
1 

 

 
Bewegingsonderwijs en jeugdsport 
Sportieve opvoeding als noodzaak 

Openbare rede: 18 november 2014, Remo Mombarg 

Ik hou heel veel van sporten 

Wat willen we met bewegingsonderwijs 

12/10/2014 

Sport 

Vaardigheid 

Beleving 

Gedrag 

 

Sport 

Deelname 

Sport 

Gezondheid 

57 De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de 

omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste 

bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren. 

58 De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan 

bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, 

de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten 

rekening houden. 

 

-- 

• Kinderen zijn minder fit dan 30 jaar geleden (Runhaar, 2010)  en minder (bal)vaardig (Smit, 2010), en balansvaardig, 

(Roth e.a., 2010) 

• 10 %  van de kinderen heeft ernstige motorische problemen (Wall & Kentela, 2010;Wildeboer & Mombarg, 2012) 

BO 

• kinderen onderschrijven belang van het aanbod; 64% van de doelen wordt bereikt… (maar bijvoorbeeld an stoeisepeln 

en b&M maar 18 en 25 

• Kinderen in het BO beheersen slechts 50% van de vaardigheden (Cito, 2006), dit is 20% minder dan verwacht (van der 

Schoot , 2006) 

• Hierbij zijn verschillen tussen verschillende scholen groot: groeps (ontspanning) en vakleerkracht (leren) groot 

 

VO 

• VO 48% van de doelen bereikt (ze vinden leren over bewegen en bewegen regelen niet zo belangrijk) 

• VO (onderbouw) beperkt onderzoek: trapezezwaaien en voetbal… weinig gevorderden  en veel leerlingen aan de 

‘’onderkant’ (Dutenweerd, )…. maar zeer de vraag of dit in context is 

• Blessures zijn toegenomen, verkeersongelukken 

 
 

 

 

 

 

 

Lukt dat al een beetje? 
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% kinderen dat voldoende scoort

vaardigheid

beleven

regelen

sportdeelname

gezondheid

Bronnen: Collard, 2013, Dutenweerd, Loze e.a., 2013;  Roth e.a.2010, Reijgersberg et al. 2013 , 2014, Stegeman, 2007;Weerden, 2008 

 Meer gym gaat niet ten koste van leren 
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Hoe vaak bewegen is gewenst? 
 

 

 

 

 
 

-verbetering van motorische vaardigheden dan ten minste 

3 keer per week (McKenzie, 1998; Pless, 2000) 

-voor gezondheidseffecten elke dag matig intensieve 

beweging(Strong, 2005; Slingerland, 2014) 

 

Nu: 

1 op de vijf basisscholen slechts 1 uur per week (Reijgersberg, 2013  

1 op de drie vmbo-tl scholen minder dan 2 uren per week 
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NNGB Meer? Steun?

Bewegen van kinderen, TNO, 2012 

Kinderen  (4-11 jr)

Jongeren  (12-17 jr)

http://basisdocumentinbeeld.slo.nl/verbeteren/
http://basisdocumentinbeeld.slo.nl/regelen/
http://basisdocumentinbeeld.slo.nl/gezond/
http://basisdocumentinbeeld.slo.nl/beleven/
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Bewegingsonderwijs beter? 

Kind 

Aanbod 

Leerkracht Omgeving 

Kind 

Sportvaardigheid 

Sportbeleving 

Sportgedrag 

Sportdeelname 

Leefstijl 

Aanbod 

Leerkracht Omgeving 
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Kind 
 

Er wordt onvoldoende aangesloten 

bij de behoefte van alle leerlingen 
(Breedveld, 2010;Stegeman, 2007) 

 

Kinderen die meer mogen kiezen en 

zich meer gewaardeerd voelen, zijn 

meer gemotiveerd.(Van den Berghe, 2014) 

Kind 

Aanbod 

Leerkracht omgeving 

 

 

 

 

 

 

 

Huidig onderzoek naar het kind 
 

Keuzevrijheid werkt motiverend 

-basisonderwijs Aart, van 2014, 

-Special Heroes  Lindert, Bruining, 2013 

-vmbo Van der Sluis, 2014 

 

Code Aantal 
opmerkingen  
zelfregulerende 
lessen 

Aantal 
opmerkingen 
reguliere 
lessen 

Verschil 

        
Prettige omgang met 
elkaar 

88 60 28 

Gericht op anderen 16 18 -2 

Helpen 126 48 78 

Omgaan met lastige 
situaties 

18 3 15 

Houden aan de 

afspraken 

37  17 20 

Complimenten 31 11 10 

 

Onderzoek:  

-naar beeld vanuit het (speciale) kind 

-effect van zelfsturing op motivatie en resultaat  

 

 
 

 

Toekomstig onderzoek naar het kind 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=El-W5_aGvUHOfM&tbnid=G74iDBmyKCMJIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pocket-lint.com/news/125769-best-ipad-air-apps-all-the-ipad-apps-you-just-can-t-live-without&ei=n45vU-2oC8OVPKjVgZAH&psig=AFQjCNFiS_4hGNZNFkFG7HiUGBb0t7TCEg&ust=1399906217854348
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Van directe instructie naar meer 

impliciet leren 
(Steenbergen, Wulf, 2010 

 

Meer CAR geeft meer motivatie. (Deci e.a., 

1994; Minnaert, 2010)  

 

De leerkracht 

 
Kind 

Aanbod 

Leerkracht omgeving 

Onderzoek naar impliciete instructie 
 

Impliciet leren door variëren 
Mombarg, 2013,  Wildeboer, 2013, Wijnalda, 2014, Westendorp, 2014 

 

 

 

“En als je het een beetje makkelijk vindt dan weet meester Tim ook altijd weer dingen 

waardoor je het een beetje moeilijker kan maken. Bijvoorbeeld door op een andere 

manier over de kast heen te springen.” 

