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PLAY & EDUCATE!PLAY & EDUCATE!

Gebaseerd op de leerlijnen
• Hardlopen    • Keerspelen
• Mikken   • Rekenen
• Jongleren   • Bewegen op muziek
• Tikspelen

De SmartWall
• Is zeer geschikt voor het basis- en voortgezet onderwijs
• Bevat diverse hulmiddelen (scorebord, fluitsignaal, stopwatch, countdown)
• Is individueel of als groep te gebruiken
• Wordt constant doorontwikkeld (updates)
• Kan gepersonaliseerd worden met uw logo

Ontdek de SmartWall
Neem contact op met Janssen-Fritsen of kijk op:
www.janssen-fritsen.nl/smartwall

Leren tijdens
sport en spel

De SmartWall is een interactieve spelmuur gebaseerd op de leerlijnen van 
het bewegingsonderwijs. Op deze innovatieve muur worden animaties 
geprojecteerd waarbij contact met de muur wordt omgezet tot scores of 
verandering van de opdracht.

interactief
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Uitnodiging
    info dag

LOCATIE:
SnowWorld Zoetermeer

DATUM:
Zaterdag 6 oktober 2018

VOUCHER 
VOOR 
TWEE 

DOCENTEN

PROGRAMMA: 
13:00 uur  Aanvang schoolreismarkt
 Ontvangst met Apfelsrudel
14:30 uur Omkleden en ontvangst materiaal
15:00 uur Start ski/snowboard clinic
16:00 uur Einde programma

WAT:
•  Schoolreismarkt met dagaanbieding
•  Ski/snowboard clinic 1 uur
•  Ski/snowboard materiaal inculsief

AANMELDEN: 
Vóór 12 september 2018 via info@huski.nl

Adv. uitnodiging 185x130mm.indd   1 20-07-18   12:47
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service

KVLO18_ES18032904_TDS_NR 6 2018.indd   3 28-08-18   14:44



Praktijk 
21 De klas als piste 

Chris Hazelebach

25 Ervaringen met 
stagebegeleiding 
Maarten Massink  
met quotes van Job Zwaan

29 Aan de slag met iDoceo 
Bjorn Verheul

32 Een kijkje in de gymzaal van… 
NCOI Opleidingen 
Martijn Dros en Raymond Lempers

34 Je bent je eigen visitekaartje 
Rune Mondt

Rubrieken
4 Inhoud

5 Voorwoord

20 Recht

37 Onderwijs

53 Scholing

54 Nieuws

10

Artikelen op de website 
Bonusartikelen

Voorjaarsbijeenkomst 2018 Anders Actieven in Leeuwarden / 
Herman Rotting

Collega’s overzee in Malawi / Corrie van Dongen en anderen

Winnaar ontwerpwedstrijd ‘Neo-klassikale gymles’ / Corine Visser en 
Jeroen Steeman
De kracht van één gezamenlijke activiteit gecombineerd met  
de kunst van rijk onderwijs

De vakgroepcoördinator als spin in het web / Corine Visser
Het belang van professionele vakgroepen bewegingsonderwijs  
in het basisonderwijs

Erasmusproject; ervaring opdoen vanuit een thema 
Internationalisering / Marilène van Overveld i.s.m. Dennis Witsiers
Elke student een internationale ervaring

Physical literacy door de ogen / Bart 
Crum van Bart Crum

Daarnaast nog twee interviews met 
de medewerkers Ivy van Hagen en 
Nathalie Termorshuizen van ons 
team schoolsport.
Hoe hebben ze het eerste jaar 
ervaren?

Topic
6 Straks voor de klas 

Jorieke Steenaart

8 Begeleiding tijdens de 
stage in het vierde jaar in 
Amsterdam 
Hans Dijkhoff en Ton de Ruijter

10 Bij HAN Sport en Bewegen 
is de student aan zet 
Jan Willem Teunissen

12 Alumnivereniging van  
een ALO 
Lieve Schaap

14 Stage lopen op een ROSA-school 
Lars Boere (met een inleiding van Diana 
Hoefakkers)

25 Ervaringen met 
stagebegeleiding 
Maarten Massink met quotes van  
Job Zwaan

32 Een kijkje in de gymzaal van… 
NCOI Opleidingen 
Martijn Dros en Raymond Lempers

34 Je bent je eigen visitekaartje 
Rune Mondt

T
‘Begeleiden van jonge docenten  
(in opleiding)’

Topic
INHOUD

De stage is een cruciaal deel van de ALO-opleiding en op school is het tegenwoor-

dig zeer gebruikelijk dat collega's worden vrijgemaakt om starters te gegeleiden.

De artikelen van dit topic zijn mooi verdeeld. We hebben de student die schrijft 

hoe hij begeleding ervaart; hoe de opleiding de begeleiding op de stage inzet; 

de stageschool die studenten begeleidt; de starter die vertelt hoe zij het be-

gin heeft ervaren; de docent in zijn rol als begeleider; hoe de alumnivereniging 

daarin een rol ziet. En tot slot ook de ondersteunende rol van de vakvereniging. 

Een mooie start zo na de vakantie. Veel inspiratie en leesplezier toegewenst.
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E
Tannie
Een van onze zeer oude, getrouwe leden is niet meer. Op  
16 augustus 2018 overleed Tannie van Rossen. In haar over
lijdensbericht was geschreven: ’Ze was vele jaren met hart en ziel 
werkzaam als lerares lichamelijke opvoeding in Rotterdam’. In 
oktober zou ze 93 jaar zijn geworden. In 1945 werd ze lid van 
de KVLO en is dat tot haar overlijden gebleven: 73 jaar! Vorig 
jaar waren Hans Dijkhoff en ik nog bij haar op bezoek en dat 
leverde een prachtig interview op in Lichamelijke Opvoeding 
Magazine 9 (2017). Een betrokken lid met oog voor de leerlin
gen en studenten. Ze was erg punctueel: “Tijd is tijd” en "sorry 
maar de les gaat beginnen”. En, zo vertrouwde ze ons toe: “In 
wezen vinden leerlingen het heerlijk als er gewoon regels zijn 
waaraan ze zich moeten houden”. Ze vertelde aan de studenten 
dat ze had uitgerekend wat een student de maatschappij kostte 
en je moest examen doen. Dus aanpakken, geen discussies! Tot 
op het laatst volgde ze de KVLO, ging tot haar negentigste naar 
de ‘anders actievendag’ van de KVLO en legde ons tijdens het 
interview ook een aantal vragen voor: ‘Hoe is de praktijkervaring 
van het lesgeven aan meisjes met een hoofddoekje?’
‘Zijn er geluiden uit de praktijk VO over het lesgeven aan 
gescheiden groepen?’
‘Mag een Ciosopgeleide voor de klas staan?
‘Iemand bij een reformatorisch genootschap was ontslagen 
nadat ze van geloof veranderd was. Mag dat?’
‘De toenmalige burgemeester van Rotterdam schreef in het boek 
van de eerste Gymnastrada een voorvoord in het Duits. Hoezo?’
Tannie ten voeten uit. En zo zullen we ons haar blijven her
inneren: kritisch en constructief. Of zoals ze boven haar over
lijdensbericht had bedacht: Voltooid Verleden Tijd.

De mooie en warme zomer ligt achter ons. De energie stroomt 
en de komende maanden zullen duidelijkheid moeten schep
pen hoe belangrijk de politiek de lichamelijke opvoeding in het 
basisonderwijs vindt. Durft men nu eindelijk de vrijblijvend
heid te schrappen en analoog aan het voortgezet onderwijs 
de lichamelijke opvoeding wettelijk te regelen in de wet op 
het primair onderwijs? Tegelijk zou het manifest voor bewe
gen en sport in het MBO uit 2003 (te vinden op http://www.
platformbewegenens port.nl) nieuw leven ingeblazen moeten 
worden. Waarom krijgen leerlingen in het VO als ze zestien jaar 
zijn wel verplicht LO maar hun leeftijdsgenoten in het MBO niet? 
Kortom: aanpakken!

Jan Rijpstra
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Foto cover: Anita Riemersma
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Mery Graal is nog steeds op vakantie
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Hiervoor kijken we naar het beroepsprofiel leraar lichame-

lijke opvoeding**. Hierin staat het volgende over de leraar 

lichamelijke opvoeding en zijn bekwaamheden:

‘De leraar is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn onder-

wijs (vakinhoudelijk bekwaam) en voor de manier waarop hij 

deze inhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen (vakdidac-

tisch bekwaam). Daarbij is hij verantwoordelijk voor het creë-

ren van een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat 

(pedagogisch bekwaam). De concretisering van de bekwaam-

heden geschiedt in de vorm van bekwaamheidseisen. Om suc-

cesvol te voldoen aan deze eisen moet een leraar lichamelijke 

opvoeding over gedegen vakkennis, vakvaardigheden en een 

adequate vakhouding beschikken. Goed om nader in te gaan 

op deze drie bekwaamheden en de inhouden daarvan.

Vakdidactisch
De leraar lichamelijke opvoeding is vakdidactisch bekwaam 

als hij de vakinhoud ‘leerbaar’ kan maken voor zijn leerlin-

gen. Hij vertaalt de vakinhoud in leerlijnen als onderdeel van 

het vakwerkplan. Daarbij brengt hij een duidelijke relatie 

aan tussen de leerdoelen, het niveau en de kenmerken van 

de leerlingen, de leerinhoud, didactische werkvormen, orga-

nisatie- en groeperingsvormen en toets-/evaluatievormen. 

Hij volgt de leervorderingen en leerresultaten van zijn leer-

lingen en stelt op basis van evaluatie zijn onderwijs bij. Hij 

ontwerpt zijn onderwijs op basis van actuele (theoretische en 

wetenschappelijke) onderwijskundige kennis en inzichten.

Vakinhoudelijk
De leraar lichamelijke opvoeding is vakinhoudelijk bekwaam als 

hij de inhoud van zijn vakgebied beheerst. Hij kan zijn leerlingen 

(1) beter leren bewegen en sporten, (2) leren samen te bewegen, 

(3) leren bewegen te regelen en (4) leren óver bewegen. Hij heeft 

daarbij aandacht voor persoonlijke beweeginteresses en richt zich 

op het realiseren van een actieve en gezonde leefstijl.

De leraar lichamelijke opvoeding kan vanuit zijn vakinhoudelijke 

expertise verbanden leggen tussen het vak lichamelijke opvoe-

ding en de dynamische beweeg- en sportcultuur, ondersteund 

door actuele, theoretische en wetenschappelijke kennis en 

inzichten.

Pedagogisch
De leraar lichamelijke opvoeding is pedagogisch bekwaam 

als hij op een ontwikkelingsgerichte werkwijze een 

V
an belang in de kwaliteit van lesgeven is het maken 

van een goede start in het beroep van leraar. En dit 

is in ieders belang want betere leraren maken beter 

onderwijs. Startende leraren met een goede begelei-

ding en inwerktraject groeien sneller en beter in hun vaardighe-

den als docent. En hoe beter de vaardigheden van de leraar zijn, 

hoe beter de prestaties van de leerlingen zijn. Niet gek dat er 

meer en meer aandacht komt voor het begeleiden van startende 

leraren. Toch blijven er nog veel scholen in achter.

Begeleiding
Ook het ministerie van Onderwijs constateerde dit en heeft 

onderzoek gedaan om het grote verloop/uitstroom onder star-

ters tegen te gaan. Uit het onderzoek zijn vijf pijlers opgesteld 

die ieder startersbegeleidingstraject (ook wel inductie-arrange-

ment genoemd) dient te bevatten: 

1 werkdrukvermindering 

Door het takenpakket van de starter af te stemmen op de 

draagkracht van de leraar

2 inwijding schoolbeleid-en cultuur

De startende leraar moet worden ingewijd in het schoolbeleid 

en de schoolcultuur (hierbij geldt niet teveel in een keer)

3 begeleiding in de klas

Onder andere: observatie in de klas en het krijgen van goede 

feedback & coaching

4 professionalisering

Aandacht voor de brede ontwikkeling van de starter door dit 

te faciliteren met professionele ontwikkelingsplannen

5 intervisie met peers en begeleiding door mentoren.

Een goed startersbegeleidingstraject is de investering waard en 

hierbij dient de school ook de meerwaarde van starters voor 

de school in ogenschouw te nemen. Starters hebben een frisse 

blik op de school en haar cultuur, kunnen effectief contact 

tussen generaties stimuleren, komen met de meest recente 

vakkennis van de opleiding et cetera. Het is dus zaak dat scho-

len aandacht besteden aan  wat de starter meeneemt en hen 

in de gelegenheid stelt t begeleiders en experts r te ontmoeten, 

ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en te ontwikkelen.

Bekwaamheden
Naar welke bekwaamheid werk je nu toe als startende leraar licha-

melijke opvoeding?

De overgang van de opleiding naar lesgeven is groot en uit onderzoek*  is gebleken dat 

er in het eerste jaar lesgeven een grote uitstroom is van startende leerkrachten. Met 

het behalen van je diploma ben je dan (eindelijk) bevoegd docent en mag je binnen het 

onderwijs zelfstandig voor de klas staan. Naast het ‘ bevoegd zijn’, heb je echter nog het 

bekwaam worden of zijn in……het lesgeven. Wat is er nodig en hoe kan je geholpen worden?

TEKST JORIEKE STEENAART FOTO HANS DIJKHOFF

Straks voor de klas
TOPIC
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sociaal-emotioneel veilig, ondersteunend en stimulerend en 

daarmee motiverend leerklimaat voor zijn leerlingen kan 

realiseren. Hij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen en 

stemt daar zijn handelen op af. Hij draagt bij aan de soci-

aal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen. 

Hij kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met zijn colle-

ga´s en met andere professionals die voor de ontwikkeling 

van de leerling verantwoordelijk zijn. De leraar lichamelijke 

opvoeding draagt bij aan burgerschapsvorming en de ont-

wikkeling van de leerlingen tot zelfstandige en verantwoor-

delijke volwassenen. Hij baseert zijn handelen op actuele 

(theoretische en wetenschappelijke) pedagogische kennis, 

inzichten en stromingen.

Eigen inzet
Wat kun je als starter nu allemaal zelf doen om jezelf te 

bekwamen, met plezier van start te gaan met het lesgeven en 

dit plezier behouden! Hieronder staan een aantal tips nader 

toegelicht:

• bij sollicitatiegesprek al vragen of en hoe starters  

begeleid worden

• werkdrukreductie (bespreekbaar maken)

• goed zicht houden op eigen functioneren door regelmatig 

reflecteren

• observaties en coaching door nieuwe collega’s

• proactief zijn in de eigen professionalisering: wat heb  

je nodig om een goede leraar te zijn?

De eerste stap is dat je zelf bewust bent van het feit dat je een 

vliegende start kunt maken door goede begeleiding en een 

goed inductietraject. Dit kun je al gebruiken in je zoektocht 

naar een baan. Welke ervaringen en kennis delen je toekom-

stige werkgevers hierover? Wat word je wijs uit de website, 

uit een eventueel sollicitatiegesprek: maak het bespreekbaar.

In cao’s gewaarborgd
Maak bij je start van je baan gebruik van de mogelijkheden 

die er zijn voor de startende leraren. Als beginner krijg je de 

tijd om het vak echt in de dagelijkse praktijk te leren. In de 

CAO VO is geregeld dat je als startende leraar minder lesu-

ren hoeft te geven. Dit is 20% gedurende het eerste jaar van 

je reguliere aanstelling. In de huidige CAO VO(2014-2015)) 

is afgesproken dat je gedurende het tweede jaar nog 10% 

lesreductie hebt. Deze tijd kun je onder andere gebruiken 

voor scholing, het krijgen van begeleiding en het voorbe-

reiden van lessen. Ook in de cao PO is een regeling opgeno-

men voor startende leraren, je krijgt 40 uur per jaar die je 

kunt inzetten voor bijvoorbeeld meer voorbereidingstijd (die 

40 uur komt boven op de 40 uur voor duurzame inzetbaar-

heid). Ook heb je recht op een coach voor begeleiding in de 

beginfase van je loopbaan. 

Ook niet cao-gebonden werkreductie is bespreekbaar, denk bij-

voorbeeld aan de klassenverdeling. Zorg ervoor bijvoorbeeld voor 

dat je niet meteen de moeilijkste groepen toegewezen krijgt.

Kijk naar jezelf
Het zicht houden op eigen functioneren vraagt om reflectie. 

Reflectie is een belangrijke vaardigheid voor een professional; 

om steeds te blijven leren is het noodzakelijk om je eigen rol 

in je dagelijkse (lesgeef)praktijk te begrijpen. Reflectie kan op 

eigen gedrag, op de eigen bekwaamheden en op persoonlijke 

overtuigingen die het handelen sturen. Ook heb je reflectie die 

meer het zelfbeeld van jou als docent in relatie tot jouw functi-

oneren beschouwt, dan spreek je over kernreflectie. Kijk naar 

welke vorm bij jou past en bekijk ook binnen de vakgroep/vak-

sectie welke feedbackvorm onderling toe te passen is: collegiale 

consultatie, video feedback. Laat je inspireren door voorbeelden 

via leraar24 https://www.leraar24.nl/portret-startende-leraar-14- 

reflectie of https://bsl-utrecht.nl/interessante-artikelen/) 

Coaching
Een goede coach is het halve werk dus (laat) ervoor zorgen 

dat je een opgeleide coach krijgt die jou binnen en buiten 

de klas kan begeleiden. Deze coach spreek je regelmatig en 

is beschikbaar als problemen zich voordoen. Iemand die als 

hoofddoel heeft om samen met jou factoren te benoemen die 

maken dat je succeservaringen en voldoening beleeft in je 

leraarsrol en op die manier richting kan geven aan je verdere 

professionele ontwikkeling als starter.

Noteer vast: startersbijeenkomst
Op maandagavond 10 december is de startersbijeenkomst en 

gaan wij graag op deze thema’s en jullie (starters)behoeften in!

Als KVLO willen wij je ook graag ondersteuning bieden in je pro-

fessionele ontwikkeling. Graag sluiten wij aan op jullie behoeften. 

Heb je suggesties voor ons waar wij voor jullie als starters van 

meerwaarde kunnen zijn, mail ons op onderwijs@kvlo.nl

Straks voor de klas

*  (Michelle HelmsLorenz 2015 in opdracht van DUO en Ministerie van 
onderwijs, stress en bevlogenheid startende leerkrachten Universiteit  
van Amsterdam 2017)

**  Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding, KVLO en ontwikkelgroep, 
Jan Luiting Fonds 2017

Aandacht

Contact
onderwijs@kvlo.nl

Kernwoorden
begeleiden, lesgeven, scholing
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in blok 2 naar het VO (met een tweetal) en in 

blok 3 en blok 4 naar het PO in Amsterdam 

(met een drietal)

In het tweede leerjaar ligt de nadruk op het PO. 

Gedurende het schooljaar lopen de studenten 

een dag in de week stage op een PO-school. 

Daarnaast zijn er stageweken (waarin ook het 

speciaal onderwijs aan bod komt) en binnen de 

opleiding worden tevens vaardigheden geoe-

fend en praktijksituaties gesimuleerd. 

Dat geldt ook in jaar 3 waarin gedurende een 

half jaar op twee dagen in de week stage wordt 

gelopen in het VO. De tweede helft van het jaar 

is gereserveerd voor de minoren:

• Special Needs

• Sport and Business 

• Sport coaching

• Sport, Beleid en Bestuur 

Voor de inhoud van deze programma’s verwij-

zen we naar de website. 

In het vierde jaar kiezen de studenten hun 

eigen (goedgekeurde) stageplek. Dat wordt in 

dit artikel verder uitgewerkt.

De stagegids is voor de student en de begeleider 

de richtlijn hoe te werken aan de stages. 

Het vierde jaar 
Bij de invulling van de eindstage kiest de ALO 

ervoor deze in te vullen met een lintstage. Het 

uitgangspunt is dat de student twee volledige 

dagen per week aanwezig is op de school en 

daar minimaal acht uur per week lesgeeft aan 

verschillende groepen. 

O
p een groot aantal collega’s, vak-

leerkrachten wordt jaarlijks een 

beroep gedaan om onze studenten 

te begeleiden bij het leren lesgeven 

aan schoolklassen en zich in algemene zin te 

oriënteren op het beroep van leraar. De ALO 

hanteert vier zogenaamde opleidingslijnen 

zoals vermeld in ons opleidingsconcept. Een 

opleidingslijn is een herkenbaar en samen-

hangend onderdeel van het curriculum dat 

door de opleiding heen een geleidelijke, 

logische opbouw kent. De ALO onderscheidt 

vier opleidingslijnen. Een opleidingslijn is een 

herkenbaar en samenhangend onderdeel van 

het curriculum dat door de opleiding heen een 

geleidelijke, logische opbouw kent. 

• Beroepspraktijk (denk aan stage, ODM, licen-

tie, event en reflectie)

• Kennisbasis (denk aan de sociale weten-

schappen en de bewegingswetenschappen) 

• Onderzoeks- en HBO vaardigheden

• Sport en Bewegen

De stage
Het buitenschoolse leren neemt in het curricu-

lum van de ALO Amsterdam een belangrijke 

plaats in. Het leren van de te verwerven kern-

taken lukt het best in zo authentiek mogelijke 

beroepssituaties. Het buitenschoolse leren krijgt 

vorm door lintstages vanaf het eerste studiejaar. 

In jaar 1 wordt met tweetallen stagegelopen. 

Zowel het PO als het VO worden bezocht (ieder 

type gedurende 10 weken). De studenten gaan 

Het gaat in dit topic over de begeleiding van jonge leraren (in opleiding). Op de ALO’s 

vormt de stage een zeer belangrijk onderdeel van het curriculum. In de praktijk dien 

je het geleerde op de opleiding toe te passen. Maar net zo belangrijk is wat je in die 

praktijk zelf leert. Het (zelfstandig) ervaring opdoen gebeurt daarom op de ALO 

Amsterdam in alle jaren. in het vierde jaar gedurende twee dagen, een heel schooljaar 

lang. Studenten kunnen zelf kiezen in welk type onderwijs ze hun eindstage lopen. In dit 

artikel gaan we in op hoe de stage is vormgegeven. 

TEKST HANS DIJKHOFF EN TON DE RUIJTER

Begeleiding 
tijdens de stage
in het vierde jaar in Amsterdam
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Uitleg tactiek

Contact
t.de.ruijter@hva.nl

Kernwoorden
begeleiding, stage, 
samenwerking

Onze studenten worden, zo mogelijk twee keer, 

tijdens een stage bezocht. Tijdens het eerste 

bezoek wordt gekeken naar de lesgevende stu-

dent, maar vooral wordt er gesproken met de 

begeleidend docent. Daarnaast wordt gekeken 

naar de kwaliteit en inhoud van de stagemap. 

De ALO-studieloopbaanbegeleider bespreekt 

gedurende het opleidingsjaar ook de stage met 

de studenten. Dit gebeurt vooral op basis van 

de stagemap waarin alle lesvoorbereidingen 

met evaluaties, de zelfevaluaties van de stu-

dent, de lesgeefontwikkeling op basis van de te 

ontwikkelen kerntaken zijn geordend. 

Contact met de ALO 
Wij vinden een goed contact met de collega’s 

op de stagescholen belangrijk. Dit wordt op 

verschillende manieren vormgegeven.

• Het stagebureau informeert begeleiders 

per e-mail en werkt met het CENTURI 

stagesysteem. 

• Er zijn bijeenkomsten voor de stagedocenten. 

• Via de studenten kan gevraagd worden om 

even contact op te nemen 

• Eén keer per jaar sturen wij het ALO maga-

zine ALO in beweging. 

• De ALO-instituutsbegeleider komt langs op 

stagebezoek en er wordt aan het einde van 

de stage een beoordelingsgesprek gevoerd 

met de student, de stagebegeleider en de 

instituutsbegeleider.

Begeleiding
Een belangrijk aspect van de stage is de bege-

leiding van de student in de onderwijspraktijk. 

Het stagebureau werkt in het huidige stagebe-

geleidingsconcept met: 

Opleidingsscholen
Deze scholen hebben een speciaal traject door-

lopen om vanuit het ministerie zichzelf oplei-

dingsschool te mogen noemen. Kenmerken van 

deze scholen zijn:

• Zij hebben het traject met het ministerie van 

Onderwijs doorlopen om de juiste begeleidings-

structuur neer te zetten. De kwaliteit van het 

begeleiden van stagiaires gaat hiermee omhoog.

• Begeleiders hebben een specifiek begeleidings-

traject gevolgd.

• Er is meer contact met de opleidingsinstituten, 

waaronder de ALO. Men probeert de onder-

linge bijeenkomsten van elkaar bij te wonen; 

elkaar goed te informeren en controleren.

• Er zijn op schoolniveau (voor studenten, stagi-

aires) verplichte bijeenkomsten, waarin diverse 

thema’s schoolbreed besproken, behandeld 

worden. Vaak in de late woensdagmiddag.

• Er is een historisch verband met de ALO 

Amsterdam.

• Het doen van onderzoek wordt op deze scholen 

in een breder opleidingsniveau besproken. Men 

gaat meer op zoek naar nut en rendement van 

het onderzoek.

Samenwerkingsscholen:
Dit zijn scholen die ook een historische band 

hebben met de ALO. Van oudsher begeleiden 

de docenten LO van deze scholen onze studen-

ten en het contact is goed te noemen.

De begeleidende docenten proberen de ALO-

stagebijeenkomsten bij te wonen en zich te 

verdiepen in het opleidingscurriculum van de 

ALO Amsterdam dat overigens in overleg met 

het werkveld is samengesteld. 

Vormgeving 
De student voert tijdens de eindstage activitei-

ten uit op de volgende terreinen: 

A  groeps-/klasgebonden taken (met name 

lesgeven)

B  school-/organisatiegebonden taken (taken 

voor de sectie/de school) 

C  buitenschoolse activiteiten (begeleiding en 

organisatie) 

D  verslaglegging in stagemap, uitwerking van 

de opdrachten en schriftelijke beoordelings-

bewijzen voor behalen van de werkprocessen 

en beroepstaken. 

Gedurende drie dagen volgen de studenten 

onderwijsactiviteiten op de ALO:

• ondersteunende lessen voor de stage

• het deelnemen aan supervisiebijeenkomsten 

• het afstudeeronderzoek.

Slot
De bedoeling van de eindstage is de vierdejaars- 

student deel te laten nemen aan alle activiteiten 

die een startende docent lichamelijke opvoe-

ding in zijn takenpakket aantreft. Daarbij wordt 

toegewerkt naar een niveau van functioneren 

waarover de startende docent moet beschikken. 

Aan het eind van de stage wordt getoetst of de 

student inderdaad startbekwaam is. 

Van de 64 afstudeerders in juni 2018 hebben 

ruim 50 studenten een (deel)baan overgehou-

den aan hun eind- of minorstage.

Begeleiding 
tijdens de stage
in het vierde jaar in Amsterdam
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en/of student meer zelf regie te laten nemen over dat leerproces. 

Het idee is dat er o.a. meer gemotiveerd aan het onderwijs wordt 

deelgenomen omdat ze zelf de leiding hebben over hun eigen 

leerproces en hierin persoonlijk begeleid worden. 

Opzet sportservicebureau HAN
Om de context van leren zo specifiek mogelijk te maken is 

er gekozen voor een werkvorm die het werkveld naar ‘bin-

nen’ haalt, de opleiding in. Het sportservicebureau wordt 

opgezet zoals dat binnen gemeenten ook functioneert. Er is 

een directie (eindverantwoordelijk en voert functionerings-

gesprekken, docenten), er zijn teamleden/buurtsportcoaches 

(creërend, analyserend en uitvoerend, studenten) en er zijn 

praktische werkveldopdrachten in verschillende contexten 

(opdrachtgevers; gemeenten, sportbond en commerciële 

partij) die door het gehele team van het sportservicebu-

reau moeten worden aangepakt, opgelost of gemaakt. 

Samenwerking is dus een vereiste. Er moet door de teamle-

den een langetermijndoel worden geformuleerd. Wat moet 

er worden opgeleverd na een half jaar? En er zijn weekdoe-

len die moeten worden verantwoord.

