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FIGUUR 3 BEVOEGDHEID VAN LEERKRACHTEN DIE BEWEGINGSONDERWIJS VERZORGEN (IN PROCENTEN).

de gemiddelde score op een zevenpuntsschaal is voor het speciaal basisonderwijs 5,8; voor speciaal onderwijs 5,9; voor
voortgezet speciaal onderwijs 5,8; en voor
praktijkonderwijs 6,0 (zie figuur 2).
Vrijwel unaniem zijn de schoolleiders van
mening dat de bewegingsactiviteiten
worden aangepast aan het niveau van de
leerlingen (niet in figuur). Dat scholen voor
speciaal (basis)onderwijs inspanningen
leveren gericht op individueel maatwerk,
blijkt ook uit de inzet van extra ondersteuning voor leerlingen met achterstanden
op het gebied van motorische ontwikkeling. Terwijl dit bij ruim een kwart van
de reguliere basisscholen gebeurt (28%
structureel), heeft bij de scholen voor
speciaal (basis)onderwijs de helft structurele vormen van ondersteuning, naast
incidentele ondersteuning. Een flink deel
van de scholen maakt voor de realisatie
van dit extra aanbod gebruik van Spe-
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cial Heroes (ruim 30% van het speciaal
onderwijs) en het Jeugdfonds Sport &
Cultuur (ruim 30% van speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs).

Inzet vakleerkrachten
bewegingsonderwijs
Een mogelijke verklaring voor het kunnen
realiseren van een meer persoonlijke
aanpak voor een kind tijdens het bewegingsonderwijs ten opzichte van reguliere basisscholen, is de grotere mate
waarin op scholen voor speciaal onderwijs vakleerkrachten worden ingezet (zie
figuur 3). Dit gebeurt zowel in de groepen
1 en 2 als in de groepen 3 tot en met 8
duidelijk meer bij de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Schoolleiders zijn
positief over de kwaliteit van de vakleerkrachten, hoe omgegaan wordt met het
aanpassen van activiteiten aan het niveau
van de kinderen en het kunnen omgaan
met gedragsproblemen.
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FIGUUR 4 GEMIDDELD AANTAL MINUTEN PER WEEK INGEROOSTERD VOOR BEWEGINGSONDERWIJS VOLGENS
SCHOOLLEIDERS IN DE VERSCHILLENDE ONDERWIJSVORMEN.

In het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs wordt meer dan honderd
minuten per week ingeroosterd voor bewegingsonderwijs (zie figuur 4). Voor de
groepen 3 tot en met 8 is het gemiddelde
een stuk hoger dan de lestijd in het regulier basisonderwijs. Wellicht is daardoor
ook meer ruimte voor individuele aandacht
en voor passende activiteiten voor elke
leerling. De ingeroosterde lestijd in het
eerste leerjaar van het voortgezet speciaal onderwijs is wekelijks twintig minuten
minder dan bij regulier voortgezet onderwijs (125 versus 145 minuten wekelijks),
maar is in de hogere leerjaren juist meer.
In de bovenbouw van het praktijkonderwijs blijft de lestijd relatief achter. Een
kwart van de schoolleiders in het praktijkonderwijs bestempelt die bovendien
als onvoldoende of slecht (niet in figuur).
Niet alle ingeroosterde lestijd blijkt aan
bewegingsonderwijs te kunnen worden
besteed. Tien procent van de lestijd in het
speciaal basisonderwijs, vijftien procent
in het speciaal onderwijs en zelfs achttien
procent in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs wordt besteed
aan omkleden en vervoer van/naar de
accommodatie. Dit is niet verwonderlijk,
aangezien een deel van de leerlingen te
maken heeft met beperkingen.

Naar het speciaal basisonderwijs gaan kinderen met leerproblemen, opvoedingsmoeilijkheden of gedragsproblemen die
extra onderwijsbegeleiding nodig hebben.
Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier clusters. Er zijn
scholen voor blinde en slechtziende kinderen (cluster 1), scholen voor dove, slechthorende
kinderen en kinderen met een
taal-spraakontwikkelingsstoornis
(cluster 2), scholen voor kinderen
met een motorische of verstandelijke beperking en langdurig zieke kinderen (cluster 3) en
scholen voor kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen (cluster 4). Verreweg
het grootste gedeelte van de kinderen die naar speciaal onderwijs
gaan, gaan naar cluster 3 of 4.
Speciaal onderwijs bestaat zowel voor primair als voortgezet
onderwijs.
Naar het praktijkonderwijs gaan
jongeren die door middel van een
persoonlijk ontwikkelplan worden
voorbereid op de maatschappij,
waarbij de nadruk ligt op leren
door praktijkervaring.