8 

7,8 

6,5 

6,1 

Hoeveel leer je van de
gymles?

Vind je dat je veel
verschillende dingen doet

in de gymles?

Diversiteit en 

leerzaamheid gymles 

Gymles van groepsleerkracht

Gymles van vakdocent

Onderzoek naar kwaliteit van de 

vakleerkracht 

 
(De Groot, Moolenaar,Broers, 2014; Van der 

Sluis, 2014) 

 

 

Onderzoek naar effect van de vakleerkracht 

8 

7,8 

6,5 

6,1 

Hoeveel leer je van de gymles?

Vind je dat je veel verschillende
dingen doet in de gymles?

Effectiviteit van de gymles 

Gymles van groepsleerkracht Gymles van vakdocent

8,8 

8,7 

7,5 

7,2 

Hoe leuk vind je de gymles?

Hoe goed vind je de gymles?

Beleving van de gymles 

Gymles van groepsleerkracht Gymles van vakdocent

NNGB Fitnorm Combinorm 

Groepsleerkracht 16,9% 70,6% 78,6% 

Vakleerkracht 39,2% 72,1% 84,1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NNGB

Balvaardig

Op maat

Gelijke kans

Groeps vs vakleerkracht 

Groepsleerkacht

Vakleerkracht

De beste leerkracht levert maatwerk voor alle leerlingen… 

 

Onderzoek:  

-naar effectieve interacties voor elk kind 

-naar leermethoden voor elk kind 

 

 

Toekomstig onderzoek naar de leerkracht 
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Onderzoek naar het bewegingsaanbod 

Tieners 
♂ Voetbal  
♂ Fitness  
♂ Hardlopen 
  
♀ Fitness  
♀ Hardlopen 
♀ Voetbal 

De sportbehoefte verandert per leeftijdsgroep en verschilt per 

geslacht (van dorsselaer, 2007; van Mossel,2007) 

Kinderen  
♂Voetbal  
♂Zwemmen  
♂Vechtsport 
   
♀Ballet/dans  
♀Zwemmen  
♀Gymnastiek 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Spel

Turnen

Atletiek

BOM

Fitness

extern

Zwemmen

Zelfverdediging

Gewenst aanbod? 

#REF! te veel

Kind 

Aanbod 

Leerkracht omgeving 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Spel
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BOM
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extern

Zwemmen

Zelfverdediging

Gewenst aanbod 

te weinig te veel
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De jeugd bepaalt zijn eigen toekomst 

10-12-2014 

Instituut voor 

Sportstudies 
“Wij ontwikkelen 

innovatieve 

beroepspraktijken in de 
sport” 

Keuze aanbod: 

-schoolsportclub (Bosma, Langen, 2013) 

-naschools (Lo-a-Njoe, 2013) 

-Kind in wijk innovatie (Dreijer, 2013)  

 

Onderzoek naar effectief aanbod 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

korfbal

Survival

Basketbal

Klimmen

Schaatsen

Voetbal

Zwemmen

Lidmaatschap sportvereniging

77%

56%

76%
69%
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Lewenborg SPT

2012/2013 2013/2014

  SPT 

2012/2013 56% 

2013/2014 69% 

Bied taken die passen bij de sport die de leerlingen willen leren 

 

Onderzoek:  

welk aanbod zorgt voor motivatie 

sportloopbaan van leerlingen  

21 

Toekomstig onderzoek naar bewegingsaanbod 

 

Inzet van Quantified Self 
De beweegomgeving 

 

Onze jeugd zit steeds meer (De Looze, e.a.2014) 

 

Effectieve programma’s: 

-directe leefomgeving  

-rolmodellen (Cargo, 2006) 

 

 

Kind 

Aanbod 

Leerkracht omgeving 

Inzet van Quantified Self 

10-12-2014 

Onderzoek naar omgeving 

 

“Ik vind dat je moet kunnen kiezen. Ik vind het ook goed dat de ene helft van de 

pauze een spelletje is en dat je daarna vrij mag spelen.”  

Verschil tussen 

kinderen,Van der Ven, 2013; Dreijer, 2014  

 

 
Actieve pauze werkt,  
Van der Sluis, 2014  
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• Keuzevrijheid in prikkelende omgeving 

• Doorlopende beweeggebieden 

• Rolmodel is noodzaak 

 

Onderzoek 

• Kind in wijk Innovaties (KIWI) 

• Effect van nieuwe omgevingen 

Toekomstig onderzoek 

  

kind 

Aanbod 

leerkracht Omgeving 

Zo gezegd zo gedaan………….. 

We willen evidence based professionals 

opleiden die ieder kind een 

sportieve kindgerichte opvoeding 

willen bieden 

Met dank aan: 

Loes, Anne en Detta 

KWP Bewegingsonderwijs: Ben Moolenaar, Ingrid van Aart, Berdien 

Moraal, Wouter de Groot, Mark Jan Mulder, Simon Leistra, Roos 

Dreijer 

KWP trainen, coachen en presteren: Anne Benjaminse, Wouter 

Frencken, Steven Doeven, Rick Nijland 

Ingrid Hoijting, Johan de Jong 

Lectoraatsteam, ALO-HIS collega’s ( ook OBP!) 

HIS, Hanzehogeschool 
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