Algemene karakteristiek van het onderwijs in de onderbouw VO
Het onderwijs in de onderbouw maakt deel uit van het funderend onderwijs (primair en voortgezet
onderwijs). In het stelsel als geheel bevindt de onderbouw zich tussen het basisonderwijs en de
bovenbouw van de verschillende schoolsoorten in het voortgezet onderwijs. In de ontwikkelingsfase
van leerlingen krijgt dit onderwijs een plaats tussen het 12e en het 14e jaar. De positie op deze twee
dimensies bepaalt in belangrijke mate het eigene van deze fase van ontwikkeling.
Ten eerste is daar het perspectief van de leerling, het opgroeiende kind tussen 12 en 14 jaar.
Jongeren ontwikkelen zich in deze fase vaak snel en soms ook schoksgewijs. Het is bij uitstek een fase
van ontdekken van je talenten en je mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Er is sprake van groei,
lichamelijk en zeker ook mentaal en sociaal. Kinderen verbreden hun blik, worden zelfstandiger,
kiezen steeds meer hun eigen sociale verbanden en ontwikkelen daarin hun eigen opvattingen,
waarden, interesses en voorkeuren. De begrippen ‘afstand’ en ‘verkennen’ zijn centrale en
kenmerkende begrippen voor deze ontwikkelingsfase. Kinderen moetenvaak verder van huis,
verlaten de basisschool in hun directe omgeving en gaan naar een school voor voortgezet onderwijs
in een andere wijk, dorp of stad. Geleidelijk aan komen zij ook figuurlijk meer los van thuis.
Vertrouwde opvattingen, waarden, normen en gewoonten stellen zij ter discussie. Ook de relatie tot
leerkrachten verandert: er komt een einde aan de situatie waarin de leerling de hele schooldag te
maken had met één of twee leerkrachten, ook nog eens in een eigen klaslokaal. In hun nieuwe
werkelijkheid wisselen leerlingen een aantal malen per dag van leerkracht, vak en lokaal.
Het tweede perspectief is dat vanuit het stelsel. De onderbouw combineert het funderende karakter
van het basisonderwijs met het oriënterende karakter van de eerste fase van het voortgezet
onderwijs. Inhoudelijk gaat het om basiskennis en -vaardigheden die de samenleving voor alle
leerlingen van belang vindt voor een goed maatschappelijk functioneren, nu en later. Deze inhoud
wordt daarom vastgelegd in de kerndoelen voor de onderbouw. Daarnaast is in het stelsel als geheel
de onderbouw bij uitstek een periode van oriëntatie en keuze: de laatste periode waarin leerlingen
nog mogelijkheden hebben om zonder al te grote problemen over te schakelen naar een ander
schooltype of naar een andere leerweg. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn ze bezig
met keuzes die van invloed zijn op hun verdere (school)loopbaan. In de verschillende
onderwijsactiviteiten oriënteren leerlingen zich daartoe op zichzelf (wie ben ik, wat wil ik, wat kan
ik?), op hun ontwikkelingsmogelijkheden (hoe zou ik willen worden, hoe zou mijn leven er uit kunnen
zien, wat wil ik leren?) en op de wereld van studie en beroep (welke mogelijkheden zijn er voor mij?).
Het onderwijs in de onderbouw wil recht doen aan de ontwikkelingsfase van kinderen in de leeftijd
van 12 tot 14 jaar door hen te helpen hun wereld te begrijpen en uit te breiden, hen te leren omgaan
met verschillen tussen individuen en groepen mensen, en door hen in staat te stellen in toenemende
mate zelf sturing te geven aan hun leren en zelf verantwoordelijkheid te nemen.
De belangrijkste kenmerken van het onderwijs in de onderbouw zijn:
De leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig
Recente inzichten in hoe kinderen leren, maken duidelijk dat actief en zelfstandig leren een hoger
rendement oplevert dan passief. Daarnaast komt het tegemoet aan de behoefte aan zelfstandigheid
van kinderen in deze ontwikkelingsfase. Om actief en zelfstandig leren mogelijk te maken, is ‘leren
leren’ een wezenlijk onderdeel van het onderwijs.
De leerling leert samen met anderen
Ook hierbij speelt de rendementsgedachte een rol, maar het samen leren en werken biedt ook
mogelijkheden tot het ontwikkelen en uitbreiden van sociale en communicatieve vaardigheden.
Daarnaast kan het leiden tot reële oefensituaties in het leren erkennen van en leren omgaan met
verschillen tussen mensen.