Werkwijze
De teamleden (studenten dus) hebben de regie in de bijeenkom-

sten (colleges) gedurende de week. Dit gebeurt middels vaste 

W
at het eerste opvalt aan de lessen in de 

minor is de open sfeer waarmee de docen-

ten de vragen van de studenten terugleg-

gen bij de vragenstellers. Na aanvankelijke 

irritaties raken de meeste studenten al snel gewend aan de 

‘nieuwe manier’ van lesgeven, waarbij hun inbreng veel 

groter is dan in de ‘normale opzet’. Voorheen werden de te 

nemen stappen door de docent uitgelegd en werd en passant 

duidelijk gemaakt wat de eisen waren. Nu is het aan de 

student zelf. ‘We merken dat het cruciaal is om de studen-

ten telkens opnieuw uit te leggen dat zij eigenaar zijn van 

hun studie’, legt het docententeam van de minor uit. ‘We 

kwamen er achter dat in het oude onderwijs de studenten te 

kort kwamen in de eindkwalificaties. Zij hadden na afloop 

niet de kennis en attitude die hoort bij het werkveld van de 

Buurtsportcoach. In deze vorm krijgen de studenten veel 

meer regie over hun programma en hopen we dat ze daar-

door op een andere, betekenisvollere manier kennis opdoen. 

Dat in de nieuwe minor de attitude substantieel verbetert is 

nauwelijks verrassend te noemen. Anders gezegd: ze wor-

den verplicht om het heft in eigen handen te nemen.’

In die zin sluit de minor aan bij de laatste ontwikkelingen in  

het onderwijs, waar nieuwe concepten zoals AGORA (zie o.a.  

www.agoraroermond.nl voor uitleg) zijn ontstaan om de leerling 

Elke docent van welk sportinstituut dan ook zal het ervaren hebben: een klasje ALO-studenten wacht glazig kijkend af wat er gaat 

komen. De houding is op zijn best afwachtend nieuwsgierig, maar in alle gevallen is de student de consument. Hij luistert en leert wat 

de docent wil. Maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor ‘het leren’ en het opstellen van leerdoelen? Is dat de opleiding die moet 

zorgdragen dat studenten de eindkwalificaties halen, of is dat de student die gekozen heeft voor een opleiding en het vak wil leren?  

Bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben ze in een van de minoren voor dat laatste gekozen. De resultaten zijn bemoedigend.

TEKST JAN WILLEM TEUNISSEN  FOTO HANS DIJKHOFF

Bij HAN Sport en Bewegen 
is de student aan zet
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Leren gebruik te maken van 
audiovisuele hulpmiddelen
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wekelijkse vergadermomenten met een agenda (geïnitieerd door 

de teamleden zelf). De bijeenkomsten zijn onder te verdelen in: 

1  verantwoording voortgang opdrachten door middel van 

presentaties of evaluatiegesprekken 

2  overdracht van kennis (relevante literatuur en ervarin-

gen van de buursportcoach), ervaring, en werkbezoeken 

(nationaal/internationaal)

3  overdracht van de gewenste attitude en inzicht verkrijgen 

in competenties van de Buursportcoach, en de persoonlij-

ke reflectie daarop (ontwikkeling van competenties). 

De overige tijd per week is door de teamleden zelf in te vul-

len op locatie bij de opdrachtgever, of op de opleiding waar 

een werkplek gefaciliteerd wordt. 

Werkveldopdrachten
Op deze manier werkt het sportservicebureau in de meest 

specifieke context, in het werkveld op locatie bij de opdracht-

gever. Dus wordt er ook als eis gesteld aan het werkveld dat 

er op locatie een plek is voor de teamleden om te werken en 

deel te nemen aan het specifieke proces. De opdrachten wor-

den door de opdrachtgevers gepresenteerd aan het sportser-

vicebureau en de teamleden verdelen onderling de opdrach-

ten. Het team is verantwoordelijk voor alle opdrachten, al 

zijn er wel hoofdverantwoordelijken aangesteld voor elke 

specifieke opdracht. In overleg met de opdrachtgevers wordt 

de opdracht besproken, indien nodig opnieuw geformuleerd. 

Daarna worden de doelen besproken.

Om de werkveld opdrachten zo goed mogelijk te kunnen 

invullen kunnen de teamleden inhoudelijke thema’s aanvra-

gen bij de directie. De voorbereiding voor deze themabijeen-

komsten worden door de teamleden zelf verzorgt (voorberei-

ding; huiswerk). Zij presenteren zelf de voorbereidde kennis 

en worden door de directie of gastsprekers aangevuld.

Functioneren en afronding
Om het functioneren van de groep en de individuen te evalue-

ren zijn er evaluatietrajecten (Human Resource Management; 

persoonlijke ontwikkeling) opgezet. Er wordt een persoonlijk en 

een groepsdoel geformuleerd bij aanvang. Dit wordt tussentijds 

meerdere keren geëvalueerd en er vinden reflectiegesprekken 

plaats ten aanzien van de ervaringen uit het werkveld. 

Om het proces (de minor) af te ronden dienen er een 3-tal 

producten met een voldoende te worden afgerond: 1) een 

werkveld casustoets 2) portfolio met persoonlijke ontwikke-

ling t.a.v. de opgestelde leerdoelen m.b.t. het competentie-

profiel van de Buurtsportcoach en 3) een symposium waarin 

de ‘oplevering’ en verantwoording van het werkveldproduct 

plaatsvindt. Het werkveld (opdrachtgevers) geven ‘akkoord’ 

op het opgeleverde product als randvoorwaarde om te kun-

nen presenteren/verantwoorden, de directie beoordeelt de 

verantwoording van de gemaakte keuzes van de teamleden. 

Evaluatie pilot werkvorm 
‘sportservicebureau’ (student perspectief)
Het doel van deze werkvorm is om studenten in een praktijk-

context te leren functioneren binnen een sportservicebureau. 

Verder moeten ze leren om een visie te vormen op een rijke 

ontwikkelomgeving voor het bewegende kind (onderwijs, 

sport, buurt). Het uitgangspunt is de praktijkervaring die 

studenten opdoen en de vragen die daarmee samenhangen. 

Dit is een ander vertrekpunt dan het aanleren van kennis en 

vaardigheden en deze proberen te gebruiken in de praktijk. 

Docentevaluatie: 
• Studenten zijn meer betrokken bij het onderwijsproces 

doordat ze zelf regie mogen voeren over hun eigen ont-

wikkeling. Ook worden ze gedwongen om te ervaren wat 

het is om te functioneren binnen een team met gezamen-

lijke doelen en externe opdrachtgevers (groepscohesie). 

• Met deze relatief ‘vrije’ werkvorm (veel autonomie) bestaat 

de mogelijkheid dat studenten in eerste instantie afwachtend 

zijn. Van een wellicht meer docent gestuurde omgeving naar 

een (zich)zelfsturende omgeving met persoonlijke doelen, 

kan als een harde overgang ervaren worden. Een hoge mate 

van betrokkenheid (reflectie gesprekken en product-evalua-

ties over de opdracht) bij dit proces van de docent is noodza-

kelijk om de student die ‘vastloopt’ mee te krijgen. 

• De focus heeft bij de pilot gelegen op het functioneren 

binnen het sportservicebureau en de praktijkopdrachten. 

Dit kan ten koste gaan van de overdracht van de hoeveel-

heid inhoudelijke kennis. De balans tussen het proces stu-

ren/faciliteren en de overdracht van kennis moet scherp 

in de gaten gehouden worden. Dit hangt nauw samen 

met de doelstellingen van de onderwijseenheid.

De aanleiding om de meer klassieke werkvorm van colleges 

en stages in te ruilen binnen de minor, voor een meer werk-

veldgeoriënteerde onderwijsvorm ontstond na een grondige 

evaluatie van het onderwijs waarbij de hierboven genoemde 

doelstellingen voor de minor voorop stonden. Uit de evalua-

tie kwam het volgende naar voren.

‘Een leuke en leerzame minor’

Bij HAN Sport en Bewegen 
is de student aan zet

Minor ‘Sportservice’
Recentelijk is het expertiseteam Talentontwikkeling en- herkenning van de HAN 
gestart met een pilot; het opstarten van een intern sportservicebureau, binnen de 
minor Gouden Kansen. De minor heeft als doelen: 
1.  De student een verbredende blik te bieden op het werkveld van de Buurtsportcoach
2.  Visie te vormen op een ‘rijke ontwikkelomgeving’ voor het kind 
3.  Deel te nemen aan de praktijk van de Buurtsportcoach en zodoende te leren van 

de vraagstukken en uitdagingen van deze beroepsgroep. 

Stijn (21 jaar) en 4e jaars ALO student.
De werkwijze van de minor heb ik als erg prettig ervaren. Het werken in een 
groep is wat bij mij past en waar ik mij het best in heb kunnen ontwikkelen. 
De interactieve lessen in de vorm van een sportservicebureau zorgen ervoor dat 
iedereen samenwerkt aan de verschillende opdrachten. In deze minor heb ik 
geleerd hoe het werken in een sportservicebureau te werk gaat. Doordat we als 
groep allemaal betrokken zijn krijgen we ook de verschillende struikelblokken van 
elkaar te weten. Hierdoor weten we als groep ook hoe we deze struikelblokken 
kunnen tackelen. Het is een leuke en leerzame minor.

Het klassieke onderwijs schiet te 
kort en dus veranderde de minor 

in een ‘Sportservicebureau’

Contact
JanWillem.Teunissen@han.nl

Kernwoorden
stage, begeleiden
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Het mooie hieraan is dat ik deze extra-curricu-

laire werkzaamheden nooit ben gaan doen met 

de intentie om daar na mijn opleiding een baan 

aan over te houden. Maar achteraf gezien heb 

ik mij op deze manier kunnen profileren. Dit 

is naar voren gekomen doordat ik tijdens het 

zoeken naar een baan geregeld ben gebeld door 

docenten van de opleiding voor beschikbare 

vacatures en heb ik middels mijn connecties 

een blok les mogen geven op de ALO.

Inrichting studie
Nu is het zo dat elke student zijn/haar studie 

anders inricht. De ene student doet net als ik 

een aantal extra-curriculaire werkzaamheden, 

de ander kiest voor een LIO-stage, gebruikt 

LinkedIn of wordt actief bij de studievereniging. 

Welke weg er ook gekozen wordt, uiteindelijk 

belandt iedereen in het werkveld.

Momenteel ben ik werkzaam op het Beekdal 

Lyceum in Arnhem. Hier ben ik na mijn 

eindstage blijven hangen. Dit geldt lang niet 

voor iedereen. Een ruime hoeveelheid van 

de afgestudeerden heeft toch moeite met het 

vinden van een passende baan. Volgens Studie 

in Cijfers (2017) vindt een afgestudeerde van de 

ALO binnen anderhalf jaar een passende baan. 

Tot die tijd zit er niets anders op dan de vacatu-

resites in de te gaten houden, actief te zijn op 

LinkedIn en lid te zijn van de alumnivereniging 

van HAN Sport & Bewegen.

Alumnivereniging
Deze alumnivereniging van HAN Sport & 

Bewegen is in april 2018 officieel van de grond 

gekomen. Het is in het leven geroepen om 

onlangs afgestudeerden een helpende hand te 

bieden bij het vinden van een passende baan 

‘Zachte landing’
Op de HAN-ALO is een actieve alumnivereniging 

ontstaan uit deze vraagstelling. Startende docenten en 

de opleiding hebben elkaar opgezocht en zijn samen 

opgetrokken om de starters een ‘zachte landing’ in het 

werkveld te kunnen geven. Echter, dat is een kant van de 

medaille, het werkveld zelf heeft hier ook een verant-

woordelijkheid in. Een van de kartrekkers van dit traject 

is Lieve Schaap, zij deelt haar ervaringen als startende 

collega en waar zij behoefte aan had toen zij startte. 

Lieve Schaap
Daar sta ik dan, met mijn diploma in mijn han-

den na drie jaar hard werken. Mijn lesbevoegd-

heid is binnen en ik ga lesgeven. Tijdens de 

diploma-uitreiking gaan we met de studieloop-

baanklas vanuit het tweede leerjaar richting het 

lokaal, sommige klasgenoten heb ik al een jaar 

niet echt gezien of gesproken en daar zitten we 

dan samen. De ene gaat binnen het onderwijs 

werken, de ander gaat doorstuderen en er zijn 

klasgenoten die nog altijd op zoek zijn naar een 

baan. Is er een mogelijkheid om middels nazorg 

vanuit de opleiding een zachte landing (in het 

werkveld) te creëren?

Tijdens mijn opleiding heb ik een aantal 

extra-curriculaire werkzaamheden verricht. 

Denk hierbij aan een rol in de introductiecom-

missie, een functie binnen het bestuur van de 

studievereniging en peer-to-peerdocent binnen 

het vak evenementen management. Wat voor 

mij de meeste waarde had en nog steeds heeft, 

is mijn rol, inmiddels als voorzitter, binnen de 

opleidingscommissie. Deze waarde zit hem in 

de betrokkenheid bij de opleiding, de docenten 

en studenten. Daarnaast de mogelijkheid om 

de opleiding kwalitatief te verbeteren en om als 

student gehoord te worden.

In het laatste jaar van een ALO-opleiding merk je dat studenten al bezig zijn met 

de vervolgstap. De een meer dan de ander, maar er verandert wat. Het lijkt alsof er 

een bewustwording optreedt bij hen dat ze over niet al te lange tijd ‘zelfstandig’ 

voor de groep moeten staan. Die stap naar bevoegdheid en basisbekwaamheid 

(opleidingsprofiel ALO’s) is een stap in de richting om beroepsbekwaam te worden. 

TEKST LIEVE SCHAAP FOTO HANS DIJKHOFF

Alumnivereniging
van een ALO
‘Mijn perspectief op de rol daarvan binnen de nazorg van de opleiding’

TOPIC

Zelfstandig bevoegd voor de klas 
staan betekent voor startende 
docenten niet dat ze geen 
begeleiding en of klankbord meer 
nodig hebben. Vraag is of dat niet 
voor alle collega’s moet gelden 
overigens, maar laten we ons 
even beperken tot de startende 
docent. Wie draagt zorg voor de 
begeleiding van de starters? Is 
dat de werkgever, of heeft een 
opleiding de schone taak om ook 
nazorg te verzorgen nadat de 
studenten afgestudeerd zijn?
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In het onderwijs 

werken is heel divers

Contact
lfschaap@icloud.com

Kernwoorden
Alumnivereniging, nazorg, 

netwerk, begeleiding

door netwerk- en ontwikkelactiviteiten te 

organiseren. 

We helpen de vierdejaarsstudenten en alumni 

door bijvoorbeeld een carrièredag te organise-

ren waar diverse ondernemers en organisaties 

in contact kunnen komen met aanstormend 

talent. Daarnaast is het voor de alumni moge-

lijk om deel te nemen aan diverse workshops 

en activiteiten om kennis te delen die hun 

rugzak kan vullen op weg naar een baan. 

Ik ben van mening dat het oprichten van de 

alumnivereniging een stap in de goede richting 

is voor de nazorg van de opleiding. Hierdoor is 

het mogelijk voor de alumni om verbonden te 

blijven aan de opleiding met de alumnivereni-

ging als tussenpersoon. Natuurlijk is het van 

belang dat de alumni zelf ook actie onderne-

men om gezien te worden. Denk hierbij aan 

een LinkedIn-profiel waar iemand zijn of haar 

expertise en interesses met connecties deelt.

De bovengenoemde punten hebben vooral te 

maken met zichtbaar zijn voor het werkveld 

maar dat wordt vaak onderschat. De kracht van 

een oproep op LinkedIn wordt niet ingezien, 

een netwerkborrel wordt overgeslagen en deel-

nemen aan een workshop is niet nodig want 

het diploma is immers op zak.

Zichtbaar werkveld
Naast een zichtbare alumnivereniging, is een 

zichtbaar werkveld ook van belang. Het erken-

nen dat niet alleen starters hun best moeten 

doen om gezien te worden, maar dat ‘jullie’ het 

werkveld/werkgevers laten zien wat er te leren, 

ervaren en te ontwikkelen is in het werkveld. 

Hoe kan de starter daar deel van uitmaken? 

Denk bijvoorbeeld eens na over jullie onder-

wijsvisie en hoe een mogelijke starter daarbij 

past en kan hij of zij daar nog ondersteuning 

in verwachten? Naar welke kwaliteiten zijn 

jullie op zoek? En draai de vraag eens om; zijn 

jullie geschikt voor deze starter? En over welke 

kwaliteiten beschikken jullie om ondersteuning 

te bieden in zijn of haar ontwikkeling naar 

beroepsbekwame docent?

Kortom, neem een stap in de richting van de 

starter die zichzelf wil bewijzen, maar daarbij de 

juiste begeleiding nodig heeft. Nodig de opleiding 

of alumnivereniging eens uit om te praten over 

wat er anders/beter zou kunnen in de overgang 

naar het werkveld. Of is er al iets dat werkt? Deel 

dit dan met de opleiding of alumnivereniging.

De alumnivereniging van HAN Sport en 

Bewegen heeft mede als doel het belang van 

zichtbaar zijn, netwerken en connecties te 

delen met alumni en het werkveld. Vanuit dit 

doel worden activiteiten georganiseerd zoals 

eerder genoemd en dit allemaal met de intentie 

om alumni en werkveld met elkaar in contact 

te brengen. 

Samenwerking
Op de vraag of er een mogelijkheid is om middels 

nazorg vanuit de opleiding een zachte landing 

(in het werkveld) te creëren, is mijn antwoord 

als volgt. Wanneer opleidingen inzien dat er geen 

zachte landing is in het werkveld, of als er geen 

mogelijkheden zijn om actie te ondernemen voor 

starters vanuit de opleiding zelf. Dan is dat nodig 

En er worden al pogingen gedaan om alumni 

activiteiten te organiseren, maar is er niet genoeg 

draagvlak om deze activiteiten aan te houden. 

Denk dan als opleiding eens na over een alumni-

vereniging, deze kan fungeren als tussen persoon, 

kan een helpende hand bieden en kan zorgen 

voor interessante activiteiten die bijdrage aan de 

kennis en expertise van alumni. 

Doe een oproep onder alumni met de vraag of 

zij samen met de opleiding een actieve rol willen 

spelen in het opstarten van een alumnivereniging. 

Ongetwijfeld neemt op deze manier de samen-

werking tussen opleiding, alumni en werkveld 

toe. Wat mij betreft een win-win-winsituatie, op 

weg naar een leven lang leren en bewegen. 

Alumnivereniging
van een ALO
‘Mijn perspectief op de rol daarvan binnen de nazorg van de opleiding’
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• oudergesprekken

• time management

• leerklimaat

• lesorganisatie

• lesontwerp

• instructie geven

• visie op onderwijs en leren

• persoonlijke kwaliteiten definiëren en doelen 

formuleren

• activerende didactiek met behulp van de 

nieuwste apps/sites.

Maar ook de collectieve scholing op bijvoor-

beeld het ICALT-observatie-instrument. Aan elk 

programma hangt een individuele component, 

door een student te koppelen aan een werk-

plekbegeleider en een startende docent aan een 

Begeleider Op School (BOS). Als schoolopleider 

ben ik aanjager geweest van deze ontwikkelin-

gen op de KSH; het ontwerpen, het realiseren 

en het borgen van de plannen hebben heel sterk 

mijn aandacht. Alles staat of valt bij de goede 

uitvoering door de begeleiders en een gepaste 

koppeling met ons algehele personeelsbeleid. Dit 

is een spannende uitdaging en tegelijk een heel 

vruchtbaar proces. Ik zie studenten, docenten, 

begeleiders en leidinggevenden steeds meer tot 

hun recht komen binnen de school. Het kan niet 

anders dan dat dit ons onderwijs aan leerlingen 

ten goede komt. Als schoolopleider ben je zo 

leraar van leraren, die het leren van leerlingen 

A
llereerst de vraag… Wat is een 

ROSA-school? ROSA staat voor 

Regionale Opleidingsschool 

Amstelland. Het is een samenwer-

kingsverband van inmiddels vijftien voortge-

zet onderwijsscholen in de regio Amsterdam/

Amstelland en zes Amsterdamse lerarenoplei-

dingen. De partners zijn samen verantwoorde-

lijk voor het opleiden van leraren in het eerste- 

en tweedegraadsgebied. ROSA wil studenten 

een breed scala aan opleidingsmogelijkheden, 

uitstekende faciliteiten en een uitdagende leer-

omgeving bieden.

Binnen een school die aangesloten is bij de 

ROSA wordt getracht een leeromgeving te cre-

eren waarbij iedereen leert van elkaar. Hierbij 

ziet ROSA het leren als een actief proces, dat 

uitgaat van de lerende en zijn motieven en 

waarin individueel en sociaal leren verbon-

den zijn. Ook wil men dat er een koppeling 

gemaakt wordt tussen opgedane leerervaringen 

van de student en relevante theorie. 

Schoolopleider aan het woord
We hebben op de KSH in relatief korte tijd, 

ongelofelijk veel stappen gezet in de verdere 

groei tot de excellente en lerende schoolcul-

tuur. We zijn met het programma ‘Frisse start’ 

en na toetreding tot ROSA een plek gewor-

den waar we docenten vanaf dag een van de 

lerarenopleiding t/m jaar 3 van het starterschap 

een programma op maat kunnen aanbieden. 

Een programma met generieke/groepsonderde-

len, denk aan intervisie en allerhande thema-

bijeenkomsten, studiegroepbijeenkomsten. Die 

gingen afgelopen jaar over:

• de KSH

• groepsvorming

• mentoraat

Stages worden gelopen in het PO, het VO, het (V)SO, het mbo en ook het hbo. Er 

zijn scholen die daarop beleid maken; bij andere hangt de begeleiding volledig af 

van de docent die dat op zich neemt. In het onderstaande artikel vertelt eerst een 

schoolopleider in het kort wat de begeleiding inhoudt op een ROSA-school. Daarna deelt 

een student zijn ervaringen van het lopen van een stage op de zogeheten ROSA-school. 

TEKST LARS BOERE (MET EEN INLEIDING VAN DIANA HOEFAKKERS) FOTO HANS DIJKHOFF

Stage lopen op
een ROSA-school

TOPIC

Aan elk programma hangt een 
individuele component, door 
een student te koppelen aan 
een werkplekbegeleider en 

een startende docent aan een 
Begeleider Op School (BOS)
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Overleg over de 

uitvoering

direct in eigen praktijk brengen. Een student 

ziet in directe zin vooral iets van de opleidings-

didactische en agogische vaardigheden van de 

schoolopleider. Het voorleven, legitimeren en 

geëxpliciteerd voordoen van leraarsgedrag. 

Daarnaast beschikt een schoolopleider over 

organisatorische en beleidsmatige kwaliteiten 

om de opleidings-/begeleidingsactiviteiten vorm 

te geven en te borgen in de schoolorganisatie. 

Mooiste is natuurlijk dat de schoolopleider elke 

dag weer meer leert dan zijn eigen docenten; 

een mooiere baan kan ik mij niet bedenken!

Meerdere begeleiders
In de praktijk komt het erop neer dat de stu-

dent tijdens zijn stage te maken heeft met een 

werkplekbegeleider, een schoolopleider en een 

instituutsbegeleider. 

De werkplekbegeleider is de persoon met wie 

de student het meest intensief contact heeft. Dit 

is de docent die de student ondersteunt bij het 

uitvoeren van zijn stage. Hij is ook de persoon die 

de student feedback geeft ten aanzien van zijn les-

geven. De werkplekbegeleider heeft zich vrijwillig 

aangemeld als studentenbegeleider en is getraind 

in het begeleiden van studenten. Hij of zij heeft 

een basiscursus tot werkplekbegeleider gevolgd. 

Daarnaast zijn er voor de werkplekbegeleiders 

intervisie-/themabijeenkomsten waarin zij nog 

verder ondersteund worden in het begeleiden van 

studenten. Deze ondersteuning kan ook (indien 

gewenst) individueel plaatsvinden. De nadruk 

voor de werkplekbegeleider ligt op het ‘zelf laten 

leren door de student’ en niet op het kopiëren 

van het lesgeefgedrag van de docent. Dit geeft de 

student veel mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld 

aan het uitproberen van verschillende werkvor-

men. Er is hierin veel mogelijk zolang de student 

maar kan onderbouwen waarom hij de betref-

fende keuzes maakt. Hierin zal de werkbegeleider 

kritische vragen proberen te stellen. Dit ‘sparren’ 

tussen de docent en student is voor beiden een 

leerzaam proces. Voor de student betekent dit dat 

hij goed doordachte keuzes moet maken in de 

voorbereiding van een les. Daarnaast werkt de 

student aan het ontwikkelen van een eigen visie 

ten aanzien van het onderwijs. Ook de docent 

zal blijven leren. Hij krijgt te maken met nieuwe 

ideeën en de kans is groot dat hij hierdoor niet 

vastgeroest raakt in zijn eigen visie/werkwijze.

Naast de werkplekbegeleider heeft de student 

ook te maken met een schoolopleider. De 

schoolopleider organiseert studiegroepbijeen-

komsten waaraan elke student verplicht is 

deel te nemen. Dit zijn bijeenkomsten waar-

in diverse thema’s behandeld worden, met 

als doel de student te ondersteunen in zijn 

leerproces en stage. Kies je als stagiair voor een 

ROSA-school, dan moet je wel open staan voor 

studiegroepbijeenkomsten en het bespreken 

van casussen met elkaar. Doordat de studie-

groepbijeenkomsten voor alle stagiaires (uit 

Stage lopen op
een ROSA-school
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intervisie/themabijeenkomsten met andere begin-

nende docenten, maar ook doordat een begin-

nend docent gekoppeld wordt aan een ervaren 

docent. Deze ervaren docent begeleidt de begin-

nende docent in zijn leerproces. Op deze manier 

is er een doorgaande lijn gecreëerd, waarin de 

stagiaires en beginnende docenten, in een veilige 

omgeving, hun eerste stappen zetten binnen hun 

ontwikkeling tot een excellente docent.

Mijn ervaringen
Ik heb ervaren hoe het is om stage te lopen 

op een ROSA-school. Tussen de verschillende 

ROSA-scholen zullen waarschijnlijk verschillen 

zijn en niet elke stagiair zal het stagelopen op 

een ROSA-school op dezelfde manier ervaren. 

Ik wil daarom benadrukken dat de onderstaan-

de ervaringen persoonlijk zijn. 

Allereerst heb ik direct vanaf het begin het 

gevoel gehad dat ik opgenomen werd in de 

school. Dit onder meer door een welkomstge-

sprek met de schoolopleider, gesprekken met 

de werkplekbegeleider en het snel in contact 

komen met medestagiaires. Het snelle contact 

met medestagiaires vond ik belangrijk voor het 

ervaringen uitwisselen met ‘lotgenoten’. Die 

lopen waarschijnlijk tegen dezelfde soort pro-

blemen aan omdat zij zich in dezelfde situatie 

bevinden als jij. Dit uitwisselen van ervaringen 

kan zowel in een informele als in een meer 

formele setting. Informeel zijn de gesprekjes 

met een mede-stagiairs in de lerarenkamer en 

formeel zijn voornamelijk de studiegroepbijeen-

komsten waarin ook ruimte was voor intervisie.

Bewust omgaan met je 
eigen leerproces
Een ander positief aspect aan de ROSA-school 

vond ik dat je heel bewust bezig bent met je 

eigen leerproces. Door te ‘sparren’ met de 

werkplekbegeleider (die een open houding 

heeft en niet direct oordelend is), door het 

bespreken van casussen in de schoolgroep-

bijeenkomsten en door gesprekken met de 

schoolopleider, ben je continu bezig met je 

eigen leerproces. Hierdoor is er een grote mate 

van bewustwording en kun je dus ook gerichter 

werken aan je persoonlijke leerpunten. Door 

een juiste afstemming tussen jou, je werkplek-

begeleider en de schoolopleider, zijn zij beiden 

heel goed op de hoogte van jouw leerproces 

en kunnen zij jou daardoor gerichter helpen 

tijdens studiegroepbijeenkomsten en tijdens 

feedbackmomenten. 

Daarnaast denk ik dat het (op deze manier) 

gestructureerd opleiden van stagiaires, een 

positief effect heeft op de gehele organisatie. 

Opleiden in de school versterkt in mijn ogen 

namelijk het leerklimaat binnen de school. 

