Inhoud
• Wat is er aan de hand?
• De huidige oplossing voldoet niet
• Wat moet er dan anders
– Behoefte van kinderen
– Opdracht aan de leerkracht
– Ander aanbod
– Andere omgeving
• Wat kan je nu al doen: help mee om een oplossing te bedenken
voor Goalkeeper (VO) of Sportieve Gezonde School (BO)

Alle dagen bewegen op school
hoe we toch Europees kampioen kunnen worden
Remo Mombarg, lector
Bewegingsonderwijs en jeugdsport

2-11-2016

Dutch Report Card : maak eens een gok
A de grote meerderheid (81-100%) =voldoende
B meer dan de helft (61-80%)
C circa de helft (41-60%)
D minder dan de helft (21-40%)

1. Georganiseerd sporten: % 12-17 wekelijks sporten

2. Actief spelen: % 4-11 jr dat wel eens buiten speelt

3. Actief transport % 12-17 jr/.3 of meer dagen naar school op de fiets

4. Sedentair gedrag aantal uren zitten per dag
5. Algemene fitheid: % 12-17 jaar aan NNGB
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Wat willen we met beweging?

Sport
Gezondheid
Cognitie

Sport
Deelname
Sport
Vaardigheid
Beleving
Zelfregulatie

De basis van gezond gedrag

Ga uit van het kind
Goalkeeper!

Kwalitatief voldoende bewegen: 3x p.w.
Fundamentele en meervoudige
bewegingsbekwaamheid

Aanbod

Kwantitatief voldoende bewegen tijdens
schooltijd: 5x p.w.

Kind
Vroegtijdige, flexibele en duurzame
deelname aan bewegingscultuur

Omgeving

Leerkracht

Breed sport en beweegaanbod
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Het kind
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Het kind
Er wordt onvoldoende aangesloten bij de behoefte en
het niveau van alle leerlingen 1, 2 “ik ga graag naar de gymles”

BO 83 % VO 69%

Kinderen die meer mogen kiezen en zich meer
gewaardeerd voelen, zijn meer gemotiveerd 3
Beweegplezier
Sociaal contact
Lichamelijk effect
Spanning en avontuur
Aanzien

GOALKEEPER: Zelfregulatie

%?

~de mate waarin een individu in staat is om zelfstandig,
doelbewust en efficiënt te leren door het gebruik van
verschillende vaardigheden₁(Jonker, 2011; Zimmerman, 2006)

69 %
60
53
51
20

Ik beweeg en sport omdat…

helemaal
niet mee
eens




ik mij fit wil voelen
ik het plezierig vind
ik op gewicht wil blijven of wil afvallen
ik samen met vrienden wil zijn
ik ervan houd om anderen te laten zien wat
ik kan

niet
mee
eens




mee
neutraal eens
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••Rustige
5000-7500
stappen
aanloop,

Zelfregulatie vmbo

••Aanloop
meer dan
10.000 stappen

••Aanloop
7500-10.000
stappen op je
•steunen

arm
•benen via de
muur
•landen

per dag
Stappen
wall
Palm spin

afzetten,
zitten op de
kast
•voeten langs
de muur
draaien
•Landen op de
mat

per dag
Stappen
wall
Palm spin

Stappen per dag

Pam spin wall

3 niveaus

•steunen op je
arm
•benen langs
de muur
•landen
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Gewenst
•
•
•
•
•

Meer zelfsturing door het kind
Aanpassen aan het (speciale) kind (niveau en motief)
Veel verschillende mogelijkheden in een zaal!
Plekken om zelfstandig te sporten
Koppeling verschillende leefwerelden van het kind

De leerkracht
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Van directe instructie naar
meer impliciet leren

Meer begeleide zelfsturing geeft
meer motivatie. ♂51% ♀43%

(Steenbergen& Wulf, 2010)

(Van Aart, 2016; Deci & Ryan,1985; Minnaert, 2010)
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Resultaat audio opnames, project goalkeeper

Sportieve
Gezonde
School

Opmerkingen van de docenten, 2e les
90
80
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40
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20
10
0
Verwijzingen naar
leskaarten

Complimenten

Stimuleren
zelfregulatie
interventie

Vraaggestuurde
instructie

Directe instructie

controle
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Projecten

2016

Kwaliteit van de vakleerkracht
(De Groot, Moolenaar, Boers, 2014; Van der Sluis, 2014)

Groeps vs vakleerkracht
Gelijke kans

Op maat
Groepsleerkacht
Vakleerkracht

Balvaardig

NNGB

Motorische
ontwikkeling

Leerlinggedrag en interactie
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Deskundigheidsbevordering
groepsleerkrachten

“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.”

Gewenst
De beste leerkracht levert maatwerk voor alle leerlingen…
•Effectieve interacties voor elk kind (van Aart, 2016)
•Effectieve leermethoden voor elk kind

De leerkracht moet meer op maat kunnen bedienen; meer tijd
nodig voor individuele contacten
 Klaarzetten moet snel!
 Informatie en feedback
leerkracht-onafhankelijk
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Het bewegingsaanbod
De sportbehoefte verandert per leeftijdsgroep en
verschilt per geslacht (van Dorsselaer, 2007; van Mossel,2007)
En is per individu verschillend

Goalkeeper!

