
Workshopoverzicht 23 november

LO- en Sporttweedaagse Een leven lang bewegen.
Groen = combinatie theorie en praktijk geel = praktijk blauw = theorie Oranje = ronde 2

RONDE 1. 10:45 – 12.15u De praktijk aan het woord en in beweging
1. Neuromotor Task Training (NTT), een krachtig en effectief gereedschap in de toolbox van

vakleerkracht of vakspecialist bewegingsonderwijs
Door: Theo de Groot / Wendy Aertsen
Gericht op: Primair onderwijs - Speciaal onderwijs
Voor: Vakleerkrachten - Groepsleerkrachten
Focust op: +1: meer en specialistische bewegen op school (bewegend leren, pauzesport,

enz)
Combinatie van theorie en praktijk

Omschrijving
Neuromotor task training (NTT) is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode voor
kinderen met bewegingsmoeilijkheden.
NTT, in eerste instantie speciaal ontwikkeld voor kinderen met developmental coordination disorder
(DCD) blijkt ook zeer goed bruikbaar in een bredere context.

Het is een uitdaging om tijdens de bewegingslessen op school kinderen nieuwe vaardigheden aan te
leren. Bij sommige kinderen gaat het vanzelf, maar er is ook een groep die veel meer moeite heeft.
Hoe kan je nu zo’n kind helpen? Hoe pas je de vaardigheid aan? Tijdens deze gevorderde workshop
gaan we aan de slag met praktijkvoorbeelden. Hierbij zal zowel aandacht zijn voor
atrtributieprocessen en de groepsdynamiek.

Het is een combinatie van theorie en praktijk waarin de deelnemers informatie uitwisselen, luisteren
en zelf gaan ervaren.

Na het deelnemen aan deze verdiepende workshop kun je de basisprincipes van NTT gericht en
effectief toepassen in de eigen werksituatie en ben je in staat bewuste keuzes te maken in situaties
waarin kinderen moeite hebben met een motorische taak.

NTT is een wetenschappelijk onderbouwde (behandel)methode die in eerste instantie speciaal
ontwikkeld is voor bewegingszwakke kinderen (developmental coordination disorder (DCD)).
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2. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! Het kijkgedrag van LO-docenten
Door: Mariëtte van Maarseveen
Gericht op: Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs
Voor: Vakleerkrachten
Focust op: 2: 2 uur (verplicht) bewegingsonderwijs
Combinatie van theorie en praktijk

Omschrijving
Om goed te kunnen lesgeven moet je zien wat er gebeurt in de les. Op basis van wat je hebt gezien,
beslis je als docent of je iets moet doen en zo ja wat je moet doen. Goed kijken is dus cruciaal voor
goed onderwijs. Tijdens deze workshop zullen vragen centraal staan zoals “Wat is er bekend over
kijkgedrag van LO-docenten?”, “Wat is de invloed van kijkgedrag op het handelen van een LO-docent?”
en “Kan ik als LO-docent (in opleiding) mijn kijkgedrag trainen?”. Tijdens het praktijkgedeelte doen we
activiteiten uit het bewegingsonderwijs waarbij met speciale apparatuur (eye-trackers) het kijkgedrag
van de deelnemers geregistreerd zal worden. We vergelijken het kijkgedrag van meerdere deelnemers
en gaan met elkaar in gesprek over de verschillen en hoe we LO-docenten en ALO-studenten beter
kijkgedrag kunnen aanleren.   De workshop is gebaseerd op het onderzoeksproject Het oog van de
meester van de CALO, HALO en ALO, naar de perceptuele bekwaamheid van LO-docenten.

3. Zelf ontwerpen door leerlingen binnen Bewegen & Muziek: Hoe kun je dit voor iedere leerling
op zijn/haar niveau (blauw/rood/zwart) inpassen binnen je lessen(reeks)?

Door: Kristel Hutten, Liesbeth Leistra, Rianne Mooibroek
Gericht op: Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs
Voor: Vakleerkrachten
Focust op: 2: 2 uur (verplicht) bewegingsonderwijs
Combinatie van theorie en praktijk

Omschrijving
De deelnemers worden uitgenodigd om te dansen en zelf te ontwerpen op de verschillende niveaus
(blauw/rood/zwart). Daarbij zullen ze ervaringen uitwisselen en kennis opdoen rondom zelf
ontwerpen en ontvangen de deelnemers tips over muziekkeuzes en de verschillende
differentiatiemogelijkheden binnen B&M.

4. Badminton voor iedereen en overal
Door: Robbert de Keijzer
Gericht op: Primair onderwijs - Rondom school
Voor: Vakleerkrachten - Buurtsportcoaches
Focust op: 2: 2 uur (verplicht) bewegingsonderwijs en +2: bewegen na schooltijd
Combinatie van theorie en praktijk

Omschrijving
Wil jij Badminton een serieuze plek bieden in je curriculum? Met Bamito, AirBadminton en
ShuttleTime biedt Badminton Nederland alle tools om de sport op een leuke en laagdrempelige
manier aan te bieden. Via leskaarten, handleidingen en filmpjes wordt je meegenomen in de
mogelijkheden vanuit breed motorisch perspectief toch ook met motorische vaardigheden van
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Badminton bezig te zijn. Tijdens de bijscholing laten we je zien op welke manier je Badminton op een
leuke manier aan kunt bieden in en om school!

5. Fijne motoriek en handschriftontwikkeling
Door: Hans Stroes
Gericht op: Primair onderwijs
Voor: Vakleerkrachten - Buurtsportcoaches - Groepsleerkrachten - Schoolleiders
Focust op: +1: meer en specialistische bewegen op school (bewegend leren, pauzesport, enz)
Combinatie van theorie en praktijk

Omschrijving
De dynamische schooldag, meer beweegmomenten in de schooldag brengen. Daar lenen zich fijne
motoriek activiteiten en ‘schrijven’ natuurlijk prima voor! Denk bijvoorbeeld aan:  • handengym als
bewegingstussendoortje  • handengym als wekelijkse circuit-les  • een beweeghoek elke dag ingezet
wordt  • bewegend leren activiteiten waarbij je met je handen iets maakt  • knutsel activiteiten  •
dagelijkse kleur-, teken- of schrijfactiviteiten  De webinar is interessant voor iedereen die zoekt naar
praktische, direct toepasbare activiteiten om de schooldag dynamischer te maken en die zoekt naar
manieren om het handschrift van kinderen te verbeteren.

