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De leraar als ‘adviseur en
talentontwikkelaar’
Het vernieuwde beroepsprofiel voor de ‘gymnastiekleraar’ is voorbereid op de toekomst in sporten beweegland. Dat begint al met de nieuwe
naamgeving van het beroep; de ‘leraar bewegen
& sport’. Vanuit ons perspectief een belangrijke
stap om als leraar aan het sporten van opgroeiende kinderen een bijdrage te gaan leveren.
Door: Gerda Op het Veld en Arjen Boonstoppel

Voor een leven lang plezier in
sport en bewegen is het van belang
dat kinderen al tijdens de basisschoolleeftijd bewust gemaakt
worden dat sport en bewegen een
vanzelfsprekend onderdeel is van
een actieve leefstijl. Kwalitatief
goed bewegingsonderwijs met
een goede verankering van sportoriëntatie, via een doorlopende
leerlijn van binnen naar buitenschools, zorgt voor een stevig
fundament onder een levenslange sportloopbaan.

belangrijker in de leeftijd van het VO als steeds meer jongeren
hun binding met sport verliezen. In co-creatie met jongeren kan
de leraar bewegen en sport met (her)oriëntatie op sport zorgen
voor een blijvende binding met sport.
Talentherkenning
Op het gebied van talentherkenning is het van belang dat kinderen op jonge leeftijd al een goede basis leggen voor een latere
sportcarrière. De bijdrage die een gekwalificeerde leraar b&s kan
leveren aan een goed ‘motorisch en fysiek programma’ is ontzettend groot. Tevens kan de leraar b&s een bijdrage leveren om
de kinderen een keuze te laten maken voor een sport waarin ze
in staat zijn om op latere leeftijd te excelleren en tot de beste te
gaan behoren. Op deze manier zal de leraar b&s ook een bijdrage
leveren aan Nederland Sportland. Per slot van rekening wordt de
basis van een Olympische medaille gelegd in de onderwijsfase
van een talent en zo mag straks ook de leraar b&s trots zijn op de
Olympische medaille van zijn of haar vroegere leerling.
Meerwaarde
Het doet ons goed dat het Olympisch Plan, waarin Nederland op
Olympisch niveau in 2016 het eerste richtpunt is, is opgenomen
in het beroepsprofiel. Dat bevestigt in onze ogen dat sport en
onderwijs steeds dichter naar elkaar toe groeien en elkaars meerwaarde weten te waarderen.
Gerda Op het Veld werkt bij NOC*NSF in de unit sportontwikkeling
Arjen Boonstoppel werkt bij NOC*NSF in de unit topsport

Adviseur
De leraar bewegen en sport als adviseur kan daarin een belangrijke rol vervullen. Hij ziet alle kinderen, ook specifieke doelgroepen die niet van nature geïnteresseerd zijn in de sport, of
vanwege sociaaleconomische redenen niet kunnen deelnemen
aan het reguliere sportaanbod. De rol als adviseur wordt nog
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