5

Goalkeeper: Longboarden
Tricks

Geel

Onderdeel

Groen

Blauw

Mijn plan (minuten dat ik
aan het doel moet werken)

Start

Zet af en probeer van pylon naar
pylon te boarden. Pylonnen staan
ongeveer 12 meter uit elkaar. Om
te remmen spring je van het
board. Oefen 2 minuten lang

Doel!

Board balance

Board balance

Boarden

Er is een vierkant uitgezet. Rij 2
minuten rondjes op het
longboard. Je mag links-om of
rechts-om boarden.

Start
Doel!
Board balance

Longboard rijden

Ga naast elkaar staan met ieder
een longboard. Je mag één keer
afzetten voor de aangegeven
streep. Wie komt het verst?

Op twee van de vier pylonnen
ligt een volleybal bal.
Wanneer je een pylon met de
volleybal passeert neem je de
bal mee en leg je bal op de
mat. Hoeveel rondjes kun je
maken in twee minuten
zonder dat de bal valt?

Doel!

Maak een vliegende
start. Je geeft het
longboard een zetje.
Probeer nu op het
rollende board te
springen en te starten.
Begin langzaam en
doe het steeds sneller.

Tricks

Board balance
Maak van Pylonnen een
slalom parcours.
Probeer het parcours af
te leggen en op je
longboard te blijven
staan. Om te remmen
sleep je met achterste
been over de grond.
Oefen 2 minuten

Board balance

Start

Tricks
Je zet één keer af.
Probeer het longboard
door bochtjes te maken
op gang te houden. Zet
een pylon bij je afstand
en probeer het de
volgende keer te
verbreken.

Je longboard ligt stil.
Probeer een rondje te draaien op
het board.
Probeer van voor naar achter te
lopen en weer terug.
Zet een voet voor en een voet
achter, duw met je tenen en dan
met je hakken zodat je board
heen en weer gaat.

Maak een vierkant (5
bij 5 meter). Rij een
rondje om het vierkant
en laat de tijd bij
houden door je buddy.
Probeer de volgende
ronde sneller te zijn!
Hoe zit het met je tijd
wanneer je de andere
kant op board?
Tricks

Op twee van de vier
pylonen ligt een tennisbal.
Wanneer je een pylon met
de tennisbal passeert
neem je de bal

Zet rustig af.
Verplaats je gewicht
naar voren en maak
een 180.

Zet rustig af. Probeer
jezelf naar voren te
verplaatsen op het board
en weer naar achteren.
Kun je de voorkant van je
board laten stijgeren?

Tricks

Effecten bewegen op leerprestaties

Keuzeoefenstof op basis van een app

Complexe bewegingen
• Directe effecten op taakgerichtheid
• Lange termijn effecten op zenuwbanen (Best, 2010)
• Mogelijke effecten op zelfregulatie & planning en simultaan verwerken van
informatie ( Davis, 2011;Westendorp, 2013)
Bewegen tijdens het leren
• Mogelijk beter onthouden van leerstof
•
•
•
•

Sommen:
2*3=
24/6=
Wortel van 169*2 en dan -6=

Voorbeeld met buddy: ga naast elkaar staan met ieder een longboard. Je
mag één keer afzetten voor de aangegeven streep. Wie komt het verst?
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Gewenst aanbod
Aanbod per gebruiker
• Bewegingsonderwijs : fundamentele vaardigheden
• Schoolsportclub/beweegmomenten: naar individuele behoefte
• Naschools: van voetbal via fitness tot freerunning
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Instituut voor
Sportstudies
“Wij ontwikkelen
innovatieve
beroepspraktijken in de
sport”
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De beweegomgeving
Onze jeugd zit steeds meer

(De Looze et al. 2014)

Effectieve programma’s:

•Directe leefomgeving
•Rolmodellen

(Cargo, 2006)

Inzet van Quantified
Self school
Sportieve gezonde

Sportieve
Gezonde
School

• Keuzevrijheid in prikkelende omgeving
• Doorlopende beweeggebieden (voetbalveld SPT)
Prikkelende omgeving
Actieve pauze
voor iedereen
(Van der Sluis, 2014)
(Van der Ven, 2013; Dreijer, 2014)

“Ik vind dat je moet kunnen kiezen. Ik vind het ook goed dat de ene helft van de
23-2-2017

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

• Walk of fame
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Gewenst: stimulerende omgevingen, the funfactor
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Ideeën voor Goalkeeper of SGS?
Tips voor de interventies
1. meer aan te sluiten bij de behoefte
van de kinderen
2. een beter aanbod tijdens (gym)les ,
sportaanbod en beweegaanbod
3. als leerkracht de zelfregulatie en
gezondheid te bevorderen
4. een activerende omgeving te
creëren.
Aanbod

Kind
Omgeving
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Leerkracht

44

“Ieder kind een sportieve opvoeding
Door vanuit het kind, school, ouders en gemeente
beweegaanbod en beweegomgeving krachtig in te
richten”
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