Hierdoor zijn niet alleen de studenten maar ook 

de docenten bewust en blijvend aan het leren!

verschillende vakgebieden en uit verschillende 

leerjaren) georganiseerd worden, zijn het zeer 

uiteenlopende onderwerpen die besproken 

worden tijdens zo’n bijeenkomst. Er zullen dus 

ook onderwerpen tussen zitten die voor jou 

persoonlijk als minder nuttig worden ervaren. 

Twee voorbeelden van taken van de schoolopleider:

• Schoolopleider vraagt bij mij ook naar hoe 

ik de begeleiding van de werkplekbegeleider 

ervaar. En vraagt hierbij wat er gemist wordt 

in de begeleiding. Zodat dit ook meegenomen 

kan worden naar de scholingsbijeenkomsten 

voor de werkplekbegeleiders. De schoolop-

leider houdt hiermee het overzicht over het 

gehele proces (van student, van begeleider en 

van deze combi).

• Schoolopleider heeft in de schoolgroepbijeen-

komsten tijd en ruimte om theorie te behan-

delen, welke vervolgens gekoppeld wordt 

naar casussen vanuit de praktijk. Iets (het 

behandelen van deze theorie, bijvoorbeeld 

de ‘denkhoeden van de Bono’ of ‘ICALT-

learning’) waar je met de werkplekbegeleider 

soms niet aan toekomt. 

Daarnaast heeft de schoolopleider gedurende 

het jaar ook enkele individuele gesprekken met 

zowel de student als de werkplekbegeleider. 

De schoolopleider probeert vanuit een helicop-

terview het leerproces van zowel student als 

werkplekbegeleider te bewaken. 

Tot slot heeft de student te maken met een 

instituutsbegeleider. Dit is de begeleider vanuit 

de lerarenopleiding. Deze instituutsbegeleider 

heeft contact met de werkplekbegeleider en 

de schoolopleider. Op dit moment gebeurt dit 

veelal met een tussentijds stagebezoek en een 

stagebezoek tegen het einde van de stage. 

Koppeling theorie-praktijk
De studiegroepbijeenkomsten, die door de 

schoolopleider georganiseerd worden voor de 

stagiaires, hebben verschillende thema’s. Binnen 

de bijeenkomsten wordt theorie gekoppeld aan 

praktijksituaties vanuit de eigen ervaring. Hierin 

wordt open gesproken over de aanpak van de 

desbetreffende situaties. Stagiaires leren hier van 

elkaar onder toeziend oog van de schoolopleider. 

Voor beginnende docenten zijn er ook soortgelijke 

intervisie/themabijeenkomsten. Op deze manier 

wordt er voorkomen dat een beginnende docent 

‘het diepe ingegooid wordt zonder zwemband-

jes’. De zwembandjes worden gevormd door 

Contact
lars.boere@hva.nl

D.Hoefakker@kshcollege.nl

Kernwoorden
begeleiden, stage

Het snelle contact met 
medestagiaires vond ik belangrijk 

voor het ervaringen uitwisselen 
met ‘lotgenoten’. Die lopen 

waarschijnlijk tegen dezelfde soort 
problemen aan omdat zij zich in 
dezelfde situatie bevinden als jij
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muziek maken, toneelspelen, e.d. laat de 

persoon zien wie hij is. Dat houdt bijvoorbeeld 

voor het bewegingsonderwijs in dat de leerling 

zich kan bewegen in het ‘publieke domein’, 

zoals bewegen, spel en sport in de vrije tijd, dat 

de leerling kennis ontwikkelt over bewegings- 

en sportactiviteiten in de eigen sociaal-culturele 

situatie, en het vermogen ontwikkelt tot moreel 

oordelen en kritische denken hierover. 

Het uiteindelijke doel van bewegingsonder-

wijs komt hierin overeen met dat van muziek, 

toneel, en andere creatieve vakken in het 

onderwijs. Gordijn benadrukt daarom dat het 

doel van bewegingsonderwijs niet het bewe-

gingsonderwijs zelf is, met andere woorden, 

niet het bewegen op zich is. Het gaat om de 

weg naar een onderwijs- en opvoedingsdoel. 

En als dan de lessen in het bewegen niet zo bij 

een kind passen dan zijn er andere wegen, zoals 

toneel, muziek, tekenen, en dergelijke. 

In zijn Inleiding tot het bewegingsonderwijs 

(Gordijn, 1986) geeft Gordijn specifiek aan wat 

de rol van het lichaam hierin is: ‘Het licha-

melijke heeft in het bewegingsonderwijs geen 

enkele prioriteit. De lichamelijkheid is slechts 

beïnvloedbaar vanuit de functie, de actie, het 

bewegen.’(ibidem, p. 10). Gordijn bedoelt hier-

mee dat in het bewegen lichamelijke functies 

betrokken zijn, als het ware ‘meegenomen’ 

worden. Bijvoorbeeld, de hart- en longfunctie 

bij inspanning, fysieke gevoelens bij lichamelijk 

contact zoals bij judo, emoties bij bewegen op 

muziek, ‘embodied knowledge’ die ten grondslag 

ligt aan kennis van de wereld. In het bewegen 

wordt de betekenis van het lichaam zichtbaar. 

Door het menselijk lichaam kunnen wij betrokken 

zijn op de omgeving. Die betrokkenheid wordt o.a. 

zichtbaar in het bewegen. Door te bewegen kan 

die betrokkenheid zich ontplooien en ontwik-

kelen. De menselijke lichamelijkheid bepaalt ál 

ons doen en laten’, ook bij de zwaarst denkba-

re lichamelijke handicaps. Kern van Gordijn’s 

In het vorige artikel werd afgesloten met vier 

belangrijke punten over het werk van Gordijn:

1  In ‘zijn’ bewegingsonderwijs gaat het niet 

alleen om een strikte opvatting over het 

bewegen, maar ook om de bijdrage ervan aan 

de ontwikkeling van de persoon

2  Voorts meende Gordijn dat zijn visie op het 

bewegingsonderwijs ook gold voor andere 

handelingsvormen, zoals bij muziek, toneel, 

creatieve vakken 

3  Gordijn onderscheidde in het menselijk 

bewegen drie – wat hij noemde – ‘grens-

overschrijdingen’, drie manieren waarop 

de persoon kan komen van een intentie tot 

bewegen tot daadwerkelijk bewegen

4 Tot slot maakte Gordijn onderscheid in drie 

‘modaliteiten’ van bewegen, drie vormen van 

uitvoering.

Hier volgt de uitwerking daarvan.

Het uiteindelijke doel van 
bewegingsonderwijs
Hiervoor gaan we weer te rade bij de dissertatie 

van Gordijn. De titel zegt het al: het bewe-

gingsonderwijs moet een bijdrage leveren aan 

de ontwikkeling van kinderen en jongeren via 

onderwijs en opvoeding. Welke ontwikkeling 

wordt hier bedoeld? De ontwikkeling van ‘het 

IK in interindividuele samenhangen’(Gordijn, 

1958, p. 189). In andere woorden: de ontwik-

keling van een eigen identiteit in relatie met 

het andere en de ander; nog weer in andere 

woorden, in relatie met diens fysieke en sociale 

omgeving. Kortom, het bewegingsonderwijs 

heeft als algemeen doel persoonsvorming, 

d.w.z. ‘Bildung’. ‘Bildung’ is de ontplooiing van 

menselijk kwaliteiten, is zelfontplooiing, is – 

wat het bewegingsonderwijs betreft - het leren 

beschikken over de eigen bewegings- een han-

delingsmogelijkheden. ‘De persoon treedt in zijn 

bewegen naar buiten’ (ibidem, p. 190). Daarin, 

net als bij verhalen schrijven, tekenen, zingen, 

Op de een of andere manier is Carl Gordijn in deze periode ‘hot’ zoals we dat 

tegenwoordig zeggen. Zie ook elders in dit magazine het interview met Bart Crum. Nu is 

Gordijn wel iemand die veel voor het vak heeft betekend. In deel 2 van dit artikel zetten 

de auteurs zijn denkbeelden om naar de tegenwoordige tijd. 

TEKST ADRI VERMEER & PIET VAN DER KLIS FOTO HANS DIJKHOFF

Doelen van 
bewegingsonderwijs(2)
Een actuele invulling van het gedachtegoed van Gordijn

EN VERDER

Lichamelijke opvoeding magazine - september 2018

17

KVLO18_ES18032904_TDS_NR 6 2018.indd   17 28-08-18   14:44



en of het bewegen een hernieuwde en bele-

vingsvolle betrokkenheid van de persoon op zijn 

omgeving kan bewerkstellingen. In de psychia-

trie geldt dan dat deze ‘bewegingsbeïnvloeder’ 

daarvoor specifieke, met name psychotherapeu-

tische technieken moet beheersen om via zijn 

bewegingssituaties te kunnen interveniëren. We 

noemen dat dan bewegingstherapie of psycho-

motorische therapie. In de zorg voor mensen 

met beperkingen en kinderen en jongeren met 

motorische leerproblemen vergt dit ‘onderwijs’ 

orthopedagogische vaardigheden en noemen we 

deze specialiteiten speciaal bewegingsonderwijs 

en motorische remedial teaching. 

Grensoverschrijdingen
Gordijn onderscheidt drie manieren waarop 

de persoon kan komen van een intentie tot 

bewegen naar daadwerkelijk bewegen: de directe 

grensoverschrijding door ‘imitatie’, de lerende 

grensoverschrijding door ‘nadoen’, en de inven-

tieve grensoverschrijding door  ‘maken’. In feite 

zijn dit drie vormen van ‘leren’. 

Eerst een opmerking over het gebruik van de ter-

men ‘nadoen’ en ‘imitatie’. Volgens woordenboe-

ken is dit hetzelfde. Als we proberen Gordijn’s 

bedoeling met de term ‘nadoen’ te achterhalen, 

oriënteren we ons op wat hij onder ‘leren door 

nadoen’ verstaat. Daarin gaat het bij hem om het 

‘leren zelfstandig, naar eigen ontwerp, uitvoeren 

van een voorgedane taak’. ‘Imitatie’ is bij hem 

‘het letterlijk nadoen van een voorgedane taak’. 

Als we deze vormen van leren bezien van-

uit actuele leertheorieën, dan komen we 

bij Vygotsky uit (zie Vermeer et al, 1989). 

Leerstrategieën bestrijken volgens Vygotsky een 

continuüm van veldsturing naar zelfsturing. Bij 

veldsturing komt de sturing van extern door 

sturing aan het lichaam en nadoen van een 

voorbeeld, bij zelfsturing voert de leerling een 

opvattingen over ‘bewegen en lichamelijkheid’ 

was dat je je daaraan nooit in een humane 

handeling kunt onttrekken. Het is geen keuze! 

Het is een ongecontroleerde ‘condition humain’! 

Het lichaam is de absolute thuisbasis voor álle 

humane interacties, inclusief geïncorporeerde 

kennisverwerving. Vanuit een directe lichamelij-

ke aanwezigheid in het bewegen ervaar je jouw 

specifieke manier van reageren op verschillende 

situaties. De vitale basis van dit ‘Bildungsdoel’ 

en daarmee ook het eerste en doel van bewe-

gingsonderwijs is genieten in het bewegen.

Relativering van het belang 
van bewegingsonderwijs
Omdat die betrokkenheid via meerdere wegen, 

dit is via verschillende schoolvakken, tot stand 

kan komen, relativeert Gordijn het belang van 

bewegingsonderwijs als het gaat om de vraag 

welk onderwijs(= belevings)domein het beste 

bij het kind past. Als de belevingswereld van 

een kind minder fysiek georiënteerd is, dan past 

het om binnen het onderwijs andere belevings-

domein aan te bieden, b.v. muziek of andere 

creatieve vakken. In die zin heeft ‘een kind 

geen recht op twee of drie uur bewegingson-

derwijs per week’, maar heeft het ‘recht op een 

weg naar de wereld die bij hem of haar past’. 

Gordijn heeft dit aspect van zijn visie nooit 

echt uitgewerkt. Het wordt wel zichtbaar in 

zijn kijk op het gebruik van het bewegen in 

de psychiatrie en de zorg voor mensen met 

beperkingen. In deze domeinen van zorg gaat 

het helemaal niet meer om het bewegen ‘an 

sich’, maar om het bewegen als omgang met het 

andere en de ander (Van den Brink, 1993). Een 

‘Bildungsdoel’ is daar dan ook niet van toepas-

sing. Het gaat er dan om of door middel van het 

bewegen een toegang gevonden kan worden tot 

de persoon met diens problemen of beperkingen 


Jezelf uitdagen
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doelen, gedragsverandering

taak zelfstandig uit na een opdracht daartoe. De 

‘grensoverschrijdingen’ van Gordijn komen erg 

in  de buurt van de leerstrategieën van Vygotsky. 

We herbenoemen deze grensoverschrijdingen 

dan als volgt: de directe grensoverschrijding 

door externe sturing aan het lichaam, de leren-

de grensoverschrijding door nadoen van een 

voorbeeld, de inventieve grensoverschrijding 

door zelfstandige, eigen vormgegeven taakuit-

voering na een opdracht daartoe. Met het laatste 

bedoelen we: kijk, ik doe het zo, geen voorbeeld 

nodig, ik ben competent en straal dat - bij deze 

bewegingsact - gewoon uit!

Modaliteiten van bewegen
Eerst een opmerking over de term ‘modaliteit’. 

Gordijn gebruikt twee keer het begrip ‘modali-

teit’. De eerste keer in het onderscheid ‘objecti-

verende, subjectiverende en het functionele’ zich 

bewegen. Dit onderscheid laten we hier buiten 

beschouwing omdat Gordijn zélf dat onderscheid 

liet vervallen in zijn latere ontwikkelingen. Het 

gaat ons om het onderscheid in een ‘taakvol-

brengende’, ‘spelende’ en ‘dansante’ modaliteit 

van bewegen. Hij bedoelt hier niet mee ‘turnen 

en atletiek’, ‘spel’ en ‘bewegen op muziek’. 

Voor een goed begrip van wat Gordijn wél met 

deze modaliteiten bedoelde maken we gebruik 

van een onderscheid van Petzold (1997) in drie 

vormen van bewegingstherapie voor kinderen: 

oefengerichte- en functionele vorm, belevings- 

en stimuleringsgerichte vorm en een conflict-

gerichte vorm. De eerste vorm komt overeen 

met wat wij oefenen en trainen noemen. In 

de tweede vorm wordt een appèl gedaan op 

beleving, expressie en communicatie. Dit zijn bij 

uitstek kwaliteiten nodig voor spel en spelen. 

De benaming van de derde vorm is met name 

bedoeld om de cliënt te helpen weer nieuwe 

relaties te ontwikkelen en dat deze ‘door zijn 

conflicten heen kan gaan’ en ze zo hanteerbaar 

maken. Gordijn ontleent de naamgeving van 

de ‘dansante modaliteit’ aan de manier waarop 

aan ‘zijn CALO’ bewegen op ritme en muziek 

werd onderwezen. Daarbij gaat het bij hem 

niet om ‘aan dansvormen ontleend bewegen’, 

maar om inventiviteit en creativiteit in het zich 

bewegen van de persoon. We zouden daar-

om deze modaliteiten willen herbenoemen als 

oefenen en trainen, beleven en spelen en creatief 

bewegen. Een dergelijk onderscheid sluit ook 

mooi en praktisch aan bij de drie niveaus van 

opleiding die we in het bewegingsonderricht 

kennen: de trainings-, sport- en dansgerichte 

opleidingen in het mbo, de pedagogische, bij de 

belevingswereld van het kind passende opleiding 

tot leraar bewegingsonderwijs in het hbo, en de 

creatieve en therapeutisch gerichte opleiding tot 

creatief bewegingsdocent, motorische remedial 

teacher en psychomotorisch therapeut in het 

WO. We beseffen dat dit laatste niveau nog 

goeddeels berust op wensdenken. De studies in 

de bewegingswetenschappen in Nederland leiden 

nauwelijks (nog) op voor bewegingsexpressie, 

motorische remedial teaching voor kinderen 

met bewegings- en gedragsproblemen en voor 

psychomotorische therapie in de kinder-, jeugd- 

en algemene psychiatrie. Terzijde merken wij op 

dat wij er dan ook een voorstander van zouden 

zijn indien deze drie opleidingsniveaus ook in 

het onderwijs, de remedial teaching en de zorg 

hun plek zouden hebben. Er is niets op tegen dat 

in de school (= het onderwijs) en de zorg door 

mbo'ers bewegings- en sportactiviteiten worden 

gegeven en dat het bewegingsonderwijs meer-

dere, door haar doelen bepaalde beroepsbeoefe-

naren kent. Dat is geen degradatie van het vak. 

Het vak-eigene betreft steeds het bewegen, de 

vak-specificiteit betreft het doel van de beïnvloe-

ding door middel van bewegen en daarvoor heb 

je specifieke scholing nodig.  

Vak-eigenheid en vakspecialist gaan samen. Vak-

eigenheid betekent dat je alleen aanbiedt waar-

over jijzelf als vak-beoefenaar (= -onderwijzer, 

-therapeut) controle hebt. Vak-specificiteit bete-

kent dat je aanbod in het licht staat van lukken 

en mislukken. Lukken betekent bijdragen aan 

de ontwikkeling van gevoelens van competentie. 

Voor het schoolkind en bepaalde MRT-kinderen 

betekent dat motivatie om er mee door de gaan. 

Voor het MRT-kind met gedragsproblemen en 

de PMT-patiënt betekent dat een aanzet tot als 

gewenst ervaren gedragsverandering. 

Uitdaging en adres
Met dit artikel willen we duidelijk maken dat 

het gedachtegoed van Gordijn geen afgedane, 

historisch achterhaalde inhoud betreft, maar 

nog steeds actueel is als je maar de moeite 

neemt om dit gedachtegoed in de huidige con-

text van het bewegingsonderwijs en theorieën 

over het bewegen te plaatsen. Als je dat doet, 

dan merk je dat dit gedachtegoed ons nog veel 

te vertellen heeft en dat er weinig tot geen vali-

de alternatieve theorieën voor het bewegings-

onderwijs op dit moment te vinden zijn, zeker 

niet in het Nederlandse taalgebied. 

We dagen dan ook door middel van deze 

boodschap de filosofen en de onderzoekers 

in de bewegingswetenschappen uit om met 

ons het gedachtegoed van Gordijn op haar 

betekenis voor het bewegingsonderricht in 

school, het gebruik van bewegingssituaties in 

de gezondheidszorg en de samenleving verder 

te ontwikkelen. Deze ‘denkers’ zijn vooral 

te vinden als docenten in de theorie van het 

bewegingsonderwijs en lectoren in het bewe-

gings- en sportonderricht bij academies voor 

lichamelijk opvoeding en als medewerkers in 

de theorie en de filosofie van de bewegingswe-

tenschappen bij de betreffende faculteiten van 

universiteiten. 
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N
Het komt regelmatig voor dat leerlingen 

met hun sieraden nog om de gymles 

inkomen. Of ze zijn vergeten hun mobiele 

telefoon in hun kluisje te doen en nemen 

deze mee de zaal in. Met het oog op de 

eigen veiligheid en die van anderen dienen 

sieraden niet gedragen te worden tijdens 

de gymles. De docent wordt gevraagd 

deze spullen te bewaren. De praktijk leert 

dat uit dit afgeven en door de leraar in 

ontvangst nemen van eigendommen van 

leerlingen regelmatig problemen ontstaan.

vermoedelijk in zal (zullen) slagen aan te tonen dat de 

docent in de nakoming van zijn/haar zorgverplichting 

tekortgeschoten is. Door de zaken op te bergen op een plaats 

waar zij normaal gesproken geen schade kunnen oplopen, 

besteedt de docent wel voldoende zorg. 

Teruggave
Volgens de wettelijke definitie dient de docent de spullen 

niet alleen te bewaren maar ook terug te geven. 

Maar wat als de spullen opeens verdwenen zijn? Kan de 

docent dan verplicht worden tot schadevergoeding? Er 

zal dan gekeken worden naar de zorg die de docent heeft 

betracht om de diefstal te voorkomen. Indien de docent de 

spullen bewaart op een plek waar iedereen makkelijk bij 

kan, en waar hij zelf lastig toezicht kan houden, kan worden 

gesteld dat de docent tekort schiet in zijn zorgverplichting. 

Hij dient dan de schade, indien hij daarop wordt aange-

sproken te vergoeden. Om elke vorm van aansprakelijkheid 

te voorkomen zou de docent kunnen eisen dat de leerlin-

gen zonder waardevolle spullen in de les verschijnen. De 

praktijk leert echter dat dit moeilijk is vol te houden. Er zijn 

altijd leerlingen die zijn vergeten hun waardevolle spullen 

in hun kluisje te doen en mee hebben genomen naar de les. 

Als de docent de spullen niet in bewaring zou nemen blijft 

er voor de leerling weinig anders over dan of de sieraden 

tijdens de gymles om te houden wat gevaarlijk kan zijn, of 

in de kleedkamer te laten liggen waar gevaar bestaat dat het 

wordt gestolen. Beiden geen wenselijke situatie. Indien de 

leerling de sieraden zou omhouden is het niet denkbeeldig 

dat er onnodig schade kan ontstaan en kan de docent op 

een onrechtmatige daad worden aangesproken. De conclu-

sie is dat de docent dus weinig anders kan dan de spullen 

in bewaring nemen. Deze zaken dient hij op een in alle 

opzichten ‘veilige’ plaats te bewaren. Een goede oplossing is 

wellicht die waarbij de leerlingen hun sieraden en derge-

lijke in een kistje leggen, dit kistje wordt in een kast in de 

docentenkamer  gezet en vervolgens worden de kast en de 

docentenkamer op slot gedaan. Wordt er desondanks nog 

iets vermist, dan zal het moeilijk worden om de leraar tot 

schadevergoeding veroordeeld te krijgen, omdat hij naar 

alle waarschijnlijkheid kan aantonen dat hij de zorg van een 

goed bewaarnemer voldoende in acht heeft genomen. 

Bewaarneming en verzekering
In bewaring genomen sieraden en spullen vallen niet onder 

de WA-verzekering die voor alle KVLO-leden in het kader 

van beroepsaansprakelijkheid is afgesloten. De docent 

dient dus bij het bewaren van de spullen zorgvuldigheid te 

betrachten. Zorg bijvoorbeeld voor een veilige afsluitbare 

opbergplek zodat aan u geen verwijt kan worden gemaakt. 

W
elke regels gelden hiervoor? En 

stel dat aan het einde van de les 

blijkt de mobiele telefoon niet 

meer in het bakje ligt. Of bij het 

teruggeven valt de telefoon op de grond en raakt 

beschadigd. Is de docent dan aansprakelijk?

Door voor aanvang van de les sieraden en andere 

zaken van de leerlingen ter bewaring in ontvangst 

te nemen gaat de docent een overeenkomst 

tot bewaarneming aan.  Hierover bepaalt het 

Burgerlijk Wetboek het volgende: ‘Bewaarneming 

is een overeenkomst waarbij de ene partij, de bewaar-

nemer, zich tegenover de andere partij, de bewaargever, 

verbindt, een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt 

of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven’. 

Hieruit vloeit voor de docent de verplichting voort 

de zaak niet alleen te bewaren, maar ook terug te 

geven.

 

Bewaren
Dit bewaren is niet zuiver passief, het sluit ook 

in een zekere zorg te betrachten.  De wet zegt 

hierover dat de bewaarnemer bij de bewaring de 

zorg van een goed bewaarder in acht moet nemen. 

Hoe ver die zorg moet gaan hangt onder andere 

van de aard van de zaak af. De docent die de leer-

lingen hun brillen, sieraden en telefoons zomaar 

ergens in het toestellenhok laat neerleggen, moet 

zich afvragen of hij daar wel verstandig aan doet. 

De kans is dan groot dat de zaken beschadigd 

worden of gestolen.  De docent kan tot schadever-

goeding aangesproken worden omdat de leerling 

dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger(s), er 

RECHT

In ontvangst nemen en 
bewaren van sieraden  
en telefoons
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De wijze van begeleiden van een beginnende lesgever is niet alleen afhankelijk van 

de mogelijkheden van de (stage)begeleider en de lesgever, maar is vooral afhankelijk 

van de klas waar de lesgever aan lesgeeft. Vaak wordt in het begeleidingsproces de 

complexiteit van de leercontext vergeten. Het begeleiden van het leerproces van een 

beginnende lesgever zal bij een makkelijke klas op een andere wijze moeten gebeuren 

dan bij een moeilijke klas. De leercontext bepaalt in een hele grote mate wat er te leren 

valt. Dit leerprincipe zal bij gymnastiekleraren bekend zijn als ze nadenken over het 

begeleiden van het leerproces van een beginnende beweger. In dit artikel wordt het 

belang van de leercontext beschreven. 

De klas als piste
Het begeleiden van de lesgever en 
beweger als parallelproces

De klas als piste
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dan aan de orde komen: Hoe wil jij als lesgever 
een niveau 1,2 of 3 beweger begeleiden en hoe 
wil jij als lesgever zelf begeleid worden? De (stage)
begeleider zal eerst kunnen onderzoeken wat de 
pistekleur is van de klas en welk lesgeefniveau 
de lesgever heeft voordat er begeleiding op maat 
gegeven kan worden. Dit artikel gaat vooral over 
de lesgeefcontext waarin het begeleiden plaats
vindt en niet over de wijze van begeleiden.

Lesgeefpistes
Voor een skigebied is het makkelijk om de pistes 
in te delen van makkelijk naar moeilijk met de 
vier kleuren: groen, blauw, rood, zwart. Voor 
de context van het lesgeven is dat moeilijker. Zo 
zijn er verschillen tussen lesgeven aan kleuters 
en aan vwo6, tussen een school in een dorp 
en een stad, tussen een kleine en een grote klas 
enzovoort. Er is voor het lesgeven geen eenduidig 
criterium waarop lesgeefcontexten ingedeeld 
kunnen worden. Toch weten docenten op een 
school snel wat een makkelijke of moeilijke klas is 
. Op een specifieke ochtend weet een leerkracht 
ook welke van de vier klassen makkelijk en welke 
moeilijk is. Voor een beginnende leerkracht (of 
stagestudent) is het goed te weten welke klas 
voor hem een blauwe piste is en welke een rode 
of een zwarte? Klopt de pistekleur van de klas 
van de beginnende leerkracht met het beeld van 
de (stage)begeleider? Dit kan een interessant 
onderwerp van een begeleidingsgesprek zijn; 
waarom vindt de lesgever deze klas een rode 
piste en de begeleider het een blauwe piste?

De duiding van de pistekleur per klas zegt iets 
over de lesgever. Als de lesgever het een blauwe 
piste vindt dan voelt die zich op zijn gemak en 
denkt hij dat het lesgeven wel zal lukken. Bij 
een rode piste zal de lesgever zich meer zor
gen maken en zal hij meer gespannen aan het 

E
en eenvoudig arrangement, bij
voorbeeld een lage kast, is voor een 
beginnende springer eenvoudiger om 
de wendsprong te leren dan over een 

hoge kast. Zo is het ook bij het leren lesgeven. 
Bij een makkelijke klas is het leren orde houden 
eenvoudiger te leren dan bij een lastige klas. De 
metafoor van de skipiste geeft voor het bewe
gen inzicht in dit leerprincipe. Je leert skiën op 
de blauwe piste, als dat lukt ga je naar de rode 
en de beste skiërs gaan vanaf de zwarte piste. 
Deze metafoor kan ook gebruik worden bij het 
begeleiden van het leren lesgeven. Een begin
nende lesgever kan beter begeleid worden in een 
eenvoudige lesgeefcontext dan in een complexe 
lesgeefcontext. Het toepassen van dit leerprin
cipe bij het begeleiden van het bewegen en het 
lesgeven kan opgevat worden als een paralel
proces. Het leerprincipe dat de lesgever toepast 
bij de kinderen wordt door de (stage)begeleider 
ook toegepast bij het begeleiden van de les
gever. Door dit paralelproces, waarbij gekeken 
wordt naar de pistekleur van de bewegings of 
lesgeefcontext, is de kans groter dat de lesgever 
beter snapt welke lesgeefvaardigheden hij bij een 
bepaalde klas wel of niet kan leren.

