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WETENSCHAP ONDERZOEK

Spiegel voor de
vakwereld

Door Hilde Bax

In mijn proefschrift De samenleving over de kwaliteit van b&s
op school, een spiegel voor de vakwereld beoog ik verschillen
met betrekking tot het belang en de taakstellingen van bewegen en sport (b&s) op school tussen de samenleving en
de vakwereld te verhelderen, en aanbevelingen te doen aan
de vakwereld. De studie maakt duidelijk dat de samenleving en de vakwereld er op dit thema verschillende visies
op nahouden. Het is aan de vakwereld om te zoeken naar
een eigentijdse doel-middelrationaliteit voor b&s op school:
Hoe belangrijk vinden we bewegen & sport en vooral waarom? Met welk doel wordt het sport- en bewegingsonderwijs
georganiseerd?

Zoeken naar grotere kwaliteit

Om de verschillende opinies in kaart te brengen stel ik voor
om drie doelstellingengebieden te onderscheiden:
•
•
•

Koen Breedveld
Directeur WJH Mulier Instituut

drukt vooral de ‘hogere’, brede maatschappelijke doelen.
Uit een enquête onder 79 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties blijkt dat zij b&s (erg) belangrijk
vinden, maar ook vinden dat de lessen kinderen onvoldoende stimuleren tot sport en bewegen buiten de school. Als
belangrijkste doelen van b&s noemen zij: “ervaren dat bewegen en sport plezierig is”, “positief leren staan tegenover
regelmatig bewegen”, “aanzetten tot (levenslang) sporten en
bewegen buiten school” en “bevorderen van de algehele gezondheid”.
Voor de 2.262 inwoners van Nederland die meededen aan
het Nationaal Sportonderzoek van het Sociaal en Cultureel
Planbureau en het Mulier Instituut staan “gezondheid” en
“goed met anderen leren omgaan” in de top drie van belangrijkste doelen voor b&s. Verder hoort “motorische ontwikkeling” in de top drie voor het primair onderwijs en
wordt “afwisseling voor het stilzitten bij andere vakken”
voor het voortgezet onderwijs als derde doel genoemd.
Hoewel er naar de mening van de ondervraagden te weinig
aandacht is voor verschillen tussen leerlingen, was meer
dan tweederde van de ondervraagden tevreden met de activiteiten in de les, hun leraar en de grootte van hun klas.

Vakwereld: een vak als alle anderen

De gangbare visie in de vakwereld is dat b&s een leergebied
is als alle andere vakken op school. Het verwerven van een
meervoudige deelnamebekwaamheid door leerlingen in
sport- en bewegingssituaties geldt als overkoepelende taakstelling. Vaak wordt dat onder woorden gebracht als: beter
leren bewegen, leren samen bewegen, bewegen leren regelen en leren over bewegen.

Net als in andere sectoren van de samenleving leeft in het
onderwijs de vraag naar kwaliteitszorg. In deze studie beschouw ik kwaliteit als een meerdimensionaal begrip. In
mijn visie is b&s van goede kwaliteit, als het beantwoordt
aan de wensen en verwachtingen van de leerlingen, de (gerechtvaardigde) verwachtingen van de samenleving en als
het op een efficiënte en effectieve wijze voldoet aan de geldende kerndoelen en eindtermen. Hoewel b&s op school
een andere handelingspraktijk is dan sport in de vrije tijd,
bestaan er tal van raakvlakken. Het is aannemelijk dat de
lessen b&s, zoals dat voor sport geldt, een ‘dubbelkarakter’
kunnen hebben. Sport en bewegingsactiviteiten kunnen zelf
het doel zijn, maar ze kunnen ook dienen om andere, ‘hogere’, doelen te bereiken zoals een betere gezondheid, persoonlijke, cognitieve en sociale ontwikkeling, integratie en/
of het verleggen van grenzen.

