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Bewegingsrijkdom
In mijn lectorale rede (en bijbehorende publicatie)
werk ik een drietal thema’s uit (bestrijding van
overgewicht, schoolsport en motorisch leren) waarmee ik drie verschillende functies van wetenschap
illustreer: een legitimerende (1), een beleidsondersteunende (2) en een verdiepende (3) functie. Ik
plaats kritische kanttekeningen bij de dominantie
van de legitimerende rol en betoog dat de andere
functies van wetenschap van groter belang (kunnen) zijn voor de professionalisering van docenten,
mits zij daar zelf een belangrijke rol in spelen.
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Onderzoek naar professionalisering van onze
sport- en bewegingscultuur

Door Ivo van Hilvoorde

1. Legitimerende functie

De discussie over professionalisering gaat steeds vaker vergezeld van de roep om evidence based partice. Ook het bewegingsonderwijs ontkomt daar niet aan. Maar wat betekent
dat eigenlijk, dat praktisch handelen gefundeerd moet zijn
op ‘evidentie’? Geeft dat wel een reëel beeld van de wijze
waarop wetenschap en bewegingsonderwijs zich tot elkaar
(kunnen) verhouden?
De vraag naar evidence based is gebaseerd op de vooronderstelling dat een helder onderscheid gemaakt kan worden
tussen doelen en middelen van onderwijs. Doelen kun je
vaststellen en naar de effectiviteit van middelen kan (experimenteel) onderzoek worden gedaan. Doelen van onderwijs kunnen echter nooit op experimentele wijze worden
aangetoond. Wanneer het doel van bewegingsonderwijs
wordt geformuleerd als het zo slank mogelijk houden van
kinderen, dan kan men proberen daar de evidence based
middelen bij te bedenken. Geen enkel experiment zal echter kunnen aantonen dat een dergelijk doel onwenselijk is.
Ook het middel is hier overigens discutabel. Uit divers
onderzoek blijkt dat een te grote nadruk op gezondheid
en fitheid een risicovolle (want contraproductieve) legitimering vormt van het bewegingsonderwijs. Bovendien is het
niet reëel om te verwachten dat bewegingsonderwijs een
heel wezenlijke bijdrage gaat leveren aan het oplossen van
structurele problemen die een obesogene samenleving met
zich meebrengt. Dit is geen populaire boodschap, want het
medisch sausje (‘exercise is/as medicine’) oefent, mede vanwege de eenvoud, grote aantrekkingskracht uit.
Professionalisering heeft weinig te maken met het reproduceren van een discutabel vertoog over overgewicht.
Onderzoek kan zich beter richten op vragen die de concrete onderwijscontext en het handelen van professionals
betreffen. De betrokkenheid van professionals is hier van
groot belang om te voorkomen dat zij slechts fungeren als
doorgeefluik van opgelegde doelstellingen.

2. Beleidsondersteunende functie

Er is veel gebeurd sinds Baron Schimmelpenninck van der
Oye, voormalig voorzitter van het NOC, de woorden sprak:
“Sport kan nimmer in de plaats treden van de lichamelijke
opvoeding.” Vooral in de recente geschiedenis zijn veel
beleidsinitiatieven gericht op het overbruggen van de kloof
tussen sport en het bewegingsonderwijs (zoals het stimuleren van ‘sportactieve scholen’ en ‘schoolactieve sportverenigingen’ en het aanstellen van combinatiefunctionarissen).
Ondanks deze pogingen tot overbrugging bestaan er nog
steeds cultuurverschillen tussen het bewegingsonderwijs
en de sport(vereniging). Binnen het lectoraat zijn we geïnteresseerd in die verschillen en in de vraag wat er gebeurt
wanneer een pedagogische visie op bewegen moet integreren met een meer sportgerichte benadering. Vooral het
fenomeen ‘schoolsport’ vormt voor ons een interessant
onderzoeksobject.
De overheid meent dat sport kan bijdragen aan de binding die leerlingen met hun school hebben. Internationaal
onderzoek laat inderdaad veelbelovende resultaten zien.
De overheid baseert zich echter voornamelijk op onderzoek dat uitgaat van een geheel ander sport- en schoolsysteem. Daarom is Nederlands onderzoek naar verschillende
typen schoolsport en tot dusver nog onbenutte mogelijkheden van belang. Binnen het lectoraat voeren we onderzoek
uit dat recht wil doen aan de karakteristieke eigenschappen van de Nederlandse situatie. Het begrip sportidentiteit
vormt daarbij een belangrijk concept. Het integreert kennis en onderzoek uit diverse disciplines en is verwant aan
(maar wel meeromvattend dan) concepten als het ‘motorisch zelfbeeld’ en ‘physical literacy.’

Ivo van Hilvoorde.