Passend bewegingsaanbod voor
elke leerling?
Ondanks het algemene beeld dat het doorvoeren van passend onderwijs moeizaam
gaat, is het beeld van de manier waarop
in de verschillende vormen van speciaal
onderwijs het bewegingsonderwijs wordt
gegeven over het algemeen positief. Zij
lijken goed in staat het passend bewegingsonderwijs te geven dat tegenwoordig
van alle scholen wordt gevraagd. Vooral
de mate waarin rekening wordt gehouden
met verschillen tussen kinderen en er aandacht is voor ieder kind persoonlijk en
voor sociale vorming, is opvallend. Ook
is de inzet van vakleerkrachten aanzienlijk hoger en biedt het speciaal onderwijs
meer structurele ondersteuning op het
gebied van motorische ontwikkeling naast
het bewegingsonderwijs. Mogelijk biedt
een grotere inzet van vakleerkrachten
en het opzetten van (meer) structureel

ondersteuningsaanbod uitkomst voor alle
onderwijsvormen. In het regulier basisonderwijs lijkt namelijk een flink deel van de
leerkrachten te worstelen met de aanpak
voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. De meeste leraren geven
aan dat ‘meer handen in de klas’ zal helpen
om passende ondersteuning aan zorgleerlingen te bieden (Algemene Onderwijsbond, 2019). Vakleerkrachten voor
bewegingsonderwijs kunnen leerlingen
een passend beweegaanbod bieden en
bovendien de groepsleerkracht ontlasten.
Door middel van structureel ondersteuningsaanbod naast het bewegingsonderwijs, zoals Motorische Remedial Teaching,
kunnen leerlingen toch de hulp krijgen
die zij nodig hebben.
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Jouw dagelijkse dosis evalueren
Als moeder van een peuter vraag ik
me regelmatig af of ik goed bezig ben.
Heeft die kleine weer een enorme pruillip
omdat hij zijn eten niet wil opeten,
dan schiet ik in de lach. En staat hij
gevaarlijk op het randje van de bank,
WIKKE VAN STAM
dan denk ik trots: Wat een goed evenwicht, wat knap hij dat al kan!
Ik heb het gevoel dat ik soms maar wat doe. Toch is
dat ‘maar wat doen’ objectief gezien niet helemaal
waar. Ik houd bijvoorbeeld nauwkeurig bij wat hij eet,
bestudeer goed waar hij wel en niet blij van wordt
en vergelijk hem met andere kindjes. En uit dat alles
concludeer ik onbewust hoe het met hem gaat. En zo
gaat het met van alles in mijn leven, van het organi-

seren van een feestje tot het afronden van een werkproject. En ik weet zeker: zo gaat het ook bij jou!
Ga maar na, bedenk een situatie en ook jij bent daarin
bezig met bijhouden en conclusies trekken. Je bent
er een kei in geworden ondertussen, zo goed zelfs
dat je er niet bewust over nadenkt. Toch hoor ik vaak:
“Monitoren en evalueren is zo moeilijk”, “Het is niet
mijn ding” of “Ik heb er geen tijd voor”. Mensen zien
monitoren en evalueren vaak als een beer op de weg.
Maar als je het bijhouden van zaken die spelen monitoren noemt en conclusies daaruit trekken evalueren,
dan hoeft het geen probleem te zijn.
Denk bijvoorbeeld eens aan een buurtsportcoach
die een sportgroep heeft opgestart. Hij of zij weet
waarschijnlijk precies hoeveel deelnemers er zijn en

wat hun achtergrond is. Of aan een verenigingsbestuurder, die precies weet hoe het staat met de deskundigheid van de trainers en daarnaar handelt. Het
enige wat dan nog moet, is een aantal gegevens
structureel noteren.
Kleine aanpassingen kunnen zorgen voor duidelijke
resultaten, tevreden opdrachtgevers en optimaliseren
van je eigen werkzaamheden. Ik hoop dat iedereen
gaat beseffen dat evalueren net zoiets is als ademhalen: je doet het continu zonder dat je het doorhebt. Maak er gebruik van!
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