Naast de metafoor van de skipiste kan bij het 
begeleiden van een beginnende lesgever ook 
gebruik gemaakt worden van de niveauduidin
gen met betrekking tot de uitvoeringswijze. (zie 
Basisdocumenten voor bewegingsonderwijs). De 
bewegingsuitvoeringswijze kan net lukken (niveau 
1), of efficiënt lukken (niveau 2) of experimen
terend lukken (niveau 3). Deze drie niveaus zijn 
uitvoerbaar in alle bewegings of lesgeefcontexten 
(pistes). Als de gymnastiekleraar bekend is met de 
niveauduidingen bij de bewegingsuitvoering, dan 
kan dit leerprincipe ook gebruikt worden voor de 
niveauduidingen bij het lesgeven. Er is dan een 
tweede paralelproces tussen leren bewegen en 
leren lesgeven. De volgende begeleidingsvraag kan 

PRAKTIJK

Bron: perspectieven op bewegen. 

eenvoudig

moeilijk

ingewikkeld

lastig

niveau 1

niveau 2

niveau 3

Een blauwe rode of zwarte piste?
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lesgeven zijn. Een zwarte piste is voor de lesgever 
vaak een probleem, omdat er twijfel is of de les 
wel tot een goed einde zal komen. Een begin
nende lesgever die het idee heeft dat alle klassen 
zwarte pistes zijn, zal op een hele andere manier 
begeleid moeten worden dan een beginnende 
lesgever die denkt dat hij op alleen blauwe pistes 
aan het lesgeven is.

De pistekleur van de klas kan globaal bepaald 
worden door een oordeel te geven over de mate 
waarop de klas voldoet aan de drie didactische 
vragen: hoe werken ze met elkaar samen (loopt 
’t), hoe goed zijn ze met bewegen (lukt ’t) en 
hoe zijn ze gemotiveerd (leeft ’t). Bij een blauwe 
pisteklas is het makkelijk de les te organiseren 
(loopt’t), zijn de kinderen vaardig om de activi
teit goed uit te voeren (lukt ’t) en zijn ze intern 
gemotiveerd om mee te doen aan de gymles. 
Bij een zwarte pisteklas is het lastig om kinderen 
zelfstandig te laten werken, zijn er veel kinderen 
die niet mee kunnen komen met de activiteit en 
die vooral extern gemotiveerd moeten worden 
om mee te doen.

Het is in een stagecontext gunstig als de lesgever 
zowel blauwe als rode pisteklassen krijgt, omdat op 
elke piste iets anders goed te leren is en de wijze 
van begeleiden ook verschilt. Als op een specifieke 
stageochtend geen voldoende blauwe pisteklassen 
zijn en alleen maar rode of zwarte pisteklassen, 
dan is het voor het begeleidingsproces beter als de 
lesgeefcontext wordt aangepast. De rode pisteklas 
kan een blauwe worden, als twee stagestudenten 
samen lesgeven, elk aan de helft van de klas. Of 
dat bij een zwarte pisteklas de begeleider mee les
geeft en zorgt voor een veilig werkklimaat, waar
door de stagestudent zich niet meer druk hoeft te 
maken om de ordeproblemen en zich beter kan 
richten op het verbeteren van het bewegen. 

Bovenstaande tekst heeft vooral tot doel de 
begeleider en de lesgever bewust te maken in 
welke context de begeleiding plaatstvindt en wat 
er in de begeleiding anders kan in een blauwe of 
rode pisteklas.

Lesgeefniveau
Bij een makkelijke klas, waarbij de les snel loopt, 
de activiteiten makkelijk lukken en de kinderen 
interne motivatie beleven (blauwe piste), kan de 
lesgever op drie niveaus lesgeven. De lesgever 
blijft bang dat er iets misgaat en neemt weinig 
initiatieven om het leerproces te verbeteren 
(niveau 1). De goede lesgever zal pogingen 
ondernemen om de voorbereide lesdoelen zo 
goed mogelijk te bereiken (niveau 2). De bijzon
dere lesgever gaat op zoek naar experimenten 
die vooraf nog niet bedacht waren en probeert 
samen met de kinderen nieuwe leerdoelen te vin
den (niveau 3). De kans is groot dat de lesgever 
bij een blauwe piste klas zichzelf een niveau 2 les
gever vindt. Afhankelijk welk niveau de lesgever 
zichzelf geeft kan de begeleider een begeleidings
gesprek openen. Bij een blauwe pisteklas is het 
niet zo moeilijk om de les te laten lopen, lukken 
en leven, daarvoor hoef je geen goede lesgever 
te zijn. De begeleidingsvraag kan dan zijn wat de 
lesgever heeft bijgedragen aan het verbeteren van 
het leerproces? Een vervolgvraag kan zijn wat de 
lesgever in deze klas dan wil gaan experimenteren 
om het hoogste niveau van lesgeven te onder
zoeken. Voor het begeleiden van beginnende 
studenten is het voor de begeleider belangrijk om 
te weten welk beeld de beginnende lesgever van 
zich zelf heeft. Vindt hij zichzelf gewoon (niveau 
1), goed (niveau 2) of grandioos (niveau 3). Op 
grond van zijn eigen beoordeling kan het gesprek 
plaatsvinden over welke competenties hij laat 
zien voor het eigen niveau, wat hij beter doet 
dan een niveau lager en wat hij nog wil doen 
om een niveau hoger te komen. Een beginnende 
lesgever die zichzelf vaak als niveau 1 beoor


Een compliment, 
een aanwijzing of 
een persoonlijke 
leervraag?
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een niveau 2 beweger/lesgever aan aanwijzin
gen en een niveau 3 beweger/lesgever aan een 
persoonlijke leervraag. Het begeleiden van de 
lesgever is daarom een paralelproces met het 
begeleiden van de beweger, waarbij de lesge
ver en de beweger zelf vaak heel goed weten 
wat de volgende stap kan zijn. Daarvoor is wel 
een begeleider en lesgever nodig die zorgen 
voor een ‘leerbare context/piste’, in staat zijn 
niveauduidingen te maken en bereid zijn om 
het gesprek aan te gaan met de lesgever en de 
beweger.
Zoals in het begin is aangegeven gaat dit artikel 
vooral over de begeleidingscontext en niet over 
de specifieke wijze van begeleiden. Op grond van 
bovenstaande tekst kan de begeleider zich de 
volgende vragen stellen:
• Welke soort complimenten aan de lesgever 

passen bij een blauwe piste klas en welke bij een 
rode piste klas?

• Welke soort aanwijzingen geef ik de lesgever als 
die voor een blauwe of een rodepisteklas staat?

• Welke soort leervragen is interessant voor een 
niveau 1,2,3 lesgever?

• Wat kan ik doen als begeleider om van een rode 
pisteklas een blauwe pisteklas te maken?

• Welk beeld heeft de (stage)lesgever van de klas?
• Welk beeld heeft de (stage)lesgever over zijn 

eigen niveau?
• Hoe ziet de (stage)lesgever het paralelproces 

tussen leren bewegen en leren lesgeven?

Door de zoektocht naar antwoorden op deze 
vragen tijdens de stagebegeleiding ontwikkelt de 
lesgever zich zodanig dat hij weet welke uitdaging 
bij welke piste past en waar de uitdaging ligt voor 
het verder ontwikkelen van zijn lesgeven.

deeld, zal waarschijnlijk bang zijn om fouten te 
maken en is vooral gericht op het voorkomen 
van mislukkingen. Een lesgever die zichzelf goed 
vindt wil vooral nog beter worden en is gericht op 
perfectie. Een lesgever die zichzelf niveau 3 durft 
te noemen (die zijn er niet veel) heeft het lef om 
zijn eigen fouten als leermogelijkheden te zien en 
durft te experimenteren. Afhankelijk van de piste 
en de niveauduiding van de beginnende docent 
kan de begeleider in het begeleidingsgesprek 
op zoek gaan naar de juiste leerhulp voor deze 
lesgever.

Welke begeleidingshulp 
geven aan de lesgever?
Hierboven is reeds aangegeven dat het leren les
geven op een zwarte piste niet gewenst is. Beter 
is het als een beginnende lesgever een mix heeft 
van blauwe en rode pisteklassen. Op een blauwe 
pisteklas kan de beginnende lesgever makke
lijker een hoger niveau halen dan op een rode 
pisteklas. Het ervaren van deze verschillen tussen 
de klassen is een belangrijk aanknopingspunt om 
begeleiding te geven. Wat wil de beginnende 
lesgever op de blauwe piste verbeteren en wat 
op de rode? Beter worden als niveau 1 lesgever 
vraagt om andere vaardigheden, inzichten en 
houdingen dan op niveau 2. De leerdoelen om 
beter te leren lesgeven moeten afgestemd zijn 
op de specifieke pisteklas. Algemene leerdoe
len voor een lesgever werken daarom niet. 
Belangrijk is dat de lesgever weet dat die bij een 
makkelijke klas andere zaken moet leren dan bij 
een moeilijke klas. In het algemeen telt bij het 
leren lesgeven dezelfde feedbackprincipes als 
bij het leren bewegen. Een niveau 1 beweger/
lesgever heeft het meest aan complimenten, 
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Een groot deel van mijn loopbaan heb ik het genoegen mogen hebben stagiaires te 

begeleiden tijdens hun stage. Ik heb een rijke schakering aan klassen. Stagiaires 

kunnen lesgeven in verschillende afdelingen bij ons ons op school; van vmbo tot en met 

vwo en in alle jaarlagen. Dat geeft mogelijkheden voor de stagiaires de juiste ‘piste’ 

te kiezen. Een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van lesgeefkwaliteiten. 

Stagiaires kunnen doorschakelen en terugschakelen. Zie ook het artikel van Chris 

Hazelebach op pagina 21: De klas als piste. In dit artikel wil ik enkele ervaringen delen 

als stagecoach.

TEKST MAARTEN MASSINK, QUOTES VAN JOB ZWAAN

Ervaringen met
stagebegeleiding

dat je in een beroep terechtkomt waar je moeilijk 
de motivatie kunt vinden de teleurstellingen te 
overwinnen die je ongetwijfeld zult tegenkomen.

De stagecoach kan daar een belangrijk rol spelen 
in succeservaringen. Vooral als hij kan spelen 
met de ‘pistes’ (zie artikel Chris Hazelebach) en 
de student/stagiaire verschillende ervaringen kan 
meegeven. Succeservaringen met klassen die 
goed lopen, maar ook uitdagingen met klassen 
die minder gemakkelijk zijn. Het is een belangrijke 
taak voor de stagecoach te kijken hoe de student/
stagiaire zich in de verschillende situaties opstelt. 
Ziet hij/zij de moeilijkere klassen als uitdaging, 
of probeert hij/zij deze klassen te ontwijken. Een 
hulpvraag is daarbij essentieel. Hulp aanbieden 
als stagecoach ook. Soms samen een les geven of 
een les geven als stagecoach en de student/stagi
aire laten kijken kan helpen.

Motivatie
Alles begint met motivatie. Wat mij betreft de 
belangrijkste voorwaarde voor een goede stage
periode is de motivatie van de student/stagiaire. 
Het lesgeven gaat met vallen en opstaan en is 
geen lineair proces. Er zullen zich momenten voor 
doen dat een student/stagiaire het gevoel heeft 
dat het niet gaat zoals hij of zij wil dat het gaat. 
Dat moet ook. Dat is inherent aan het leerproces. 
Het gaat niet zoals de student/stagiaire voor ogen 
heeft en hij/zij loopt tegen teleurstellingen aan. 
Goed lesgeven is niet makkelijk. Studenten/stagi
aires kunnen op grond van teleurstellingen beslui
ten niet door te gaan met de studie. Dat is een 
belangrijk stap. Het is te hopen dat deze conclusie 
niet aan het eind van het studietraject getrokken 
wordt want dat is jammer van studietijd. Aan de 
andere kant kun je beter tijdens je studie, waar 
dan ook, deze belangrijke conclusie trekken dan 
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denten/stagiaires moeten met bagage de stage 
in komen zodat ze een plan kunnen maken om 
bepaalde activiteiten voor bepaalde jaargroepen 
uit te proberen. Dat hoeft niet in lijn te zijn met 
de aanpak van de school of de stagedocent. Daar 
mogen meningsverschillen over bestaan. Het is 
alleen maar mooi als er een gesprek ontstaat 
op basis van argumenten. Soms zijn de wensen 
van de student ondergeschikt aan de eisen van 
het de accommodatie of het materiaal of het 
programma (voorbereiding op een toernooi op 
school bijvoorbeeld). Maar het is goed als de stu
dent/stagiaire ruimte krijgt om een en ander uit 
proberen met een goede lesvoorbereiding.

Het gebeurt ook dat stagiaires soms onvoldoende 
methodisch didactische bagage hebben voor het 
aanleren van bepaalde activiteiten. Soms krijgen 
ze een opdracht een bepaalde activiteit voor een 
bepaalde klas uit te werken. Bijvoorbeeld softbal 
in klas 1 voortgezet onderwijs. Je hebt vier weken 
de tijd. Maak een inschatting van het beginni
veau, stel doelen voor de komende weken, maar 
ook per les en maak een lessenplan. Het gebeurt 
dat stagiaires hier moeilijk uitkomen en op het 
internet gaan zoeken zonder goede feedback 
over kwaliteit. 

Documenten die leidend kunnen zijn (docu
menten van KVLO en SLO zoals Basisdocument 
en filmbeelden op de site van de SLO) en de 
begrippen als leerlijnen, thema’s en kernactivitei
ten dienen vanuit de initiële opleidingen onder 
de aandacht van studenten te worden gebracht. 
Dat helpt bij het inzicht van het juiste beginniveau 
en de haalbaarheid en de verschillende niveaus 
binnen gekozen activiteiten. Ik denk dat hier een 

Als stagedocent moet je wel bewaken of de 
student/stagiaires daadwerkelijk hulp wil als 
ontwikkeling of als vlucht. Open zijn naar elkaar 
is essentieel. Vluchtgedrag uit zich door ziek
meldingen of vlucht in ‘makkelijke’ lessen. De 
stagecoach kan daar een belangrijke rol in spelen 
door student/stagiaires meer kansen te geven op 
succeservaringen, maar ook door uitdagingen 
voor te stellen.

Methodisch didactische bagage
Een vaardigheid die moeilijk is voor studenten/
stagiaires is het inspelen op situaties die zich 
plotseling voordoen en waar niet op gerekend 
is. Door lesgeefervaring bouw je een repertoire 
op waardoor je verschillende mogelijke oplossin
gen paraat hebt waarmee je kan schakelen. Dat 
repertoire moet je opbouwen. Tot die tijd zal je 
het moeten doen met wat je leest, en geleerd 
hebt tijdens de opleiding. De methodisch didac
tische kennis is je basismateriaal. Daar moet je in 
het begin veel over nadenken voor dat het een 
automatisme wordt. Deze bagage moet je vooral 
meekrijgen vanuit de opleidingen, om het daarna 
in de praktijk van de stage uit te proberen. In de 
stage kun je veel methodischdidactische ideeën 
opdoen en overnemen. Maar het is niet de plek 
om er voor het eerst kennis van te nemen. Stu
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…wat ik fijn vond van mijn stageperiode: Ik leer 
door af te kijken. Dus wanneer ik iets zie wat goed 
aanslaat neem ik dat over. Ik vond het dus fijn om 
af en toe ook mijn stagebegeleider te zien lesgeven. 
Dan krijg je er vaker ook een beter beeld bij wat mijn 
stagebegeleider bedoelt. Vaak blijven de woorden 
minder hangen dan wanneer je actief naar iemand 
zijn les aan het kijken bent.


lesgeven aan 

kleine groepjes
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handschoen ligt voor de initiële opleidingen. Het 
primaat van het bijbrengen van de methodischdi
dactische kennis ligt bij de opleidingen. De stage 
is er vooral om deze kennis toe te passen en uit te 
proberen. Het zelf laten uitzoeken van de metho
disch didactisch kennis bijvoorbeeld via internet 
vraagt een gedegen kwalitatieve feedback op de 
zoekresultaten en kost veel tijd. Als daar in de 
initiële opleiding onvoldoende tijd voor is, komen 
veel vragen bij de stagecoach (als deze daar tijd 
voor heeft).

Verschillende leerstijlen
Studenten/stagiaires hebben verschillende 
leerstijlen. De één is een denker. De andere 
een doener. Dat uit zich bijvoorbeeld in de 
lesvoorbereidingen. De een schrijft de les in de 
voorbereiding tot in detail uit. De ander gaat uit 
van een ‘grove’ schets van de les. Er zijn vanuit 
verschillende initiële opleidingen verschillende 
lesvoorbereidingsformulieren. Als een les tot 
in detail is voorbereid en uitgeschreven heb je 
als stagecoach de kans hierop feedback met 
tips en tops te geven. Dat is voorwaarde voor 
een goed ontwikkelproces. Maar een goede 
voorbereiding betekent niet altijd een goede 
les. En andersom. Sommige studenten hebben 
de les in grote lijnen voorbereid, maar niet in 
detail, en nemen tijdens de les toch de goede 
beslissingen die ze niet altijd hadden voorzien in 
de voorbereiding.

Dit vraagt differentiatie in de begeleiding. Wat 
essentieel is, dat de student/stagiaire de student 
de les voorbereid en meerdere malen door zijn 
hoofd laat gaan. Zodat hij/zij weet wat er nodig 
is aan materiaal, aantallen, afmetingen et cetera. 
Maar vooral wat het doel is van de les en de 
lessenreeks. Dat moet hij/zij voor ogen hebben en 
kunnen overbrengen aan leerlingen, aankondigen 
en zichtbaar maken. Ook een spelletje trefbal 
heeft een bedoeling en vraagt om voorbereiding 
want het  is deel van een (groepsdynamische?) 
ontwikkeling bijvoorbeeld fairplay. De mate 
waarin de student/stagiaire de les tot in detail 
voorbereid kan verschillen. Maar iedere les moet 
worden voorbereid en is onderdeel van een pro
ces. Voor de leerling maar ook voor de student/
stagiaire zelf.

Het is interessant ook hieraan de initiële opleidin
gen te vragen hoe en in welke mate lessen door 
stagiaires moeten worden voorbereid. Is er een 
universeel format af te spreken?

Groepsdynamica
Wat een enorme uitdaging is voor studenten/
stagiaires is het leren omgaan met de groeps
dynamica in de klas. Ik zou bijna zeggen de 
‘corebusiness’ van iedere (LO) docent. Je kunt je 
nog zo goed voorbereiden, en alles goed doen, 
er kunnen zich situaties in de klas voor doen die 
het lesgeven volledig beïnvloeden zonder dat 
je daar volledig grip op hebt. Dit kan gaan om 
spanningen tussen leerlingen die tijdens de les 
LO (misschien juist de les LO, want alles is fysiek 
zichtbaar) naar voren komen. Dit is moeilijk voor 
te bereiden door student/stagiaires en dit vraagt 
met name ook begeleiding van de stagecoach. 
Deze kent de klas beter en weet wanneer iets 
op spanning komt en kan gaan barsten. Hopelijk 
heeft hij ook een repertoire dat hij kan delen met 
de student/stagiaire. Maar deze moet dit ook 
leren door te ervaren. Hierbij gaat het niet alleen 
om het leren opkomende conflicten te hanteren. 
Het gaat ook om het leren gebruik te maken in 
positieve zin van kwaliteiten van leerlingen. Er 
zijn vredestichters, bemiddelaars, sfeermakers in 
positieve zin, coaches, hulpverleners et cetera. 
Deze mobiliseren in de klas vraagt ervaring. Dit 
is moeilijk voor te bereiden omdat het zich soms 
plotseling aandient. Een stagecoach kan stu
dent/stagiaires leren hier oog voor te krijgen en 
mogelijkheden aan te grijpen voor een positieve 
krachtenontwikkeling in een klas. Dat lukt niet in 
één les, maar vraagt een langduriger proces (soms 
langer dan een stageperiode van een student/
stagiaire).

Beoordelingen
Wat mij als stagecoach soms in de weg zit is het 
geven van een cijferbeoordeling aan de student/
stagiaire. Je zit samen in een proces van begelei
ding en ontwikkeling. Je voert gesprekken met 
elkaar over zaken die goed gaan en niet goed 
gaan. Maar de student/stagiaire heeft natuurlijk 
steeds in zijn/haar achterhoofd; wat krijg ik straks 
voor een cijferbeoordeling? Dat maakt dat de 
student/stagiaire iets anders in het gesprek zit dan 
de stagecoach. De student/stagiaire denkt: het 
mag misschien soms niet zo goed gaan, als deel 
van het leerproces, maar straks moet ik wel een 
voldoende hebben. Dat maakt het praten over 
zaken die goed gaan en niet goed gaan lastig. Ik 
als stagecoach houd een beoordeling (met een 
cijfer) liefst lang achterwege. Immers er is sprake 

…In mijn derdejaarsstage heb ik enorm veel gehad 
aan het feit dat er na een les diezelfde les werd 
besproken. Wat ik enorm kon waarderen is dat mijn 
stagebegeleider zichtbaar de tijd voor mij nam. Ook 
al had hij het druk, hij wilde vrijwel altijd één op één 
met mij praten om het over de les te hebben…

Wat een bijkomend voordeel was voor mijn eigen 
leerproces is dat ik niet elke individuele les op 
zich ging bekijken. Er werd me geleerd om naar 
het groter geheel te kijken van een klas. Ik keek 
meer naar de langere termijn. Daarvan heb ik 
meegenomen dat ik niet gelijk in paniek hoefde 
te raken als een les niet verliep zoals ik dat vooraf 
had gepland. En aan de andere kant dat ik ook niet 
lekker achterover kon leunen bij een klas waar één 
les goed verliep.
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mee te lopen met andere taken en zaken binnen 
school. Dat is lastig want ze hebben hun handen 
al vol aan hun primaire taak; leren lesgeven. Maar 
in de praktijk komen ze erachter dat naast lesge
ven een groot deel van het docentschap wordt 
bepaald door andere taken dan lesgeven. Dat kan 
een behoorlijke klap geven die ze na de opleiding 
oplopen. Het is goed als er binnen de stagetijd 
en ruimte wordt gemaakt voor ‘administratieve 
vaardigheden’. Dit komt wel aan bod als het gaat 
om de administratie rondom de les, maar school 
heeft (steeds) meer administratieve momenten 
die de loop van de dag met lesgeven bepalen.

Mooi
Alles met elkaar is het begeleiden van studenten/
stagiaires een intensieve, mooie en dankbare taak 
omdat het mij de kans geeft enthousiasme voor 
lesgeven te delen met jongvolwassenen die net 
als ik vroeger volop gekozen hebben voor een 
mooie taak; leerlingen proberen enthousiast te 
maken voor bewegen.

van een ontwikkeling De student/stagiaire wil 
weten hoe hij er voorstaat (tussenevaluatie met 
cijfer?)

Vooral in gedachten het boek van Dylan William 
‘Cijfers geven werkt niet’ vind ik cijfers geven, 
zeker voor stage een ‘noodzakelijk kwaad’. Dylan 
William beschrijft een experiment waarin drie 
klassen worden vergeleken qua leerresultaat. De 
ene klas kreeg toetsen terug met alleen woorde
lijke feedback. De andere klas kreeg toetsen terug 
met alleen cijfers. De derde klas kreeg toetsen 
terug met cijfers en woordelijke feedback. Op de 
lange duur had de klas met alleen woordelijke 
feedback het beste leerresultaat. De andere klas
sen deden namelijk niets meer met de woorde
lijke feedback nadat het cijfer toch al vast stond.

Ik begrijp dat de student/stagiaire natuurlijk dat 
cijfer belangrijk vindt maar het maakt voor mij 
het gesprek over de ontwikkeling en de feedback 
beladen.

Bredere focus, andere taken
Verder is het heel belangrijk dat studenten/stagi
aires alle ruimte krijgen en uitgenodigd worden 

Contact
m.massink1@upcmail.nl

Kernwoorden
stage, begeleiding, stagecoach

Foto’s
Job Zwaan, Hans Dijkhoff

Wat ik ook heb gemist nu ik aan het werk ben 
is de administratieve zaken die er bij komen als 
docent. Dan heb ik het over: Mailtjes naar ouders, 
tienminutengesprekken, het gebruik van leerling- 
registratie (zoals Magister), et cetera. Als stagiair zou 
het goed zijn om bijvoorbeeld zelf de absenties bij te 
houden, op hun eigen medium.


klassikale 
instructie

Wat ik heb gemist is dat ik vaker een soort 
tussenevaluatie wilde hebben, al is het aan het einde 
van een week. Ik wilde heel graag weten wat mijn 
stagebegeleider van mij vond en dat hij dat ook 
uitsprak.
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Wat zou het toch fijn zijn om een onderwijsassistent te hebben die alle administratieve 

rompslomp voor zijn/haar rekening neemt. Helaas is daar geen mogelijkheid toe, maar  

er is een alternatief in de vorm van iDoceo ‘the teachers assistent’. Als vakgroep zijn  

wij drie jaar geleden in aanraking gekomen met deze app en nu vinden wij het tijd om 

onze ervaringen te delen met de rest van het onderwijsland.

TEKST BJORN VERHEUL

Aan de slag 
met iDoceo

verder leest raden we je aan om de QR Code te 
scannen en het filmpje te bekijken.  De volgende 
items komen aan bod:
• cijferlijst
• agenda
• notitieblok
• klasindeling
• pinbord

De QR-code kun je met de camera van je mobiele 
telefoon scannen.

Cijferlijst
De cijferlijst kan je naar eigen inzicht inrichten. In 
de cijferlijst houden wij de volgende zaken bij: 
• de absentie
• spullen op orde
• op tijd komen
• of een leerling geblesseerd is.

Daarnaast kunnen we de behaalde resultaten die 
we scoren op de beweeg leerlijnen en de sociale 
leerlijnen bijhouden. Voor het scoren van de 
beweeg en sociale leerlijnen maken we gebruik 
van rubrics. Deze rubrics zijn eenvoudig aan te 
maken in de app en toe te voegen aan de cijfer
lijst. Later in het artikel beschrijven we de rubrics 
en de iDoceo connect functie.

Agenda
De agenda kun je synchroniseren met verschillende 
digitale agenda’s. Wij hebben als vakgroep alle lessen 
in onze gezamenlijke digitale agenda. Hierdoor weet je 
ook welke klassen er op hetzelfde moment les hebben.

De app
IDoceo is een app ontwikkeld voor de iPad die 
eenmalig €12,99 kost in de App Store. De appli
catie is offline te gebruiken waardoor hij ideaal 
is in het bewegingsonderwijs. Om met de app 
te kunnen werken is er wat voorbereidend werk 
nodig. Het importeren van de gegevens en het 
inrichten van de klassen werkt heel erg natuurlijk 
en is zeer gebruiksvriendelijk. Dit kan handmatig 
of door de leerlingen te importeren vanuit bij
voorbeeld Somtoday of Magister. Als je eenmaal 
een klas in de app aangemaakt of geïmporteerd 
hebt zijn onderstaande functies beschikbaar. Deze 
functies beschrijven wij per categorie. Voordat je 
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toe te voegen aan de app. In de klasindeling kan 
je de leerlingen groeperen. Wanneer je bijvoor
beeld teams moet maken voor een toernooi 
of groepjes voor een samenwerkingsopdracht 
sleep je de foto’s van de leerlingen naar het 
gewenste groepje. De klasindeling heeft ook een 
teamshake functie. Met één druk op de knop 
verdeelt iDoceo je klas in het gewenste aantal 
groepjes.

Pinbord
Het pinbord is een verzamelplaats voor allerlei 
bronnen die van pas kunnen komen voor jouw 
lessen. Wij hebben hier onder andere onze jaar
planner staan. Ook is het leuk om hier filmpjes en 
foto’s te bewaren van bijzondere activiteiten die je 
met de klas hebt gedaan.

Notities
De notitiefunctie gebruiken we om onze lessen 
planning in bij te houden. Per week houden we 
hierin bij welke activiteiten we aanbieden. Je kunt 
hier voor een hele periode je lessen vooruit plan
nen. Bovendien is het heel handig om snel terug te 
vinden wat er de afgelopen lessen aan bod is geko
men. Per les heb je de mogelijkheid om bronnen 
toe te voegen. We voegen regelmatig foto’s van 
interessante arrangementen toe. Zo kun je in één 
oogopslag zien welke activiteit je hebt aangeboden 
en hoe je deze hebt opgesteld in de zaal.

