PROGRAMMABOEK

LO- EN
SPORTTWEEDAAGSE
23-24 november Windesheim Zwolle

Met plezier leren bewegen
en sporten op school

Het thema van deze dag is:

NOVEMBER

Met plezier leren bewegen en sporten
op school.

Er is dan ook steeds meer aandacht voor de
kwaliteit van bewegen en sport op school.
Dat vraagt om verantwoorde, kwalitatieve
lessen bewegingsonderwijs, maar ook
om verantwoorde en betekenisvolle
beweegmogelijkheden tijdens pauzes
(of andere momenten) in school en ná
schooltijd. Vooral bij het naschoolse sport
en bewegen spelen ook sportorganisaties
een belangrijke rol. Tijdens deze dag staat
de praktijk van deze verschillende contexten
centraal, met als doel zoveel mogelijk het
plezier in bewegen te stimuleren.

Bewegen tijdens de schoolperiode is voor
alle leerlingen van groot belang. School is
de plek waar alle kinderen goed, voldoende
en met plezier moeten kunnen bewegen als
basis voor een leven lang bewegen.

DAG VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING
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Programma 23 november
Tijd

Programma

Locatie

09:00 uur

Inloop met koffie/thee

Atrium (H)

09:30 uur

Opening LO- en Sporttweedaagse
Keynote Professor Suzanne Lundvall: Post, present and future Physical
Education – from crises to a call for a pedagogy of hope

Auditorium (H)

10:45 uur

Workshopronde 1

Gebouw A, C, X en S

12:30 uur

Lunch

Atrium (H)

13:30 uur

Workshopronde 2

Gebouw A, C, X en S

15:15 uur

Workshopronde 3

Gebouw A, C, X en S

16:45 uur

Informele afsluiting
Atrium (H)

17:15 uur

Einde Dag voor Lichamelijke Opvoeding

Keynote
Post, present and future
Physical Education – from crises
to a call for a pedagogy of hope
Suzanne Lundvall is professor in Sport
Science at the Department of Food
and Nutrition, and Sport Science,
University of Gothenburg, and guest
professor at Western University of
Applied Sciences (HVL), Department
of Sport, Food and Natural Sciences,
Norway. She is a Physical Education
and Health (PEH) teacher educator and
teaches in sport and health didactics,
as well as in research methods. Her
current research interest is directed
towards PE and sustainability, a
faculty financed research initiative.
Furthermore, her research focus on
learning and meaning making in
PEH, and young people’s attitudes
and perceptions of organized club
sport. Several of her research projects
have a gender and/or intersectional
perspective.

DR. SUZANNE LUNDVALL
The subject Physical Education has for a long time
been criticized globally and at times locally for not
being inclusive, not enough health-oriented and
lacking aspects of lifelong learning.
Still there are high expectations from surrounding
society on what the subject can contribute with. Can
changes of perspectives contribute with a pedagogy
of hope? What theories and/or pedagogical and
didactical theories could be considered? Is physical
literacy, education for sustainability, and/or new
forms of assessments a way to go? The presentation
will touch upon a re-orientation of perspectives and
pedagogical/didactical considerations with a focus
on tomorrow.

KEYNOTE SPREKER

Tijdens de eerste studiedag zijn er
praktijkworkshops,
themasessies
en
ontvangen we een internationale spreker
uit het vakgebied. Er is ook ruime aandacht
voor de praktische toepasbaarheid van
onderzoeksresultaten en innovaties in het
bewegingsonderwijs.

DAG VAVOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

DAG VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

PLATTEGROND

DAG VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

Welkom op hogeschool Windesheim

PRAKTISCHE INFORMATIE

!

SESSIERONDES

Dag voor Lichamelijke Opvoeding
Tijdens de Dag voor Lichamelijke Opvoeding
zijn er drie sessierondes met als thema’s “De
praktijk aan het woord en in beweging” en
“Praktijkgericht onderzoek op ALO”s, netwerken
en masters” .
Een gedetaileerd overzicht van alle workshops is
te downloaden via
www.dagvanhetsportonderzoek.nl/dlo
of scan de QR code voor de link.

Praktijk

Praktijkgericht
onderzoek

Combinatie
van theorie en
praktijk

Theorie

De praktijk aan het woord en in beweging

Praktijkgericht onderzoek op ALO’s, netwerken & masters

Ronde 1 | 10:45 - 12:15 uur

Ronde 2 | 13:30 - 15:00 uur

10:45 - 12:15 UUR

2

SESSIERONDE

1

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! Het kijkgedrag van
LO-docenten

Sessieleider

Zaal 10

Theo de Groot en Wendy
Aertsen

Zaal 11

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)?

