TOPIC

Wie houdt zich internationaal
bezig met PE?
In het kader van dit topic kijken we naar
internationale organisaties die ons vak promoten.
TEKST HANS DIJKHOFF

E

en wereldwijde organisatie die veel
met onderzoek naar lichamelijke
opvoeding doet is Association
Internationale des Écoles Supérieures
d’Éducation Physique (AIESEP). De Europese
equivalent daarvan is European Physical
Education Association (EUPEA). Daarnaast heb
je nog de International Council of Sport Science
and Physical Education (ICSSPE ) die adviezen
geeft aan de UNESCO en tot slot de Fédération
Internationale d'Education Physique (FIEP).
Het zijn deze grote organisaties die worden
besproken in dit artikel.

AIESEP
Geschiedenis
AIESEP werd in 1962 in Lissabon opgericht
door vertegenwoordigers van een achttal academies voor lichamelijke opvoeding uit Europa
en twee uit Zuid-Amerika met de bedoeling
geleerden op het gebied van lichamelijke
opvoeding en sport bij elkaar te brengen om
kennis te delen en kwaliteitsonderzoek te doen.
De eerste AIESEP-voorzitter was Yvonne Surrel
(Frankrijk) en de eerste AIESEP-conferentie
vond plaats in 1963 in Lissabon, Portugal.

voor jonge kinderen onder hun leiding in
te stellen. Het doel van deze SIG is om een
actief netwerk van onderzoekers/academici
te creëren met een interesse in kwesties die
betrekking hebben op voorschools onderwijs
(of vroege jaren), lichamelijke activiteit
en gezondheid, lichamelijke opvoeding en
lichamelijke ontwikkeling. De SIG wordt
sinds 2015 geleid door Dr. Arja Sääkslahti
van de Universiteit van Jyväskylä (FIN) en
heeft een kleine commissie van academici in
verschillende landen bij zich.
De visie is dat onderzoekers, wetenschappers
en praktijkmensen samenkomen binnen de SIG
met een focus op het delen van bevindingen,
het gezamenlijk genereren van samenwerkingsmogelijkheden voor onderzoek, om internationale vergelijkingen en samenwerkingen mogelijk te maken. Het doel is om kennis en inzicht
aan het veld toe te voegen, over het belang van
vroege jaren en om de lacunes in kennis over
fysieke activiteit en lichamelijke opvoeding op
te vullen. De specifieke gebieden waar de SIG
in geïnteresseerd is, zijn:
• lesgeven in lichamelijke opvoeding (zowel
lichamelijke ontwikkeling als lichamelijke
opvoeding) voor professionals die werkzaam
zijn in het voorschools onderwijs
• vroege jaren lichamelijke activiteit, lichamelijke ontwikkeling, gezondheid en welzijn
• ontwikkeling van kinderen door spelen,
• groei en ontwikkeling van kinderen.

Doel
AIESEP zegt graag gezien te worden als een
gezin met leden over de hele wereld, die
allemaal een gemeenschappelijke interesse
delen in lichamelijke opvoeding, fysieke
activiteit en sportpedagogiek gedurende
de hele levensduur. Het is onze bedoeling
om bij te dragen aan de ontwikkeling en
impact van ons veld door de verspreiding
van hoogwaardig onderzoek, de erkenning
van wetenschappelijke excellentie en de
belichaming van onze kernwaarden.
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In Madrid (juli 2015) heeft het AIESEPbestuur ingestemd met een voorstel om een
speciale belangengroep (SIG) voor onderwijs
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Als je mee wilt doen, en geïnteresseerd bent
in het onderzoeken van jonge kinderen (van 0
tot 8 jaar), stuur dan een e-mail naar dr. Kristy
Howells, SIG secretaris op: earlyyears@aiesep.org

EUPEA
Geschiedenis
Een aantal collega’s is in 1990 gestart met een
ontmoeting in Brussel. Vertegenwoordigers
van ons vak uit heel Europa kwamen bij elkaar
in het Sofitel om ideeën uit te wisselen over
ons vak. Onze oud-voorzitter Oene Loopstra 
was mede-initiatiefnemer en eerste voorzitter
van de EUPEA. In deze hoedanigheid heeft

hij een grote bijdrage geleverd aan de zgn.
startverklaring van Madrid
(zie https://www.canonlo.nl/biografie/51761)

Doelen
• Het organiseren van symposia over het belang
van PE.
• Onderzoek doen naar de situatie van PE in de
verschillende lidstaten.
• Er bij de ministers van Onderwijs op
aandringen om meer aandacht te besteden
aan PE in het schoolcurriculum, op een
regelmatige basis.
• De verschillende landen aansporen elkaar op
de hoogte te brengen van de stand van zaken
in de PE.