Klasindeling
In de klasindeling staan alle leerlingen van jouw 
klas afgebeeld met een pasfoto. De pasfoto’s 
zijn heel eenvoudig vanuit de ELO op te halen en 
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Contact
b.verheul@artecollege.asg.nl

Kernwoorden
IDoceo, leerlingvolgsysteem

Foto’s
Bjorn Verheul

Rubrics
Wij volgen de leerlingen door middel van sociale 
en bewegingsleerlijnen. Hiervoor hebben wij 
rubrics ontwikkeld die de leerlingen zelf of samen 
met de docent invullen. Voor de sociale leerlijnen 
gebruiken wij onderstaande rubrics:

• het houden aan regels en afspraken
• samenwerken
• werkhouding.

iDoceo connect
Alle leerlingen één voor één de rubrics laten invul
len kost natuurlijk veel tijd. Hiervoor heeft iDoceo 
de functie connect ontwikkeld. De leerlingen 
kunnen met ieder mobiel apparaat de gegeven 
taak of rubrics invullen. Wil je direct testen hoe 
dit werkt? Scan de QRcode en vul de Klasse PIN 
26335 in, bij het inleveren vul je een voornaam + 
achternaam in dan ontvangt de docent je taak. 

Integreren in je lessen
Nu je het gebruiksgemak hebt ervaren, wil je 
natuurlijk weten hoe je dit gaat inzetten op jouw 
school? Je kunt eenvoudig beginnen door met 
leerjaar één te starten. Voor deze leerlingen is de 
school en haar werkwijze nieuw. Deze leerlingen 
kunnen dan direct wennen aan de docenten 
bewegingsonderwijs die op een efficiënte manier 
de administratie van het bewegingsonderwijs 
bijhouden. Uiteindelijk kun je de leerlingen steeds 
verantwoordelijker maken in het gebruik van 
de iPad. Het doen van de presentiecontrole, het 

maken van groepjes, het invullen van een zelf
beoordeling. In het begin zal het wat onwennig 
zijn voor jou als docent, maar uiteindelijk komt de 
routine vanzelf. 

Wij als vakgroep van het Arte College staan altijd 
klaar om collega’s wegwijs te maken met iDoceo!

Mariska Rook m.rook@artecollege.asg.nl
Anne Buczynski a.buczynski@artecollege.asg.nl
Daan Beelen d.beelen@artecollege.asg.nl
Jasper Rutten j.rutten@artecollege.asg.nl
Bjorn Verheul b.verheul@artecollege.asg.nl


voorbeeldrubric 
regels en afspraken


Vakgroep  
Arte college
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Na een economische studie en verschillende functies in het bedrijfsleven, besloot 

Raymond Lempers (36) uiteindelijk zijn échte droom na te jagen: een carrière in de 

sportbranche. Tijd voor omscholing. Hij volgt momenteel de HBO Bachelor Leraar 

Lichamelijke Opvoeding (ALO) bij NCOI Opleidingen. 

TEKST MARLIJN DROS EN RAYMOND LEMPERS

Een kijkje in de 
gymzaal van…
NCOI Opleidingen

Wat is volgens jou het belang 
van lichamelijke opvoeding? 
“Mijn visie is dat alle kinderen met veel plezier 
moeten kunnen sporten, op school en daarbui-
ten. Gymlessen zijn naar mijn idee een middel om 
beter te leren deelnemen aan de bewegingscul-
tuur waarin we leven. In de lessen leren kinderen 
op een verantwoorde, veilige en leuke manier te 
sporten en bewegen. Mijn missie is hen helpen 
en begeleiden om hun persoonlijke en bewe-
gingsdoelen te realiseren. Ze ondersteunen op de 
hobbelige weg om volwassen te worden. Dit is 
een uitdaging die ik graag aanga.”

Wat voor gymdocent ben jij?
“Ik typeer mijzelf als rustige docent met een open 
houding. Ik ben respectvol naar de kinderen en 
dit hoor ik ook terug van mijn stagebegeleiders. 
Door mijn ervaring in het bedrijfsleven ben ik 
gewend om voor grote groepen te staan. Verder 
ben ik enthousiast, energiek tijdens het lesgeven, 
creatief en leergierig. Ik sta open voor feedback 
en kan hierop reflecteren.”

Waar zou jij jezelf nog in 
willen verbeteren?
“Ik vind het nog lastig om vooraf te bedenken 
hoe iets zal lopen. Ik kan het wel mooi op 
papier zetten, maar de praktijk is altijd anders. 
Je bent afhankelijk van veel factoren. Daarom 
is het belangrijk om veel ervaring op te doen 
en vlieguren te maken voor de klas. Dan ga 
ik maar een paar keer onderuit. Met vallen en 
opstaan leer je het meest. Met hulp van de 
stagebegeleiders heb ik al enorm veel geleerd 
over feedback ontvangen. Ik laat de begelei-
ders elke gymles opmerkingen opschrijven in 
mijn boekje. Deze feedback gebruik ik voor de 
volgende les. Zo kan ik groeien en werken aan 
mijn ‘fouten’.”

Raymond, hoe ben je op de 
ALO terechtgekomen?
“Na mijn opleiding Commerciële Economie 
werkte ik elf jaar in het bedrijfsleven. Het bleef 
lastig om mijn plek te vinden, ook na regelmatig 
wisselen van baan. Hoewel het moeilijk was om 
aan mezelf toe te geven, wist ik diep van binnen 
dat mijn droombaan in de sportwereld ligt. Ik 
besloot mijn baan in het bedrijfsleven op te 
zeggen en de opleiding ALO bij NCOI Opleidingen 
te gaan volgen. Zo maak ik een opstap om mijn 
droom te realiseren.”

Zit je dan de hele tijd met 
je neus in de boeken?
“Nee, ik volg de ALO in deeltijd. NCOI Opleidingen 
was de enige die de opleiding aanbood in een 
deeltijdvariant op de zaterdag. Bijna elke week is 
er een klassikale bijeenkomst met medestudenten. 
Ik kan mijn studie goed combineren met mijn 
parttimebaan als Sportparkmanager, waarin ik 
maatschappelijke projecten opzet voor verschil-
lende doelgroepen. Momenteel loop ik ook stage: 
elke maandag geef ik gymles aan kinderen uit 
groep 3 tot en met 8 op een basisschool in Noord-
wijkerhout. Ik sta nu al twee jaar voor de klas.”

Wat vind je interessant 
aan sportonderwijs?
“Tegenwoordig is bijna iedereen, individueel 
of met vrienden, actief in de sportschool, op 
het strand, de camping, op of in het water, in 
de speeltuin of in het park. Sport is een sociale 
interactie en brengt mensen nader tot elkaar. 
Het is onder andere een belangrijk middel om 
communicatieve vaardigheden, samenwerken en 
reflecteren te oefenen. Verantwoord leren bewe-
gen is een aanvulling op deze bewegingscultuur 
en heeft een positieve invloed op de persoonlijke 
gezondheid van de mens.”

PRAKTIJK


Droom realiseren
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Contact
opleidingsmanagement@ncoi.nl

Kernwoorden
begeleiding, studeren, 

deeltijdopleiding

Foto’s
Raymond Lempers

Een kijkje in de 
gymzaal van…
NCOI Opleidingen

Hoe bevalt je stagebegeleiding?
“Ik word begeleid door een heel leuke mentor. Hij 
is van mijn leeftijd en we hebben veel raakvlak-
ken. Dit werkt onwijs fijn. Ik leer heel veel van 
hem. Hij vindt het ook leuk dat hij een keer een 
stagiair heeft met wat meer levenservaring, en 
iemand die heel bewust voor deze opleiding heeft 
gekozen. Dat is vaak anders bij jonge studenten 
die net van de middelbare school komen.”

Wat vind je van de klassikale 
bijeenkomsten bij NCOI?
“Ik ga graag naar de lessen van NCOI, omdat 
ik daarin veel leer van docenten uit de praktijk. 
Daarnaast leer ook veel van mijn medestudenten. 
Veel studenten hebben al ervaring in de sport of 
het onderwijs. Ik ben zelf nieuw in onderwijsland, 
dus alle ervaringen van anderen neem ik mee in 
mijn rugzak. Ik ga graag in gesprek en ik probeer 
mijzelf in hun situatie te verplaatsen. Hoe zou ik 
reageren? Hoe zou ik een probleem oplossen?”

Hoe is de samenwerking 
met je medestudenten?
“Het is gezellig met de groep. Ik merk dat we echt 
een band opbouwen en dat we elkaar helpen met 
het voorbereiden van lesdagen. Ook wisselen we 
lesideeën met elkaar uit en helpen we elkaar in 
tijden van stress rondom deadlines. Dit werkt voor 
mij erg prettig. Ik ben dan wel een van de oudste 
studenten, maar ik kom nog goed mee met de 
meeste sporten. Zo had ik niet gedacht dat ik zo 
goed kon turnen, omdat ik dit al sinds de middel-
bare school niet had gedaan. Bovendien kon ík 
medestudenten iets leren over badminton, want 
dat speel ik al van kleins af aan.”

Wat vind je van de NCOI-docenten?
“De docenten van de praktijkmodules zijn zeer 
ervaren in hun vakgebied. De praktijkmodules 
worden bijvoorbeeld gegeven door docenten die 
op hoog niveau hebben gesport en daarnaast 
veel onderwijs- en opleidingservaring hebben. Ze 
kunnen de materie goed overbrengen. Dat vind ik 
erg fijn. Vooral voor de modules die buiten mijn 
comfortzone liggen, zoals ‘Zelfverdediging’.”

Krijg je alleen praktijkonderwijs?
“Veel gymdocenten hebben naast lichamelijke 
opvoeding ook andere taken op school, en ze 
zijn onderdeel van een onderwijsteam. In de 
generieke modules kijken we daarom verder 
dan alleen de methodieken in de gymzaal. Dit 

zijn theoretische vakken als ‘Adolescentenpsy-
chologie en Leerlingbegeleiding’ en ‘Diversiteit 
en Onderwijzen’. Niet alleen ALO-studenten 
volgen deze modules, maar ook studenten uit 
de lerarenopleiding Nederlands of Economie. We 
praten veel over de soms taaie materie. Dit is voor 
de beweeglijke ALO-studenten best pittig. In de 
lessen focussen we op de overeenkomsten tussen 
onderwijs in een klaslokaal en een gymzaal.”

Wat leer je over didactiek?
“De praktijkmodules in de opleiding zijn gericht 
op methodieken en hoe deze didactisch en peda-
gogisch over te brengen op leerlingen. De docen-
ten helpen ons hier goed bij met al hun ervaring. 
Sommigen adviseren zelfs vanuit hun ALO-achter-
grond doordat zij werken of hebben gewerkt op 
een ALO. Ik merk dat ik veel aspecten uit de theo-
rie meeneem naar mijn stagelessen. Bijvoorbeeld: 
je kunt twee leerlingen in een conflictsituatie 
individueel aanspreken op hun gedrag, maar je 
kunt ook de situatie klassikaal behandelen zodat 
ook de andere leerlingen ervan leren.”

Ten slotte: hoe vind je het om 
te werken én te studeren?
“Ik vind het wel pittig om naast mijn 28-urige 
werkweek te studeren. Voor mijn werk ben ik al 
twee avonden per week afwezig. Als je de NCOI-za-
terdagen daarbij optelt, blijft er weinig qualitytime 
met mijn gezin en vrienden over. Daarom staat mijn 
sociale leven even op een laag pitje. Maar door mijn 
carrièreswitch besef ik heel goed dat plezier in je 
werk cruciaal is. Gelukkig begrijpt mijn omgeving 
hoe belangrijk deze omscholing voor mij is. Dat 
helpt mij als ik soms een schuldgevoel heb richting 
hen. Ik heb zeker geen spijt van mijn keuze.”

Meer weten?
Ga voor meer informatie naar www.ncoi.nl.


Kinderen leren te 

sporten en bewegen


Rustige docent met 
open houding
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Met mijn ALO-papiertje op zak was ik theoretisch gezien helemaal klaar om het 

werkveld te betreden. Daar stond ik dan, na vier jaar opleiding, helemaal alleen voor de 

klas. Een betrokken vakcollega, waar ik altijd op terug kon vallen, keek niet langer meer 

over mijn schouder mee. Nu moest ik het echt zelf doen. In het begin was dit spannend. 

Gelukkig duurde dit niet lang en vond ik qua lesgeven snel mijn draai.

TEKST RUNE MONDT

Je bent je eigen 
visitekaartje

feedback op je lesvoorbereiding voorafgaand aan 
de les. Je stagecoach kan je hierdoor helpen om 
onnodige fouten te tackelen en je organisatori
sche, methodische en didactische tips te geven. 

Lesvoorbereidingen 
systematisch bewaren
Bewaar je gemaakte lesvoorbereidingen goed. 
Leg een database aan met activiteiten. Zorg 
ervoor dat je de activiteiten ordent per leerlijn en 
bewegingsthema. Als je eenmaal aan het werk 
bent kan je makkelijk teruggrijpen op datgene 
wat je al eerder gemaakt en bedacht hebt. Spar 
met medestudenten over toffe lessen die je gege
ven hebt. Maak van elkaars kennis en lesvoorbe
reidingen gebruik. Activiteiten als rambal, archery 
tag, kopbal, ezelen, matbal en allesbal zijn activi
teiten die over het algemeen goed aansluiten bij 
de oudere scholieren op de middelbare school en 
de studenten op het mbo. Spellen waarbij het er 

O
p dit moment ben ik werkzaam, als 
opleidingsdocent, op het AlfaCollege 
Sport en Bewegen in Assen. Ik ben 
dankbaar dat ik Sport en Bewegen 

studenten mag begeleiden, gedurende hun oplei
ding, zodat ze straks goed toegerust het werkveld 
kunnen betreden. 
Vanuit mijn ervaring als beginnend opleidingsdocent 
deel ik mijn ervaringen waar jonge professionals 
hopelijk hun voordeel mee kunnen doen tijdens sta
ges of gedurende de eerste stappen in het werkveld. 

Stage
Zowel op de ALO als op het MBO Sport en Bewe
gen vindt een deel van de opleiding plaats op 
school en een deel in de praktijk. Het opdoen van 
praktijkervaring, gedurende je opleiding is, in mijn 
optiek essentieel. Deze ervaringen en leermomen
ten zijn enorm krachtig en vormen je als persoon. 
De stageperiode is de perfecte periode om fouten 
te maken en volop te leren van je stagecoach. 
Bereid je lessen dan ook nauwkeurig voor. Op 
deze manier gaat de les die je moet gaan geven 
al een keer door je hoofd. Vraag vervolgens 

PRAKTIJK

Een student van mij gaf afgelopen week een 
examenles sport en spel. Ze had verschillende 
activiteiten verzonnen en uitgewerkt op een 
lesvoorbereidingsformulier. Van tevoren had ze haar 
lesvoorbereiding niet laten controleren door mij of 
door één van mijn collega’s. Bij één van de activiteiten 
lagen een tiental kaarten onder pionnen. Het doel van 
de opdracht was om de kaarten van 1 tot en met 10 
op volgorde te leggen. Een kaart mocht pas onder 
een pion vandaan gehaald worden op het moment 
dat dit het oplopende cijfer was. De desbetreffende 
student had twee teams gemaakt. In elk team zaten 
zes studenten. Het aantal keren dat de studenten in 
beweging waren om naar de pionnen te rennen en 
weer terug was nihil. Aan de component intensiviteit 
van de VID-regel, wat staat voor veilig-intensief-
doelmatig, werd niet voldaan. Op het moment dat 
ze haar lesvoorbereiding had laten controleren had 
dit probleem getackeld kunnen worden. In plaats van 
twee had ze drie of vier situaties moeten uitzetten 
waardoor de studenten intensiever bezig konden zijn.

Tips voor stagiaires: 
• Je bent je eigen visitekaartje. 
• Spar met medestudenten. 
• Bereid je lessen nauwkeurig voor. 
• Leg een database met activiteiten aan. 
• Vraag feedback op je lesvoorbereiding. 
• Maak fouten!
• Zorg voor een goed visitekaartje. 
• Houd je doelen klein. 
• Evalueer je lessen uitgebreid met je stagecoach. 
• Loop veel verschillende stages.
• Onderscheid jezelf.  
• Zoek zelf een stageplek. 
• Loop snuffelstages. 
• Houd het contact met eerdere stageplekken warm. 34
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Je bent je eigen 
visitekaartje

nogal hard aan toe gaat zijn populair. Archery tag 
aankleden als de reallife variant van Fortnite, een 
gamespel dat populair is onder de jeugd, werkt 
goed. De studenten worden enorm fanatiek om 
te scoren. Archery tag kan je op verschillende 
manieren uitbouwen waardoor de studenten 
zo’n anderhalf uur intensief met dit spel bezig 
zijn. Probeer daarom verschillende activiteiten en 
varianten uit. Deel datgene wat aansloeg met 
je collega’s of studiegenoten zodat je een lijstje 
paraat hebt met activiteiten waarmee je over het 
algemeen je leerdoelen kunt verwezenlijken.

Doelen stellen
Werk aan kleine doelen tijdens je stageperiode. 
Je moet niet te veel in één keer willen berei
ken. Focus je op één of twee dingen. Als je dit 
eenmaal onder de knie hebt kan je gaan werken 
aan het volgende doel. Neem de tijd om je lessen 
te evalueren met je stagecoach. Blik terug op 
het verloop van de les, hoe het werken aan je 
doel(en) is gegaan en wat de punten zijn waar jij 
de volgende keer extra de focus op moet leggen.

Verschillende stages
Loop veel verschillende stages. Ga op meerdere 
plekken kijken zodat je erachter komt welke doel
groep het beste bij je past. Voor het kiezen van 
een geschikte stageplek voor een langere periode 
kan je snuffelstages lopen. Neem een kijkje op 
de verschillende werkplekken van een docent 
bewegingsonderwijs. Je kan hierbij denken aan 
het PO, VO, SO, mbo, combinatiefunctionarissen 
en in (justitionele) inrichtingen. Bij het kiezen van 
mijn eindstage heb ik zowel een aantal dagen in 
de jeugdgevangenis, op een speciaal onderwijs 
school als op het mbo Sport en Bewegen meege
lopen. De rol die je als docent zowel in de jeugd
gevangenis als op het speciaal onderwijs vervult 
sprak mij niet aan. Mijn voorkeur ging uiteindelijk 
uit naar de veelzijdigheid van het mbo Sport en 
Bewegen. Naast praktijk geef je namelijk ook 

theorie, ben je coach en werk je veel met externe 
partijen. Door het lopen van de verschillende 
snuffelstages had ik een goed beeld gekregen van 
de verschillende stagemogelijkheden. 

Buiten je comfort zone
Docenten bewegingsonderwijs zijn er in overvloed. 
Probeer jezelf tijdens je studie dan ook te onder
scheiden door het kiezen van een bepaalde minor, 
keuzevak en/of extra opleidingstraject. Treed 
buiten je comfortzone. Kies niet altijd voor de 
makkelijkste stage. Kies voor de stage waar jij het 
meeste kan leren. Zo ben ik vanuit Lelystad naar 
Groningen verhuist om op het AlfaCollege Sport 
en Bewegen mijn eindstage te lopen. Ik ben gaan 
wonen in een stad waar ik niemand kende en ook 
geen studie volgde. Het type stage dat ik ging 
lopen sprak mij echter zo erg aan dat ik de stap 
heb durven nemen. Tot op de dag van vandaag 
heb ik hier nog geen moment spijt van gehad. 

Zoek je eigen stagedocent
Wellicht ken je een docent bewegingsonderwijs 
waar je enorm veel van kan leren. Vraag deze 
docent voor begeleiding tijdens je stage. Draag 
deze stageplek aan bij je opleidingsinstituut en 
onderbouw waarom jij hier stage wilt lopen. 

Visitekaartje afgeven
Houd het contact met eerdere stageplekken 
warm. Als je eenmaal afgestudeerd bent hebben 
zij wellicht een werkplek voor je. Last but not 
least; je bent je eigen visitekaartje. Neem geen 
genoegen met een zesje! Haal het beste uit jezelf. 
Passie, gedrevenheid en doorzettingsvermogen 
worden gezien en uiteindelijk beloond. De con
currentie tussen docenten bewegingsonderwijs 
is groot. Je oude stagecoach kan een cruciale 
rol spelen bij het vinden van een baan in de 
toekomst. Het hebben van een kruiwagen, in het 
bewegingsonderwijsveld, is enorm waardevol en 
bijna noodzakelijk om aan de bak te komen. 

De eerste stappen in het werkveld
De eerste jaren ben je, als beginnend docent, 
bezig met het ontwikkelen van je eigen les
geefstijl. Dit is een ingewikkeld, leerzaam maar 
bovenal mooi proces. Je loopt tegen dingen aan 
waar je gedurende je stageperiode nog niet eer
der mee geconfronteerd bent geweest. Vanuit 

Tips voor startende docenten: 
• Blijf sparren met collega’s.
• Durf vragen te stellen.
•  Stel je open en kwetsbaar op als je er even niet 

uitkomt. 
•  Voer in het begin gesprekken met je 

leidinggevende en/of onderwijs coördinator. 
• Deel je ervaringen met andere startende docenten.
• Blijf jezelf ontwikkelen. 
• Zorg dat jij jezelf onderscheid. 
• Treed buiten je comfort zone. 


Op welke punten ga 

je de focus leggen
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in dit korte gesprek de stand van zaken samen 
door. Dit is de geschikte persoon die al jouw 
vragen kan beantwoorden.
Deel je ervaringen met andere startende 
docenten. Je bent namelijk niet de enige die het 
bijvoorbeeld lastig vindt om met bepaald groe
pen en/ of studenten om te gaan. Erkenning 
krijgen van lotgenoten is in het begin daarom 
heel plezierig. 

Verder ontwikkelen
Heb jij eenmaal het geven van je lessen onder 
controle probeer jezelf dan verder te ontwik
kelen als docent. Dit kan door het volgen van 
opleidingen en/of cursusdagen. Als docent 
bewegingsonderwijs is het namelijk enorm 
belangrijk dat jij jezelf blijft onderscheiden. In 
het huidige tijdsbestek krijg je niet zo makkelijk 
meer een vast contract. Wordt daarom expert 
op een bepaald (vak)gebied. Zorg ervoor dat de 
organisatie waarvoor je werkt uiteindelijk niet 
meer om je heen kan. 

Open houding
Wat vraagt dit van de begeleiders van stagiaires 
en nieuwe docenten? Dit vraag een open en toe
gankelijke houding van de begeleiders. Stagiaires 
en nieuwe docenten moeten het gevoel hebben 
dat ze bij jou, als begeleider, terecht kunnen 
voor vragen. Deel je eigen expertise met de 
nieuwe beroepsprofessionals zodat jullie samen 
het vak en het onderwijs naar een hoger plan 
kunnen tillen.

je eigen ervaring, verstand en gevoel probeer 
je zo goed mogelijk te handelen. De ene keer 
heb je het bij het rechte eind en de andere keer 
zou je achteraf toch anders gehandeld hebben 
in die ene specifieke situatie. Het sparren met 
collega’s is in deze beginperiode enorm waarde
vol en noodzakelijk. Als startend docent kan je 
zoveel leren van de oude rotten in het vak. Stel 
je daarom open en kwetsbaar op ten aanzien 
van je collega’s. Zij zijn er om je te helpen. Je 
hoeft het in het begin niet allemaal alleen op te 
lossen en uit te zoeken. Blijf daarom om hulp 
vragen! 

Gesprekken plannen
Plan in de eerste maanden dat je allen voor de 
klas staat geregeld een gesprek met je leiding
gevende en/of onderwijs coördinator in. Neem 

PRAKTIJK

Contact
runemondt@hotmail.com

Kernwoorden
tips stagiaires, startende docent

Foto’s
Rune Mondt en Hans Dijkhoff

Een aantal van mijn niveau 2 studenten neemt de 
regel dat er in de gymzaal alleen op zaalschoenen 
gesport mag worden niet zo nauw. Ze komen dan 
ook geregeld met hun afgetrapte gympen de zaal 
binnen banjeren. In het begin was ik geneigd om ze 
er klassikaal op aan te spreken. Met pijn en moeite 
gingen de buitenschoenen dan uit. Een heel enkel 
keer hielden ze hun buitenschoenen zelfs angstvalig 
aan aangezien hun maatjes hun buitenschoenen 
ook aanhielden. Op dit punt voelde ik mezelf echt 
machteloos. Dit heb ik toen direct met een collega 
besproken. Een collega gaf mij de tip om correcties 
veel meer één op één te geven. Zo leiden de studenten 
geen gezichtsverlies voor de groep en doen ze over 
het algemeen meteen wat je vraagt. Deze tip werkte 
fantastisch.


Je bent je eigen 

visitekaartje

Rune Mondt
36
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ONDERWIJS

Het samenspel van drie leerdomeinen, 
och wat ingewikkeld!

Onderwijs gaat over leren. Daarin maken we vaak een onderscheid in drie 

leerdomeinen. 

Het eerste domein gaat over kwalificeren, over competent zijn en of over 

lukt ‘t. In dit domein staat beter worden in de taak centraal. In het geval 

van een gymles kan dat betekenen dat kinderen verder leren afzetten 

vóór de minitrampoline of actiever naar achter leren springen bij het 

touwzwaaien. 

Het tweede domein is gericht op socialiseren, over relaties en loopt ‘t. 

Daarbij staat beter samen leren bewegen met anderen centraal. Hierbij 

staat dus niet de taak, wat je bewegend kan, maar het reguleren centraal. 

In welke mater lukt het kinderen om samen met anderen te bewegen? 

Kunnen ze samen een activiteit opstarten, kunnen ze feedback geven 

over iemand anders niveau, kunnen ze zich aan de regels houden etc.? 

Het derde domein gaat over het kind zelf. Dus over subjectivering en leeft 

‘t. In dit derde domein staat persoonlijke ontwikkeling centraal. Wie ben 

ik? Wat biedt de (beweeg)wereld mij en hoe kan ik me daar op mijn eigen 

wijze toe verhouden? Dit laatste domein is ingewikkeld, omdat het niet 

goed zichtbaar is. Of een activiteit lukt en of kinderen zelfstandig bewegen 

kunnen regelen is goed zichtbaar. Kinderen vallen van het balanceervlak 

of krijgen ruzie als er gescoord is. Makkelijk zichtbaar en er is ook goed 

grip op te krijgen. Maar bij subjectiveren is iets wat in het kind zit. In zijn 

of haar binnenwereld.  Hoe krijg je daar nou zicht op?

Wat het nóg complexer maakt is dat de drie leerdomeinen elkaar overlap-

pen en beïnvloeden. Een goede vakleerkracht kan alle drie de domeinen 

overzien en de aandacht daarover goed verdelen. De ene keer lesgeven 

op kwalificeren, dan weer op socialiseren of subjectivering. Een lastige 

klus die vraagt om ervaring en afkijken (van meer virtuoze collega’s). Een 

voorbeeld. Bij een tikspel ontstaat ruzie omdat Saïd niet mee wil doen 

als Piet de tikker is. Dit lijkt zich af te spelen in het socialiseringsdomein, 

het lukt ze immers niet om samen tikkertje te spelen. Maar een goede 

vakdocent maakt al snel een andere analyse. Piet blijkt een enorm goede 

tikker te zijn. Saïd maakt geen schijn van kans met Piet als tikker, het lukt 

hem niet om als loper mee te doen als Piet de tikker is. Vanuit kwalifice-

ringsperspectief moet de vakdocent de activiteit beter differentiëren. Maar 

er is nóg meer aan de hand. Saïd zorgt vanuit socialiseringsperspectief 

misschien voor gedoe, er is namelijk ruzie en het gaat er stevig aan toe. 

Maar vanuit subjectiveringsperspectief is het erg knap wat Saïd doet. Hij 

kent zijn eigen beweegmogelijkheden, hij weet ook welke kansen hij 

daarmee heeft als Piet de tikker is. En vanuit de onmacht die hij dan voelt 

wordt hij boos. Hij laat iets zien vanuit zijn binnenwereld. 

Aan de virtuoze vakleerkracht nu de taak om deze drie domeinen weer in 

balans te krijgen. Hoe zou jij dat doen?

Wil je meedenken over dit thema, neem contact op met onderwijs@kvlo.nl

In het nieuws
Per 1 juli zijn  Corine 

Visser en Jeroen 

Steeman gestopt als 

onderwijsadviseurs 

voor het primair onderwijs bij de 

KVLO. Beiden gaan ze terug naar de 

Calo in Zwolle.

