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door Hiske Blom, adviseur bij Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
ROC Nijmegen (10.000 studenten in 2014) ligt met één van haar locaties naast het centraal station. Dit
regionale opleidingscentrum met haar uitgebreide sport en beweegaanbod heeft de primeur. Zij mag zich
sinds begin februari als eerste MBO-school van Nederland een Gezonde School noemen. 11 jaar geleden
(2003) begon Frans van der Wielen samen met enkele collega’s met het opzetten van een nieuw sporten beweegaanbod voor alle studenten. Na wat brainstormen besloten ze het programma ‘Sport op Maat’
te noemen. Hun harde werk is nu bekroond met het themacertificaat Bewegen en sport van het vignet
Gezonde School. Hier het verhaal over hoe de sport en beweegactiviteiten die destijds door Frans van de
Wielen en zijn collega’s gestart zijn, inmiddels flink op stoom zijn en lopen als een goed geoliede trein.
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Sport en bewegen in het MBO
Met de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in 1996 komt de verankering van
bewegen in het MBO curriculum te vervallen. Sport en bewegen verdwijnt daardoor op veel
opleidingen uit het lesaanbod. Na 10 jaar ziet men in dat dit geen wenselijke ontwikkeling is
en krijgt bewegen een plek in taakgebied zeven van Leren, Loopbaan en Burgerschap (2006).
Het taakgebied Leren, Loopbaan en Burgerschap beschrijft de kwalificatie-eisen op het gebied
van burgerschap, leren en loopbaan van deelnemers. Inmiddels is er een nieuw document. Dit
heet kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap. In deze kwalificatie-eisen staat de dimensie
Vitaal burgerschap. Hierbij gaat het om de bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de
eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer. De kwalificatie-eisen staan naast de eisen die gesteld worden aan deelnemers om in een bepaald beroep
aan de slag te kunnen. Die beroepseisen staan in het kwalificatiedossier. De kwalificatie-eisen
Loopbaan en Burgerschap en het kwalificatiedossier geven dus samen aan wat een MBO-student
moet kennen en kunnen om zijn diploma te krijgen. De vorm van toetsing kan verschillen.
De school kan kiezen voor schriftelijke toetsen, of voor andere vormen. Denk aan aanwezigheidsplicht bij bepaalde lessen, verplichte deelname aan bepaalde activiteiten, het maken van
opdrachten, werkstukken of het houden van presentaties. Deze eisen leggen de instellingen
vast in hun ‘Onderwijs- en Examen Reglement (OER)’ of een vergelijkbaar planningsdocument.
Bron: www.kvlo.nl en www.mboraad.nl
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uitgegroeid tot een breed activiteitenaanbod dat
stevig staat. Met een sportbureau, 6,5 FTE en een
team van tien personen wordt er elke werkdag hard
gewerkt om de studenten verschillende sporten te
laten ervaren. ‘Hoe je een kruiwagen moet tillen kan je
als het moet wel met een plaatje in een boek visueel
maken, maar welke sport of bewegingsvorm bij je past,
dat moet je gewoon zelf ervaren. Daarom verplichten
we alle studenten om mee te doen aan ‘Sport op Maat’’
aldus Frans. De school biedt heel veel verschillende
activiteiten aan. Meiden staan zich uit te leven in de
danszaal en lachen samen om de bizarre zumba-moves
die de instructeur voordoet. Een groep jongeren werkt
zich in het zweet in de spinning zaal. Een uur later
wordt in de gymzaal een tafeltennis clinic gegeven.
Twee jongens zijn daar bezig om meneer van de Wielen
uit te dagen voor een wedstrijdje tafeltennis. ‘Ik maak
je in, ik weet het zeker!’. Naast het programma binnenin het gebouw, zijn er ook activiteiten buiten de
muren van het ROC. Een GPS-wandeling door de stad,
een golfclinic, een outdoor-weekend. Het is duidelijk
te zien dat er voor ieder wat wils wordt georganiseerd.

