EN VERDER

Het bewegingsontwerp PO 2019
De jaarlijkse ontwerpwedstrijd voor een mooie gymles gaat weer van start. De KVLO
organiseert dit evenement al enkele jaren.
In de vorige editie van het bewegingsontwerp lag de nadruk op een Neo-klassikale
gymles. Mooie ontwerpen passeerden de revue en zorgden weer voor nieuwe vormen
van klassikale spelen die binnen het netwerk gedeeld kunnen worden.
TEKST OSCAR SCIPIO

V

oor de editie van 2019 gaan wij op zoek naar de
meest creatieve les die naadloos aansluit bij de
belevingswereld van de kinderen van nu.

De KVLO roept alle vakleerkrachten uit het basisonderwijs
op om een ontwerp in te dienen.
Het doel van deze wedstrijd is om andere netwerken en vakleerkrachten te inspireren met nieuwe ideeen om zodoende samen te
zorgen voor een rijkere leeromgeving.

Indienen
Het indienen kan uiterlijk tot en met 1 maart 2019 via
onderwijs@kvlo.nl onder vermelding van onderwerp
Bewegingsontwerp 2019. Filmpjes kunnen als werkende
YouTube link worden toegevoegd. Meer informatie of vragen over het bewegingsontwerp kan ook via dit e-mailadres.
Het bewegingsontwerp PO 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door
Bron Sport. Leverancier van sportmateriaal www.bronsport.nl

Spelregels bewegingsontwerp
De les wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury op:
• Veiligheid
• Hoge intensiteit
• Hoge mate van zelfregulering
• Samenwerking
• Sluit aan bij de belevingswereld van de leerling
• Goede differentiatie mogelijkheden
• Creativiteit
• Toepasbaarheid midden- en bovenbouw
• Ontwikkelwaarde.

Spelregels
•
•
•
•

Indienen ontwerp tot 1 maart 2019
Maximaal 1 ontwerp per vakleerkracht/student
Maart 2019 juryberaad
20 maart 2019 de uitslag bij het PO-vakgroep coördinatoren overleg.

Vakmanschap
Het bewegingsontwerp vraagt vakmanschap. Het gaat hierbij
om het ontwerpen van een betekenisvolle les, waarbij leren
bewegen bovenaan staat. Om het leren kracht bij te zetten is
het de uitdaging om de context binnen de belevingswereld
van de kinderen uit te zetten.
En hierbij recht te blijven doen aan de verschillen tussen
kinderen, waarbij plezier in leren voorop staat.
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Het EUPEA-forum
in
Den
Haag
Interview met
Claude Scheuer

In Den Haag vond van 9 tot 11 november het congres van de EUPEA (European Physical
Education Association) plaats. Elders in dit magazine vind je meer informatie over deze
organisatie waar ook de KVLO lid van is. Maar om toch wat meer informatie te krijgen
dan op de website van de EUPEA te vinden is, hadden we ook een gesprek met de
huidige voorzitter de Luxemburger Claude Scheuer.
TEKST HANS DIJKHOFF

H

et gesprek vindt plaats op de
tweede dag van deze bijeenkomst.
In de drie dagen dat de EUPEA
in Den Haag is neergestreken,
vinden er vier evenementen plaats. Op
dag 1 is er de openbare vergadering van
het bestuur: de zogenaamde boardmeeting
en in de middag is er een forum. Dat is de
huishoudelijke vergadering van de vereniging
waarin rekening en verantwoording wordt
afgelegd tegenover de leden. Op dag 2 is het
seminar over het topic ‘How can I raise the
status of Physical Education’. Hier wordt
dan gewerkt aan het meer en beter voor het
voetlicht brengen van ons vak. En op dag 3
is de afsluitende vergadering gepland. We
zitten in een vergaderzaal achter de beachbar
in het Sportforum in Den Haag. Beachbar
omdat het uitkijkt over maar liefst zes
beachvolleybalvelden. Het is een fantastische
ambiance. Tijdens de koffiepauze richt ik
enkele vragen tot Claude.

Kun je in het kort uitleggen
waar de EUPEA voor staat?
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“Het is de parapluorganisatie van verenigingen
voor docenten lichamelijke opvoeding in
Europa. Maar daarnaast mogen ook instituten
lid worden. Zo is de Halo al enkele jaren lid.
Een derde categorie die lid kan worden zijn
de individuen. Die worden lid op persoonlijke
titel. De reden daarvoor kan zijn dat er geen
belangenorganisatie in een land is of omdat
die organisatie niet internationaal gericht is.
We zijn in 1990 gestart met een ontmoeting in
Brussel. Vertegenwoordigers van ons vak uit
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heel Europa kwamen bij elkaar in het Sofitel om
ideeën uit te wisselen over ons vak. Een van de
mensen die meegeholpen met de oprichting was
Oene Loopstra “We promoten ons vak door heel
Europa met onder andere projecten. 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)(Red.) “Dit is de 29ste keer

“Het tweede dat ik wil
aanstippen is dat we
aanwezig proberen te
zijn op plaatsen waar
de besluiten worden
genomen.”
dat we bij elkaar komen. We hebben meer dan
dertig verschillende landen vertegenwoordigd
in de organisatie. Sommige landen zijn niet erg
actief maar door instituutsleden en leden op
persoonlijke titel komen we bij bijeenkomsten
altijd boven de dertig vertegenwoordigende
landen uit.”