6. Burner Academy
Door: Dennis Witsiers
Gericht op: Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs - Speciaal onderwijs - Rondom school
Voor: Vakleerkrachten - Buurtsportcoaches - Groepsleerkrachten
Focust op: 2: 2 uur (verplicht) bewegingsonderwijs; +2: bewegen na schooltijd; en +2: bewegen

na schooltijd
Praktijk

Omschrijving
Natuurlijk wordt Burner Games in al zijn diversiteit tijdens de vaste uren bewegingsonderwijs op
school gespeeld, waarbij natuurlijk beter leren bewegen, naast oa. het leren van sociale vaardigheden
en de beleving van het plezier van bewegen, doel is. Maar Burner Games is meer dan dat en kunnen
ook ingezet worden tijdens het extra uur en specialistisch bewegen, waarbij deze spellen tevens als
middel worden gebruikt. En tenslotte zijn ook deze Burner Games weer inzetbaar in het na- en
buitenschools sporten, bij sportverenigingen en pleinsporten of buurtactiviteiten.   Deze nieuwe
Burner Games zijn actieve, intensieve, actuele, leuke spelletjes, die uitermate geschikt zijn om te
spelen met uw leerlingen. De grote kracht van deze spelen is dat ze erg intensief zijn voor iedereen,
omdat elke leerling zijn eigen rol kan pakken en dat de beste beweger niet persé hoeft te winnen.   Wij
gaan tijdens deze workshop in elk geval veel nieuwe en zeer diverse Burner spellen spelen en
gegarandeerd veel plezier beleven! Welkom bij 2+1+2, welkom op de Burner Academy.
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7. Bewegend Wiskunde / Rekenen voor de bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet
onderwijs

Door: Jantien Stam en Ron ten Broeke
Gericht op: Primair onderwijs (bovenbouw) - Voortgezet onderwijs (onderbouw)
Voor: Vakleerkrachten - Buurtsportcoaches - Groepsleerkrachten - Schoolleiders
Focust op: +1: meer en specialistische bewegen op school (bewegend leren, pauzesport, enz)
Praktijk

Omschrijving
Het boek ‘Rekenen voor je leven’ (Van de Vendel en Smeets) heeft ons geïnspireerd voor het
ontwikkelen deze workshop. Groep 7 vindt de rekenles stom, wat hebben die met het echte leven te
maken? Wat we hier leren moet toch belangrijk zijn? De kinderen mogen zelf met rekenvragen komen.
Het boek is geinig en leerzaam, hoe je wereld beheersbaar maakt door te rekenen. Leven en rekenen
zijn geen verschillende hokjes, ze zijn verweven.    De voorbeelden in het boek hebben ons
geïnspireerd om dagelijkse (reken) problemen waar kinderen een antwoord op willen, bewegend en
rekenend,  te beleven buiten op het rekenplein.     In deze workshop laten we je haalbare voorbeelden
beleven die je morgen met jouw eigen klas (gericht op groep 7-8 en klas 1 en 2 VO) op jullie eigen plein
kunnen toepassen. Met stoepkrijt, een zelf te tekenen rekenvierkant en getallenlijn en andere
modellen kost het weinig en levert het boeiende  reken- en beweegervaringen op!

8. NTG-1: Handbalachtige spelen & Jumpshot Handball!
Door: Wytse Walinga en Jeroen Koekoek
Gericht op: Bovenbouw Primair onderwijs – Voortgezet onderwijs
Voor: Vakleerkrachten - Buurtsportcoaches
Focust op: 2: 2 uur (verplicht) bewegingsonderwijs
Praktijk

Omschrijving
In deze workshop spelen deelnemers verschillende handbalachtige spelvormen die geschikt zijn voor
de bovenbouw van het BO en voor het VO. Tijdens het spelen bespreken we het proces van
spelontwerp en het begeleiden van spel. Daarin wordt de vraag beantwoord wat een leerrijke
spelsituatie is en hoe docenten dit kunnen beïnvloeden. Vervolgens ontdekken deelnemers hoe zij
met het toepassen van speltactiek de balans (of het machtsevenwicht) in spelen bewust kunnen laten
omslaan. Er zal actief gespeeld worden en de aanpak in deze workshop maakt tevens gebruik van
digitale leermiddelen zoals Video-feedback en Spelbalans analyse.
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9. NTG-3: Spelsportcast in praktijk
Door: Daan Geelen
Gericht op: Bovenbouw Primair onderwijs – Voortgezet onderwijs
Voor: Vakleerkrachten - Buurtsportcoaches
Focust op: 2: 2 uur (verplicht) bewegingsonderwijs
Praktijk

Omschrijving
In deze workshop behandelen speldocenten van Fontys Sporthogeschool thema’s uit een  een
spelsportcast die zij zelf hebben opgenomen.
(https://open.spotify.com/show/2r9Gd3ePcEXervTqjh9ZMY ). In deze podcast worden onderwerpen
besproken die gaan over een spelgecentreerde benadering in het onderwijs. Een interactieve sessie
waarin het didactische model Spelinzicht als leidraad wordt gebruikt en vertaald wordt naar de
praktijk. Het doel is om de beweegprofessional voldoende handvatten te bieden om in eigen praktijk
spelsporten op een spel(er)gecentreerde benaderingswijze aan te bieden.

10. Een relatieparadox in het onderwijs
Door: Ivo Dokman
Gericht op: Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs - Speciaal onderwijs - Rondom school
Voor: Vakleerkrachten - Buurtsportcoaches - Groepsleerkrachten - Schoolleiders
Focust op: Rol van de leraar of begeleider voor de groep
Theorie

Omschrijving
“Zonder relatie geen prestatie” (Herpen, 2016) is een veelgebruikte uitdrukking. Is het investeren in de
relatie een goed advies, ook wanneer er sprake is van een ‘uitdagende of drukke klas’?         In deze
workshop gaan we op een interactieve wijze aan de slag met het thema: relatie in het onderwijs
tussen leraar en klas/individuele leerling. Dat er altijd sprake is van ‘relatie’ is helder, maar hoe ziet
een ‘goede relatie’ er dan uit? Wat is het doel en nut van relatie tussen leerlingen en de leraar?        We
gaan in op drie dimensies die volgens ons altijd spelen in het onderwijs (Oldeboom, Dokman & van
Beusekom, 2021). Het vinden van de goede mix tussen de gezagsdimensie (leerlingen luisteren naar
de leraar), functionele dimensie (leerlingen willen samenwerken met de leraar) en persoonlijke
dimensie (nabijheid tussen leerlingen en leraar) is uitdagend en kan per klas verschillen.        De
persoonlijke dimensie is complex omdat deze een positief effect op de relatie kan hebben, maar kan
ook leiden tot afname van het gezag of nadelig  zijn voor de functionele dimensie. Dat kan dan
ondanks de goede intenties leiden tot een ongewenst effect in je les.    De workshop wordt verzorgd
door Ivo Dokman. Hij is werkzaam in de minor groepsdynamica op Windesheim en verzorgt
trainingen, opleidingen en trajecten op scholen rondom groeps- en teamdynamisch werken.
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11. Dynamische schooldag
Door: Wim van Gelder
Gericht op: Primair onderwijs - Speciaal onderwijs - Rondom school
Voor: Vakleerkrachten  - Groepsleerkrachten - Schoolleiders
Focust op: +1: meer en specialistische bewegen op school (bewegend leren, pauzesport, enz)
Theorie

Omschrijving
Te veel zitten is ongezond en ongewenst. Toch wordt er op bijna elke school teveel gezeten!? In het VO
nog meer dan op het PO. Een school(dag) dynamischer inrichten kan groot effect hebben op het
welzijn, de gezondheid en van kinderen, leerlingen, pubers, leerkrachten en tevens van grote invloed
zijn op het pedagogisch klimaat.    Welke rol kan een (vak)leerkracht spelen?     • Een overzicht van de
mogelijkheden om de schooldag dynamischer te maken  • Aan de hand van praktische voorbeelden  .
van laagdrempelige Energizers tot interessante Bewegend leren-activiteiten  • Wat is volgens de
wetenschap het effect van meer bewegen tijdens een schooldag?  • Welke bronnen en middelen zet je
in om een dynamische schooldag te organiseren?  - wat is de plek of de rol van het
bewegingsonderwijs en het schoolplein in een dynamische schooldag?