De ondervraagde leraren (respons 1.200) noemen als belangrijkste doelen: “ervaren dat bewegen, spelen en sporten
plezierig is”, “met andere leerlingen leren samenwerken”,
“positief leren staan tegenover regelmatig bewegen” en
“kennismaken met een grote verscheidenheid aan sporten”.
Doelen in de sfeer van gezondheid krijgen minder nadruk.
Ze worden door velen niet realiseerbaar geacht binnen de
beperkte onderwijstijd.

Samenleving: ‘hogere doelen’

De drie doelstellingengebieden liggen in elkaars verlengde,
en kunnen alle drie als vertrekpunt gekozen worden. In de
studie worden doelstellingen die betrekking hebben op ‘inleiden in sport- en bewegingssituaties’ aangeduid als vakinherente doelstellingen. Doelstellingen die gericht zijn op effecten met betrekking tot gezondheid, cognitie, mentale
ontwikkeling, sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en
levensstijl worden vakoverstijgende doelstellingen genoemd.

Inwoners van Nederland, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de landelijke overheid representeren de samenleving. Uit literatuuronderzoek met betrekking tot beleidsvoorstellen en -maatregelen van de
landelijke overheid blijkt dat b&s kan en moet bijdragen aan
een positief zelfbeeld, sociale ontwikkeling, actieve levensstijl en gezondheid. Verder stelt VWS dat meer b&s op
school goed is voor alle schoolresultaten. De overheid bena-

Drie doelstellingengebieden

inleiden in sport- en bewegingssituaties;
bijdragen aan gezondheid en een actieve levensstijl;
bijdragen aan persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Het lezen waard
Titel: HBSC 2009: gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland
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Uitgegeven door: Trimbos Instituut
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Gelezen door: Koen Breedveld
Over de jeugd in Nederland wordt veel geroepen en geschreven, vooral in negatieve zin. De jeugd zou veel te dik
zijn, te veel drinken en te narcistisch zijn ingesteld. Heel
veel gedegen onderzoek om die bevindingen mee te staven, is er doorgaans niet. Het HBSC-onderzoek biedt wel
een goede empirische basis voor een discussie over ‘de
jeugd van tegenwoordig’. Voor het onderzoek werden
7.500 kinderen in de leeftijd van elf tot zestien jaar geïnterviewd en daarnaast ook een groot aantal ouders.

Zero tolerance!
Minister Schippers wil zero
tolerance tegen agressie en geweld. Het gaat er in de sport
te ruw aan toe, vindt ze.
Scheidsrechters worden gemolesteerd, kinderen krijgen
het verkeerde voorbeeld
voorgeschoteld. Tijdens het sportoverleg van 29 november beloofde de minister begin 2011 met een actieplan te komen.
Natuurlijk gaat het er op en rond sportvelden soms
ruw aan toe. Geen wonder zou je zeggen, als je burgers
tot het bot frustreert en hen vervolgens uitdaagt om
binnen de lijnen tot het uiterste te gaan. Rechtvaardigt
dat de spierballentaal van de nieuwe minister? Nog
geen twee jaar geleden rapporteerde het Sociaal en
Cultureel Planbureau dat geweld en agressie vaker
voorkomen op straat en bij het uitgaan, dan op en rond
sportvelden. Ook zijn geweld en agressie in de sport
volgens het SCP de afgelopen jaren veel minder snel
toegenomen dan op straat, bij het uitgaan of op school.
Mensen die stoppen met sport, doen dat doorgaans
omdat ze geen tijd meer hebben of verhuisd zijn. Slechts
1% van de sporters en sportvrijwilligers stopt vanwege
agressie en geweld. Eerder, in 2007, had het SCP al geconcludeerd dat geweldsincidenten op straat (15%) en
bij het uitgaan (11%) veel vaker verantwoordelijk zijn
voor behandelingen bij de spoedeisende hulp, dan misstanden in de sport (1%). Van de 30.000 wedstrijden ieder weekeinde in amateurvoetbal worden er zeventig
(0,2%) niet uitgespeeld vanwege wanordelijkheden. Bij
minder dan tien worden molestaties van scheidsrechters gerapporteerd.
Ik zal niet ontkennen dat er zaken zijn die beter kunnen in de sport. In het vuur van de strijd wordt er gemakkelijk gescholden, en er wordt bij tijd en wijle behoorlijk gedronken. Maar er worden ook discussies
gevoerd en maatregelen genomen. Tegen alcohol en
roken, en voor fatsoen en fair play. Onder aanvoering
van de hockeybond werkt de sport aan een uitgebreid
‘sportiviteit en respect-programma’. Als dan ook nog
de buitenspelregel, die voor zo veel discussie zorgt,
wordt afgeschaft, is de sport al goed op weg.
Het SCP concludeerde destijds dat de sport “een aantrekkelijke en veilige plaats blijft voor mensen om elkaar te ontmoeten”. Ook ik ben vóór zero tolerance. Zero
tolerance tegen politici en beleidsmakers die het nodig
hebben om een karikatuur te maken van de sport om
hun beleid te legitimeren!

