Het kind online
tussen feit en fabel

Inhoud
•
•
•

Actuele stand van zaken en risico’s
Belang van bewegen
Wat moet er dan anders
– Vaardigheid, Plezier en zelfregulatie
– Meedoen
– Zelfgekozen leefstijl en ondersteuning

De sportieve opvoeding van het kind
Lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport Remo Mombarg r.mombarg@pl.hanze.nl

Stellingen: hoe groot is het probleem?
-In Nederland haalt 50% van der kinderen 12-18 jaar de Nederlandse
norm gezond bewegen
-Sporters (lid van een sportvereniging 12-17 jaar) voldoen 3 maal zo
veel aan de NNGB
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Basis van een sportieve opvoeding

Leefstijl

Vaardigheden
-motorisch & zelfregulatie

Plezier
-zelfvertrouwen & competentie
Meedoen

Meedoen
Leefstijl
-zelfregulatie & sociaal gedrag -fitheid & leven lang bewegen

Motoriek
Plezier
Zelfregulatie

Obv Ecologisch model (Sallis e.a., : Faigenbaum &
Myer, 2012

Vaardigheid-plezier-zelfregulatie
Motorische
problemen

Vermijdings
gedrag

Vaak falen

Minder actief
Minder zelfwaardering
Minder meedoen

Negatieve
reacties
peers

Faalangst
Widening gap (Skinner & piek, 2015)
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Zelfregulatie & samenregulatie
Motorische
veelzijdigheid

Actiever
Mieer zelfwaardering
Meer meeedoen

Meer sporten

Competenter
voelen

Vaak
Succes

~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)

Positieve
reacties
peers
Kinderen die meer mogen kiezen, succes ervaren
en zich meer gewaardeerd voelen, zijn meer
gemotiveerd 3,4
♂ 51% ♀ 43%

1. Breedveld, 2010; 2. Stegeman, 2007; 3. Van den Berghe, 2014 4. Van Aart, 2016; 5. Deci & Ryan,1985; 6 Minnaert, 2010)
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Het toekomstige sport en beweegaanbod is er nog niet!

Basis van een sportieve opvoeding

Leefstijl

Meedoen
Motoriek
Plezier
Zelfregulatie

Obv Ecologisch model (Sallis e.a., : Faigenbaum &
Myer, 2012

Brede en flexibele deelname aan bewegingscultuur

Beweeg- en sportidenteit
De sportbehoefte verandert per leeftijdsgroep en verschilt per geslacht (van Dorsselaer, 2007)
Leer ze een eigen sport- en beweegidentiteit ontwikkelen en ondersteun keuzes

Leer ze zelf reguleren in een omgeving waar dat kan!

Basis van een sportieve opvoeding

Leefstijl

Meedoen
Motoriek
Plezier
Zelfregulatie

Obv Ecologisch model (Sallis e.a., : Faigenbaum &
Myer, 2012
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Coach de zelfregulatie van de gezonde leefstijl (Van Aart e.a, 2016),

Bewegen als levertraan

Zelfregulatie

Competentie
support

Competentie

Autonomie
support

Autonomie

Betrokkenheid

ondersteunen
Intrinsieke
Motivatie

Gedrag

Relatie

Sluit aan bij de competentie van het kind
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Biedt een activerende omgeving met rolmodellen en begrenzing
•
•
•

Keuzevrijheid in prikkelende omgeving voor iedereen
Doorlopende beweeggebieden en beweegtijden
Gekozen door leerlingen zelf!

•Aanloop
•steunen op je
arm
•benen via de
muur
•landen

Zelfregulatie vmbo

Palm spin wall

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

Palm spin wall

Pam spin wall

Leer reguleren door te plannen-monitoren en bij te stellen

•Aanloop
•steunen op je
arm
•benen langs
de muur
•landen
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Samengevat
Tips voor de sportieve opvoeding van kinderen
1. Motorische plezierige basis en leer zelf te reguleren
2. Gevarieerd aanbod tijdens (gym)les, op school en thuis
3. Sluit aan bij competentie, autonomie en relatie en
ondersteun zelfregulatie

(Van der Ven, 2013; Dreijer, 2014; Van der Sluis, 2014)
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Nederlandse norm gezond bewegen werkt niet
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