12. Leren zelfreguleren
Door: Joop Duivenvoorden
Gericht op: Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs
Voor: Vakleerkrachten  - Groepsleerkrachten
Focust op: 2: 2 uur (verplicht) bewegingsonderwijs
Theorie

Omschrijving
Zelfregulatie wordt steeds nadrukkelijker onderdeel van het bewegingsonderwijs. Veel
bewegingsonderwijzers staan meer zelfstandig werken toe, maar weten nog niet hoe zij doelgericht
zelfregulatie kunnen stimuleren.     In de workshop ‘Leren zelfreguleren’ verken je wat in de
wetenschap en de praktijk verstaan wordt onder zelfreguleren en hoe je het aanleren ervan kan
stimuleren. We bespreken het perspectief van de leerling die deze vaardigheid leert en het perspectief
van de docent die zelfregulatie op pedagogisch en didactisch verantwoorde wijze aan wilt bieden.
Tijdens de workshop doe je ideeën op over het (aan)leren van zelfregulatie in je eigen praktijk.
Meer info:
https://www.linkedin.com/pulse/zelfregulatie-het-bewegingsonderwijs-joop-duivenvoorden/?trackingI
d=kiZ21GtA1GvTKf8jBg48Mg%3D%3D
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RONDE 2. 13.30 – 15.00u Praktijkgericht onderzoek op de ALO’s

Praktijkgericht onderzoek – Onderzoek aan Academies voor Lichamelijke Opvoeding
Wat gebeurt er aan praktijkgericht onderzoek op ALO’s? Hoe worden inzichten uit deze onderzoeken
vertaald en toepasbaar gemaakt voor de praktijk van het bewegingsonderwijs? Praktijkgericht
onderzoek vindt plaats in onderzoeksgroepen op ALO’s van hogescholen en worden lectoraten
genoemd. Elke ALO in Nederland heeft een lectoraat met een kenniskring van docenten en
onderzoekers. Een kenniskring staat onder leiding van een lector.

Tijdens deze ronde wordt aandacht besteed aan het werk van deze onderzoekers. Ook is er aandacht
voor professionals die samenwerken in een netwerk dat is gericht op een specifiek thema waardoor
nieuwe vragen worden gesteld of onderzoek uitgevoerd. Praktijkonderzoek  komt daarnaast voor in
het onderwijs van masteropleidingen in Nederland. Tijdens deze ronde met workshops gegeven door
lectoraten, netwerken en masters staan de opbrengsten en inzichten centraal die nieuwe kennis voor
de praktijk oplevert binnen het leerdomein bewegen en sport. Het gaat in deze ronde nadrukkelijk om
de praktische toepasbaarheid van onderzoeksresultaten, innovaties en onderwijsontwikkelingen.

1. Onderzoek op de Calo Zwolle – lectoraat Bewegen, School & Sport
Lector: Dr. Ivo van Hilvoorde

Het lectoraat ‘Bewegen, School en Sport’ in Zwolle doet en begeleidt onderzoek naar het beweeg- en
sportgedrag van mensen, in het bijzonder binnen de context van de school en sportvereniging.
Voorbeelden van vragen die aan de orde komen zijn: Hoe leren kinderen bewegen en hoe verbeteren
we het motorische leren? Wat is de relatie tussen de sportvereniging en het bewegingsonderwijs?
Kunnen ze elkaar versterken? Twee onderzoekslijnen staan in dit lectoraat centraal:
(1) Motorisch leren en nieuwe technologie
(2) Maatschappelijke impact van sport

Tijdens deze sessie wordt meer verteld over het praktijkgerichte onderzoek binnen het lectoraat en
komen onder andere de volgende onderzoeksprojecten aan de orde:

Oog van de meester
Het oog van de meester refereert aan de perceptuele bekwaamheid of vaardigheid waarover
docenten in het bewegingsonderwijs beschikken om nauwkeurig te observeren hoe leerlingen
bewegingsactiviteiten uitvoeren. Een nauwkeurige observatie is een cruciale voorwaarde voor het
geven van adequate leerhulp en/of betrouwbare cijfers. Het is een onmisbare schakel in het realiseren
van kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs.

Zelfregulatie in het bewegingsonderwijs
Leerlingen mogen in het bewegingsonderwijs steeds vaker autonoom keuzes maken over het oefenen
en leren van beweegvaardigheden. Deze keuzevrijheid gaat over zelfregulatie en heeft onder meer
een positieve invloed op de motivatie om te leren. Met die verhoogde motivatie, werkt autonomie ook
bevorderlijk op andere leeruitkomsten. Actieve betrokkenheid bij het oplossen van beweegproblemen
verbetert ook de beweegvaardigheid en de toepasbaarheid van geleerde vaardigheden in andere
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contexten. Veel onderzoek naar zelfregulatie, ook in de gymles, is gebaseerd op vragenlijsten over
zelfregulatie. Onderzoek binnen dit project laat zien dat docenten zelfregulatie in de gymles prima
kunnen observeren.

2. Onderzoek op de ALO Amsterdam – lectoraat Bewegen in en om School
Lector: Dr. Mirka Janssen

Het lectoraat ‘Bewegen in en om School’ draagt bij aan de missie ‘alle kinderen leren goed bewegen,
bewegen met plezier en bewegen regelmatig’. De vakleerkracht bewegingsonderwijs (primair
onderwijs) en de docent lichamelijke opvoeding (voortgezet onderwijs) spelen een belangrijke rol in
deze missie, omdat in Nederland bijna 100% van de kinderen naar school gaat. De onderzoeksgroep
in dit lectoraat doet daarom onderzoek dat bijdraagt aan het opleiden tot en nascholen van
vakleerkrachten bewegingsonderwijs en docenten lichamelijke opvoeding. Samen met collega’s van de
ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding), en partners uit het werkveld, zorgen we dat deze
kennis in de opleiding en het werkveld terechtkomt.

Het lectoraat werkt vanuit drie onderzoekslijnen, die gebaseerd zijn op de visie op het beroep van de
gymleraar van de ALO Amsterdam:
1) Beter leren bewegen
2) Passend bewegingsonderwijs, aanbod en zorg
3) Meer bewegen in en om school.

Tijdens deze sessie wordt meer verteld over het praktijkgerichte onderzoek binnen het lectoraat en
komen onder andere de volgende onderzoeksprojecten aan de orde:

Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek
De ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek is ontwikkeld in samenwerking met scholen met als
doel het signaleren van kinderen met een motorische achterstand en het toe leiden naar extra
beweegaanbod of eventueel zorg. In de gemeente Amsterdam wordt deze ondersteuningsroute de
komende jaren geïmplementeerd en monitoren we de opbrengsten daarvan. De komende tijd
zoomen we in het onderzoek in op het pedagogisch partnerschap met ouders in de ontwikkeling van
kinderen met een motorische achterstand.

Dynamische Schooldag
In samenwerking met scholen doen we onderzoek naar hoe we een schooldag dynamischer kunnen
inrichten. Hoe pak je zo’n veranderproces aan, hoe hou je rekening met verschillen tussen leerlingen,
met beeldvorming richting ouders en wat levert het de leerlingen en de leerkrachten op?

