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En verder
Clinics
Overigens geeft een ruime meerderheid
aan een clinic te verkiezen boven een
sporttoernooi. Reden hiervoor is de mogelijkheid die een clinic leerlingen biedt met
meerdere sporten tegelijk kennis te maken.
Maar ook hier geldt dat de voorkeur voor
wat betreft sporten uit blijft gaan naar atletiek, voetbal, hockey, judo en basketbal.
Scholen die zich voor een toernooi uitspraken deden dat vanwege het spanningselement dat een toernooi een leerling biedt.
Daarnaast verwachtten zij ook dat een
toernooi in de beleving van een leerling tot
veel plezier zal leiden.

KVLO peilt behoefte
buitenschoolse
schoolsportactiviteiten
Toegankelijkheid belangrijkste voorwaarde
Willen scholen binnen cluster 3 van het speciaal onderwijs deel
nemen aan een sportactiviteit, dan is toegankelijkheid voor de
leerlingen de belangrijkste voorwaarde. Deze conclusie trekt

Eveneens is gevraagd naar een aantal
randvoorwaarden voor deelname aan extern
georganiseerde sportactiviteiten. Opvallend was de keuze van Gehandicaptensport
Nederland als meest geschikte partij om
buitenschoolse sportactiviteiten te organiseren. Daarmee laat het kenniscentrum van de
gehandicaptensport de KVLO achter zich.

KVLO-stagiair Vincent Westerkamp in een recentelijk uitgevoerd
onderzoek naar de behoefte van extern georganiseerde sportacti
viteiten. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van KVLO en
naar aanleiding van een paragraaf in de beleidsnotitie 2008-2012
en mede door de massale aanmelding van zogenaamde ‘cluster
3-scholen’ voor de jaarlijkse voetbaldag.
Door: Vincent Westerkamp
In het onderzoek komt verder naar voren
dat atletiek, voetbal, judo, hockey en basketbal gezien worden als sporten die het
meest voldoen aan de toegankelijkheidseis. Bijkomend voordeel is dat deze sporten
ook kunnen rekenen op bovengemiddelde
interesse bij de leerlingen zelf.
Voor het onderzoek zijn in totaal 162
cluster 3-scholen benaderd. Onder cluster
3 vallen scholen voor zeer moeilijk lerende
kinderen, lichamelijk en meervoudig
gehandicapte kinderen en langdurig
zieke kinderen. De meerderheid van de

respondenten geeft aan in het geval van
een extern georganiseerde sportactiviteit
geen voorkeur te hebben voor een team- of
individuele sport. Zij die echter wel een
voorkeur uitspreken, doen dat voornamelijk voor een teamsport als voetbal of
hockey.
Een opvallend verschijnsel is dat een derde
van alle cluster 3-scholen aangeeft dat er
te weinig aanbod is van georganiseerde
activiteiten. Behalve uitbreiding van het
aanbod roepen deze scholen ook op voor
aanpassing van het niveau.

Budget
Van zowel Gehandicaptensport Nederland
en de KVLO, als ook van eventuele andere
externe organisatoren wordt echter wel
verwacht dat een toernooi wordt georganiseerd binnen een budget van € 3,40 per
leerling. Daarnaast zijn scholen niet bereid
langer dan een uur te reizen voor een toernooi of clinic. Een laatste aanbeveling is om
een eventueel evenement op donderdag
of vrijdag te laten plaatsvinden. Behalve
de beschikbaarheid van een vakdocent op
deze dagen speelt ook de aanwezigheid van
voldoende begeleiding een belangrijke rol.
Correspondentie:
schoolsport@kvlo.nl

ADVERTENTIE

Cursusaanbod najaar 2010:
- Zelfverdediging voor meisjes
- Adventure educatie
- Sportvoedingsadviseur
Het Expertisecentrum Sport & Gezondheid biedt
gerenomeerde cursussen en opleidingen. Na afloop
heb je praktische en theoretische vaardigheden,
die je direct in kunt zetten tijdens je werk.

EEN LEVEN LANG LEREN!
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.hva.nl/ESG. Deskundigheid in beweging.
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