De leerling leert in samenhang
Het is voor leerlingen soms moeilijk de samenhang te zien tussen de verschillende vakken in het
voortgezet onderwijs. ‘Leren in samenhang’ betekent onder andere dat leerkrachten die relaties
tussen de inhoud uit de verschillende vakken en leergebieden aanbrengen, en dat zij leerlingen laten
werken vanuit het geheel naar het deel.
De leerling oriënteert zich
Het oriënterend karakter van de onderbouw betekent onder andere dat leerlingen zicht krijgen op de
mogelijkheden voor hun verdere (school)loopbaan, op de kenmerken van verschillende soorten
arbeid en op de samenleving waarin zij leven. Daartoe hoort ook de oriëntatie op waarden, normen
en opvattingen in onze maatschappij. Onderwijs met een oriënterend karakter impliceert dat
leerlingen leren keuzes te maken tussen de mogelijkheden die zij door hun oriëntatie ontdekken. Zij
toetsen deze mogelijkheden aan de eigen interesses en ambities.
De leerling leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving
Uiteraard behoren nieuwe, moderne leermiddelen (waaronder Ict) en een veilig en schoon gebouw
deel uit te maken van de leeromgeving van een leerling. Maar er is meer. Leerlingen van 12 tot 14
jaar verkennen mogelijkheden en grenzen van zichzelf en anderen. Ze zoeken daarin ook uitdagingen
en risico’s. Hun leeromgeving moet daaraan tegemoetkomen en tegelijkertijd voor veiligheid zorgen:
een klimaat dat prikkelt tot leren; contexten die realistisch en herkenbaar zijn; een sfeer waarin
fouten gemaakt mogen worden; conflicten die opgelost worden door met elkaar te praten en naar
elkaar te luisteren, en waarin gezond en verantwoordelijk gedrag wordt gestimuleerd.
De leerling leert in een doorlopende leerlijn
Onderwijs in de onderbouw wordt gekenmerkt door de zorg voor een doorlopende leerlijn, over de
breuken binnen het stelsel heen: van primair naar voortgezet onderwijs en van onderbouw naar
bovenbouw. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat de verschillen zo klein mogelijk worden gemaakt.
Duidelijke overgangen bieden de leerling ook sterke mogelijkheden tot bewust ervaren van groei.
Onderwijs en begeleiding moeten erop gericht zijn de leerling zo goed mogelijk over de breuklijnen
heen te helpen en de groei-ervaring voor elke leerling tot een positieve te maken.

Bewegen en sport
Karakteristiek
Bewegen en sport
Het leergebied is erop gericht alle kinderen te brengen tot blijvende en verantwoorde deelname aan
bewegen en sport, tot een bewuste keuze voor bewegen in het algemeen en voor specifieke
bewegingsactiviteiten in de vrije tijd. Daarop is dan ook de verschuiving gericht van het leren van de
basisvormen van bewegen, waarop in het basisonderwijs de nadruk ligt, naar een brede oriëntatie op
actuele bewegingscultuur in het voortgezet onderwijs.
De leeftijd van 12 tot 14 jaar is een turbulente periode, met een snelle verandering in lichamelijke
kenmerken. Tegelijkertijd betekent de overgang naar een andere school een ingrijpende verandering
in de sociale omgeving. De leerlingen moeten op zoek naar een nieuwe plek en identiteit in dat
geheel. Dat vergt oriëntatie en aanpassing. In deze periode worden leerlingen zich ook meer bewust
van hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden en die van anderen. Prestaties in dit leergebied
zijn voor iedereen zichtbaar. Dat maakt leerlingen kwetsbaar. Het is daarom in deze leeftijdsfase
belangrijk dat ze kansen krijgen hun mogelijkheden in een veilige omgeving te verkennen en leren
hun zelfvertrouwen op het gebied van hun bewegingsmogelijkheden verder te ontwikkelen en te

benutten. Respectvol omgaan met verschillen in belangstelling, begaafdheid en tempo vraagt
voortdurend om flexibiliteit en om uitdagende en aansprekende bewegingssituaties. Aansluiten bij
de bewegingservaring uit de basisschoolperiode is daarbij essentieel.
Leren bewegen is bij uitstek een groepsactiviteit. Leerlingen verkennen en ontwikkelen naast hun
mogelijkheden in de rol van beweger ook die in de rol van ondersteuner en organisator. Er wordt
veelvuldig een beroep gedaan op verschillende sociale en regelvaardigheden. In tal van situaties
wordt van leerlingen verwacht dat ze elkaar helpen, onderling rollen en taken verdelen, op veiligheid
letten, respectvol met elkaar omgaan, zorgzaam zijn voor elkaar, met elkaar regels afspreken,
samenwerken en samen spelen. Leerlingen leren eenvoudige regeltaken vervullen, zoals elkaar hulp
verlenen, aanwijzingen geven en coachen, organiseren en rollen als scheidsrechter of jury vervullen.
Deze sociale en regeltaken maken het niet alleen mogelijk samen te bewegen, maar bieden
leerlingen de mogelijkheid te leren hoe ze die activiteiten met elkaar veilig op gang kunnen brengen
en op gang kunnen houden. Ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen bewegen en dat
van anderen, ook als de onderlinge verschillen groot zijn.
In het leergebied zijn relaties te leggen met de leergebieden Kunst en cultuur, Mens en natuur en
Mens en maatschappij.

Kerndoelen
53.

De leerling leert zich mede met het oog op buitenschoolse beoefening op praktische wijze te
oriënteren op veel verschillende bewegingsactiviteiten uit gevarieerde gebieden als spel,
turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in de
bewegingscultuur, en daarin de eigen mogelijkheden te verkennen.

54.

De leerling leert door middel van uitdagende bewegingssituaties zijn bewegingsrepertoire uit
te breiden.

55.

De leerling leert de hoofdbeginselen van de bewegingsactiviteiten op eigen niveau toe te
passen.

56.

De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten sportief te zijn, rekening te houden met de
mogelijkheden en voorkeuren van anderen, en respect en zorg te hebben voor elkaar.

57.

De leerling leert eenvoudige regelende taken te vervullen die het mogelijk maken, zelfstandig
en samen met andere leerlingen bewegingsactiviteiten te beoefenen.

58.

De leerling leert door deel te nemen aan praktische bewegingsactiviteiten de waarde van het
bewegen voor gezondheid en welzijn kennen en ervaren.