3. Onderzoek op de HALO Den Haag – lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende
Omgeving

Lector: Dr. Sanne de Vries
Het lectoraat ‘Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving’ ondersteunt jeugd van 2 tot en met 24
jaar bij het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefstijl door het uitvoeren van praktijkgericht
onderzoek. Een gezonde leefstijl lijkt vanzelfsprekend. Toch hebben veel kinderen en jongeren in
Nederland een ongezonde leefstijl. Zij bewegen te weinig en eten ongezond. Maar hoe kun je dit

LO- en Sporttweedaagse 23 en 24 november Windesheim Zwolle



Workshopoverzicht 23 november

voorkomen? Hoe kun je kinderen goed leren bewegen en ervoor zorgen dat zij blijven bewegen? Hoe
kun je jongeren ondersteunen bij het maken van gezonde voedingskeuzes? Wat zijn de wensen en
behoeften van jeugd op dit vlak en welke ideeën hebben zij? Welke rol, kennis en vaardigheden
hebben de betrokken professionals om hier een bijdrage aan te leveren? Welke rol speelt de fysieke,
sociale en digitale omgeving hierin? En op welke wijze kun je technologie inzetten om een actieve en
gezonde leefstijl te bevorderen? Dit zijn voorbeelden van vragen die het lectoraat oppakt. Het
lectoraat doet onderzoek in verschillende domeinen, zo ook in het bewegingsonderwijs. De focus ligt
daarbij op het verbeteren van de motorische vaardigheid van kinderen.

Tijdens deze sessie wordt meer verteld over twee onderzoeksprojecten van het lectoraat maar gaan
we ook actief in de praktijk aan de slag met deze kennis:

Meten van motorische vaardigheden in het PO
Met de groeiende aandacht voor motorische ontwikkeling is er ook een groeiende behoefte aan
gerichte inzichten en het kunnen monitoren van de motoriek van kinderen en jongeren. Na een
overzicht van verschillende beschikbare motoriektesten zoomen we in op de achtergrond en de
werking van de MQ Scan. We gaan in op de praktische toepasbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit
van de scan waarna we zelf in de zaal aan de slag gaan met het beweegparcours. We zullen ook
concrete voorbeelden geven van hoe de MQ Scan door professionals wordt ingezet.

Verbeteren van de motorische vaardigheden onder kleuters – Start (V)aardig
Om een leven lang bewegen te waarborgen is het belangrijk voor jonge kinderen (4-6 jaar) om fysiek
geletterd te raken. In deze interactieve workshop delen we de laatste inzichten uit het Start (V)aardig
onderzoek over de natuurlijke motorische ontwikkeling van kleuters en welke factoren daarop van
invloed zijn, maar gaan we ook in op effectieve motoriekinterventies en werkzame principes van deze
interventies. Na de presentatie gaan we in de zaal actief aan de slag met een aantal sport- en
spelvormen die geschikt zijn voor kleuters en geven we handvatten voor de beweegprofessional.

4. Onderzoek op de ALO Eindhoven -  lectoraat Move to Be, Fontys Sporthogeschool
Lector: Dr. Dave Van Kann

Sprekers: Lars Borghouts, Menno Slingerland, Gwen Weeldenburg, Christa Krijgsman & Anoek Adank

Het lectoraat ‘Move to Be’ is de onderzoeksgroep van Fontys Sporthogeschool. De ambities van het
lectoraat worden uitgewerkt rondom drie centrale kennisthema’s: 1) leren bewegen, 2) de
beweegvriendelijke omgeving en 3) een actieve leefstijl. In deze sessie wordt het kennisthema ‘leren
bewegen’ uitgelicht. Dit kennisthema wordt vormgegeven door twee onderzoekslijnen, ‘Lichamelijke
Opvoeding’ en ‘Bewegen in en rondom School’.

In deze sessie nemen experts op het gebied van LO jullie mee in diverse mooie projecten op het
gebied van leren, beoordelen en motiveren in de LO. Hierin staan pragmatisch inzichten en
innovatieve tools centraal, ofwel kennis met directe praktijkrelevantie.

Beoordelen en feedback geven
Christa Krijgsman verrichte onderzoek naar beoordelingen in de les LO. Evaluatie met de nadruk op
het stellen van doelen en het geven van op groei gerichte feedback kan bijdragen aan de motivatie
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van leerlingen. Traditionele evaluaties, zoals het beoordelen van prestaties door middel van cijfers,
hebben daarentegen vaak een negatieve invloed op de motivatie. Toch wordt het potentieel van het
stellen van doelen en het geven van op groei gerichte feedback niet volledig benut in de lessen
lichamelijke opvoeding (LO), aangezien leerlingen vaak slecht geïnformeerd zijn over de doelen van LO
en niet weten waarop de beoordeling is gebaseerd. In deze presentatie stelt Christa de volgende vraag
centraal: “Op welke manier zijn prestatiecijfers, het inzichtelijk maken van doelen en het geven van op
groei gerichte feedback gerelateerd aan de motivatie en gevoelens van angst van leerlingen in de les
LO?”. In haar presentatie deelt Christa de belangrijkste inzichten en aanbevelingen uit haar
proefschrift waarin deze vraag werd onderzocht.

Menno Slingerland en Lars Borghouts focussen in hun presentatie op formatief handelen. Formatief
handelen wordt in het onderwijs steeds meer gezien als een essentieel onderdeel voor het inzichtelijk
maken en ondersteunen van het onderwijsleerproces van leerlingen. Zeker het vak LO, waarin leren
vaak goed zichtbaar is, zou hier in theorie geschikt voor moeten zijn. Leraren LO geven echter aan het
‘beoordelen’ van leerlingen uitdagend en ingewikkeld te vinden. Vanuit een samenwerking van de ALO
met een scholenkoepel ondersteunden Menno, Lars en Gwen Weeldenburg gedurende 18 maanden
drie verschillende vakgroepen in hun streven om meer formatief te gaan werken. Daarbij brachten ze
met focusgroepen, logboeken en verslagen en door middel van raamwerkanalyse hun ervaringen in
kaart. De belangrijkste bevindingen worden in deze sessie gepresenteerd.

Tools voor de in de les LO
In het promotieonderzoek van Gwen Weeldenburg staat het motivationeel klimaat in de les LO
centraal. Nadat eerst met grootschalig onderzoek onder leerlingen in kaart is gebracht hoe hun
verschillende motivationele profielen eruit zien, is bestudeerd wat leerlingen zélf eigenlijk motiverend
vinden. Vervolgens is er samen met een grote groep leraren LO via een co-designonderzoek, een
digitale tool ontwikkeld op basis van het TARGET-model. Deze tool kan leraren helpen bij het inzetten
van motiverende strategieën. Zij kunnen daarmee makkelijk onderzoeken hoe ze zich nog kunnen
verbeteren (bijvoorbeeld door een ‘quick scan’ af te nemen via de smartphones van leerlingen), en
krijgen op maat praktische strategieën aangereikt waarmee ze kunnen experimenteren.