Corine heeft zich drie jaar ingezet 

binnen team onderwijs met haar 

enorme gedrevenheid, enthousias-

me en doorzettingsvermogen heeft 

zij veel weten te bewerkstelligen in 

het (speciaal) basisonderwijs.

 

Jeroen heeft afgelopen schooljaar 

binnen team onderwijs o.a. zijn 

expertise en passie m.b.t. groepsdy-

namica tentoon gespreid. 

Beiden hebben zich sterk gemaakt 

voor laagdrempelige praktijkgerichte 

workshop, netwerken, bijeenkom-

sten en hebben ervoor gezorgd dat 

we toegankelijker en zichtbaarder 

zijn voor onze leden. We bedanken 

Corine en Jeroen voor hun inzet en 

wij zijn blij te mogen melden dat 

Oscar Scipio en Wiebe Faber het 

stokje van hun overpakken.
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De grote opdrachten
Uit de enquête en diverse feedbackgroepen 

kwam naar voren in hoeverre de gestelde 

‘grote opdrachten’ van dezelfde importantie 

zijn. Zo konden we lezen in een toelichting in 

de enquête van een van de respondenten over 

opdracht 5: “Het vervullen van taken en rollen 

is wat mij betreft een onderdeel van de les, 

geen doel op zich. Het betreft het pedagogisch 

klimaat waarbij docenten leerlingen stimuleren 

om elkaar te helpen op alle mogelijke manieren. 

Dit zit meer in de voorwaardelijke sfeer”. De 

KVLO-visiegroep gaf aan dat opdracht 5 beter 

ingevuld kan worden als ‘reguleren met elkaar 

van activiteiten’. Dit dekt meer de lading.

Opdracht 3 lijkt een pretentieus doel te zijn vol-

gens de KVLO-adviesraad PO. Er wordt gesug-

gereerd dat je een kind kan leren dat je ‘op 

eigen niveau kan en mag deelnemen’. Vanuit de 

theorie van groepsdynamische processen weten 

we dat de groep mede bepaalt of je mee kan en 

mag doen of niet, niet uitsluitend het individu. 

Daarnaast bepalen de leerkracht, de sfeer in de 

groep, de regels van een spel en de beschikbare 

materialen dit. Dat is bijvoorbeeld goed zicht-

baar op het plein. In de praktijk waar leerlingen 

op een schoolplein aan het spelen zijn is het 

niet het individuele kind dat zegt: ‘ik ga mee-

doen’, maar de groepsnorm die gestimuleerd 

moet worden over het laten deelnemen van alle 

leerlingen, opdat zij worden uitgenodigd en zich 

welkom heten. Die groepsnorm moet de groep 

geleerd worden en met name aan de leerlingen 

die bovenop de zogenaamde ‘apenrots’ zitten. 

Hiervoor is leerkrachtgedrag nodig waarbij de 

klas beïnvloed wordt. De opdracht kan kleiner 

gemaakt worden en sluit aan bij grote opdracht 

6 omgaan met elkaar aldus de KVLO-visiegroep. 

E
r was waardering in de diverse feed-

backgroepen voor de uitwerking van 

de grote opdrachten. Het algemene 

geluid van de diverse van de respon-

denten van de KVLO-enquête was dat de grote 

opdrachten helder zijn geformuleerd. Ruim 

85% van de respondenten (n=140) is het hier-

mee eens. Uit dezelfde enquête blijkt dat ruim 

70% vindt dat het dekkend is voor het leerge-

bied en tevens ook in de praktijk uitvoerbaar. 

De KVLO-adviesraad VO2 is juist nieuwsgierig 

naar de verdere concretiseringen. Het begrip 

‘beweegidentiteit’ zou ook nog verder omschre-

ven moeten worden om daar concrete beel-

den bij te krijgen. De KVLO-visiegroep3 geeft 

aan dat de grote opdrachten herkenbaar zijn 

vanuit de missie en dat gezocht kan worden of 

het aantal opdrachten teruggebracht worden. 

Sommige opdrachten passen in elkaar. 

Missie
De KVLO-adviesraad PO4 blijft aanhikken tegen 

de aangepaste visie waarin de missie ‘een leven 

lang met plezier bewegen’ beschreven is. Als 

dat de missie is kunnen leerlingen bij wijze van 

spreken ook een leven lang naar pretparken 

gaan. De kern is het leren vaardig te worden in 

bewegen met als uitkomstmaat dat dit leidt tot 

een leven lang met plezier bewegen. De KVLO-

visiegroep vulde hierbij aan dat de uitkomst-

maat is dat de leerlingen hier een leven lang 

profijt van hebben, waarbij profijt verwijst naar 

bijvoorbeeld belangrijke gezondheidseffecten 

en sociale effecten. 

In het tweede tussenproduct stonden de grote opdrachten centraal. Grote opdrachten 

beschrijven de kern van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig 

hebben om de wereld te kunnen begrijpen en om in die wereld adequaat te kunnen handelen 

(citaat uit het tweede tussenproduct bewegen & sport van curriculum.nu). De verschillende 

feedbackgroepen1 hebben feedback gegeven op de grote opdrachten. Gevraagd is onder 

andere om kritisch te kijken of de grote opdrachten dekkend zijn voor het hele leergebied.

TEKST CORINE VISSER

Tweede tussenproduct bewegen  
en sport van curriculum.nu
Wat vinden de KVLO-feedbackgroepen?

EN VERDER

1  KVLOadviesraad PO en VO en KVLOvisiegroep met vertegenwoordigers van ALONL  
en onderwijsadviseurs van de KVLO

2  Deze bestaat uit LOdocenten voortgezet onderwijs
4 Deze bestaat uit vakleerkrachten basisonderwijs
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Figuur 1: voorbeeld 

samenhang grote 
opdrachten

Kernwoorden
onderwijsvernieuwing, 

vakwereld

Contact
c.visser@windesheim.nl

Dan krijg je een logische lijn van vergroten van 

de bewegingsvaardigheid (perspectief op de 

activiteit), op eigen niveau deelnemen (per-

spectief op het individu) en omgaan met elkaar 

(perspectief op de groep). Deze grote opdrach-

ten kan je in samenhang zien.

Een eigen beweegidentiteit ontwikkelen is nog best 

abstract bij opdracht 4 aldus de KVLO-adviesraad 

VO. Daarbij lijkt het hier te gaan om ‘afstand 

nemen en reflecteren’ aldus de KVLO-visiegroep. 

Een actieve leerstijl een gezondheid past hier ook 

bij. Daar kan je vragen stellen zoals; wat past bij 

mij, wat betekent gezondheid voor mij?

Samenhang met het curriculum
Een aandachtspunt dat genoemd werd in de feed-

backgroepen is dat de grote opdrachten nog niet 

daadwerkelijk gaan over het beoogde ‘curriculum’. 

Dit is in de lijn ook nog wel logisch, omdat er 

vanuit de grote opdrachten bouwstenen worden 

gemaakt en vanuit de bouwstenen worden kern-

doelen geformuleerd. Dat vraagt later om keuzes 

hoeveel tijd aan de onderwerpen wordt besteed en 

om het zoeken naar samenhang tussen de grote 

opdrachten om straks ook een samenhangend 

curriculum te ontwikkelen. In de regel hebben 

de meeste scholen 2 x 45 minuten bewegings-

onderwijs op de basisschool. Daarin kunnen de 

negen opdrachten niet gehaald worden en moeten 

keuzes gemaakt worden. De vraag is dus welke 

overwegingen leidend zijn in het proces van con-

vergeren. Hier is ook over doorgepraat in de KVLO 

adviesraad PO en de visiegroep. In de volgende 

paragraaf worden de suggesties die uit de groepen 

kwamen uiteengezet. 

Samenhang tussen de 
grote opdrachten
De vraag over de samenhang tussen de grote 

opdrachten werd zowel in de KVLO-visiegroep 

als de KVLO-adviesraad PO gesteld. Dit maakt 

het verhaal krachtiger. De genoemde opdrachten 

moeten nog verder uitgewerkt worden en geven 

een eerste aanzet. Het vak is primair gericht op 

kwalificering ‘het vergroten van de bewegings-

vaardigheid’ binnen een ‘gevarieerd bewegings-

aanbod’ waarbij leerlingen op eigen niveau mogen 

deelnemen. Eensgezind zijn beide feedbackgroe-

pen het over eens dat het vergroten van de bewe-

gingsvaardigheid bovenaan moet staan. Dit heeft 

een individueel aspect en heeft een gezamenlijk 

aspect. Het individuele aspect en gezamenlijke 

aspect dragen zo bij aan de bewegingsvaardigheid. 

Zo houd je het dicht bij het bewegen. Opdracht 5 

taken en rollen en opdracht 6 omgaan met elkaar 

hoort hierbij en zijn hier inherent aan. Dit kan 

samengevat worden als ‘samen reguleren.’ In 

figuur 1 staat een idee van een samenhangend 

model van de grote opdrachten.

De vraag ‘De grote opdracht die 
voor mij het belangrijkst is in het 
werken met mijn leerlingen is...’
Deze vraag die de ontwikkelgroep stelde aan 

de verschillende feedbackgroepen leidde in de 

enquête tot veel verschillende antwoorden. 

Wellicht ook beantwoord vanuit het oogpunt 

waar in de praktijk tegenaan gelopen wordt. 

‘Omgaan met elkaar’ werd in de ledenenquête 

het meeste ingevuld. De KVLO-adviesraad PO 

en de KVLO-visiegroep zijn daar eensgezinder 

over. Binnen het doeldomein bewegen en sport 

gaat het in eerste instantie over het kwalificeren 

van leerlingen. Met het vak wil je immers dat 

leerlingen zich bewegend ontwikkelen. Dat is 

de kern van het schoolvak. Daartoe behoren 

de eerste drie grote opdrachten het vergroten 

van de bewegingsvaardigheid, een gevarieerd 

bewegingsaanbod en op eigen niveau deelne-

men. Het is echter onmiskenbaar verbonden 

met de andere geformuleerde opdrachten. 

Soms is er meer aandacht in de les nodig voor 

omgaan met elkaar, of de persoonlijke ontwik-

keling van de leerlingen. De virtuositeit van een 

goede vakleerkracht zit in dat hij oog heeft voor 

alle drie de domeinen en daarin, naargelang het 

moment er om vraagt, zijn aandacht kan verleg-

gen. Denk hierbij ook aan motivatie aspecten. 

Het begrip motivatie werd ook een aantal keer 

benadrukt in de KVLO-enquête door verschil-

lende respondenten. Er moet aandacht zijn voor 

de motivatie anders komen de leerlingen niet in 

beweging. 

Tot slot
In de verschillende feedbackgroepen leveren de 

gesprekken over het tussenproduct wederom 

interessante vakinhoudelijke discussies op over 

de toekomst en de positionering van het leer-

gebied bewegen en sport. Dit is al een mooie 

bijvangst van het traject. 

Tweede tussenproduct bewegen  
en sport van curriculum.nu
Wat vinden de KVLO-feedbackgroepen?

Ontwikkelen beweegidentiteit binnen pedagogische context
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Schilderij Gordijn

Ondanks dat Crum een deel van zijn biblio-

theek geschonken heeft aan de KVLO, nadat 

tien jaar eerder alle Engelstalige boeken naar 

een universiteitsbibliotheek in Bandung gingen, 

staan er nog tientallen boeken. Genoeg om 

een deel van de kamerlengte en nog een stuk 

van de korte muur van boven naar beneden 

te bedekken. Ons oog valt op een schilderij. 

Het blijkt van Carl Gordijn te zijn. Toen die 

op de subfaculteit pedagogische en andrago-

gische wetenschappen (PAW) van de VU in 

Amsterdam werkte, maakte hij dit werk en gaf 

daarmee de positie aan waarin hij zich, volgens 

hem, bevond. “In het midden het wijze oog van 

Gordijn met daaromheen theoretische pedagogiek, 

ontwikkelingspsychologie, andragologie en onder-

wijstechnologie. De mensen van die andere vakken 

hadden volgens Gordijn geen verstand van onderwijs, 

bewegen en kinderen”. Het schilderij, als karika-

tuur van de subfaculteit, heeft Crum cadeau 

gekregen van Gordijn. 

Bart en Jan nemen plaats op twee jaren 

60-stoeltjes; Hans krijgt een van de twee 

bureaustoelen zonder gasveer toegewezen. 

Eén staat onder het vooroorlogs bureau, de 

ander bij een tafeltje met daarop een Windows 

XP-computer met klassieke beeldbuis. Bart zegt 

zelf dat hij niet meer van deze tijd is maar, zo 

blijkt, hij weet nog goed wat er speelt al vindt 

hij de huidige ontwikkelingen maar niets. “Er 

wordt te weinig onderwezen en geleerd.”

U
ithoorn is de plaats waar Bart Crum 

al meer dan zijn halve leven woont 

maar daar komt hij niet vandaan. 

Het bleek wel een goede plek want 

het ligt op 15 minuten rijden vanaf Schiphol 

en Crum heeft in zijn werkzame leven heel de 

wereld over gereisd. En nog steeds heeft hij 

warme contacten op andere continenten.

Welkom
Je komt binnen op de begane grond in deze 

drive-inwoning en moet voor het woongedeel-

te eerst de trap op. We blijven echter beneden 

want daar bevindt zich de werkkamer van Bart. 

Het lijkt alsof de tijd daar is blijven steken in 

de jaren 60/70. Portretfoto van Gordijn in de 

vensterbank, oud bureau met dito –stoelen… 

In april gingen Jan Rijpstra en Hans Dijkhoff op bezoek bij goeroe in de lichamelijke 

opvoeding en KVLO-erelid dr. Bart Crum. Hij leerde ons ‘kritisch constructief’* te zijn. 

Het was een enerverende luistersessie, afgesloten met een lekkere lunch met haring. 

Veel onderwerpen passeerden de revue. We hopen dat deze pagina’s recht doen aan de 

uren die we met Bart hebben gesproken. Een verslag. (*Zie www.canonlo.nl.)

TEKST HANS DIJKHOFF EN JAN RIJPSTRA

“Het leven hangt van  
toevalligheden aan elkaar”
Interview met Bart Crum

EN VERDER

Voor we het gesprek beginnen loopt er een jongen langs. Het blijkt 
een kleinzoon van Crum. Hij is in huis genomen omdat het zowel bij 
moeder als vader niet ging. “Hij is de weg kwijt en vroeg of hij bij ons 
mocht logeren. Dat is intussen bijna twee jaar.” Zorg voor je familie is 
iets dat hoort bij de opvoeding die Crum heeft genoten maar het kost 
hem veel moeite. Hij en zijn vrouw zijn bijna tachtig en dan gaat dat 
soort zaken je niet in de kouwe kleren zitten.
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Het belang van Gordijn
Aanleiding tot dit gesprek is een ‘klaagschrift’ 

van Crum naar aanleiding van teksten die over 

Physical Literacy verschenen in dit blad en op 

de site van Sport Knowhow XL. De vlag dekt de 

lading niet en bovendien voegt de idee niets toe 

aan wat in ons land al bekend en in brede kring 

gangbaar is en dat maakt Crum in dat geschrift 

aan de hand van de geschiedenis heel duide-

lijk*. Op de vraag van Jan R. hoe het komt 

dat de CALO, vaak als enige opleiding over dit 

soort zaken nadacht, antwoordt hij: “Dat komt 

door Gordijn en het door hem ontwikkelde bewe-

gingsconcept. Zelf heeft Gordijn in directe zin niet 

eens zo veel invloed gehad op de ontwikkelingen bin-

nen de lichamelijke opvoeding. Dat kwam meer door 

de ‘gideonsbende’ die hij om zich heen had gevormd. 

Hij gedijde het best tussen mensen die hij vertrouwde. 

Als hij ‘buiten de deur’ moest spreken, bijvoorbeeld 

bij de KVLO, dan voelde hij wantrouwen en sloeg hij 

dicht. Hij zat eigenlijk altijd op applaus te wachten.” 

Voor Crum is Gordijn de man die hem de ogen 

heeft geopend, zijn grote inspirator. ”Gordijn 

had een groep mensen om zich heen die meer inte-

resses hadden dan meiden, auto’s en sport. Onder 

invloed van Gordijn kocht ik boeken als Metabletica 

van Van den Berg. En zo waren er meer, bijvoorbeeld 

Cors van den Brink, Piet Meerdink, Oene Loopstra, 

Piet van der Klis en Adri Vermeer. Die gingen onder 

invloed van Gordijn nadenken, lezen en uiteindelijk 

toen Gordijn naar de VU ging daar bij hem stude-

ren. Vervolgens kwam er begin jaren 70 binnen de 

Interfaculteit LO een afstudeerprogramma “Didactiek 

Bewegingsonderwijs” en nu word ik een beetje ijdel, 

maar een belangrijke factor in de verbreiding van 

Gordijniaanse opvattingen is ook geweest dat wij in 

dat programma (ik verzorgde dat samen met Harry 

Stegeman) zo’n veertig studenten hebben opgeleid, die 

vrijwel allemaal op invloedrijke posities terecht zijn 

gekomen. Op de academies, bij de SLO, binnen de 

KVLO”. Hij noemt een hele rits namen die we 

allemaal kennen als invloedrijke ontwikkelaars 

binnen ons vakgebied. “Bovendien werd mij begin 

jaren 80 gevraagd het rapport van de commissie Van 

Doorn te schrijven dat brede instemming verwierf 

en zo is het zaad gestrooid. Het gaat niet om sport; 

het gaat niet om het lichaam; het gaat niet om het 

fysieke. Het gaat erom mensen te leren wonen in een 

wereld die uitnodigt om te bewegen”. Het zaad van 

Gordijn had planters en verzorgers daardoor is 

het aangeslagen.

Kwaliteitsproblemen
Crum is iemand die graag controle heeft. En 

waar dat niet lukt, vindt hij dat niet fijn. Ook 

wil hij zich altijd goed voorbereiden. Daarom 

vroeg hij van tevoren een lijstje met gespreks-

onderwerpen. Dat hebben we keurig toege-

stuurd maar daar kon hij niets mee. “Die onder-

werpen komen uit het nu en ik ben iemand van giste-

ren.” Dat hij overigens nog goed op de hoogte is 

van allerlei zaken blijkt uit het eerdergenoemd 

klaagschrift. Daarin ontleedt hij op cynische 

wijze de hype over de term physical literacy. De 

Engelse Margaret Whitehead heeft deze term al 

lang geleden gemunt maar deze strookt niet met 

de filosofie die erachter zit. Ze had beter voor 

Movement Literacy kunnen kiezen, want het 

gaat niet om het ‘physical’, maar om bewegings-

handelingen in een betekenisvolle context. 

“Het gaat om onderwijzen en om leren. Het gaat om 

‘goed leren bewegen’. Een goede slogan die jullie van 

de KVLO ook gebruiken maar waarvan de essentie 

nogal eens wordt ondergesneeuwd. Mijns inziens 

spelen er op dit moment nogal wat kwaliteitsproble-

men. Neem bijvoorbeeld de film die in opdracht van de 

KVLO is gemaakt. Die moet een beeld geven wat ons 

vak kan zijn/is/behoort te zijn. In gedeelten slagen jul-

lie daar heel goed in. De scenes met Christa Rietberg en 

Wiebe Faber zijn fantastisch en er zitten meer mooie 

dingen in. Maar die scenes uit het Berlage? Daar staat 

de docent de leerlingen een beetje te vermaken en er 

is volstrekt geen sprake van onderwijzen en leren. Ik 

kom nog weleens op scholen met buitenlands bezoek. 

En dan zie ik vaak ernstige kwaliteitstekorten. Er 

wordt nog maar weinig lesgegeven. De filmmakers 

hadden toch wel een leraar kunnen vinden die echt 

de Arabier onderwijst? Of één die een deel van de 

les aandacht besteedt aan sociomotorisch leren of aan 

de vraag hoe regelveranderingen toe te passen of aan 

leren nadenken hoe bewegingssituaties met elkaar te 

regelen? Dat zijn de doelstellingen die we hebben en 

dat had toch in beeld kunnen worden gebracht?”

Jan Rijpstra deelt grotendeels de kritiek die 

Crum naar voren brengt en gelukkig is er na 

die eerste vertoning nog een hoop gesleuteld 

aan de film. Jan: “Je kunt overigens niet alles naar 

je hand zetten want je geeft de opdracht aan een 

filmmaker en die heeft ook een stukje vrije invulling. 

En het gaat om de boodschap die achterblijft als je de 

hele film hebt gezien.”

Van de film gaat het naar de benoeming van uit 

het buitenland geïmporteerde bijzondere hoog-

leraren aan enkele Nederlandse universiteiten. 

“Dat is niet echt een succes geweest. Er is sprake van te 

“Het leven hangt van  
toevalligheden aan elkaar”
Interview met Bart Crum


Archiefkast  
met spreuk

* Een samenvatting 
van dit stuk is te 

vinden op de website
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Achteruitgang in niveau 
en teleurstelling
In het gesprek gaat het ook over de schaalver-

groting in het onderwijs. Die heeft uiteindelijk 

maar weinig goeds gebracht. “Dat soort grote 

veranderingsoperaties is nooit geëvalueerd, iets wat 

je toch wel zou mogen verwachten. Sterker nog, het 

type mens dat zulke grote instituten leidt, heeft geen 

enkele feeling meer met waar het om draait in (wat 

voor soort) onderwijs (dan ook). Het zijn managers, 

bureaucraten. Dat is de kwaliteit van het onderwijs 

niet ten goede gekomen en dat vind ik jammer.” Over 

de huidige generatie hbo-studenten is Crum 

niet te spreken. De wijze waarop ze zijn gekleed 

met petjes achterstevoren en met die eeuwige 

telefoon in de hand maakt hem er niet vrolij-

ker op. Hij vindt het “een ongelofelijk gebrek aan 

decorum”. Hoe kunnen die straks als leraar een 

voorbeeldfunctie vervullen? Volgens Crum gaat 

het algehele niveau van het onderwijs achteruit 

van hoogleraren op de universiteiten, de docen-

ten op de ALO’s tot de gymleraren voor de klas. 

Gelukkig zijn er nog die wel een hoog niveau 

halen maar dat is op een getal van tienduizend 

een druppel op de gloeiende plaat. “En dat komt 

deels door het bekostigingssysteem. Dat is pervers. Ik 

zou geen docent op de universiteit meer kunnen zijn 

want dan zakken er teveel en dat kost geld.”

Een ander punt is dat we ons tegenwoordig 

weinig rekenschap meer geven van de geschie-

denis van ons vak. De geschiedenis wordt op de 

ALO’s niet meer onderwezen. Daarnaast blijkt 

dat de huidige generatie veel minder leest. Ze 

weten niet meer wat er zich heeft afgespeeld. 

“De huidige generatie lectoren heeft niet gelezen wat 

Gordijn, Crum, Tamboer, Stegeman schreven, laat 

staan dat zij teksten van Siedentop, Locke, Tinning, 

Grupe, Dietrich, Kurz of Brettschneider (om maar 

eens enkele buitenlandse ‘sterren’ te noemen) 

kennen. Ze hebben hun telefoons en hun laptop en 

als iemand ze toevallig op iets wijst dan googelen ze 

wat. Maar de echt fundamentele kennis ontbreekt. 

Het is zo betreurenswaardig dat eind jaren 80 het 

onderzoeks- en opleidingsprogramma ‘didactiek 

bewegingsonderwijs’ aan de VU werd wegbezuinigd. 

Wanneer Harry Stegeman en ik door hadden kunnen 

gaan, dan waren er nu wel genoeg Nederlandse 

weinig vakdidactische kwaliteit en het heeft tot nu toe 

weinig opgeleverd.” De reden waarom een goede 

Nederlandse kandidaat werd afgewezen was in 

de ogen van Bart Crum verkeerd. “Die kandidaat 

had te weinig ‘peerreviewed’ publicaties. Dat zijn door 

vakgenoten beoordeelde geschriften in wetenschappelijke 

tijdschriften. Niet in alle gevallen een goed criterium”, 

volgens Crum.

Terug naar Gordijn 
Toen in 1971 de Interfaculteit Lichamelijke 

Opvoeding (IFLO) werd opgericht stond 

Gordijn pal tegenover de hoogleraren van 

psychologie en de medische disciplines die 

mee wilden delen in de pot voor personeel. 

Gordijn wilde een veldgerichte structuur van 

de Interfaculteit - een interdisciplinaire sectie 

voor bewegingsonderwijs, één voor therapie 

en revalidatie en één voor sport - terwijl zijn 

collega’s vasthielden aan een disciplinegeori-

enteerde structuur. “Gordijn kampte toen al met 

gezondheidsproblemen en als zijn rechterhand kreeg 

ik van hem opdracht om nota’s te schrijven over de 

inrichting van het curriculum enz. en daarmee schop-

te ik tegen heel wat schenen. De hoogleraren vonden 

mij een eigenwijze lastpak: ‘Die Crum is nog maar 

doctorandus die zal ons vertellen hoe we het moeten 

doen? Die krijgen we nog wel…’.”

In 1983 werd hij door de Benoemingsadvies-

commissie voorgedragen als Gordijn’s opvolger op 

de leerstoel voor ‘didaktiek bewegingsonderwijs’. 

Een Engels lid van de benoemingsadviescommissie 

was tegen de voordracht en kreeg de steun van 

de Decaan. Eén van de redenen was dat Crum in 

die tijd zelf ook te weinig Engelstalige peerrevie-

wed publicaties op zijn naam had staan. Dat was 

ook niet nodig volgens Crum want hij wilde met 

zijn onderzoek en onderwijs de kwaliteit van de 

lichamelijke opvoeding in Nederland op een hoger 

niveau brengen en daarvoor is een Engelstalig 

artikel niet echt effectief. Overigens was hij sinds 

1977 als lid van de redactie van ‘Sportpädagogik’ 

intensief in aanraking gekomen met opvattingen 

van Duitse collega’s, die destijds een meer sociolo-

gisch gekleurde vakdidactiek ontwikkelden. Door 

die invloed kon hij de wat engere antropologische 

denkbeelden van Gordijn verruimen. Dat het 

soms moeizaam was anderen te overtuigen kwam 

volgens Crums eigen zeggen “doordat hij niet vooraan 

stond toen de diplomatieke gaven werden uitgedeeld. Ik 

ben nogal rechttoe rechtaan en dan ga je wel eens op tenen 

staan”. Die recht-door-zee-mentaliteit heeft Crum 

vanuit zijn gereformeerde opvoeding meegekregen. 

Gereformeerd synodaal, Anti-Revolutionaire Partij, 

Dagblad Trouw, het Verzet, School met den Bijbel, 

Christelijk Lyceum, Vrije Universiteit. Je moet 

plichtsgetrouw je taken vervullen en je moet je 

talenten ontplooien. “Overigens nam ik op mijn 24ste 

afscheid van dat gereformeerde gedoe, maar die opvoeding 

blijft aan je kleven en dat is maar goed ook”.

Crum (maart 1939) was een intelligent jongetje dat met zijn vier 
jongere broers en zus woonde in Heelsum. De ouders hadden een 
grote kruidenierswinkel en door ziekte en oorlogsleed weinig tijd om te 
besteden aan de opvoeding. Tijdens de evacuatietijd (Slag om Arnhem) 
kreeg Bart de gelegenheid al op zijn 5e naar school te gaan en hij bleek 
zo slim dat hij twee keer een klas kon overslaan. Als 11jarige kwam hij 
op het lyceum. Na het behalen van zijn HBSB diploma ging Bart naar de 
Landbouwhogeschool (studievoorlichting bestond nog niet, Wageningen 
was dichtbij en een oom had als landbouwkundig ingenieur een 
interessante baan), maar dat had hij binnen een jaar wel gezien. Een 
dorpsgenoot, Dick van den Beld, paradeerde op zondag als officier van 
de mariniers met een mooie verloofde aan de arm langs. Dat maakte 
indruk. Dick vertelde over zijn CALOopleiding (toen nog Rotterdam) en 
dat leek Bart wel wat en zo ging hij in 1957 naar de Rotterdamse CALO. 
Zelf noemt hij het een keus gebaseerd op een flutmotief. 
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De meesten hadden ook geen idee wat Gordijn bedoel-

de en gaven les vanuit hun eigen overtuiging en erva-

ring. Rein Bloem, die turnen en methodiek verzorgde, 

was een uitzondering. Hij onderwees toen al door 

manipulatie van het bewegingslandschap. Pas in de 

laatste Arnhemse jaren kwam er door het werk van 

mensen als Meerdink, Loopstra, Van den Berg, Van 

Driel en Van der Palen aansluiting tussen de theore-

tische uitgangspunten van Gordijn en de methodiek 

van het lesgeven. Er werd een min of meer consistente 

visie ontwikkeld, een visie die iets voorstelde. Die is 

destijds neergelegd in een special die iedere ALO voor 

Lichamelijke Opvoeding Magazine mocht maken.”