3. Verdiepende functie

Een docent bewegingsonderwijs moet over meerdere
‘beroepscompetenties’ beschikken. Kort samengevat betekent dit dat een leerkracht leerlingen (beter) moet leren
bewegen en ze moet leren hoe ‘bewegingsproblemen’ opgelost kunnen worden. Dat klinkt eenvoudig, maar achter
deze woorden gaan complexe vragen schuil, bijvoorbeeld
over het aanleren van motorische vaardigheden en het
omgaan met verschillen tussen die vaardigheden.
Het is de taak van zowel een opleiding als van de wetenschap om te reflecteren op dat praktisch handelen en dat
ook object van onderzoek te maken. Dergelijk onderzoek
kan bijdragen aan verdieping van de (praktische) kennis en
daarmee ook aan uitbreiding van het handelingsrepertoire.
Ondanks het feit dat je het leren van motorische vaardigheden een centrale vakinherente doelstelling zou kunnen
noemen, is er op dit terrein relatief weinig uitwisseling
tussen wetenschap en praktijk. Praktijkgericht onderzoek
(naar bijvoorbeeld onderwijsstrategieën en leerprocessen)
zou een veel grotere rol kunnen spelen in de opleiding van
docenten bewegingsonderwijs.
Het thema motorisch leren keert in verschillende hoedanigheden terug binnen het onderzoek van het lectoraat Bewegen,
School & Sport, maar dat onderzoek bestrijkt een breder terrein. Het onderzoek wil een concrete bijdrage leveren aan de
‘praktijkkennis’ van docenten. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar vragen als: Hoe ervaren en interpreteren
kinderen de leerprocessen? Hoe gaan docenten om met leerlingdiversiteit? Welke effecten hebben het spelen van beweeggames op het aanleren van motorische vaardigheden?
Het is van belang dat professionals zelf betrokken zijn
bij deze kennisvorming en zich zien als eigenaren en
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De
Nederlandse
aanpak
Het Olympisch Plan 2028
is de afgelopen jaren het
paradepaardje van de sport
geweest. Met verve werd het
plan uitgedragen. Er werden
plannen gesmeed, ambities
bepaald en verantwoordelijkheden toegedicht. Geen land leek zo doelbewust toe
te werken naar iets toe dat misschien nooit zou gaan
gebeuren. De aanpak, waarbij de “legacy naar voren
werd gehaald”, was en is uniek. Met gepaste trots werd
gememoreerd dat men in IOC-kringen sprak van een
“Dutch approach”.
Dat alles dateert van, meen ik, 2006. Of althans, toen
toog men aan het werk. Het idee zelf, om de Spelen
naar Nederland te halen, stamt uit 2004. Wat die gekke
Grieken kunnen, konden wij toch zeker ook (en beter)?
Inmiddels nadert 2012 met rasse schreden. De eerste
deadline, het moment dat Nederland echt een sportland zou moeten zijn, is 2016. Nog vier jaar te gaan.
Geen van de plannen die in de jaren na 2006 werden
gesmeed en die in 2009 in een publicatie werden neergelegd, zijn nog tot uitvoering gebracht.
Ik was en ben ervan overtuigd dat het OP2028 veel
kan betekenen voor de Nederlandse sport én voor
de Nederlandse samenleving. Omdat ik geloof in de
kracht van sport, zonder daarbij mijn ogen te willen
en te hoeven sluiten voor de daarbij behorende schaduwzijden en beperkingen.
Tegelijk moet ik constateren dat we die boodschap niet
met verve weten uit te dragen. Dat we in de valkuil
trappen om de nadruk te blijven leggen op uitgaven
en kosten, en niet op de return on investment. Dat we
tot vervelens toe blijven verwijzen naar het perspectief van 2028, maar dat het niet lukt om die verwijzing
te koppelen aan een bijzondere bundeling van krachten of aan een baanbrekende impuls.
Begin dit jaar nog betoonde veertig procent van de
bevolking zich voorstander van het plan. De rest twijfelde of was tegen. Op buitenlandse congressen merk
ik dat ik niet gemakkelijk meer verwijs naar het plan.
De glans raakt ervan af, het elan ebt weg. Nog even,
en het boek over de Nederlandse aanpak heeft er een
nieuw hoofdstuk bij.

Koen Breedveld
Directeur W.J.H. Mulier Instituut

vormgevers van praktijkrelevante kennis. Docenten moeten zich niet laten reduceren tot passieve afnemers van ‘feiten’ en ‘objectieve kennis’, waarmee ze in de rol geplaatst
worden van leek op eigen terrein. Wetenschappelijke ‘evidentie’ is alleen dan zinvol wanneer die wordt verbonden
aan de praktijkkennis van professionals.
Ivo van Hilvoorde is als sportfilosoof verbonden aan de Faculteit Bewegingswetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam), als lector Bewegen, School & Sport
aan de School of Human Movement & Sport (Windesheim, Zwolle) en als
gelieerd onderzoeker aan het WJH Mulier Instituut. De lectorale rede is op
verzoek verkrijgbaar via het secretariaat van het lectoraat (via 088 469 60 99).

Het lezen waard
Titel: Eropuit! Nederlanders in hun vrije tijd buitenshuis
Auteurs: Desirée Verbeek & Jos de Haan
Uitgegeven door: Sociaal en Cultureel Planbureau
Gelezen door: Justus Beth
De manier waarop wij onze vrije tijd besteden, is in vele
rapporten terug te lezen. Over onze sportdeelname en
pretparkbezoeken is op zichzelf al veel bekend. Alleen
aan een totaalplaatje ontbrak het nog. Tot nu.
In Eropuit! heeft het SCP aan de hand van onder andere het
Tijdbestedingonderzoek (TBO) gekeken welke verschuivingen er sinds 1975 hebben plaatsgevonden in onze vrijetijdsbesteding. Maar wat is volgens SCP vrijetijdsbesteding?
“Het deel van de vrije tijd die buiten de eigen woning wordt

doorgebracht voor ontspanning en/ of vermaak, zonder
overnachting.” Je zou denken dat daarmee alles behalve
werken, slapen, eten, koken en
op vakantie gaan wordt meegerekend. Hoewel, als het zonder overnachting moet zijn, vallen er vast
ook wel vrijetijdsbestedingen af.
Voornaamste bevinding lijkt dat
Nederlanders in minder tijd nog
even veel ondernemen. En dat ze
er minder ver voor hoeven te reizen. De manier waarop we deze
tijd besteden, is nog altijd even
divers.