In het promotieonderzoek van Anoek Adank ligt de focus op het basisonderwijs. In haar studie
(SALTO-studie) wordt de invloed van (vak)docenten in het bewegingsonderwijs op beweegplezier en
de dagelijkse hoeveelheid beweeg- en zitgedrag van leerlingen onderzocht. Als onderdeel van haar
promotietraject is een tool ontwikkeld die vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs direct feedback
op de invloed van hun lesgeefpraktijken op het beweegplezier van leerlingen: de SALTO-Buddy. In
deze sessie geeft ze inzichten in hoe de tool is ontwikkeld en hoe deze kan worden toegepast in het
bewegingsonderwijs.
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5. Onderzoek op de HAN Academie sport en bewegen Arnhem/Nijmegen -
expertiseteams Health promotion & Health performance en Talent identification &
talent development

Sprekers: Dr. Johan Pion en Dr. Sebastiaan Platvoet

De expertiseteams ‘Health promotion & Health performance’ (HPP) en ‘Talent identification & Talent
development’ (Talent) voeren beiden onderzoek uit in de setting van het bewegingsonderwijs.
Belangrijkste doel van beide teams is om vakdocenten, buurtsportcoaches en trainers-coaches
handvaten te bieden om kinderen een leven lang te laten bewegen. Het team HPP richt zich in haar
onderzoek met name op VMBO leerlingen. Hoe krijg je deze leerlingen die vaak minder participeren in
de sport en vaker ook minder gemotiveerd zijn tijdens de lessen toch in beweging? Het team 'Talent’
neemt als vertrekpunt alle kinderen, waarbij met het ouder worden meer aandacht is voor die
kinderen met veel sportieve mogelijkheden. Centraal in de aanpak staat een goede monitoring van
motorische- en gedragsvaardigheden om van daaruit een op maat gesneden aanpak te kiezen in
onderwijs en sport voor ieder kind.

What moves us (HPP)
De bevindingen leiden tot de conclusie dat om bij VMBO leerlingen de ‘capability’ tot een leven lang
bewegen te stimuleren scholen in hun pedagogische benadering fundamentele aandacht besteden
aan:

1. Het luisteren naar de perspectieven van VMBO leerlingen op beweegactiviteiten en hen in het
vormgeven daarvan betrekken;

2. Het faciliteren dat VMBO leerlingen reflecteren op deze beweegervaringen om te ontdekken
wat ze betekenisvol maken in relatie tot hun aspiraties;

3. Het ondersteunen van VMBO leerlingen bij het maken van de vertaling van de
beweegervaringen op school, naar andere contexten van het dagelijks leven buiten school.

Deze componenten vragen van scholen dat zij actief werken aan een pedagogisch klimaat en een
schoolcultuur waarin het handelingsvermogen van de leerling meer centraal komt te staan. Daar gaan
we met voorbeelden nader op in.

Ieder kind is uniek (Talent)
Om goed in te kunnen spelen op ieders niveau is het van belang om motorische- en
gedragsvaardigheden in kaart te brengen. Het team talent van de HAN heeft een test ontwikkeld
(BLOC test) waarmee de motorische vaardigheden van basis- en middelbare school leerlingen relatief
eenvoudig kunnen worden gemeten. Met behulp van een vragenlijst worden werkhouding, sportief
leervermogen en interpersoonlijke (gedrags)vaardigheden vastgesteld. Een belangrijke vervolgstap is
om de verkregen data goed te gebruiken om in te spelen op ieders niveau. Hoe doe je dat in je lessen
bewegingsonderwijs? Waar leg je de verbinding met de sportvereniging en buurtsportcoaches? De
laatste jaren hebben we verschillende projecten opgezet die we met de deelnemers graag willen
delen, ter inspiratie en discussie.
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6. Onderzoek op de ALO Groningen – lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap
Groningen

Lectoren: Dr. Johan de Jong en Dr. Remo Mombarg 
Het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap is ontstaan door vraagstukken van huidige en
toekomstige HBO-sportprofessionals en het bijbehorende werkveld. Deze vraagstukken zijn
ondergebracht in vier kennisthema’s waarmee het lectoraat zich positioneert:
1. Duurzame sport- en beweegparticipatie
2. Beter leren sporten en bewegen
3. Actieve leefstijl
4. Toekomstbestendige organisatie van sport en bewegen

Hierbij maakt het lectoraat gebruik van drie ‘enablers’ om de kennisontwikkeling te versterken:
- Citizen science
- Lerende netwerken
- Technologie & digitalisering
Samen met en in de praktijk proberen docent-onderzoekers oplossingen te vinden voor problemen op
de vier thema’s. Het doel van het onderzoek is om specifieke praktijk te verbeteren en transfereerbare
kennis en processen te verzamelen, om de huidige en toekomstige HBO-sportprofessional te
versterken. 

Een paar voorbeelden specifiek gericht op de ALO-professional:

Zelfstandig sporten van kinderen met motorische achterstanden
 Zo’n 20 % van de kinderen in Nederland heeft motorische achterstanden, waardoor ze problemen
ondervinden in het dagelijks bewegen en bij de deelname aan sportlessen. Kinderen met motorische
achterstanden hebben moeite met fundamentele motorische vaardigheden zoals rennen, springen,
gooien en vangen. Fundamentele motorische vaardigheden vormen de basis voor het aanleren van
latere sportvaardigheden en voor deelname aan lichamelijke activiteit en sport. 

Kinderen met motorische achterstanden hebben moeite met deelname aan gymlessen en sport en
spel in de vrije tijd.  Door hun beperkte motorische repertoire doen ze bovendien tijdens het sporten
en op het speelplein onvoldoende succeservaringen op, hetgeen leidt tot verminderde motivatie voor
deelname aan sport- en spelactiviteiten. Uiteindelijk sporten deze kinderen helemaal niet meer en
dreigt overgewicht en andere gezondheidsklachten. Bovendien raken deze kinderen door een
verminderd zelfvertrouwen en verminderde sportmogelijkheden sneller in een
sociaal-isolement. Deze combinatie van motorische, sociale en cognitieve factoren maakt deze groep
kinderen een risicogroep voor een ongezonde leefstijl en maatschappelijke isolatie.

Uit recent onderzoek (Adams et al, 2016) blijkt dat kinderen en jongeren met DCD (Developmental
Coordination Disorder; motorische achterstanden) best meer willen sporten, dit graag samen doen
met anderen,  maar het liefst niet in een competitieve setting. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat
kinderen en jongeren met DCD het meest leren als ze zelf de regie hebben over hun leerproces, meer
visuele instructie gegeven wordt en als er op een impliciete manier feedback gegeven wordt
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(Steenbergen et al. 2010; Van der Sluis, 2014). In dit project worden een app en sportkaarten
ontwikkeld die kinderen kunnen gebruiken om sportvaardigheden te leren, waarbij de combinatie van
zelfgekozen vaardigheden, regie over het leerproces en het leren via videobeelden centraal staat.

Start(v)aardig (o.l.v. de Haagse hogeschool)
 Bijna de helft van de kinderen beweegt te weinig. Voor een leven lang bewegen is het essentieel dat
kinderen op jonge leeftijd een goede start krijgen; dat zij motorisch vaardig zijn, plezier ervaren in
bewegen en kennis hebben van sport en bewegen. ‘Jong geleerd is oud gedaan’ is een belangrijke
passende uitspraak. Het fundament voor een leven lang bewegen wordt gelegd in de kleuterperiode.
Het is dan ook belangrijk dat in de domeinen waar kleuters zijn (thuis, school, kinderopvang, sport) op
de juiste wijze aandacht aan sport en bewegen wordt besteed. Uit vooronderzoek onder
buurtsportcoaches (n=100), formele- en informele sport- en beweegaanbieders voor jonge kinderen
(n=64) en groepsleerkrachten uit groep 1-2 (n=21) blijkt dat zij worstelen met de vraag hoe zij kleuters
en de (semi)beweegprofessionals daaromheen optimaal kunnen ondersteunen in het verbeteren van
de beweegvaardigheid van kleuters. Hiervoor is nieuwe kennis nodig over o.a. risicogroepen,
beïnvloedbare determinanten en effectieve interventies ter bevordering van beweegvaardigheid van
kleuters.

