PRAKTIJK

Iedereen kan
sporten

Iedereen verdient een plekje in onze ‘participatiemaatschappij’. Dik of dun,
bewegingsvaardig of niet, met of zonder handicap en ga zo maar door. Met
invoering van de wet op passend onderwijs (met ingang van het nieuwe schooljaar)
is de uitstroom naar het speciaal onderwijs ingeperkt en is het regulier onderwijs
(zelfs) verplicht om een passend onderwijsaanbod te garanderen voor elke leerling,
ongeacht zijn of haar leer- of ontwikkelingsbeperkingen.

Door: Jorg Radstake
NOC*NSF en sportbonden willen graag dat
ieder kind met een handicap al vanaf de
basisschoolleeftijd met sporten en bewegen
in aanraking komt. De ontdekkingstocht naar
de ongekende mogelijkheden van, en binnen
het actief sporten. Niet alleen binnen de les
sen lichamelijke opvoeding, maar ook bij de
(naschoolse) sportkennismakingslessen in de
buurt van de school en zelfs bij het aanbod
op de locaties van de sportverenigingen. Al
met al voldoende mogelijkheden om sport
voor deze specifieke doelgroep in te zetten.
Naast de ontwikkelingen binnen de gehan
dicaptensport en bij de opleidingen voor
sportkader zoeken we graag de beïnvloeding
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in het speelveld van sport en onderwijs (vak
leerkrachten en trainers van schoolactieve
verenigingen).
Om hen nog
beter te onder
steunen in de
zoektocht naar
aanpassen
van sportac
tiviteiten en
maatwerk in
de begeleiding,
hebben NOC*NSF, sportbonden, Calo Win
desheim, Respo International en PlayAble
(specifiek op het terrein van het leveren van
maatwerk in de vertaalslag naar een Engelsta
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lige versie) de brochure “Iedereen kan sporten,
passend sportaanbod voor het onderwijs”
ontwikkeld. Niet geheel toe
vallig is de Nederlandstalige
versie tijdens de landelijke
KVLO-studiedag voor vak
leerkrachten in het primair
onderwijs ‘Beleef het in
beweging’ (van woensdag
6 november jl.) uitgebracht
en in hard-copy aan alle
deelnemers uitgedeeld.

Passend
sportaanbod
voor het onderwijs

De brochure staat vol met tips en trucs om
iedere leerling met een handicap het plezier
dat sporten en bewegen oplevert, te kunnen
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geven! In deze brochure, die -naast de Engels
talige versie- in digitale vorm te vinden is op
onder andere www.nocnsf.nl/sportenonderwijs,
worden tien handicaps uitgewerkt in een
algemene beschrijving, een praktijkverhaal
en een uitgebreide lijst met bouwstenen voor
het aanpassen van het (reguliere) sportaan
bod. Uiteraard ontbreken de voorbeelden
van acht sportbonden in het op maat maken
van het sportaanbod (op basis van enkele
ontwerpmogelijkheden) niet. Deze zijn
uitgewerkt in een sportactiviteitenkaart, een
begeleidingskaart en een kaart voor extra
maatwerk voor leerlingen met een handicap.
Hiermee is getracht een aantal richting
aanwijzers te geven.
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(minimaal) de bovenbouw in het primair
onderwijs jaarlijks kennis maakt met twee
nieuwe sporten, aangeboden door een lokale
sportaanbieder. Dan kunnen de leerlingen
niet alleen de sport ontdekken die het beste
bij ze past, maar kunnen ze middels een
doorlopende leerlijn ook makkelijker de weg
naar de vereniging(en) vinden.

Gehandicaptensport als mogelijk
passend vervolgaanbod
Ook voor leerlingen met een handicap is
er voldoende passend vervolgaanbod bij de
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verenigingen die bekend zijn bij reguliere
sportbonden. Het merendeel van de ‘gehan
dicaptensporten’ is inmiddels namelijk onder
de hoede gebracht van de reguliere sportbon
den. Het doel hiervan is om alle mogelijk
heden die een sportbond en sportvereniging
te bieden hebben ook voor sporters met een
handicap beschikbaar te stellen. Van het
laagste niveau tot en met Paralympische
topsport voor sporters met een lichamelijke,
visuele of licht verstandelijke handicap.
NOC*NSF en de aangesloten sportbonden
streven naast het verhogen van de sport ��

Natuurlijk is elke leerling anders en weten
ouders en (vak)leerkrachten op school het
allerbeste hoe maatwerk voor hun leerlingen
er uitziet. Echter, algemeen geldt: Leerlingen
zijn niet hun handicap, ze hebben een han
dicap. Dat is heel wat anders. Benader dus
elke leerling gewoon vanuit wie hij of zij is
en niet om wat hij of zij heeft. Denk vanuit
kansen en niet vanuit beperkingen. Gun elke
leerling een bewegingsactiviteit die bij hem
of haar past.