Wat hebben jullie met de organisatie
in de laatste jaren zoal bereikt?
“Dan moet ik even een indeling maken. Sinds
enkele jaren hebben we vooral uit het oosten
van Europa nieuwe leden erbij gekregen. Servië
en Kosovo zijn sinds kort ook vertegenwoordigd.
We zijn de Europese kaart dus aardig aan het
vullen. Het tweede dat ik wil aanstippen is
dat we aanwezig proberen te zijn op plaatsen

waar de besluiten worden genomen. Er was
bijvoorbeeld een expertgroep van de Europese
Commissie (2015) en die heeft een aanbeveling
geschreven over het inzetten van PE en PA.
Daar waren wij observanten en hebben ons
zo hard kunnen maken voor het vak. In de
slotverklaring stond dat we ons hard moesten
maken voor een uur lichamelijke opvoeding
per dag. Zover zijn we natuurlijk nog niet
maar het is wel belangrijk dat er officiële
documenten zijn met zo’n aanbeveling
waarnaar je later kunt verwijzen. Een derde
wapenfeit is dat we meedraaien in veel
Europese projecten. Er is in Europa een hoop
geld beschikbaar voor samenwerkingsprojecten
die over de grens gaan. En ondanks dat de
meerderheid van die projecten gaat over PE is
het handig onze standpunten te laten horen.
Want de mensen uit die projecten weten weinig
van PE en daar kunnen wij dan ons steentje
bijdragen. PE is een leervak op school en
daarom van een andere orde dan PA en daar
hebben bepaalde groepen dus geen verstand
van. En ik denk dat we onszelf ook tot de
experts kunnen rekenen die veel weten over
actieve scholen.”

Kun je zeggen dat de zaken
waar de leden tegenaan lopen
hetzelfde zijn door heel Europa?
“Er zijn heel veel overeenkomsten.
De twee zaken die veel voorkomen zijn:
1 de urenhoeveelheid. Er zijn maar twee
landen in Europa waar de leerlingen iedere
dag PE hebben zoals het advies luidt en
dat zijn Hongarije en Denemarken. Punt 2
is de kwaliteit van het vak gegeven op de

En daarom is het ook
belangrijk om ouders mee
te krijgen. Zij kunnen ook
meehelpen om de druk
iets voor elkaar te krijgen
op te voeren.
basisscholen. Vaak wordt PE gegeven door
onbevoegden en door mensen die niet zijn
geïnteresseerd. Die hebben hun prioriteit liever
bij cognitieve vakken. Dat is dan ook de reden
dat we het zwaartepunt van onze activiteiten
nu leggen bij het primair onderwijs….
En als je het bij wet niet voor elkaar krijgt en
ook geen specialisten voor de klas kunt krijgen
dan moet je ervoor zorgen dat in ieder geval de
generalisten (onderwijzenden) beter beslagen

ten ijs komen door deelbevoegdheden te
creëren. Ook kun je druk leggen op de politiek
of dat nu regionaal is of landelijk. En daarom
is het ook belangrijk om ouders mee te krijgen.
Zij kunnen ook meehelpen om de druk iets
voor elkaar te krijgen op te voeren.


De deelnemers
in Den Haag

Waarop wordt in de toekomst
de aandacht gericht?
“In het algemeen gaat het om ankeren van
de gedachte dat lichamelijke opvoeding
heel belangrijk is. We zijn ook bezig met het
ontwerpen van een zogenaamde ‘Toolkit’
voor de inclusie van PE op school. Maar die
toolkit zou ook zomaar door andere disciplines
gebruikt kunnen worden als het over inclusie
gaat. Wat zeker niet onbesproken mag worden
is het observatorium van PE om de kwaliteit
van lichamelijke opvoeding en schoolsport op
scholen te controleren en daarvan te leren.
Met de uitkomsten kunnen landen elkaar
helpen. Het zijn eigenlijk ‘ good practices’ uit de
deelnemende landen. Al met al doen we er met
elkaar alles aan om PE gefundeerd te krijgen
in alle Europese landen. Dit is een Erasmus+
programma.” (Over Erasmus+ staat een artikel
elders in dit magazine.)
De huidige voorzitter die in het dagelijks leven
werkt aan de universiteit van Luxemburg is een
echte vergadertijger. Hij is ook nog voorzitter
van CEREPS (Conseil Européen des Recherches
en Education Physique et Sportive's). Hij laat
zich inderdaad waar ook ter wereld horen om
ons vak te promoten.

Foto
Hans Dijkhoff

Contact
hans.dijkhoff@kvlo.nl

Kernwoorden
interview, Eupea, promotie
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