Visie en missie
• Het bevorderen en verdedigen van
lichamelijke opvoeding (hier gebruiken
we PE) als een belangrijk educatief gebied
binnen het schoolsysteem en de training
van jonge mensen.
• EUPEA is een non-profit en nietgouvernementele professionele organisatie
van nationale organisaties voor PE.
• EUPEA bevordert PE- en schoolsport in
Europa door te werken met geschikte
gouvernementele en niet-gouvernementele
organisaties en individuele deskundigen en
professionals.
• De aanwezigheid van PE in het
onderwijsprogramma verdedigen door
middel van een voortdurend bijgestelde en
geactualiseerde Argumentatie.
• De aanwezigheid van lichamelijke opvoeding,
uitgedrukt in een aantal uren, verhogen tot
minimaal een uur per dag, door middel van
promotiecampagnes.
• De positie verdedigen van lichamelijke
opvoeding in alle Europese landen.
• De argumentatie de goede richting in duwen
door het uitwisselen van ervaringen, kennis,
wetenschappelijk onderzoek, observatoria, enz..
Het lidmaatschap staat open voor elke legitieme
nationale PE-vereniging in een Europees land.
Meer dan 30 nationale verenigingen voor
lichamelijke opvoeding in Europa zijn lid van
EUPEA. Er zijn pas weer enkele Oost-Europese
landen lid geworden. Elders in dit magazine
staat een interview met de voorzitter van de
EUPEA. Daarin wordt ook uitgelegd dat er nog
andere vormen van lidmaatschap mogelijk zijn.

FIEP
Geschiedenis
Het idee om een internationale organisatie voor
lichamelijke opvoeding te creëren, verscheen
voor het eerst tijdens het Internationale
Congres voor Lichamelijke Opvoeding in Parijs

(Frankrijk), dat plaatsvond tussen 30 augustus en
6 september 1900. Een 'Permanent International
Physical Education Technical Commission' werd
opgericht. Afgevaardigden uit zestien landen
namen deel aan de commissie, waarvan de
doelstellingen waren gericht op de kwalificatie
van universitaire docenten. Het ‘Institute
Internationale d'Education Physique’ werd later
opgericht, tijdens het Odensée International
Congress, tussen 7 en 10 juli 1911.


Presentatie tijdens
EUPEA-forum
(Foto Hans Dijkhoff)

Doelen en visie
Doelen van de opeenvolgende instituten
De doelen van dit instituut waren: a)
Vooruitgang boeken in de lichamelijke
opvoedingswetenschappen en de praktische
toepassingen daarvan, waarbij de resultaten
van in de wereld uitgevoerde onderzoeken
en experimenten worden geconcentreerd en
aanwijzingen voor nieuwe onderzoeken worden
verstrekt. b) Om zich te verspreiden over de
volkscultuur, het principe dat lichamelijke
opvoeding moet samenwerken met intellectueel
en moreel onderwijs.
De acties van het instituut werden uiteraard
onderbroken tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Desalniettemin krijgt de internationalisering
van de Lichamelijke Opvoeding nieuw leven
en komt opnieuw naar voren in 1923, met de
oprichting van de Fédération Internationale
de Gymnastique Educative , FIGE. Dat is de
hoeksteen van FIEP. De FIGE werd officieel
georganiseerd op 2 juli 1923 tijdens het
Internationale Congres van Brussel. Die nieuwe
instelling verzamelde federaties, competities en
organisaties uit verschillende landen.
In februari 1931 publiceerde de Federatie haar
eerste Journal-uitgave, die een van de eerste
gespecialiseerde bladen over lichamelijke
opvoeding ter wereld bleek te zijn. Het wordt nog
steeds gepubliceerd. In de Algemene Vergadering
van Istanbul, tijdens het Wereldcongres van 2 tot 9
augustus 1953, werd en voorstel aanvaard en werd
de naam van de Federatie veranderd in Fédération
Internationale d'Education Physique - FIEP.
De federatie heeft tot doel de ontwikkeling van
een breed scala aan activiteiten te bevorderen
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op het gebied van onderwijs, lichamelijke
opvoeding en sporteducatie, sport voor
iedereen, fitness en gezondheid, recreatie en
het gebruik en de bescherming van bewegen in
de buitenlucht, voor mensen van alle leeftijden
en in alle landen van de wereld, en om
internationale samenwerking op deze gebieden
te bevorderen en bij te dragen. De FIEP is
een onafhankelijke, niet-gouvernementele
organisatie die klaar staat om samen te werken
met alle individuen, instellingen en organisaties
bij het nastreven van dit brede doel.