Zaal 7

4

Badminton voor iedereen en overal

Zaal 2-3

5

Fijne motoriek en handschriftontwikkeling

6

Burner Academy

7

Bewegend Wiskunde / Rekenen voor de
bovenbouw basisonderwijs en onderbouw
voortgezet onderwijs

8
9
10

Netwerk Teaching Games (NTG-1):
Handbalachtige spelen & Jumpshot Handball!
Netwerk Teaching Games (NTG-3): Spelsportcast
in praktijk

A1.31

Zaal 9

Buiten voor het
hoofdgebouw

Zaal 5

Zaal 4

Titel

Ruimte

Sessieleider

1

Onderzoek op de Calo Zwolle – lectoraat
Bewegen, School & Sport

A1.61

Lector: Dr. Ivo van
Hilvoorde

2

Onderzoek op de ALO Amsterdam – lectoraat
Bewegen in en om School

Zaal 7

Lector: Dr. Mirka Janssen

3

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

COMBI
3+6 in zaal 11

Lector: Dr. Sanne de Vries

4

Onderzoek op de ALO Eindhoven - lectoraat
Move to Be, Fontys Sporthogeschool

A0.76

Lector: Dr. Dave Van Kann

5

Onderzoek op de HAN Academie sport en
bewegen Arnhem/Nijmegen - expertiseteams
Health promotion & Health performance en
Talent identification & talent development

C0.22

Jan Willem Teunissen en
Age Scheper

6

Onderzoek op de ALO Groningen – lectoraat
Praktijkgerichte Sportwetenschap Groningen

COMBI
3+6 in zaal 11

Lectoren: Dr. Johan
de Jong en Dr. Remo
Mombarg

7

Netwerk Teaching Games

X1.90

Jeroen Koekoek, Daan
Geelen en Wytse Walinga

8

Netwerk Social justice (kick off )

C0.26

Corina van Doodewaard

9

Pareltjes van master opleidingen in NL

C0.28

Biek Leissner

Mariëtte van Maarseveen

Kristel Hutten, Liesbeth
Leistra, en Rianne
Mooibroek

Robbert de Keijzer

2

Hans Stroes

Dennis Witsiers

Jantien Stam en Ron ten
Broeke

Wytse Walinga en Jeroen
Koekoek

Daan Geelen

Een relatieparadox in het onderwijs

A1.32

Ivo Dokman

11

Dynamische schooldag (PO, SO)

A0.63

Wim van Gelder

12

Leren zelfreguleren

A1.61

Joop Duivenvoorden

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

13:30 - 15:00 UUR

1

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

Ruimte

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.

SESSIERONDE

Titel

NACHT VAN HET SPORTONDERZOEK

De praktijk aan het woord en in beweging
Ronde 3 | 15:15 - 16:45 uur

15:15 - 16:45 UUR

13

SESSIERONDE

3

Titel

Ruimte

Sessieleider

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

Zaal 10

Theo de Groot en Wendy
Aertsen

14

Burgerschap: Samen bewegen regelen?

Zaal 1

Schrijfgroep: samen
bewegen regelen o.l.v.
Chris Hazelebach

15

Digitalisering binnen het bewegingsonderwijs

Zaal 11

Koen Kockmann

16

Een Motorlab opzetten voor groep 1 t/m 4 (5 t/m
8 in ontwikkeling)

A1.31+A1.32

Hans Stroes

Burner Academy

Zaal 9

Dennis Witsiers

17

Rolstoel activiteiten

Zaal 2-3

Jolanda Gudde en
Simone Tang

18

Turnen, hoe ging dat ook al weer?

Zaal 8

Calo turnsectie

19

Inclusief schoolplein

Buiten voor het
hoofdgebouw

Ron ten Broeke en
collega’s

20

Netwerk Teaching Games (NTG-2): Spelinzicht

Zaal 4

Gwen Weeldenburg

6

21
22

Netwerk Teaching Games (NTG-4): Pickleball

Bewegen en identiteit, een mooi koppel

23

Dynamische schooldag (VO, SO)

24

Kennis- en Innovatieagenda Sport en Bewegen in
relatie tot Lichamelijke Opvoeding

Zaal 5

A1.61

A0.63

Zaal 7

Alexander Nagelhout en
Michiel Kruiswijk

Jacob Nienhuis

SPORTPUBQUIZ
Woensdagavond 23 november Theater De Spiegel
Voorafgaand aan de inhoudelijke Dag van het Sportonderzoek (DSO)
wordt inmiddels traditiegetrouw de Nacht van het Sportonderzoek (NSO)
georganiseerd. Deze avond vindt plaats in theater De Spiegel in het centrum
van Zwolle en biedt unieke mogelijkheid voor netwerken en ontmoeting.
De avond start met een voorstelling/pubquiz waarin de historische band
tussen sport en LO centraal zal staan. Na afloop is er een informele borrel.

Programma 23 november
Tijd
Programma
Met
plezier
leren bewegen
20:00 uur
met koffie/thee
en Inloop
sporten
op school
20:30 uur

Pubquiz en informeel avondprogramma

00:00 uur

Einde Nacht van het Sportonderzoek

Wim van Gelder

SIA Lectorenplatform
Sport en Bewegen