Aangepast sporten op en
rondom school
Op scholen met een bevoegde (vak)leer
kracht leren alle leerlingen goed sporten en
bewegen. Door veelvuldig succesbelevingen
te krijgen, kan iedere leerling zelf ervaren dat
sporten ook gewoon ontzettend leuk is om te
doen. Door uitdagingen aan te gaan kunnen
ze zelfs hun grenzen binnen het sporten
verleggen. Iedere leerling kan zo zijn eigen
talent voor sport ontdekken! Een positieve
attitude is de beste basis om niet alleen op
school, maar ook bij een lokale sportaanbie
der (waaronder ook de sportverenigingen
vallen) met sporten verder te gaan.
Helaas blijken er geregeld leerlingen buiten
spel te staan omdat ze vanwege hun beper
king niet in staat zijn om op groepsniveau
binnen het reguliere aanbod van sport- en
beweegactiviteiten te participeren. Voor deze
leerlingen zijn aanpassingen binnen het
sport- en beweegaanbod nodig. Alleen dan
kunnen zij ook de kracht van sport ervaren
zowel op school als buiten school! Want
naast een verantwoord sport- en beweeg
aanbod op school streeft de georganiseerde
sport er ook naar dat iedere leerling vanaf

Contact:
jorg.radstake@nocnsf.nl
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Leerlingen met een chronische
aandoening
Bewegen is belangrijk, maar leer ook de
grens van inspanning te herkennen.

De mate waarin deze leerlingen
kunnen deelnemen aan een
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aandoening zijn leerlingen met heel
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belastbaarheid goed aangepast
wordt op de leerling, maatwerk is
erg belangrijk in dit ziektebeeld.

Verder hoef ik voor Juliana geen extra
aanpassingen in de les te doen. Wel
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Maak aanpassingen
de
7. Pas de regels van de sportactiviteit aan, waardoor
leerling kan deelnemen op zijn niveau (eventueel alleen
voor deze leerling). Denk bijvoorbeeld aan aangepast
materiaal dat minder energie vergt (lichtere bal), andere
regels voor de leerling (geen recht van aanval hoeven
halen) of aan aangepaste posities (vaste keepersrol).
8. Indien van toepassing: Inspanningsbeperkende
van een
maatregelen treffen. Te denken valt aan afstanden
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Verdeel rollen
andere
9. Denk ook aan roldifferentiatie: de leerling kan ook
taken op zich nemen dan de actieve doenersrol!

Doorverwijzing

Er zal op school al veel beschikbaar zijn over de mogelijkheden en omgang met deze leerlingen. Vraag daarnaar!
door inzet
Verder is er specifieke deskundigheid te benaderen
van:
aan
verbonden
derwijs,
bewegingson
1. Ambulant begeleider
school voor leerlingen met lichamelijke of/en meervoudige
beperkingen.
2. Behandelend fysiotherapeut en/of kinderarts.
Internet:
www.reuma.startpagina.nl
www.reumafonds.nl, www.longfonds.nl
www.epileptie.nl, www.gezondheidsnet.nl
www.kanker.startpagina.nl
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participatie ook gezamenlijk de doelstelling
na om Nederland te laten behoren tot de
top tien van de wereld (dit geldt overigens
ook voor de valide sport). Daarom wordt er
veel aandacht besteed aan talentscouting
en talentontwikkeling. Zo wordt er jaarlijks
een Paralympische Talentdag georganiseerd
waarbij talentvolle sporters hun kwaliteiten
aan diverse bondscoaches kunnen laten zien
om uiteindelijk een plek in een talentselectie
of zelfs nationale selectie te bemachtigen.

die ook te benutten. Maar aan de andere
kant ook de instroom van leerlingen in het
regulier onderwijs wordt steeds breder. Met
invoering van de wet op passend onderwijs
(01-08-2014) is de uitstroom naar het spe
ciaal onderwijs ingeperkt en is het regulier
onderwijs verplicht om een passend onder
wijsaanbod te garanderen voor elke leerling,
ongeacht zijn of haar leer- of ontwikkelings
beperkingen.