Frans vertelt: ‘Onze activiteiten zijn zo goed omdat
het een verplicht programma is, waarbinnen de studenten volop keuzevrijheid hebben. Iedereen moet
deelnemen, maar ze mogen wel zelf kiezen wat en
2

Het programma ‘Sport op Maat’

Het programma ‘SportopMaat’ ondersteunt de ambitie
van het ROC Nijmegen en wil beweging en gezond leven
stimuleren bij haar studenten. Met een breed aanbod
aan activiteiten worden studenten uitgedaagd om verschillende sporten uit te proberen om zo een sport of
beweegvorm te vinden die bij hen past.
Het programma Sport op Maat bestaat uit drie onderdelen:
1. De fittest van Testjeleefstijl (1ste leerjaar)
2. De leefstijltest van Testjeleefstijl (1ste leerjaar)
3. Het beweegprogramma Sport op Maat
Voor studenten die BOL opleidingen (Beroeps Opleidende Leerweg waarbij
studenten
minimaal
20% en maximaal 60%
stage lopen) volgen
zijn alle drie de onderdelen verplicht. In hun
rooster wordt dan ook
rekening gehouden met
ruimte voor deelname
aan deze activiteiten.
Voor BBL studenten
(Beroepsbegeleidende
Leerweg, een combinatie van werken en
leren) zijn alleen de
eerste twee onderdelen
verplicht en is het derde onderdeel optioneel.
Studenten moeten in de eerste twee leerjaren van de
opleiding via het Sport op Maat programma minstens
90 clinicpunten (gemiddeld 6 clinics van 3 à 4 bijeenkomsten) halen. Het derde leerjaar staat op 15
clinicpunten (1 clinic).
Via de website www.sportopmaat.nl kunnen
studenten zien welke verschillende activiteiten aangeboden worden. Ze kunnen
online aangeven welke activiteit ze
wanneer willen volgen. Door de persoonlijke inlog is het voor de student
(en de docenten) ook zichtbaar hoeveel
clinicpunten hij/zij heeft behaald. De
activiteitenbegeleiders geven eveneens
via de website aan of de student ook daadwerkelijk aanwezig was. Opleidingen kunnen ervoor kiezen om Sport op Maat op te
nemen in de voortgangsbeoordeling van de studieloopbaan van de student.
Zie voor meer achtergrondinformatie: Handboek Bewegen en sporten in het MBO, pag 73
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Vignet Gezonde School
MBO-scholen die structureel, planmatig
en integraal aan de gezondheid van hun
studenten en medewerkers werken kunnen,
per locatie, het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School.
Daarmee laten zij zien dat gezondheid op
school belangrijk vinden. Het vignet maakt
zichtbaar dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria.
De meeste scholen werken al op verschillende
manieren aan gezondheid. De Gezonde School
verbindt losse activiteiten in een planmatige
en structurele aanpak. Met het vignet mag de
MBO-schoollocatie zich gedurende drie jaar
Gezonde School noemen en het logo voeren.
Het vignet Gezonde School MBO bestaat
uit vijf thema’s waarvoor een schoollocatie
certificaten kan behalen, waaronder sport en
bewegen.
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Meer informatie:
http://www.gezondeschool.nl/mbo/vignet-gezonde-school/
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‘Grip’ een Sport op Maat-programma voor studenten van ROC Nijmegen met overgewicht
Doel van Grip is om studenten met overgewicht te helpen bij het aanpassen van hun leefstijl op gebied van voeding
en bewegen. Het programma duurt 4 maanden en de deelnemers gaan onder persoonlijke begeleiding van een personal
trainer aan de slag met een individueel beweegprogramma. Daarnaast krijgen de deelnemers voedingsadviezen. Met
behulp van een meet moment aan de start van het programma en na twee maanden worden vorderingen in gewicht,
buikomvang en conditie inzichtelijk gemaakt.
Het programma start met een intake gesprek, waarin thuissituatie, welbevinden, eet- en beweeggedrag, beschikbare
tijd en motivatie worden besproken. Dan wordt bekeken of de deelnemer kan starten met Grip. De deelnemer gaat vervolgens 2 keer per week, onder begeleiding van de personal trainer, aan de slag met het individuele beweegprogramma.
Bovendien wordt de “Gripper” geacht 1 keer per week zelfstandig te sporten. Na 2 weken wordt er onder begeleiding
van een diëtist een voedingsdagboek opgesteld en volgen er voedingsadviezen. Tegen het einde van het programma
wordt de “een op een” begeleiding afgebouwd en gaan de deelnemers zelfstandig of in groepjes verder. Grip wordt
afgesloten met een exitgesprek.
Inmiddels (peildatum 6 januari 2014) hebben meer dan 50 studenten van ROC Nijmegen het Grip-programma gevolgd.
De deelnemers geven aan erg tevreden te zijn met de begeleiding (25 deelnemers van de 26) en het bereikte resultaat
tot nu toe (20 deelnemers van de 26). Er zijn slechts 3 deelnemers die het programma zijn begonnen en tussentijds
zijn uitgevallen.
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