Wij menen te weten dat Crum na zijn vertrek 

bij de VU twee keer in de markt was voor een 

benoeming als bijzonder hoogleraar en vragen 

daarom hoe het toch kwam dat dit beide keren 

misliep. Bart wil daar wel op ingaan maar 

alleen op voorwaarde dat dit deel van het 

gesprek “off the record” wordt gevoerd. Een 

lange uiteenzetting met details volgt. Maar 

wij noteren hier slechts het volgende. In beide 

gevallen – Utrecht, opvolging Pijning en Tilburg, 

een nieuw ingestelde bijzondere leerstoel – 

had Bart, en hij niet alleen, de min of meer 

gefundeerde verwachting dat hij benoemd zou 

worden. In beide gevallen was zijn teleurstelling 

groot toen hij de functie niet kreeg. Twee keer 

speelden lobby’s, manipulaties en karakter-

moord een fatale rol. Geen ervaringen om aan 

terug te denken. Gelukkig lang geleden. 

We vragen vervolgens wat Crum zou doen als 

hij nu hoogleraar zou worden. Die vraag lijkt 

hem niet zo zinnig en bovendien kan hij hem 

niet beantwoorden omdat hij onvoldoende 

op de hoogte is van wat er nu speelt en wat 

er nu nodig is. Hij kan wel aangeven waar-

op zijn onderzoek gericht zou zijn geweest 

wanneer hij in de jaren ’80 hoogleraar was 

geworden. Daarover heeft hij nog een docu-

ment, een uitgewerkt onderzoeksplan onder 

gepromoveerden geweest voor het vervullen van lecto-

raten en een (bijzonder) hoogleraarschap”.

Jan Rijpstra wil weten of dat nadenken over je 

vak en de vakdidactiek bij andere vakken als 

bijvoorbeeld biologie net zo diepgaand is als bij 

lichamelijke opvoeding.

“Bij andere vakken is de vakdidactiek een inherent 

deel van de universitaire lerarenopleiding. Twee 

dingen moet je niet vergeten. Ten eerste dat in ons 

geval lerarenopleiding (ALO’s) en universitaire studie 

vakdidactiek (VU) van elkaar losgekoppeld waren en 

ten tweede dat wij uit een achterstandspositie kwa-

men. In 1961/62 was er de ‘Commissie Jongbloed’. 

Die kwam met een advies over een universitaire 

studie lichamelijke opvoeding. De VU nam daarop 

een voorschot door Gordijn eerst een lectoraat (1963) 

en enkele jaren later(1968) een professoraat binnen 

PAW (pedagogische en andragogische wetenschap-

pen) aan te bieden. Het duurde nog enkele jaren voor 

het rapport Jongbloed echt handen en voeten kreeg. 

Dat kwam onder meer door een ‘gevecht’ tussen 

KVLO - Utrecht (Rijsdorp) aan de ene kant en VU - 

Gordijn aan de andere kant. Het ging over de vraag 

aan welke universiteit een Interfaculteit Lichamelijke 

Opvoeding moest komen, zodat ALO-afgestudeerden 

aan een universiteit verder konden studeren. 

Tegenwoordig zou je zeggen: om hun master te halen. 

Het werd de VU in Amsterdam. Wij (Gordijn en ik) 

wilden eigenlijk alleen ALO-afgestudeerden hebben. 

Die konden we baangarantie geven. Andere betrok-

kenen dachten daar anders over. Er waren echter 

maar weinig ALO-ers die na vier jaar studie er nog 

eens vier jaar universitair achteraan wilden plakken. 

Onze pogingen om de propedeuse voor MOP-ers wat 

lichter te maken, en daardoor meer ALO-ers over 

de streep te trekken, strandden. Daardoor trok het 

programma ‘didactiek bewegingsonderwijs’ jaarlijks 

maar weinig studenten. Een factor die bij het besluit 

ons weg te bezuinigen ongetwijfeld een rol speelde. 

Dus op jullie eerdere vraag waar ik nu trots op ben 

moet ik eigenlijk antwoorden dat ik nergens trots op 

ben, eerder teleurgesteld. Ik heb natuurlijk wel wat 

zaken goed gedaan, geschreven en gezegd en als ik dat 

zelf niet geloof, kan ik altijd even naar de Canon LO 

gaan; dan voel ik me weer gekieteld.”

Toevallig naar de CALO, niet 
gerealiseerde benoemingen 
en wat als …?
“Het leven hangt van toevalligheden aan elkaar. Als 

je ziet hoe ik in de wereld van de lichamelijke opvoe-

ding ben terechtgekomen: Dick van den Beld in een 

mooi uniform en een meisje in een witte jurk…. Als 

ik naar de Haagse ALO was gegaan was ik waar-

schijnlijk een echte sportgek geworden, maar ik ging 

naar de CALO. Overigens was het programma in 

die twee Rotterdamse en twee Arnhemse jaren nogal 

onsamenhangend. Gordijn had her en der docenten 

geronseld om de academie uit het niets op te bouwen. 


Jan luistert
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de kern behoort te zijn: onderwijzen en leren. De 

eerste ideologie leidt tot de ‘physical educator’ als 

fitnesstrainer. Echter, dat heeft in de school weinig of 

geen effect. Je weet dat verbetering van conditie niet 

lukt in twee keer per week 45 minuten, met hetero-

gene groepen en vakantieonderbrekingen. De andere 

stroming resulteert in een andere karikatuur van 

het leraarschap: de physical educator als entertainer. 

Lichamelijke opvoeders die menen dat wanneer je de 

klas op een plezierige manier ontspannen bezighoudt 

de gewenste pedagogische effecten min of meer vanzelf 

worden geproduceerd. Dan nog een enkele toelichting 

op de figuurblokjes ‘recruitment’ en ‘apprenticeship of 

observation’. Jongelui die ‘gerecruteerd’ worden voor 

een lerarenopleiding LO zijn in veel gevallen twaalf 

jaar lang onder invloed geweest van fitnesstrainers en 

of entertainers. In deze ervaringstijd (apprenticeship 

of observation) heeft zich in hun hoofden een verkeerd 

vakconcept ontwikkeld. En dat krijg je er met een 

zwak opleidingsprogramma (opleiders worden ook 

geplaagd door de oude ideologieën) niet zo maar uit. 

Gevolg: de kans is groot dat een van de opleiding 

afkomende nieuwe generatie weer vervalt in een 

niet-onderwijspraktijk. Het falen reproduceert zich.”

Hoe kan de cirkel worden 
doorbroken? 
“Door betere leerplandocumenten. In dat opzicht 

hebben de mannen van de SLO in de voorbije 

decennia goed werk geleverd. En door sterkere, cohe-

rente opleidingsprogramma’s. Daar ging het boekje 

‘Terugkijken op de ALO’ over.”* 

* Zie Canonlo.nl

In het gesprek kwam nog ter sprake dat Crum 

voor het Iberisch schiereiland en het blad Retos 

de titel “Professioneel denken en handelen 

van bewegingsonderwijzers”. In dat kader 

zou Harry Stegeman dan een proefschrift 

geschreven hebben over planning van bewe-

gingsonderwijs. De SLO was net begonnen. 

Curriculumontwikkeling voor ons vak stond 

in de kinderschoenen. In die tijd ontwikkelde 

Crum ook het hypothetische model van De 

vicieuze cirkel van het zichzelf herhalende falen van 

de lichamelijke opvoeding (zie de figuur).

Terwijl Crum op zijn gedateerde pc het model 

opzoekt vertelt hij dat het zijns inziens een 

goudmijn voor onderzoek is waarop in het 

buitenland (Spanje, Portugal, Mexico) al enkele 

collega’s zijn gepromoveerd. Om voor hem 

onduidelijke redenen heeft in Nederland zich 

nog niemand daaraan gewaagd.

“Kort samengevat gaat het om het volgende. 

Wereldwijd zijn er in de lichamelijke opvoeding altijd 

twee grote ideologieën dominant geweest: enerzijds 

de Zweedse stroming (medisch-biologisch) waarin 

de focus lag op de verbetering van de functie van het 

lichaam-object, ‘the body-machine’ en anderzijds de 

uit Duitsland/Oostenrijk afkomstige stroming waarin 

de idee centraal stond dat je door lichaamsoefeningen 

karaktervorming en persoonlijkheidsontwikkeling zou 

kunnen bevorderen alsmede nog een hele reeks andere 

buiten het bewegen liggende wenselijke zaken. Beide 

stromingen hebben heel lang krachtig invloed gehad 

in de opleidingen (PETE in de figuur), op leerplan-

nen en op het professionele denken en handelen van 

lichamelijke opvoeders. Naar mijn mening voeren 

beide ideologieën onderwijzers op school in een dood-

lopende straat. Hoewel ze op veel punten verschillen 

hebben ze gemeen dat ze niet leiden tot wat op school 


Bart luistert
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Kernwoorden:
interview, visie

Foto’s
Hans Dijkhoff

Contact
hans.dijkhoff@kvlo.nl

Slot
En zo ben je tweeëneenhalf uur verder en 

staat de dictafoon vol met tekst. Dit verslag is 

daarvan een uitsnede. We hopen dat een ieder 

hieraan veel leesplezier heeft beleefd. Zoals ver-

meld, is veel van wat Crum heeft gedaan voor 

het vak terug te vinden op www.canonlo.nl.

in 2017 op verzoek een soort zwanenzang heeft 

geschreven. Het is zijn laatst gepubliceerde arti-

kel. Daarin heeft hij zijn hele gedachtegoed nog 

eens beknopt uiteengezet. We hebben gepro-

beerd het op te zoeken maar dat is niet gelukt.

We bespraken ook nog Lichamelijke Opvoeding 

Magazine zelf. Daarvan vond Crum de kwaliteit 

na de tijd van Van der Gugten en Stegeman ach-

teruitgegaan. Dat ligt aan het onderwijs dat de 

huidige generatie genoten heeft. Taalslordigheid 

is een teken des tijds. Hij geeft enkele voorbeel-

den van waar het volgens hem fout ging. Vanuit 

zijn kennis en kunde heeft hij wel recht van 

spreken. Er is inderdaad op de stukken van Bart 

Crum weinig aan te merken. Die lezen als een 

soepel geschreven roman. Hij zegt dan ook zelf: 

“Ik was goed in korfbal en ben goed in taal”.

Naast de serieuze kant van het gesprek was er 

ook nog de vrolijke noot met anekdotes over 

golf en een hele uiteenzetting over Indonesië, 

de opleiders en sportbestuurders daar en hun 

neiging de vroegere Nederlandse koloniale baas 

te imiteren. En tijdens de lunch met lekkere 

haring die Crum voor ons had verzorgd (“om 

negen uur stond ik op de markt”), ging het gesprek 

door. Over de dienstplicht waarvan het voor de 

jeugd goed zou zijn als die weer zou worden 

ingevoerd. Over het juridische gevecht met de 

gemeente over het stukje grond achter de tuin 

dat loopt tot aan de gemeentesloot.


Figure 1: The vicious circle of 
the self-reproducing failure 
of PE


De lunch wordt 
bereid
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ver zult komen. Ambitie moet worden opge-

knipt in behapbare brokjes, zodat jouw collega’s 

niet afhaken (4). 

 

De wat-vraag is dan ook een cruciale stap. Het 

antwoord op deze vraag moet zowel kort en 

krachtig zijn als beeldend om de betrokkenen 

te triggeren. (2) Dit sluit aan op de visie van 

de meeste vakleerkrachten: geef een duidelijk 

plaatje met een korte uitleg.

Om de kans van slagen van jouw verandering 

te vergroten kan je ervoor zorgen dat:

1  het helder is wat de verandering voor 

de ander betekent (3). Wees zo concreet 

mogelijk. Een valkuil is een vage of algeme-

ne opdrachtbeschrijving. Bijvoorbeeld: elke 

Inhoudelijke lijn: Wat?
De ‘wat-vraag’ is naast de ‘waarom-’ en ‘waar-

toe-vraag’, de laatste vraag uit de inhoudelijke lijn. 

Dit betekent niet dat dit de laatste stap is. Zoals 

in het eerste artikel is aangegeven is het model 

veranderversneller (2) een cyclisch model.

De wat-vraag geeft concrete invulling aan de 

uitvoering van een verandering met de vraag 

wat ga je dan precies doen?

Dromen en ambities mogen groot zijn; dit 

maakt verandering leuk en stimuleert bewe-

ging. Als vakleerkracht kan je gemakkelijk 

enthousiast worden na het lezen van bijvoor-

beeld een artikel over de Sportiefste basisschool 

van Nederland in dit vakblad. Je kunt geïn-

spireerd raken maar als je te grote en te snelle 

stappen maakt, kan dit ervoor zorgen dat je niet 

In het magazine Lichamelijke Opvoeding 5 is deel 1: ‘De vakleerkracht als veranderaar’ 

te lezen. Hierin worden de eerste stappen besproken die je kunt zetten om een verande-

ring op je eigen school succesvol te implementeren. Dit wordt gedaan aan de hand van 

het model veranderversneller (2). In dit eerste artikel werden de eerste vragen uit de 

‘inhoudelijke lijn Waarom en Waartoe’ behandeld, in dit tweede artikel worden de  

vragen ‘Wat?’, ‘Hoe?’ en ‘Wie?’ uit dit model besproken. (De (cijfers) in de tekst verwijzen 

naar de referenties.)

TEKST MONIQUE VAN ARK

De vakleerkracht als 
veranderaar (2) 

EN VERDER

WAARTOE?
• Doel

• Richting
• Toegevoegde waarde

WAT?
• Veranderagenda
• Aanpassingen in 

de organisatie

WAAROM?
• Aanleiding
• Noodzaak

• Kans

HOE?
• Veranderstrategie

• Interventies
• Tijdpad, fasering

WIE?
• Eigenaarschap
• Rolverdeling

• Betrokkenheid

INHOUD PROCES PERSOON

Toekomst Ambities

Heden

...

Verleden
(Veranderhistorie)

Beleving


Model 

veranderversneller (2)
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leerkracht doet minimaal twee bewegingstus-

sendoortjes op dinsdag en op vrijdag i.p.v. we 

gaan bewegingstussendoortjes doen.

2  je een voorbeeld hebt waar een verandering 

een succes is gebleken (3). Het kan lastig zijn 

om het oude, vertrouwde los te laten wanneer 

geen beeld hebt en/of je niet het vertrouwen 

hebt dat de verandering een succes zal zijn. 

(6) Als je een mooi voorbeeld van een school 

hebt waar een nieuw groen schoolplein tot 

meer omgevingsonderwijs heeft gezorgd, kan 

een filmpje hiervan of een evaluatie van een 

groepsleerkracht van die school helpen om 

jouw collega’s te overtuigen van het succes 

van een groen schoolplein.

3  je ook de kleine successen deelt en hier 

tevreden mee bent (5). Als er een probleem 

ontstaat betekent dit in ieder geval dat er iets 

gebeurt. Pak deze positief op en deel tijdens 

het proces de successen met je omgeving, zo 

zien zij wat de effecten zijn. Als er is besloten 

dat de gehele bovenbouw aan de slag gaat 

met actief meubilair in de klas, is de kans 

aanwezig dat dit niet direct bij elke collega 

goed verloopt. Leg de nadruk op wat er wel 

goed gaat, hoe de kinderen het ervaren en 

probeer oplossingen te bedenken voor de pro-

blemen die er wel ontstaan. Zo zorg je ervoor 

dat de negatieve geluiden niet de positieve 

geluiden overstemmen.

HOE zet je de verandering in en WIE 
is bij de verandering betrokken?
De vragen uit de inhoudelijke lijn zijn nu alle-

maal behandeld. Hieronder wordt de ‘hoe’- en 

‘wie’-vraag uit respectievelijk de ‘Proces-’ en 

‘Persoons-lijn behandeld.

Als je een visie hebt ontwikkeld voor een ver-

andering bij jou op school moet je vertaalslagen 

gaan maken van doelen naar resultaten waarin 

je aangeeft hoe je dat gaat aanpakken, je hebt 

een veranderstrategie nodig. Met een plan van 

aanpak maak je voorafgaand aan de verande-

ring inzichtelijk hoe de verandering vorm krijgt. 

Natuurlijk niet helemaal dichtgetimmerd, maar 

je start met de eerste stappen. 

Als je bijvoorbeeld de daily mile wilt invoeren 

in de bovenbouw op de donderdag en vrijdag 

als pilot-interventie tussen zomervakantie en 

herfstvakantie dan helpt een plan om dat voor 

elkaar te krijgen. In dit plan staat je strategie. 

In de eerste fase moet je bijvoorbeeld vooral 

bezig zijn met informeren van de betrokken 

leerkrachten, ouders en leerlingen. Het is al van 

belang wie je als eerste informeert en op welke 

wijze. Informeer je de ouders via een nieuws-

brief of ouderavond of als ze toch op school zijn 

bij de groep 8 voorlichting richting het voortge-

zet onderwijs? 

In een planning kan je op verschillende 

momenten proberen de betrokkenen erbij te 

betrekken. Zo kan je betrokkenen informeren, 

overtuigen, mee laten denken of instrueren in 

wat de bedoeling is (3). Bedenk in je planning 

welke middelen je nodig hebt en hoeveel het 

gaat kosten. Valkuilen zijn een slechte planning 

en onvoldoende budget (1). 

Plannen
Plannen is vooruitkijken. Je maakt een plan 

met een tijdpad waarin duidelijk wordt wat er 

de komende tijd ongeveer gaat gebeuren (3). 

Een tijdlijn kan bijvoorbeeld helpen voor het 

maken van een eerste algemene planning.

 Voor goede planning zijn de volgende vragen 

belangrijk (5):

• Welke mensen heb ik nodig?

• Wanneer zijn deze beschikbaar?

• Hoeveel tijd gaat het kosten?

• Welke ondersteuning is nodig?

De eerste vraag die hierboven gesteld wordt: 

welke mensen heb ik nodig? Geeft aan dat het 

proces en de persoon (het ‘hoe’ en ‘wie’) door 

elkaar lopen. 

Als je aan de slag gaat met een verandering dan 

staat helaas niet iedereen te juichen. Eerder heb 

je gelezen dat veel veranderingen mislukken 

De vakleerkracht als 
veranderaar (2) 

uitdaging  
zoeken
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dit niet bij elke vernieuwing dezelfde personen. 

Vaak gaat de minste aandacht naar de mid-

dengroep terwijl zij nog moeten bewegen. Zij 

moeten nog een keuze maken of ze meedoen of 

achterblijven (2).

Je krijgt de onbesliste meerderheid mee door 

een goed veranderverhaal, door de verandering 

concreet te maken en een beeld te geven van 

concrete stappen in wat je wilt en hoe je het wil 

aanpakken. 

Als veranderaar is het van belang dat je inzicht 

hebt in hoe individuele collega’s in het verande-

ringsproces staan. Hier kan je achter komen door 

onderzoek te doen op de beleving bij de betrok-

kenen (2). Je kunt hierbij de volgende vragen 

stellen over wat de verandering met wie doet: 

1  Wie zijn de betrokkenen bij de verandering?

2  Welke emoties roept het bij wie op?

3  Wie zit waar in de verwerkingscurve? 

4  Hoeveel gewenningstijd is er geweest?

5  Hoe zit het met mijn eigen voorsprong en die 

van de andere veranderaars?

6  Hoe kan ik de betrokkenen verdelen in de 

bovenstaande figuur?

7  Op wie richt ik mijn aandacht tijdens de 

verandering?

Het is belangrijk om je te richten op de onbe-

sliste meerderheid. Trekken aan mensen die 

niet willen heeft weinig zin en degenen die al 

willen vernieuwen heb je al mee.

Het mooiste zou zijn als een verandering uit 

het team komt, dat het een behoefte van de 

collega’s is dat er iets veranderd aan het vele 

stilzitten in de klas. Als dit het geval is, zal 

het een makkelijker zijn om de schooldagen 

op jouw school dynamisch te maken. Helaas 

hebben veel groepsleerkrachten de dynamische 

schooldag niet bovenaan hun prioriteitenlijstje 

staan. Dit kan liggen aan de werkdruk, maar 

ook aan het feit dat ze niet goed weten waar-

om, waartoe, wat, wie en hoe ze dit zouden 

moeten veranderen. Daar ligt een ruimte voor 

ons als vakleerkracht, de groepsleerkracht 

antwoord helpen vinden op deze vragen, zodat 

hopelijk veel scholen bewegen als middel gaan 

inzetten.

doordat er te weinig aan dacht is voor de per-

soonlijke kant van de verandering. 

Bij de wie-vraag spelen drie subvragen:

• Wie zijn de betrokkenen bij de verandering?

• Hoe kijken de betrokkenen tegen de veran-

dering aan?

• Wie van de betrokkenen ga je benaderen bij 

de verandering? 

Een goed veranderidee is nog niet het lastigste 

aspect van een implementatieproces. Het is 

juist ingewikkeld om de ideeën te implemen-

teren en laten resulteren in nieuw gedrag van 

de betrokkenen. Goed leiderschap is van groot 

belang bij het ‘richten’ van de implementatie 

van het idee (1).

Het gaat hierbij om het ontwikkelen van draag-

vlak en de medewerking van de collega’s. Bij 

het wie gaat het over mensen die een rol spelen 

in het geheel inclusief jij als vakleerkracht die 

de verandering in gang zet (2).  

Een verandering doorvoeren is voor jezelf 

vaak al ingewikkeld. Gewoontegedrag is lastig 

aan te passen. Denk maar aan een gewoonte 

van jezelf die je graag zou willen veranderen, 

meestal lukt dat niet zo gemakkelijk. Laat staan 

als er nog anderen bij betrokken zijn. 

Het heeft zowel geen zin om met mensen aan 

de slag te gaan die echt niet willen of met 

alleen de collega’s die toch al enthousiast zijn. 

Ga bij de wie-vraag goed kijken wie je nodig hebt, 

wie je in huis hebt, wat je precies wilt en wat de 

betrokkenen beweegt. Je wilt immers de mensen 

verbinden met de verandering (2). Hoe staan zij 

emotioneel tegen de verandering? Hoe groot is 

hun invloed en in hoeverre spelen zij een onder-

steunende rol in het veranderproces? (1). 

Betrokkenheid en weerstand 
bij de verandering
Betrokkenheid en weerstand zijn ongeveer 

gelijk verdeeld bij een verandering die je in 

gang zet. De onderstaande categorieën bie-

den inzicht in de verdeling. Ongeveer 5% is 

enthousiast en dit zijn de vernieuwers en onge-

veer 5% zijn de achterblijvers. Overigens zijn 
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veel ruimte is voor vrije invulling. Er wordt 

voornamelijk gesproken over ‘kunnen deelne-

men aan…’ en ‘verantwoord omgaan met…’. 

Er staat dus nergens wat een leerling allemaal 

moet kunnen en weten bij bijvoorbeeld softbal, 

er staat alleen dat de leerling moet kunnen 

deelnemen aan een slag-en-loopspel. 

Om jullie mee te nemen in mijn zoektocht naar 

een geschikte werkwijze is het nodig om de 

verschillende aspecten die gerelateerd zijn aan 

dit onderwerp, kort aan te stippen.

Beoordelen, beoordelen, 
beoordelen…
Er is al veel geschreven en gezegd over het 

beoordelen bij lichamelijke opvoeding (LO). 

Hoewel er in de afgelopen jaren in dit vakblad 

al veel handvatten gegeven zijn om een stap 

in de goede richting te doen, lijkt het erop dat 

in de praktijk de beoordeling bij LO nog vaak 

gericht is op het meten van het eindresultaat, 

de prestatie, in plaats van op het leerproces. 

Uit eerder onderzoek van Borghouts et al. 

(2017) bleek daarnaast dat de beoordeling 

nog steeds veelal wordt gegeven aan de hand 

van vooraf opgestelde criteria die hetzelfde 

zijn voor iedere leerling. In die zin lijkt er bij 

de beoordeling dus ook weinig rekening te 

worden gehouden met de verschillen (in o.a. 

aanleg) tussen leerlingen.

Als student aan de master Sport- en 

Beweeginnovatie voelde ik mij geroepen om 

een constructieve bijdrage te leveren aan een 

thema dat al jarenlang voor veel docenten LO 

een uitdaging vormt. Ervoor zorgen dat iedere 

leerling een eerlijke beoordeling voor LO krijgt, 

dat was bij de start van de master mijn ambitie.  

Maar wat is eerlijk? Moet er wel beoordeeld 

worden? En wat moet er dan precies beoor-

deeld worden?

Als er gekeken wordt naar de eindtermen voor 

LO op havo/vwo-niveau, dan is te zien dat er 

De les lichamelijke opvoeding biedt leerlingen volop mogelijkheden om zichzelf op 

meerdere vlakken te ontwikkelen. In tegenstelling tot de theorievakken is er voor 

LO niet vastgesteld welk niveau een leerling precies moet hebben aan het einde van 

zijn schoolcarrière. Omdat leerlingen op basis van cognitieve vermogens worden 

ingedeeld, zijn er binnen een klas grote verschillen in motorische en sociaal-emotionele 

vaardigheden. Om ervoor te zorgen dat iedere leerling zich op zijn eigen niveau 

ontwikkelt, kan het zelf opstellen van leerdoelen een motiverend middel zijn. 

Ervoor zorgen dat iedere 
leerling een eerlijke 

beoordeling voor LO krijgt, 
dat was bij de start van de 

master mijn ambitie

TEKST MARLÈNE KONIJN

Doelen stellen 
in de les LO

EN VERDER
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Een leeromgeving waarin tegemoetgekomen 

wordt aan de psychologische basisbehoeften 

draagt bij aan bewerkstelligen van autonome 

motivatie bij leerlingen. Deze autonome motiva-

tie draagt volgens Vansteenkiste et al. (2007) op 

haar beurt weer bij aan het optimaliseren van het 

leerproces van de leerling. Het door de leerling 

zelf op laten stellen van leerdoelen is een goed 

voorbeeld het stimuleren van de inbreng van 

leerlingen, en is daarmee een manier om de auto-

nome motivatie van leerlingen te ondersteunen.  

Het effect van doelen stellen
Met het onderzoek dat ik tijdens mijn opleiding 

uit heb gevoerd, wilde ik graag achterhalen wat 

dan het effect van het zelf opstellen van leerdoe-

len bij lichamelijke opvoeding was op de bevre-

diging van de psychologische basisbehoeften. 

En daarmee dus op de autonome motivatie van 

leerlingen. Daarnaast wilde ik graag weten welke 

vorm van doelen opstellen, een doel uitkiezen of 

een doel zelf formuleren, het meest effectief was. 

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 158 

leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs. Om de tegemoetkoming in basisbe-

hoeften te meten, is gebruik gemaakt van de 

Basic Psychological Need Satisfaction and Need 

Frustration Scale (BPNSFS; Chen et al, 2014; 

Haerens, Aelterman, Vansteenkiste, Soenens, & 

Van Petegem, 2015), een recent gevalideerde, 

Nederlandstalige vragenlijst, aangepast aan de 

situatie bij lichamelijke opvoeding. De vragen-

lijst bestond uit 24 stellingen die beantwoord 

konden worden middels een vijfpuntschaal (1= 

helemaal mee oneens, 5 = helemaal mee eens). 

De leerlingen vulden twee keer een vragenlijst 

in. De eerste keer werd de vragenlijst ingevuld 

over de periode voorafgaand aan het onder-

zoek. Dit was de periode waarin er lesgegeven 

werd zoals gebruikelijk was: na een lessenreeks 

van drie lessen volgde een beoordeling uit de 

observaties van de docent. 

Vervolgens werden er twee groepen gevormd. 