De samenleving over bewegen & sport op school
Het onderwijs is een dynamische sector. De afgelopen decennia is er veel veranderd in de opzet en
inrichting van het gehele onderwijs. Dat geldt ook
voor het vakgebied van de lichamelijke opvoeding.
De belangstelling voor de sport groeit. Daarmee
neemt ook de interesse in bewegingsonderwijs toe.
Aan de andere kant hoeft er maar één rapport uit te
komen dat aangeeft dat kinderen niet goed genoeg
zijn in taal of rekenen, of er laait weer een discussie
op over wat echt belangrijk is om op school te leren. Moet en kan ‘gym’ daartoe worden gerekend,
en zo ja, wat willen we dan precies met dit vak?

COLUMN

De uitkomsten bevestigen een positief beeld van een
jeugd die opgroeit in een welvarend land. Met de meeste
kinderen gaat het gewoon goed. Op belangrijke kwesties
(pesten, spijbelen, eetgedrag, bewegen, roken, drinken)
zijn de ontwikkelingen positief of althans niet negatief.
Wel blijkt dat er sprake is van meer probleemgedrag
naarmate de leeftijd vordert, vooral onder meisjes. De
verschillen tussen kinderen met hogere en lager opleidingsniveaus lijken door de tijd
heen eerder groter dan kleiner te
worden. Verder scoren vooral kinderen uit onvolledige gezinnen
minder
gunstig.
Gezond
heidscampagnes gericht op ouders worden als succesvol bestempeld, al heeft dat er nog niet
toe bijgedragen dat het drankgebruik onder de oudste leeftijdsgroepen vermindert.

Naar een eigentijdse doel-middelrationaliteit

De resultaten van de diverse onderzoeken maken duidelijk
dat de samenleving vakoverstijgende doelen benadrukt,
terwijl de vakwereld vooral het intrinsieke belang van het
leergebied voor ogen heeft. De aanbevelingen voor de vakwereld zijn daarom gericht op het overstijgen van het dilemma of b&s als doel en/of als middel moet worden gezien.
Gezocht moet worden naar een eigentijdse doel-middelrationaliteit voor b&s op school, opdat de doelstellingen van
vakwereld en samenleving met elkaar verbonden kunnen
worden. Een trendbreuk is daarvoor allerminst nodig. B&s
kan, en moet, ook in de toekomst ingericht worden als een
leergebied. Wel zal expliciet gezocht moeten worden naar
mogelijkheden om vakoverstijgende doelen en algemene
maatschappelijke waarden te integreren in de lessen b&s.
Bewegingsactiviteiten kunnen door de deelnemers gedaan
worden vanuit intrinsieke overwegingen, maar ook extrinsieke redenen kunnen het motief zijn. De vakwereld is verantwoordelijk voor een actuele beeldvorming in de samenleving over b&s op school. Zij moet inspelen op opinies die
in de samenleving heersen, in de wetenschap dat de maatschappelijke kwaliteit van b&s hoger is naarmate het leergebied beter voldoet aan de verwachtingen van de samenleving.
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