EN VERDER

Dag voor lichamelijke
opvoeding 2017
“Save the date” woensdag 29 maart 2017
In verband met het 155-jarig jubileum van de KVLO
organiseert de KVLO maart 2017 een landelijke
conferentie, de ‘Dag voor Lichamelijke Opvoeding’
(DLO). Deze dag is bedoeld voor de leden en voor
andere belanghebbenden bij het vakonderwijs
met een focus op vakontwikkeling en nieuwe
(wetenschappelijke) kennis over goed leren
bewegen.
TEKST JO LUCASSEN

D

e dag heeft een ander karakter dan
de studiedagen die de KVLO jaarlijks
voor specifieke onderwijsvormen
organiseert. De KVLO zal zich op
deze dag nadrukkelijk profileren als kenniscentrum en als aanjager van gedegen kennisontwikkeling voor het vak. De KVLO werkt
bij de voorbereiding van de dag onder meer
samen met het net gestarte Platform Sport en
Bewegen van de hogescholen.

Onderzoek is hot
Onderzoek en innovatie zijn ‘hot’.
Leerprocessen bij sport en bewegen prijken als
thema hoog op de landelijke onderzoekagenda’s die de laatste tijd zijn verschenen. Bij veel
hogescholen en universiteiten is toenemende
activiteit op dit gebied te signaleren. Onder
het motto ‘Onderzoek ontmoet praktijk’ is een
belangrijke nevendoelstelling het verstevigen
van de relaties tussen kennisontwikkelaars en
kennisgebruikers.

Rol bewegingsonderwijs
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Rond het thema “Goed Leren Bewegen: basis
voor een leven lang bewegen” staat op deze
conferentie de fundamentele rol van het bewegingsonderwijs voor het leren bewegen van
kinderen en jongeren centraal en de manier
waarop de waarde van goed leren bewegen
door onderzoek en praktijkkennis wordt
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ondersteund. Er zal veel aandacht zijn voor het
primair onderwijs vanwege de impuls die het
vakonderwijs op de basisschool nodig heeft.
Daarnaast is er uiteraard ook aandacht voor
het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld voor het
vmbo waar op dit moment belangrijke veranderingen plaatsvinden. Er zijn beperkte mogelijkheden tot praktijkdemonstraties.

Binnenkort: oproep
voor presentaties
Binnen enkele weken kun je een oproep verwachten voor voorstellen tot presentaties op
de dag. Via de ‘call for abstracts’ kunnen zowel
voorstellen voor individuele bijdragen worden
ingebracht, als voorstellen voor themasessies
vanuit een samenwerkingsverband. Te denken valt aan allerlei thema’s zoals motorisch
leren, goed leren bewegen en life-time sport en
bewegen, passend onderwijs, gymzalen van de
toekomst, leren bewegen en de gezonde school,
leren bewegen en leerprestaties, etc.
Dus ben je met een onderzoek of initiatief bezig
dat je graag onder de aandacht brengt, geef je
dan binnenkort op als presenter! Eind november zal het programma op hoofdlijnen bekend
worden gemaakt en de inschrijving voor deelnemers gaat open op 1 december.

Omnisport Apeldoorn
Dit jaar startte de Giro d’ Italia vanaf de locatie
waar de KVLO komend jaar haar conferentie
houdt, het imposante Omnisport-centrum in
Apeldoorn. Wil je volgend jaar zijn bij deze eerste Dag voor Lichamelijke Opvoeding, zet dan
woensdag 29 maart 2017 in je agenda. Houd de
KVLO-website en -nieuwsbrief in de gaten voor
nadere informatie. Voor informatie over de dag
zelf kun terecht bij ondergetekende.