Meerjarenprogramma Sport en Bewegen gemeente Groningen Bslim3
 Bslim is het sportieve leefstijlprogramma van de gemeente Groningen voor de jeugd in samenwerking
met het onderwijs, sportclubs en verschillende maatschappelijke organisaties.

 De Gemeente Groningen stimuleert kinderen binnen de gemeente tot een actieve en gezonde leefstijl
door middel van het sportieve leefstijlproject, BSLIM. Met BSLIM wil de Gemeente Groningen kinderen
de mogelijkheid bieden hun sportieve talenten te ontdekken en ontwikkelen. De gemeente heeft
daarbij als primair doel de structurele sportdeelname van alle kinderen positief te beïnvloeden. Zij
stimuleert daarom samen met schoolbesturen de ontwikkeling van een goede bewegingsvaardigheid
van kinderen middels kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs door o.a.  de inzet van  brede
vakdocenten in de BSLIM-wijken. In deze wijken worden telkens nieuwe aanpakken ontwikkeld en
geëvalueerd. Studenten, docent-onderzoekers en praktijkprofessionals werken samen om meer
kinderen aan het bewegen te krijgen. Elk jaar vindt er een monitoring plaats. Recentelijk hebben we
gekeken naar de opbrengsten van de afgelopen tien jaar

Move Healthy
Move Healthy is een Erasmus+/Sport project dat zich richt op een bijdrage aan het reduceren van
sportblessures bij jeugd, omdat blessures een belangrijke drempel vormen voor levenslange
sportparticipatie. De gedachte erachter is om door de ontwikkeling en verbetering van motorisch
gedrag van jeugd het risico op blessures te verkleinen. Wanneer dit bereikt wordt, kan de jeugd op
een gezonde manier aan sport en fysieke activiteit blijven deelnemen in latere levensfases.

 Move Healthy: improving health and sustaining participation of youngsters in sports
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Het belang van fysieke activiteit voor de gezondheid van jeugd is onbetwist. Ook lidmaatschap van
sportclubs of -verenigingen en deelname aan lessen lichamelijke opvoeding zijn essentieel voor zgn.
health enhancing physical activity (HEPA). Daarom is het van belang dat de jeugd wordt gefaciliteerd
tot levenslange actieve participatie in sport. 

Sportblessures zijn een belangrijke reden voor verminderde deelname aan en uitval bij sport en
lichamelijke opvoeding. Vooral knie- en enkelblessures dragen hieraan bij. Het achterwege blijven van
sportparticipatie heeft een negatieve invloed op het mentale en fysieke welzijn, dat doorloopt in de
volwassenheid. Bovendien leiden sportblessures ook tot een financiële last voor de samenleving.

Move Healthy wijkt af van 'reguliere' blessurepreventiebenaderingen, omdat het uitgangspunt
implementatie is. Verschillende blessurepreventieprogramma's die oefeningen bieden, hebben
positieve blessurepreventie-effecten getoond in gecontroleerde onderzoeksomgevingen. Op
bevolkingsniveau is echter gebleken dat er geen sprake is van langdurige gedragsverandering en
het blijven uitvoeren van de oefeningen, waardoor de maatschappelijke impact beperkt is.

7. Netwerk Teaching Games
Sprekers: Jeroen Koekoek en Wytse Walinga

Het nationale Netwerk Teaching Games (NTG) verzorgt tijdens DLO meerdere workshops over
spelonderwijs vanuit een spelgecentreerde benadering. Het NTG is een samenwerking tussen
hogeschool Windesheim en Fontys Sporthogeschool. Het doel van dit netwerk is het delen van kennis
over het lesgeven van (sport)spelen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met een internationale
community, waaronder Teaching Games for Understanding (TGfU) en Game Sense.

Tijdens deze sessie is aandacht voor de activiteiten in het nationale netwerk Teaching Games, maar
ook voor de internationale community, die zich ook bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling op het
gebied voor spel gecentreerd leren in (sport) spelen. Tijdens deze sessie zal aandacht zijn voor een
boekpresentatie op het gebied van leren spelen.

8. Netwerk Social justice (kick off)
Spreker: Corina van Doodewaard

Dagelijks staan docenten bewegingsonderwijs voor de opdracht om in hun onderwijs recht te doen
aan alle leerlingen. Iedereen heeft immers recht op inclusief onderwijs. Docenten proberen rekening
te houden met allerlei verschillen op het gebied van vaardigheid, gender, interesse, en spannen zich
steeds opnieuw in om alle leerlingen te motiveren voor een leven lang bewegen. Maar net als in de
samenleving leiden al die verschillen in de groep ook tot spanningen en nieuwe vraagstukken. Hoe ga
je om met die dilemma’s en hoe beoordeel je of wat je doet ook het goede is om te doen?

Het ontrafelen van deze zogenoemde paradigma’s of discoursen zijn onderdeel van wat het Network
Social Justice in Physical Education beoogt. Vanuit een kritisch perspectief bespreken we wat wordt
verstaan onder ‘inclusie en diversiteit’ en hoe het waarderen van verschillen zowel in praktische als
theoretische zin bijdraagt aan zowel gewenste als ongewenste processen van in- en uitsluiting.
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In deze sessie verkennen we ook of er voldoende animo is voor een Nederlands netwerk voor ‘Social
Justice in PE’. We bespreken met elkaar wat we onder inclusie en diversiteit verstaan, hoe we dat
tegenkomen in onze bewegingspraktijken en welke rol theorie en onderzoek daarin spelen of zouden
kunnen spelen.

9. Pareltjes van master opleidingen in NL
Sessieleider: Biek Leissner

Masters in de LO worden steeds meer onmisbaar. Zij dragen bij aan het oplossen van sociaal
maatschappelijke vraagstukken in contexten waar sport en bewegen een grote rol speelt. Inmiddels
bestaan er al vier masteropleidingen die optimaal aansluiten bij het werkveld van de LO; de master
Sport- en Bewegingsonderwijs bij Fontys (Eindhoven) en Hanze (Groningen), de master Sport- en
Beweeginnovaties bij de HAN (Arnhem) en de master LO en sportpedagogiek bij Windesheim (Zwolle).
De laatste jaren worden steeds meer LO docenten opgeleid als master en daar plukt ons werkveld de
vruchten van. In deze interactieve sessie tonen drie alumni van de opleidingen in Eindhoven,
Nijmegen en Zwolle wat de doorwerking en betekenis van hun masteropleiding is in hun
beroepspraktijk. Hierin worden verschillende onderwijscontexten belicht en word je geïnspireerd om
je eigen praktijk morgen al een stukje beter te maken. Kortom, je maakt kennis met ‘parels van de
masters’.
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RONDE 3. 15:15 – 16.45u De praktijk aan het woord en in beweging

13. Neuromotor Task Training (NTT), een krachtig en effectief gereedschap in de toolbox van
vakleerkracht of vakspecialist bewegingsonderwijs

Door: Theo de Groot / Wendy Aertsen
Gericht op: Voortgezet onderwijs - Speciaal onderwijs
Voor: Vakleerkrachten - Groepsleerkrachten
Focust op: +1: meer en specialistische bewegen op school (bewegend leren, pauzesport,

enz)
Combinatie van theorie en praktijk

Omschrijving
Neuromotor task training (NTT) is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode voor
kinderen met bewegingsmoeilijkheden.
NTT, in eerste instantie speciaal ontwikkeld voor kinderen met developmental coordination disorder
(DCD) blijkt ook zeer goed bruikbaar in een bredere context.