Passend sportaanbod voor
leerlingen met een ‘handicap’

Alle leerlingen hebben het nodig om in
groeiende zelfstandigheid bewegingscon
texten te leren kiezen die bij hen passen. In
relatie met de bewegingsdeskundigen (waar
onder de vakleerkrachten en trainers) leren
ze af te stemmen op anderen en zichzelf in
deze (sport)groep. Met plezier en succes leren
ze ontdekken welke sport- en bewegingsac
tiviteit op welke manier bij hen past. Het is
belangrijk deze ontwikkeling van leerlingen
steeds voor ogen te houden. Het gaat er niet

In deze publicatie staat dus maatwerk en het
respecteren van verschillen in een klas cen
traal. Door diverse maatschappelijke ontwik
kelingen is aandacht voor de samenstelling
van de klas steeds belangrijker. Aan de ene
kant komt dat omdat we steeds beter weten
welke oorzaken ten grondslag kunnen liggen
aan mogelijke beperkingen van leerlingen.
Er is meer kennis en het zou goed zijn om
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Maatwerk gevraagd
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om dat de leerling bij de bewegingsactiviteit
of sport past: het gaat er om hoe de activiteit/
sport bij de leerling kan passen!

Ontwerpend lesgeven
Eigenlijk is het steeds opnieuw bieden van
maatwerk ‘ontwerpend lesgeven’. Naast
een goede organisatie van de activiteit en
voldoende aantrekkingskracht de activiteit
te blijven herhalen, staat vooral het lukken
centraal. Daarvoor wordt in deze publica
tie steeds aangesloten bij wat een leerling
nog wel kan, om vervolgens te zoeken naar
mogelijkheden dat in (ver)nieuwe(nde)
activiteiten als kracht te benutten. Naast de
mogelijkheden van de leerling staan ook
de mogelijkheden en de bedoeling van de
activiteit centraal. En bij het zoeken naar
een goede nieuwe activiteit is het belang
rijk de bedoeling van de activiteit vast te
houden. Daarmee blijft de activiteit ook
voor de leerling betekenisvol. Dan is niet
elke aanpassing even goed: bij het zoeken
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naar kwaliteitsrijke aanpassingen moet de
essentie van de activiteit zoveel mogelijk
bewaard blijven.
De passende organisatie (loopt ‘t?), de
motivatie om te willen proberen (leeft ‘t?) en
de kans het te leren (lukt ‘t?) dragen bij aan
nieuwe mogelijkheden voor leerlingen.
In de praktijk stel je jezelf dan de volgende
vragen:
Vraag 1: Wat lukt er wel en wat lukt er net
niet?
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Vraag 2: Welke aanpassingen kan ik maken in
mijn uitleg, mijn arrangement en mijn regels?
Vraag 3: Hoe kan ik de essentie van de
activiteit bewaren?
Meer informatie?
Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige
versie is te vinden onder gehandicapten
sport én sport en onderwijs op de website
van NOC*NSF. Kijk voor meer informatie
over sport en onderwijs op www.nocnsf.nl/
sportenonderwijs. Alles met betrekking tot
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gehandicaptensport is te vinden op www.
nocnsf.nl/gehandicaptensport en het compleet
aangepaste scholingsaanbod wordt vanuit de
Academie voor Sportkader (www.nocnsf.nl/
academie-voor-sportkader) geïnitieerd.
Jorg Radstake is opleidingsdocent aan Hogeschool
Windesheim (Calo) in Zwolle en tevens als adviseur sport en onderwijs bij NOC*NSF werkzaam.
De volledige brochure is te lezen op de website
www.kvloweb.nl �❚

advertenties

WINTERSPORT MET SCHOOL?

klimwanden / onderhoud & inspectie / klimgrepen
*Speciaal assortiment voor scholen*

Benader ons voor

Materiaalhuur
Instructeurs

Ski / Snowboard sets incl helm v.a. €50,- p.p.p.w.
Lessen, clinics, training, coaching, gidsen

Ripstar snow travel
Meer dan 20 jaar ervaring in wintersport reizen

Nederlandstalige en gediplomeerde ski en snowboard instructeurs
Materiaal gratis bezorgd en afgesteld op locatie
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