De ene groep kreeg een lessenreeks van drie les-

sen steunspringen waarin de leerling voor zich-

zelf een leerdoel mocht formuleren. De andere 

groep kreeg dezelfde lessenreeks steunspringen, 

maar koos voor zichzelf een leerdoel uit vanaf 

een lijst met daarop vijftien niveaus, oplopend 

van erg makkelijk tot erg moeilijk. Aan het 

einde van iedere les kregen de leerlingen de 

mogelijkheid om te reflecteren op hun leerdoel 

en het leerdoel eventueel bij te stellen. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het zelf 

opstellen van leerdoelen, ongeacht in welke 

vorm, leidt tot een hogere behoeftebevrediging 

en een lagere behoeftefrustratie dan wanneer 

de docent een cijfer geeft aan het einde van het 

proces. Het is overigens wel nodig om hier-

in een nuance te maken. Door de gebruikte 

Motivatie
Allereerst het aspect motivatie. Voor velen is 

inmiddels bekend dat bevrediging van de drie 

psychologische basisbehoeften verbondenheid, 

autonomie en competentie leidt tot een verhoog-

de autonome motivatie. Het bieden van sociale 

steun en veiligheid zijn aspecten die de gevoe-

lens van verbondenheid vergroten, het bieden 

van keuzemogelijkheden en het stimuleren van 

inbreng van de leerlingen is een voorbeeld van 

hoe er tegemoet gekomen kan worden aan de 

behoefte aan autonomie en de competentiebe-

hoefte kan o.a vervuld worden door de leerling 

het gevoel te geven dat waar hij mee bezig is, 

ook op zijn niveau is (Deci & Ryan, 2000).


Softbal complex spel 
met meerdere rollen
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onderzoeksopzet is het namelijk de vraag of het 

effect is opgetreden door het zelf opstellen van 

leerdoelen of door het weglaten van het geven 

van een summatieve beoordeling. 

Wel kan er iets gezegd worden over welke 

manier van leerdoelen opstellen zorgde voor 

een groter effect. Het zelf formuleren van een 

leerdoel bleek voor een significant grotere afna-

me in de competentie-frustratie te zorgen dan 

het zelf uitkiezen van een leerdoel. Dit betekent 

concreet dat de leerlingen die zelf een leerdoel 

formuleerde minder het gevoel hadden dat waar 

ze mee bezig waren niet bij hun niveau paste. 

Ongeacht de oorzaak waardoor de effecten 

zijn opgetreden, bieden de resultaten uit dit 

onderzoek wel houvast voor het handelen van 

de leraar LO in de beroepspraktijk. 

Summatief vs formatief
Het werken met het opstellen van eigen 

leerdoelen is een manier om het leerproces 

van leerlingen te ondersteunen. Middels deze 

werkwijze worden leerlingen meer bewust 

van (de richting van) het eigen leerproces en 

ontvangt de leerling tijdens het leerproces 

informatie over de progressie in zijn leerpro-

ces. Met name deze formatieve functie van 

beoordelen draagt bij aan de motivatie van 

leerlingen. Dit in tegenstelling tot summatieve 

vormen van beoordelen. Bij deze vormen van 

beoordelen wordt enkel aan het einde van het 

leerproces de leeropbrengst van de leerling in 

kaart gebracht. De informatie die deze beoor-

deling opbrengt heeft voor het leerproces van 

de leerling weinig toegevoegde waarde meer 

(Castelijns & Andersen, 2013).

Waarderen met ‘badges’
Gezien de verantwoordingsfunctie die we als 

docenten hebben, ontkomen we er niet aan om 

bij LO enige vorm van beoordeling toe te pas-

sen. Er moet immers op een of andere manier 

worden vastgesteld of de leerling de kerndoelen 

c.q. eindtermen heeft behaald. Daarnaast wordt 

van iedere docent LO verwacht om ervoor te 

zorgen dat jouw leerlingen aan het einde van 

hun middelbare school weten wat ze willen 

en wat ze kunnen op sportief gebied. Hiervoor 

is het nodig om op de een of andere manier 

inzicht te krijgen in het leerproces en de leerop-

brengsten van de leerling. 

Met de opgedane kennis uit eerder verschenen 

literatuur en op basis van mijn eigen onder-

zoek, ben ik daarom bezig met het ontwikkelen 

van een handzame, digitale tool die bruikbaar 

is voor iedere docent LO. In deze tool staan 

leerlingenbetrokkenheid, het leerproces, keuze-

mogelijkheden en het zelf opstellen van doelen 

centraal. 

Aan het einde van iedere lessenreeks of peri-

ode kijkt de docent samen met de leerling of 

de leerdoelen behaald zijn en of de leerling 

bekwaam is in het betreffende onderdeel. 

Als dat het geval is, ontvangt de leerling een 

‘badge’ (digitale insigne) voor dat onderdeel.

Het werken met badges is overigens niet 

nieuw. Zo wordt bijvoorbeeld op Hogeschool 

Rotterdam al gewerkt met dit systeem. Als de 

studenten een bepaalde vaardigheid beheersen 

of een blok succesvol hebben afgerond, ont-

vangen zij digitaal een badge. Het waarderen 

met badges lijkt me voor de leerlingen in het 

voortgezet onderwijs een geschikte manier om 

de prestatiedruk wat meer naar de achtergrond 

te dringen en het leerproces wat meer op de 

voorgrond te zetten. 

Focus op ontwikkeling in 
plaats van op prestatie
De focus op het leerproces is inmiddels een 

aantal keren teruggekomen. In Lichamelijke 

Opvoeding 4 van dit jaar schreven 

Weeldenburg, Borghouts en Slingerland al 

over de Achievement Goal Theory (AGT; 

Ames, 1992; Elliot & McGregor, 2001). Deze 

theorie bevestigt het belang van het werken in 

een taakgerichte omgeving. Als de focus ligt op 

het verbeteren van jezelf, wordt de motiva-

tie namelijk beter ondersteund dan wanneer 

er gewerkt wordt in een prestatiegerichte 

leeromgeving. 

Weeldenburg et al. (2018) kwamen naar aan-

leiding van o.a. deze theorie tot drie concrete 

uitgangspunten voor de docent LO om tege-

moet te komen aan de motivationele behoef-

ten van de leerling: zorg ervoor dat iedere 

leerling succes ervaart, dat iedere leerling de 

les nuttig en zinvol vindt en dat iedere leerling 

zich betrokken voelt. Deze drie handzame uit-

gangspunten zullen een belangrijke rol gaan 

spelen in de uitwerking van de digitale tool 

met badges. 

Over het werken aan zelf opgestelde doelen 

zijn mijn leerlingen in ieder geval enthousiast. 

“Mevrouw”, zei een leerling aan het einde van 

de onderzoeksperiode, “ik denk echt dat ieder-

een op deze manier het beste uit zichzelf kan 

halen”. 

Wil je meer weten of wil je een bijdrage leveren 

aan de ontwikkeling van de digitale tool? 

Stuur dan gerust een mail.

Het werken met het 
opstellen van eigen

leerdoelen is een manier 
om het leerproces 
van leerlingen te 

ondersteunen.
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VACATURE

De vereniging verwacht 
van kandidaten:
•  kennis van en passie voor het vak van leraar 

lichamelijke opvoeding

•  visie op ontwikkelingen in onderwijs,  

lichamelijke opvoeding en sport

•  borging van de langetermijnvisie van  

de vereniging 

•  bestuurlijke ervaring

•  gevoel voor politieke en bestuurlijke 

verhoudingen 

•  ervaring in leidinggevende posities

•  affiniteit met vraagstukken van arbeidsvoor-

waarden en rechtspositie in het onderwijs

•  de kwaliteit om leden te binden aan de 

vereniging

•  het bezit van een relevant netwerk

•  gezaghebbend handelen

•  het overleggen van een VOG.

Kandidaten hebben de  
volgende kwaliteiten:
•  academisch denk- en werkniveau

•  uitstekende mondelinge en schriftelijke 

taalvaardigheid

•  het vermogen om sociaal en strategisch  

te handelen

•  ondernemend en actiegericht

•  besluitvaardig

•  enthousiasmerend/in staat draagvlak te creëren

•  in staat de vereniging te kunnen profileren en 

representeren.

De functie vraagt:
•  bereidheid de doelstellingen van de KVLO uit  

te dragen

•  een flexibele en stressbestendige 

arbeidsinstelling

•  een landelijke en soms Europese actieradius.

Wij bieden
Een dynamische omgeving met enthousiaste en 

ervaren collega-bestuurders en een professioneel 

bureau ter ondersteuning. Een passende financiële 

tegemoetkoming in de kosten maakt deel uit van 

het aanbod. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de huidige voorzitter 

Jan Rijpstra; tel.nr. 06-30262298.

Procedure
U kunt uw interesse voor het voorzitterschap van 

de KVLO kenbaar maken in een motivatiebrief en 

deze bij voorkeur met cv mailen naar de benoe-

mingsadviescommissie (BAC); bac@kvlo.nl. Naar 

aanleiding van de binnengekomen reacties vinden 

de gesprekken met de BAC plaats op 18, 20 of 25 

september 2018 na 17.00 uur. Op basis van deze 

gesprekken adviseert de BAC het bestuur t.a.v. de 

benoembaarheid van de kandidaten. 

Het bestuur draagt een kandidaat voor aan de 

Algemene Leden Vergadering (ALV) van de ver-

eniging in december 2018. De nieuwe voorzitter 

wordt statutair in functie verkozen door de ALV. 

De overdracht van het voorzitterschap vindt plaats 

in het voorjaar van 2019.  

De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke  
Opvoeding (KVLO) zoekt een nieuwe 

Voorzitter

De KVLO is dé belangenvereniging voor leraren lichamelijke opvoeding en combinatiefunctionarissen onderwijs en sport. 

De voorzitter is de belangrijkste vertegenwoordiger van de vereniging en heeft een inspirerende rol in de positionering van 

de KVLO in het veld van belanghebbenden. Ook geeft de voorzitter, met het bestuur, invulling aan het werkgeverschap van 

de directeur. De voorzitter is verantwoordelijk voor het tot stand komen van strategie, beleid en de uitvoering hiervan.

De voorzitter geeft, in collegiale samenwerking met het bestuur leiding aan de vereniging en indirect aan het bureau van  

de KVLO te Zeist. De functie vraagt om flexibele inzetbaarheid van gemiddeld ongeveer 250 uur op jaarbasis.

KVLO18_ES18032904_TDS_NR 6 2018.indd   52 28-08-18   14:45



Lichamelijke opvoeding magazine - december 2017

Reageren op 
vakbladartikelen? 
Twitter @KVLOnL

Scholingen van 
afdelingen en 
opleidingsorganisaties
Op de webkalender vind je scholingen en 

evenementen van de diverse afdelingen en 

opleidingsorganisaties.

contact
astrid.vanderlinden@kvlo.nl

KALENDER
Alle activiteiten van de KVLO met meer 

informatie en inschrijfformulieren staan 

in onze scholingskalender. Deze kun je 

via www.kvloscholing.nl vinden. 

De volledige kalender  staat onder nieuws 

in de menubalk van www.kvlo.nl 

Via de link in de introtekst, door op de 

kalender in de nieuwsbrief te klikken 

en door onderstaande QR-code (met een 

geschikte App zoals Quick Scan) met je 

smartphone te scannen: KVLO scholingen 

voor 2018-2019 staan allemaal overzich-

telijk op een rij in de KVLO kalender. 

In één oogopslag vind je de data en de 

kosten en kun je je voor de desbetreffende 

scholing inschrijven. Ook externen kun-

nen hun scholing op de KVLO kalender 

laten plaatsen. Dit overzicht is te bekijken 

op de website onder de kop ‘Scholing en 

kwaliteit’. Heb je aanbod wat interessant 

is? Vul dan het formulier op de site in en 

meld de scholing aan.

Studiedag basisonderwijs 7 november 
2018 in Amsterdam  
met als thema ‘NIEUW AMSTERDAMS PEIL BEWEGINGSONDERWIJS PO’

Nieuw Amsterdams Peil is gericht op de groot stedelijke “problematiek” die veelal besproken 

wordt, Amsterdam noemt het liever een mooie uitdaging. Het is diversiteit ten top; taal en cul-

tuur, seksuele geaardheid, klasse, gezondheid, talenten, handicaps, religie, etc. Gedifferentieerd 

lesgeven op alle mogelijke manieren en acceptatie zijn hierin de kernwoorden. 

Peil bewegingsonderwijs wordt op deze dag in de opening door een keynote onder de aan-

dacht gebracht en krijgt met de ervaringen van de docent van het jaar een inspirerend vervolg.

Aansluitend kiezen de vakcollega’s in drie vervolgronden uit interessante theorie en praktijk-

workshops die allen hun eigen insteek kiezen vanuit de thema’s vakinhoudelijk bekwaam, 

vakdidactisch bekwaam en pedagogisch bekwaam (beroepsprofiel).

Ben jij klaar voor de toekomst? Wij verwelkomen je graag op 7 november in Amsterdam!

Programma: 
09.00- 09.30 uur Ontvangst deelnemers

09.30-10.15 uur Opening  en Keynote

10.30-12.00 uur Eerste workshopronde

12.00-13.00 uur Lunch

13.00-14.30 uur Tweede workshopronde

14.30-15.00 uur Pauze

15.00-16.30 uur Derde workshopronde

16.30-17.00 uur Borrel 

17.00 uur Dinerbuffet (vooraf aanmelden)

Voor het aanbod aan workshops en inschrijven, ga je naar de site van de kvlo.

Cursus van start met BSM/LO2 
Maandag 12  november 2018 van 15.00- 20.00 uur door Eric Swinkels 
op het bureau in Zeist

53

Vooraankondiging 
scholing cursusjaar  
2018-2019

Om alvast in de agenda te noteren: 

•  Studiedag voortgezet onderwijs 30 

januari 2019 in Groningen.

Lichamelijke opvoeding magazine - september 2018

SCHOLING

Kosten
125 euro KVLO-leden 175 euro voor niet leden

Nog altijd groeit het aantal scholen dat de schoolexamenvakken BSM op havo/vwo 

of LO2 op vmbo aanbiedt. De voor die vakken gestelde eisen zijn globaal omschreven 

in eindtermen. Scholen hebben veel vrijheid in het maken van keuzes. Welke zijn de 

juiste? Welke keuzes passen bij de visie en doelstellingen van de school en de vaksec-

tie? Hoe zet je een vakwerkplan op dat als leerplankader moet dienen voor de te geven 

lessen?

Doel
De cursus is bedoeld voor docenten die willen starten met het aanbieden van de exa-

menvakken BSM op havo/vwo en/of LO2 op vmbo. In de cursus wordt stapsgewijs 

gewerkt naar het fundament voor een vakwerkplan voor BSM of LO2. Het doel is dat 

je aan het eind van de avond vertrekt met een Programma van Toetsing en Afsluiting 

(PTA) voor BSM of LO2. Weliswaar met potlood ingevuld, maar wel de basis om jouw 

programma uit te werken.

Aanmelden
Het verdient de aanbeveling om de cursus samen met een collega te volgen, zodat je 

het examenvak ook samen kunt opzetten en eventueel kunt geven. Je kunt je tot de 

herfstvakantie hiervoor aanmelden. 

Voor meer informatie en inschrijven ga je naar de site van de kvlo.
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SCHOLING

Kosten scholing
In verband met een inflatiecorrectie van de afgelopen jaren gaan 

met ingang van het cursusjaar 2018-2019 de deelnemersprijzen 

van onze scholingen marktconform omhoog. Voor studiedagen 

gelden de volgende tarieven.

Een KVLO-lid betaalt:   €  210,00

Een studentlid betaalt:   €    60,00

Een deelnemer die niet lid is, betaalt:  €  310,00

Een student die niet lid is, betaalt: €  102,50

Optioneel avondbuffet   €    27,50

Goed om te weten is dat scholing behoort tot professionalisering. 

In het primair onderwijs heb je per jaar recht op een persoonlijk 

scholingsbudget van 83 uur (bij 1 fte). Tevens stelt de werkgever 

voor individuele professionele ontwikkeling in het PO (op school-

niveau) per jaar een bedrag van € 500,- per fte beschikbaar. In het 

voortgezet onderwijs heb je per jaar ook recht op een persoonlijk 

scholingsbudget van 83 uur (bij 1 fte). Voor individuele professi-

onele ontwikkeling heeft de leraar in het VO recht op een bedrag 

van € 600,- per jaar (bij 1 fte). 

Dag voor LO 2019
Op 13 maart 2019 organiseert de KVLO de tweede Dag voor LO. De 

dag is een conferentie waar praktijk en onderzoek van het bewegings-

onderwijs elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Kennisuitwisseling 

tussen docenten LO, onderzoekers, opleiders en beleidsmakers wordt 

gesti muleerd. Met deze dag wil de KVLO een extra impuls geven aan de 

kennisuitwisseling tussen wetenschap en praktijk. Het overkoepelend 

thema van de Dag voor LO 2019 is Veelzijdig Bewegingsonderwijs.

Voor de Dag voor LO is het mogelijk voorstellen in te dienen voor 

bij dragen, in de vorm van presentaties of themasessies. Deze Call for 

Abstracts is open tot en met 1 november 2018.

Meer informatie over mogelijke sub-thema’s en het indienen van een 

voorstel vind je op de website van de KVLO.

Voor vragen over het indienen van een abstract/voorstel themasessie en 

de mogelijkheden voor het verzorgen van een presentatie of workshop 

kun je contact opnemen via dagvoorlo@kvlo.nl.

Ontvang een 
deel van je 
contributie 
terug!
Voor KVLO-leden die werkzaam zijn in 

het HBO, MBO, VO (ook bij OMO), PO 

dan wel bij WVOI of de Kenniscentra, 

is het op basis van de cao’s mogelijk 

om een deel van de contributie terug te 

krijgen. Dit is een fiscale regeling waarbij 

je werkgever de contributie via jouw 

brutoloon verrekent met de eindejaars-

uitkering. Je betaalt hierdoor minder 

belasting over de eindejaarsuitkering en 

deze zal daardoor netto hoger uitvallen. 

Afhankelijk van je belastingtarief loopt 

je voordeel al snel op tot ruim 90 euro 

per jaar! 

Om in aanmerking te komen voor het 

voordeel heb je een bewijs nodig van 

de contributie die je hebt betaald als lid 

van de KVLO in het lopende jaar. Het 

hiervoor benodigde betaalbewijs wordt 

eind september via e-mail aan je verzon-

den. Heb je een nieuw e-mailadres of is 

je e-mailadres nog niet bij ons bekend? 

Door in te loggen op ‘mijn kvlo’ kun je 

dit aanpassen of mail je gegevens naar 

leden@kvlo.nl.

Heb je nog niet betaald dan dien je dit  

in ieder geval voor 13 september a.s.  

te doen. 

Najaarsactiviteit Anders 
Actieven
Op vrijdag 16 november 2018 zal de najaarsactiviteit van de Anders 

Actieven plaatsvinden in

’t Veerhuis te Nieuwegein van 13.30 – 16.30 uur.  

Een middagconcert met Francis van Broekhuizen (dramatische sop-

raan) en Femke de Graaf (piano). Zij zijn al sinds het conservatorium 

een duo. Samen geven zij door heel Nederland klassieke recitals. Zij 

houden veel van het Romantische repertoire en dit concert zal bol 

staan met muziek van Schubert, Brahms Puccini en vele anderen. 

Francis zal de stukken op haar eigen en unieke wijze toelichten:  

klassieke muziek zoals u het nog nooit gehoord heeft. 

Alle Anders Actieven (gepensioneerde leden) zullen hiervoor een 

uitnodiging ontvangen.
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Skiland organiseert voor scholen en groepen de leukste skikampen  
met goed opgeleide CREW-Members. Waarom Skiland:

*  compleet en voordelig skikamp, waarbij alles draait om de leerling
*  CREW brengt enthousiasme over op de deelnemers
*  extra voordeel bij een skikamp buiten de schoolvakanties!

Meer weten? 
Mail naar info@skikamp.nl voor een vrijblijvende offerte  
en/of onze nieuwste brochure.

SKIKAMP  
ZOALS LEERLINGEN 
HET WILLEN

skiland.skikampenwww.skikamp.nl

Kennismaken met
schermen in het onderwijs

wij dagen u uit !
Schermclinic (minimaal 1 uur)

 Minimaal Prijs p.p.
 aantal leerl. vanaf 30 leerl.  Basistarief 
tot 30 leerlingen  10   127,50
31/40 leerlingen  31  3,75 
Tweede en derde les 10  97,50
31/40 leerlingen 31 2,75 
Ook mogelijk via de CJP
Exclusief reiskosten vanaf Apeldoorn (0,19 / km) en BTW (0% - 6%)
Prijslijst per 01-01-2018 
Wij geven ook clinics in Toneelschermen, Zwaardvechten, en Boogschieten 

schermclinic@xs4all.nl

schermen in het onderwijsschermen in het onderwijs
Kennismaken met sch

ermen

Kennismaken 

met sch
ermen

Voor basisschool, voorgezet 

onderwijs en veren
iging

Geschreven door 

Georges Dérop

Arvid Oostveen
Fase 1 
Groep 3 en 4 basisschool

Fase 2
Groep 5 en 6 basisschool

Fase 3
Groep 7 en 8 basisschool

Fase 4
Buitenschoolse activiteit

Fase 5
Voorgezetonderwijs

Fase 6
Vereniging

Kennism
aken m

et scherm
en

Georges Dérop

Arvid OostveenKoninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Postbus 600

2700 MD Zoetermeer

Tel: +31 (0)79 - 343.81.49

Fax: +31 (0)79 - 343.81.50

Email: info@knas.nl

Bezoekadres:

Van der Hagenstraat 26a

2722 NT Zoetermeer

Map voor.indd   1

15-11-2012   13:26:27
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TreNoMat / De Graaf en van Stijn B.V.
www.trenomat.nl | info@trenomat.nl | +31 (0) 172 57 97 20

Geluidsisolatie & absorptie Onderhoud & Service Maatwerk

Scheidingswanden voor sportaccommodaties en zwembaden
De Graaf en van Stijn BV is al meer dan 45 jaar uw betrouwbare partner bij het inrichten van uw 
sportaccommodatie. Met onze flexibele Trenomat scheidingswanden wordt het multifunctionele karakter van 
uw accommodatie maximaal benut. Voor de juiste invulling is het belangrijk dat al tijdens de planvorming 
van een project goed gekeken wordt of er een juiste toepassing mogelijk is. Ons projectteam bestaat uit 
specialisten die uw project van begin tot eind vakkundig begeleiden zodat het eindresultaat in alle facetten 
altijd een succes wordt.

ONDERSCHEID MOET ER ZIJN

FLEXIBELE SCHEIDINGSWANDEN
MODULAIRE PODIUMELEMENTEN
INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN
MAATWERK & SPECIALS

Goede beheersing van de akoestiek 
in sportaccommodaties is zeer 

belangrijk. Bij plaatsing van Trenomat 
wanden wordt hier altijd rekening 

mee gehouden. 

Onze gespecialiseerde servicedienst 
zorgt ervoor dat uw scheidings-

wanden veilig en up-to-date blijven, 
waardoor de levensduur van uw 

wand zo lang mogelijk wordt.

Voor iedere situatie is er een oplossing. 
De Graaf en van Stijn BV staat bekend 
om haar maatwerk en het vermogen 
om mee te denken in de wensen en 

belangen van de opdrachtgever.

SOSTHEHIKE.NL
HOE VER KAN JIJ GAAN IN 24 UUR?
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Welke bewegingsactiviteiten kunnen goed 

aangeboden worden na schooltijd aan kinde-

ren van vier tot twaalf jaar? Sluiten deze acti-

viteiten aan bij het curriculum van het bewe-

gingsonderwijs? Is er niet te veel overlap met 

de gymlessen?

Wat kunnen de kinderen leren in de naschoolse 

bewegingsactiviteiten, zodat ze goed deel kunnen 

nemen aan activiteiten in de jeugdsport? Hoe 

kunnen arrangementen, opdrachten en regels zo 

veranderd worden dat de activiteiten kinderen 

langere tijd blijven boeien?

In het Werkboek voor de buurtsportcoach zijn 

negentien praktijkvoorbeelden uitgewerkt van 

bijeenkomsten die over een periode van drie tot 

zes weken plaats kunnen vinden. Het zijn beken-

de en minder bekende activiteiten die zo zijn 

beschreven dat ze geschikt zijn voor verschillen-

de groepen kinderen. Ook wordt toegelicht hoe 

nieuwe uitdagingen kunnen worden toegevoegd 

of bepaalde accenten gelegd kunnen worden.

Het boek is gemaakt door SLO, samen met 

veel buurtsportcoaches, mbo- en ALO-docenten. 

Ook hebben verschillende organisaties die actief 

zijn op het gebied van naschoolse bewegingsac-

tiviteiten op verschillende momenten waardevolle 

adviezen bijgedragen. €31,75
 incl. btw

ISBN: 978-90-72335-64-7

Te bestellen via www.janluitingfonds.nl

  In samenwerking met Arko Sports Media

WERKBOEK VOOR 
DE BUURTSPORTCOACH
NASCHOOLSE BEWEGINGSACTIVITEITEN VOOR KINDEREN VAN VIER TOT TWAALF JAAR
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nationaal expertisecentrum 
leerplanontwikkeling

WERKBOEK VOOR DE 
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Welke bewegingsactiviteiten kunnen goed aangeboden worden na schooltijd aan kinderen van 
vier tot twaalf jaar? Sluiten deze activiteiten aan bij het curriculum van het bewegingsonderwijs? 
Is er niet te veel overlap met de gymlessen? Wat kunnen de kinderen leren in de naschoolse 
bewegingsactiviteiten, zodat ze goed deel kunnen nemen aan activiteiten in de jeugdsport? Hoe 
kunnen arrangementen, opdrachten en regels zo veranderd worden dat de activiteiten kinderen 
langere tijd blijven boeien?

In het Werkboek voor de buurtsportcoach zijn negentien praktijkvoorbeelden uitgewerkt van 
bijeenkomsten die over een periode van drie tot zes weken plaats kunnen vinden. Het zijn bekende 
en minder bekende activiteiten die zo zijn beschreven dat ze geschikt zijn voor verschillende groepen 
kinderen. Ook wordt toegelicht hoe nieuwe uitdagingen kunnen worden toegevoegd of bepaalde 
accenten gelegd kunnen worden.

Het Werkboek voor de buurtsportcoach is gemaakt door SLO, samen met veel buurtsportcoaches, 
mbo- en ALO-docenten. Ook hebben verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van 
naschoolse bewegingsactiviteiten op verschillende momenten waardevolle adviezen bijgedragen.

M
arco van Berkel en Chris H

azelebach (red.)

MARCO  
VAN BERKEL 
EN CHRIS 

HAZELEBACH 
(RED.)

NASCHOOLSE BEWEGINGSACTIVITEITEN VOOR KINDEREN VAN VIER TOT TWAALF JAAR

NASCHOOLSE BEWEGINGSACTIVITEITEN VOOR KINDEREN VAN VIER TOT TWAALF JAAR

De leraar lichamelijke opvoeding (LO) is  
de spil waar het om draait bij het goed  
leren bewegen van kinderen. Hij heeft  
daarmee een mooie, maar ook zeer  
verantwoordelijke taak.  
Om deze verantwoordelijkheid te kunnen 
dragen worden er hoge eisen gesteld aan 
zijn functioneren. De opleidingen leggen 
hiervoor de basis en de vakorganisatie 
geeft met het beroepsprofiel aan wat er 
van de leraar wordt verwacht.

In dit beroepsprofiel wordt eerst kort ingegaan 
op het nut en de noodzaak van een actueel 
beroepsprofiel. In de volgende hoofdstukken 
staat beschreven wat de uitgangspunten  
en inhoud van het beroep van leraar LO zijn. 
Daarna zijn ontwikkelingen geschetst die  
van invloed zijn op het handelen van een  
leraar LO.  

Tot slot worden de brede professionele  
basis en vakinhoudelijke, didactische en  
pedagogische bekwaamheden in dertig  
kenmerkende eisen geconcretiseerd.

�BEROEPSPROFIEL LERAAR  
LICHAMELIJKE OPVOEDING

  In samenwerking met Arko Sports Media

Volledig

geactualiseerd

€8,95
 incl. btw

ISBN: 978-90-72335-66-1
Te bestellen via www.janluitingfonds.nl

KVLO18_ES18032904_TDS_NR 6 2018.indd   56 28-08-18   14:45