Het is een uitdaging om tijdens de bewegingslessen op school kinderen nieuwe vaardigheden aan te
leren. Bij sommige kinderen gaat het vanzelf, maar er is ook een groep die veel meer moeite heeft.
Hoe kan je nu zo’n kind helpen? Hoe pas je de vaardigheid aan? Tijdens deze gevorderde workshop
gaan we aan de slag met praktijkvoorbeelden. Hierbij zal zowel aandacht zijn voor
atrtributieprocessen en de groepsdynamiek.

Het is een combinatie van theorie en praktijk waarin de deelnemers informatie uitwisselen, luisteren
en zelf gaan ervaren.

Na het deelnemen aan deze verdiepende workshop kun je de basisprincipes van NTT gericht en
effectief toepassen in de eigen werksituatie en ben je in staat bewuste keuzes te maken in situaties
waarin kinderen moeite hebben met een motorische taak.

NTT is een wetenschappelijk onderbouwde (behandel)methode die in eerste instantie speciaal
ontwikkeld is voor bewegingszwakke kinderen (developmental coordination disorder (DCD)).

14. Burgerschap: Samen bewegen regelen?
Door: Schrijfgroep: samen bewegen regelen. Chris Hazelebach
Gericht op: Primair onderwijs
Voor: Vakleerkrachten - Groepsleerkrachten - alo/pabo-opleiders
Focust op: 2: 2 uur (verplicht) bewegingsonderwijs
Combinatie van theorie en praktijk

Omschrijving
In deze workshop maakt u kennis met de theorie en praktijk van het doeldomein " Bewegen Regelen"
zoals deze in een nieuw boek wordt uitgewerkt.  Het  samen leren regelen van beweegactiviteiten
vraagt van de leerkracht specifieke methodische keuzes zodat er een opbouw ontstaat van kleuters
naar groep acht van de basisschool. In de workshop gaan we een spel onderzoeken naar alle
regelactiviteiten die van belang kunnen zijn om er een "duurzaam" spel van te maken, die de kinderen
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zelf op een rechtvaardige wijze onderhouden. Hierdoor krijgt de leerkracht de tijd om te observeren.
Meer info: artikel in LO-magazine
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10713&m=1647616785&action=file.download

15. Digitalisering binnen het bewegingsonderwijs
Door: Koen kockmann
Gericht op: Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs - Speciaal onderwijs
Voor: Vakleerkrachten - Groepsleerkrachten
Focust op: 2: 2 uur (verplicht) bewegingsonderwijs
Combinatie van theorie en praktijk

Omschrijving
Tijdens de workshop gaan we kijken welke mogelijkheden er zijn met het inzetten van tablets/iPads
binnen het bewegingsonderwijs. Hoe kan ik de les interessanter, uitdagender of makkelijker maken
met ondersteuning. Tijdens de workshop gaan we ervaren hoe het is om een tablet/iPad in te zetten
en welke voordelen het oplevert.    Wij hanteren hierbij geen methodiek, maar zijn uitsluitend te
uitbreiding of ondersteuning van de lessen.

16. Een Motorlab opzetten voor groep 1 t/m 4 (5 t/m 8 in ontwikkeling)
Door: Hans Stroes
Gericht op: Primair onderwijs
Voor: Vakleerkrachten - Buurtsportcoaches - Groepsleerkrachten - Schoolleiders
Focust op: +1: meer en specialistische bewegen op school (bewegend leren, pauzesport, enz)
Combinatie van theorie en praktijk

Omschrijving
Het ‘Motorlab NL’ is een bewegingscircuit in de speelzaal en een onderdeel van de dynamische
schooldag.  Eén van de mogelijkheden om meer beweegmomenten in de schooldag te brengen.
Circuitonderdelen zijn grote en kleine motoriek, samenwerken, bewegend rekenen en bewegend taal.
Ruim 70 basisscholen zijn de 10 ontworpen motorlabs aan het uittesten en de deelnemende klassen
zijn enthousiast.  In deze workshop worden filmpjes van verschillende circuits getoond en uitgelegd
hoe het circuit werkt. Welke voor- en nadelen kom je in de praktijk tegen en wat zijn de effecten?

6. Burner Academy
Door: Dennis Witsiers
Gericht op: Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs - Speciaal onderwijs - Rondom school
Voor: Vakleerkrachten - Buurtsportcoaches - Groepsleerkrachten
Focust op: 2: 2 uur (verplicht) bewegingsonderwijs; +2: bewegen na schooltijd; en +2: bewegen

na schooltijd
Praktijk

Omschrijving
Natuurlijk wordt Burner Games in al zijn diversiteit tijdens de vaste uren bewegingsonderwijs op
school gespeeld, waarbij natuurlijk beter leren bewegen, naast oa. het leren van sociale vaardigheden
en de beleving van het plezier van bewegen, doel is. Maar Burner Games is meer dan dat en kunnen
ook ingezet worden tijdens het extra uur en specialistisch bewegen, waarbij deze spellen tevens als
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middel worden gebruikt. En tenslotte zijn ook deze Burner Games weer inzetbaar in het na- en
buitenschools sporten, bij sportverenigingen en pleinsporten of buurtactiviteiten.   Deze nieuwe
Burner Games zijn actieve, intensieve, actuele, leuke spelletjes, die uitermate geschikt zijn om te
spelen met uw leerlingen. De grote kracht van deze spelen is dat ze erg intensief zijn voor iedereen,
omdat elke leerling zijn eigen rol kan pakken en dat de beste beweger niet persé hoeft te winnen.   Wij
gaan tijdens deze workshop in elk geval veel nieuwe en zeer diverse Burner spellen spelen en
gegarandeerd veel plezier beleven! Welkom bij 2+1+2, welkom op de Burner Academy.

17. Rolstoel activiteiten
Door: Jolanda Gudde en Simone Tang
Gericht op: Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs - Speciaal onderwijs
Voor: Vakleerkrachten - Buurtsportcoaches
Focust op: +1: meer en specialistische bewegen op school (bewegend leren, pauzesport, enz) en

+2: bewegen na schooltijd
Praktijk

Omschrijving
Tijdens de workshop zullen we allemaal activiteiten doen die geschikt zijn voor rolstoel leerlingen.
zowel op het speciaal onderwijs als leerlingen in de reguliere gymlessen.    Samen komen we tot
nieuwe activiteiten en ideeën, zodat elke leerling actief mee kan bewegen.