Netwerk
De Federatie biedt een netwerk van contacten en
een middel voor communicatie en uitwisseling
tussen individuen en organisaties. Het heeft de
status 'Erkende organisatie' bij het internationale
Olympische Comité. Het heeft nauwe werkrelaties
met de International Counsil of Sport Science and
Physical Education, de Arabische sportfederatie,
L'Union Arabe de l'Education Physique et du
Sport en een andere internationale organisatie.
Het brede scala aan evenementen, projecten en
andere activiteiten die door de Federatie worden
georganiseerd of ondersteund, hebben betrekking
op de wetenschappelijke, technische, onderwijsen managementaspecten van lichamelijke
opvoeding, sport, lichamelijke recreatie, fitheid en
gezondheid. De belangrijkste actiemiddelen van
het FIEP zijn: Publicatie van het FIEP-bulletin,
dat al meer dan 75 jaar in verschillende vormen
voorkomt. Organisatie en ondersteuning van
verschillende activiteiten, waaronder: Regionale
en ad-hoc Commissies. Praktische cursussen,
congressen en symposia, uitwisseling Reizen
door zowel individuen als groepen. Onderzoek,
documentatie en informatie-uitwisseling met
andere nationale en internationale instanties.
Het FIEP-netwerk van nationale afgevaardigden,
commissies en leden strekt zich uit over meer
honderdtwintig landen en dit aantal neemt toe
naarmate nieuwe landen zich aanmelden voor het
lidmaatschap.

ICSSPE
Geschiedenis

Websites
Iedere organisatie
heeft een eigen website:
www.AIESEP.org
www.EUPEA.com
http://fiepeurope.eu/
www. ICSSPE.org

Contact
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redactie@kvlo.nl

Kernwoorden
organisatie, federatie, international

ICSSPE werd opgericht in de late jaren 1950
met als doel om een inclusief perspectief te
houden op de verschillende disciplines van
sport, sportwetenschap en lichamelijke opvoeding, en om een voortdurende samenwerking
tussen hen te bevorderen. Het verenigt een
breed scala aan wetenschappelijke en professionele organisaties van verschillende sporttakken
en disciplines, en creëert de mogelijkheid voor
interdisciplinaire samenwerking.

Doel
ICSSPE is 's werelds grootste netwerk
van organisaties en instellingen die zich
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bezighouden met sport, sportwetenschap en
lichamelijke opvoeding, goed voor miljoenen
mensen. Onder meer behoort de Raad tot
de geassocieerde lichamen van UNESCO en
werkt hij samen met de sportbeweging. Door
sport, beweging, onderwijs en gezondheid
te bevorderen, draagt ICSSPE bij aan de
ontwikkeling van de menselijke samenleving.
De organisatie opereert met de bedoeling om:
• onderzoek te doen naar een beter
wetenschappelijk begrip van alle facetten van
menselijke beweging
• op te leiden voor een betere levenskwaliteit
en een betere gezondheid voor alle mensen
• te pleiten voor de voordelen van een actieve
levensstijl en de ethische waarden die
inherent zijn aan sportactiviteiten.

De visie
We werken aan een hoger bewustzijn van
menselijke waarden die inherent zijn aan sport,
fysieke activiteiten en lichamelijke opvoeding
over de hele wereld. We dragen bij aan de
kwaliteit van sport, lichamelijke opvoeding
en fysieke activiteit voor duurzame sociale
ontwikkeling en vrede, overbruggen van hiaten
en het bevorderen van tolerantie.

Missie
Stimuleren en versterken van internationale
samenwerking in de sportwetenschap.
Inspireer, coördineer en verplaats
wetenschappelijk onderzoek naar voren en
bevorder praktische toepassing van resultaten
in sportwetenschap, lichamelijke opvoeding
en fysieke activiteit Biedt wetenschappelijke
kennis van sport en praktische ervaringen voor
alle organisaties en instellingen wereldwijd.
Betrokkenheid op alle gebieden van sport en
sportwetenschappen om de integratie van
verschillende branches, disciplines en thema's
te bevorderen is een internationale organisatie
die wetenschappelijk onderzoek over sport en
lichamelijke opvoeding verspreidt.
De ICSSPE heeft haar zetel in Berlijn en
heeft ongeveer 300 leden. Dat zijn allemaal
nationale en internationale instellingen die zich
bezighouden met onderzoek en wetenschap
over sport en bewegen. De ICSSPE is adviseur
van de grote internationale wereldorganisaties,
zoals WHO, IOC en UNESCO. De ICSSPE
functioneert ook als coördinator van
internationaal onderzoek, gefinancierd vanuit
het Erasmus+-programma van de EU. Voor
belangstellenden is het een vindplaats van
interessante wetenschappelijke artikelen.
Er zijn nog wel meer organisaties als
bijvoorbeeld CEREPS (Conseil Européen
des Recherches en Education Physique et
Sportive's) maar die zijn heel klein.

