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Play the Game

Move to Be
Slimme oplossingen om verantwoord en
duurzaam te sporten en te bewegen

Met het lectoraat Move to Be (voorheen Fysieke Activiteit & Gezondheid) wil Fontys
Sporthogeschool nadrukkelijk bijdragen aan het creëren van slimme oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen. Van het kind dat geïnspireerd wordt door
het bewegingsonderwijs tot de senior die het plezier in sport en bewegen (opnieuw) ontdekt. In deze bijdrage stipt Steven Vos de hoofdlijnen aan uit de lectorale rede die hij op

Aarhus is een middelgrote haven-/studentenstad aan
de oostkust van Jutland, het vasteland van Denemarken.
De stad zelf is aardig, maar toch meer the girl next door
dan the next top model. De natuurlijke omgeving van het
buurmeisje is echter een uitverkiezing waard. De stad
ligt aan een natuurlijke haven. Aan de zuidkant voeren
asfaltwegen, fietspaden en wandelroutes door beukenbossen naar de zacht golvende zee. Op het smalle strand
getuigen onbewaakte kajakboten van groot onderling
vertrouwen. Badgelegenheden symboliseren het belang
van een goede gezondheid, en vormen een knipoog
naar een roemrucht Vikingverleden.
Aarhus is ook de thuisbasis van Play the Game, de
organisatie die al ruim vijftien jaar de sportwereld
opschrikt met zorgwekkende berichten over doping,
matchfixing en corruptie. De achtste editie van het
tweejaarlijkse PtG-congres was daarin niet anders.
IOC-lid Richard Pound kon zijn boosheid met moeite
onderdrukken bij de constatering dat de sport de klokkenluiders zwaarder straft dan de dopingzondaars. De
Kroatische oud-voetballer Mario Cizmek vertelde stotterend hoe hij het matchfixing-moeras werd ingezogen, Nick Garlick (Interpol) had de toehoorders aan
zijn lippen met zijn relaas over de malafide praktijken
van Aziatische matchfixers. Onderzoeksjournalisten
dienden de ene na de andere war story op, over de miljoenen die geslepen bestuurders zich toe-eigenen, zoals
in handbal (Christer Ahl), volleybal (Jens Andersen)
en bij FIFA (Andrew Jennings). Natuurlijk ging het bij
Play the Game 2013 ook over sportparticipatie en het
nieuwe Europese sportbeleid. Maar de overheersende
boodschap was: sport is big bucks, en daarmee ook big
interests en even bigger criminals.
Terwijl binnen de verontwaardiging groeide, namen
buiten Deense senior citizens een duik in het elf graden
koude zeewater. Hun zorg betrof vooral de glibberigheid van de verregende loopplanken, niet het gedraai
en gekonkel van de Blatters, Armstrongs en McQuaids.
Hun doping bestond uit niet veel meer dan een mok
dampende koffie en uitzicht op zee. Een bouwkeet, een
lauwe douche en wat zitmeubilair was al wat zij nodig
hadden om de kracht van sport te ervaren. Geld maakt
niet gelukkig, ook niet in sport. Play the game!
Koen Breedveld, directeur Mulier Instituut

6 november jongstleden uitsprak bij zijn officiële installatie als lector aan Fontys
Sporthogeschool.
Door Steven Vos

Bij sporten en bewegen staan plezier en ontspanning vaak
centraal, maar steeds meer worden ze geassocieerd met
gezondheid en fysieke fitheid. Met het lectoraat Move to
Be bouwt Fontys Sporthogeschool bruggen tussen onderwijs en het praktische werkveld door middel van onderzoek, waarbij sporten en bewegen een katalysator vormen
voor een gezonde levensstijl én daarnaast gewoon leuk zijn.