18. Turnen hoe ging dat ook al weer?
Door: Calo turnsectie
Gericht op: Voortgezet onderwijs
Voor: Vakleerkrachten
Focust op: 2: 2 uur (verplicht) bewegingsonderwijs
Praktijk

Omschrijving
Actief met elkaar in de zaal aan de slag als deelnemer en hulpverlener. Eigen vaardigheid in bewegen
en hulpverlenen met elkaar doen en bespreken, waardoor je bekende en nieuwe turnonderdelen met
vertrouwen kan blijven geven.

19. Inclusief schoolplein
Door: Ron ten Broeke en collega's
Gericht op: Primair onderwijs - Speciaal onderwijs
Voor: Vakleerkrachten - Buurtsportcoaches - Groepsleerkrachten - Schoolleiders
Focust op: +1: meer en specialistische bewegen op school (bewegend leren, pauzesport, enz)
Praktijk

Omschrijving
Bewuste begeleiding van speelgedrag op het plein  Iedere leerling heeft behoefte aan vrije
speelmomenten. Toch is het niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend om op die momenten met
plezier te kunnen spelen. Op het speelplein bijvoorbeeld ontbreekt soms een uitdagende en
gestructureerde speelomgeving. Hierdoor kunnen leerlingen het pleinspelen als onprettig gaan
ervaren en zo ontwikkelingskansen missen.    De speelmethode van Beweeg Wijs is een erkende
interventie en speelt in op belangrijke vrije speelmomenten van kinderen. Hiervoor gebruikt Beweeg
Wijs beproefde werkzame elementen o.a. een uniek kleurenconcept (www.speelgedrag.nl), waarin
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kinderen beter leren samenspelen in een uitdagende en gestructureerde omgeving. De methodiek
wordt landelijk succesvol toegepast in regulier onderwijs en is specifiek op maat te maken voor
leerlingen in cluster 1,2,3 en 4 scholen.      Onderdeel van de methode zijn de ingedeelde kleurenzones
op het schoolplein (ook toepasbaar op uw plein!)  Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die
afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit is een veelbelovende
strategie om lichamelijke activiteit te bevorderen.     Deze bovenstaande informatie zal – in theorie en
praktijk – nader worden toegelicht tijdens de Beweeg Wijs workshop. U maakt kennis en doet mee
met uitdagende pleinspelen voor groep 1 t/m 8.
Meer info:
https://www.linkedin.com/posts/ron-ten-broeke-0a0b3844_dynamischeschooldag-lerenaandezaan-inc
lusiefplein-activity-6939921620492824576-kqWu?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_
app

20. NTG-2: Spelinzicht
Door: Gwen Weeldenburg
Gericht op: Bovenbouw Primair onderwijs – Voortgezet onderwijs
Voor: Vakleerkrachten - Buurtsportcoaches
Focust op: 2: 2 uur (verplicht) bewegingsonderwijs
Praktijk

Omschrijving
In deze workshop nemen de speldocenten van Fontys Sporthogeschool en tevens auteurs van het
vakdidactisch boek Spelinzicht deelnemers mee in de uitgangspunten van een spel(er)gecentreerde
didactiek van spelsportonderwijs. In deze workshop wordt expliciet ingegaan op
differentiatiemogelijkheden in spelvormen en hoe de motivatie van leerlingen  kan worden
bevorderd. 

21. NTG-4: Pickleball
Door: Alexander Nagelhout en Michiel Kruiswijk
Gericht op: Bovenbouw Primair onderwijs – Voortgezet onderwijs
Voor: Vakleerkrachten - Buurtsportcoaches
Focust op: 2: 2 uur (verplicht) bewegingsonderwijs
Praktijk

Omschrijving
De essentie van het concept spelgecentreerd leren spelen is het creëren van een goed en leerrijk spel.
Pickleball is een relatief nieuw terugslagspel dat veel potentie heeft voor leerlingen in het
bewegingsonderwijs. In deze workshop ontdekken deelnemers verschillende spelvormen in de
praktijk Inzet van de workshop is om de gein van het spelletje te ervaren, er iets beter in te worden en
te onderzoeken welke kansen dit spel heeft voor leerlingen met verschillende niveaus in de les
bewegingsonderwijs.
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22. Bewegen en identiteit, een mooi koppel
Door: Jacob Nienhuis
Gericht op: Voortgezet onderwijs
Voor: Vakleerkrachten - Buurtsportcoaches - Groepsleerkrachten
Focust op: Rol van de leraar of begeleider voor de groep
Theorie

Omschrijving
Over beweegidentiteit en welke rol LO kan spelen bij de ontwikkeling daarvan. In het voorjaar van
2022 heeft de SLO een verkenning georganiseerd rond het thema beweegidentiteit (BI). Tijdens deze
workshop worden de opbrengsten van deze verkenning gepresenteerd en toegelicht. Vervolgens gaan
we met elkaar in gesprek over deze opbrengsten. Wat vinden jullie ervan? Sluit dit aan bij gedachten,
kennis, ervaringen van de deelnemers? Het tweede deel van de workshop gaan we onderzoeken op
welke manier LO een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van BI van leerlingen? Welke
leerdoelen zien we voor ons? Wat betekent dat voor de leerlingen? Wat betekent dat voor de docent
LO?

23. Dynamische schooldag
Door: Wim van Gelder
Gericht op: Voortgezet onderwijs - Speciaal onderwijs - Rondom school
Voor: Vakleerkrachten  - Groepsleerkrachten - Schoolleiders
Focust op: +1: meer en specialistische bewegen op school (bewegend leren, pauzesport, enz)
Theorie

Omschrijving
Te veel zitten is ongezond en ongewenst. Toch wordt er op bijna elke school teveel gezeten!? In het VO
nog meer dan op het PO. Een school(dag) dynamischer inrichten kan groot effect hebben op het
welzijn, de gezondheid en van kinderen, leerlingen, pubers, leerkrachten en tevens van grote invloed
zijn op het pedagogisch klimaat.    Welke rol kan een (vak)leerkracht spelen?     • Een overzicht van de
mogelijkheden om de schooldag dynamischer te maken  • Aan de hand van praktische voorbeelden  .
van laagdrempelige Energizers tot interessante Bewegend leren-activiteiten  • Wat is volgens de
wetenschap het effect van meer bewegen tijdens een schooldag?  • Welke bronnen en middelen zet je
in om een dynamische schooldag te organiseren?  - wat is de plek of de rol van het
bewegingsonderwijs en het schoolplein in een dynamische schooldag?
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24. Kennis- en Innovatieagenda Sport en Bewegen in relatie tot Lichamelijke Opvoeding
Door: SIA Lectorenplatform Sport en Bewegen
Gericht op: Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs - Speciaal onderwijs
Voor: Vakleerkrachten  - Groepsleerkrachten - Schoolleiders
Focust op: +1: meer en specialistische bewegen op school (bewegend leren, pauzesport, enz)
Theorie

Omschrijving
In deze interactieve sessie wordt ingegaan op de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waar
sport- en beweegprofessionals de komende jaren mee te maken hebben. Samen diepen we de vier
onderzoeksthema’s: 1. Nederland in beweging, 2. Vaardig in bewegen, 3. Meervoudige waarde van
sport en bewegen en 4. Technologie als vloek en als zegen verder uit en de rol die vakleerkrachten LO
in deze thema's kunnen en willen spelen. Daarnaast spreken we over hoe te komen tot de vorming
van duurzame innovatie communities rondom deze uitdagingen.

LO- en Sporttweedaagse 23 en 24 november Windesheim Zwolle