De school als inspirerende haven

De thuisomgeving vormt voor kinderen de eerste mogelijkheid om kennis te maken met sporten en bewegen. Heel
wat kinderen zullen dan ook hun schoolloopbaan beginnen
met een persoonlijke rugzak gevuld met een gezonde dosis
sport- en beweegkapitaal dat ze van huis uit meegekregen
hebben. Helaas tonen studies aan dat voor een niet geringe
groep kinderen deze rugzak aardig leeg is. Het mooie aan
het schoolsysteem is dat (vrijwel) ieder kind het geluk heeft
hieraan te mogen deelnemen. Als er dus één gedemocratiseerde plek is in onze samenleving om de fundamenten te
leggen voor een leven lang sporten en bewegen, dan is dat
wel in het onderwijs. Het bewegingsonderwijs heeft hiervoor de nodige troeven in handen. Met het lectoraat zetten
we nadrukkelijk in op het opbouwen van empirische evidentie en het ontwikkelen van tools (onder meer waar het gaat
om het motiveren en beoordelen van leerlingen, het creëren
van inspirerende omgevingen, et cetera) die docenten lichamelijke opvoeding (LO) ondersteunen in het bewegingsbekwaam maken van jongeren qua vaardigheden, kennis en
zelfvertrouwen tijdens de lessen LO, en hun stimuleren tot
een duurzame beweegactieve levensstijl.

Meet to match/match to meet

Tijd lijkt vandaag de dag de grootste vijand te zijn van een
actieve levensstijl voor de zogenaamde drukke leeftijdsgroepen van wie de rugzak lijkt uit te puilen. Hard aan het
werk in voornamelijk zittende beroepen, zorg voor het gezin
en quality time met vrienden, snelle verplaatsingen, kortom

druk-druk-druk. Voldoende uitdagingen dus om te komen
met slimme oplossingen om sporten en bewegen te initiëren, faciliteren en stimuleren. Het lectoraat Move to Be richt
zich nadrukkelijk op het opzetten van effectieve beweegprogramma’s en het meten van fysieke activiteit en sedentariteit.
Met name dit laatste heeft vérstrekkende gezondheidsrisico’s.
Technologie wordt niet enkel ingezet om te meten, maar kan
ook een belangrijke bijdrage leveren om mensen te stimuleren
tot beweging en te interveniëren en/of coachen op afstand.
Het woord ‘meet’ kan evenwel ook met een Engelse tongval uitgesproken worden. Gezien de beperkte tijd/prioriteit
van mensen is het noodzakelijk om zo optimaal mogelijk
aan hun wensen en verwachtingen tegemoet te komen. Dit
trachten we onder meer te doen door het ontwikkelen van
typologieën die ons toelaten effectief en efficiënt in te spelen op de ondersteunings- en begeleidingsbehoeften van
breedtesporters (zoals hardlopers) en deelnemers aan laagdrempelige beweegprogramma’s.

“Als er één gedemocratiseerde
plek is in onze samenleving
om de fundamenten te leggen
voor een leven
lang sporten en
bewegen, dan is
dat wel in het
onderwijs”
Steven Vos

Batterijen blijven/terug opladen

Na de beroepsactieve leeftijd is er opnieuw ruimte voor
(meer) vrije tijd en lijkt de weg naar sporten en bewegen
open te liggen. Toch is dit geen evidentie. Zo is de persoonlijke rugzak van deze oudere jongeren of jongere
ouderen niet altijd gevuld met positieve ervaringen op
het vlak van sport en bewegen. Ze zijn opgegroeid in
een tijd waarin zitten en gemotoriseerde verplaatsingen
een teken van welvaart waren, sporten eerder exclusief
dan normatief was, waardoor een negatieve beeldvorming kan zijn ontstaan over de eigen capaciteiten. De
uitdaging zit hem dus opnieuw in een gedifferentieerde
aanpak op maat van ieders mogelijkheden en verwachtingen. Door middel van laagdrempelige en kwaliteitsvolle interventies in combinatie met het aanbieden van
beweegcoaching op maat van personen en hun sociale
omgeving trachten we hieraan tegemoet te komen. Ook
wanneer de eigen capaciteiten verminderen en wanneer
er bruggen gebouwd dienen te worden van zorg naar
bewegen. De inbedding van deze projecten in het werkveld en het opzetten van wijkgerichte initiatieven zijn
hierbij volgens ons de sleutel tot succes. Eerst vertrouwen geven en dan langzaam loslaten.

Bruggen bouwen

Met de onderzoeksactiviteiten binnen het lectoraat Move
to Be legt Fontys Sporthogeschool de basis voor een verdere professionalisering van studenten, docenten en
professionals. Toegepast onderzoek bouwt bruggen tussen onderwijs en werkveld door middel van cocreatie.
Actiegerichtheid staat hierbij voorop. Niet steeds opnieuw
het wiel uitvinden, maar komen met slimme en innovatieve oplossingen (op maat van individuen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven) die zorgen voor
verantwoord en duurzaam sporten en bewegen.

•

Steven Vos is lector Move to Be aan de Fontys Sporthogeschool.

