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negenennegentigste!  
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De vijftig- en zeker de vijfenzestigplussers hebben, om midden in de samenleving te blijven 
staan, baat bij een fysiek en mentaal actieve leefstijl. Een vooral ondernemende leefstijl die 
ook nog eens gezond en zinvol is. De twee pijlers van die leefstijl is: (1) bewegen en sporten 
en (2) leren en ontwikkelen.    
 
Bestaansgebieden   
 
In elke levensfase ben je, in meer of mindere mate, op vier leefgebieden actief: werk, zorg, 
ontspanning en ontwikkeling. Deze kunnen elkaar overlappen. Zo kan ‘zorg’ voor een 
familielid ook tegelijk ‘werk’ zijn en is het functioneren als kartrekker bij een 50-plus club 
zowel ‘werk’ , ‘ontspanning’ als ‘ontwikkeling’. Per levensfase varieert het belang en de 
omvang aan taken of activiteiten van elk leefgebied. Zo is ‘werk’ is na je pensionering een 
vrije keuze, meestal onbetaald en in omvang beperkt. Elke vrije keuze geeft wel een 
persoonlijke verplichting, verantwoordelijkheid en verschilt in het plezier of genoegen dat het 
je geeft. ‘Werk’ en ‘ontwikkeling’ zijn voor een vijfenzestigplusser relatief nieuwe 
leefgebieden.  
 
Ontwikkelen en leren 
 
Een leven lang je op leefgebieden of in het algemeen ontwikkelen, is voor een vijftig plusser 
één van de twee pijlers van het bestaan. Dagelijks veel bewegen en sporten is de tweede. 
Ontwikkelen betekent: verbreden en verdiepen van eigen kennis en kunde op een bepaald 
gebied én investeren in jezelf, in de relaties met anderen, in omgevingen en in het 
inspirerend communiceren met anderen. Het is bovendien samenwerkend leren in clubs, 
netwerken of leefgemeenschappen. Ontwikkelen moet je vooral ruim zien, zoals: schrijven 
van een boek, expertise verwerven in economische vraagstukken of het over een langere tijd 
beter leren volleyballen. Leren is een deel van ontwikkelen en ontwikkelen is een deel van 
zelfontplooiing. Door regelmatig te evalueren (op onderdelen van een ontwikkeling) en te 
reflecteren (op een ontwikkeling of je zelfontplooiing als geheel) krijg je zicht op resultaten, 
processen en geef je er een bepaalde waardering aan.  
Een omgeving, de aard van een activiteit of taak en de persoonlijke mogelijkheden bepalen 
de mate waarin een ontwikkeling kan plaatsvinden. Als je al goed kunt volleyballen, kost het 
verder verbeteren daarvan je heel veel inspanning. Ben je daarentegen een beginner dan 
zijn nog veel vaardigheden met enige inspanning te leren. De eigen fysieke en mentale 
mogelijkheden en het activerende karakter van een omgeving bepalen de grenzen van leren 
en ontwikkelen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De eenheid van lichamelijk en geestelijk functioneren 
 
Een mens functioneert als eenheid. Daaraan zijn verschillende aspecten te onderscheiden, 
die ook weer samenhang hebben of een eenheid zijn. Leren en ontwikkelen heeft effect op 
een geheel en op een of meer aspecten daarvan. Over welke eenheden, gehelen of 
samenhangen hebben we het hier?    
 
Ik ben gelijktijdig lichaam en geest in een omgeving. Je bent een uniek persoon of een ‘zelf’. 
Je ‘wil’ bepaalt je gedrag. De grens van die (vrije) ‘wil’ zijn de eigen fysieke en mentale 
mogelijkheden binnen een omgeving. Je functioneert in vele omgevingen, zoals: woon-, 
sport- of werkomgevingen. Maar je beseft ook dat het ‘vrijheid in gebondenheid’ is. Als 
tennisser sla je de bal met een forehand ‘in’ en scoor je een punt. Jij, als tennisser, met 
racket en bal, op een speelveld met een tegenstander, vormen de context of omgeving 
waarin je (tennis)gedrag een bepaalde betekenis of zin heeft. Een actieve leefstijl van 
iemand kun je alleen uit gedrag in vele omgevingen afleiden. Je constateert dat iemand 
vrienden maakt (sociaal contact zoekt), muziek produceert (ontspannen of creatief leeft) of 
dagelijks regelmatig zweet (veel beweegt of sport). Je ziet dat zo iemand zich op meerdere 
gebieden ontwikkelt (streeft naar meer kennis of kunde). Het is die kennis over iemands 
functioneren in vele omgevingen waardoor je kunt zeggen: de actieve leefstijl typeert hem of 
haar.     
Waarnemen is objectief en subjectief tegelijk. Een muziekinstrument vastpakken is een 
objectief gegeven. Samen muziek maken is een subjectieve ervaring. Het zelf-als-subject is 
op het zelf-als-object gebaseerd en reguleert gedrag. Individu en omgeving zijn objectief en 
subjectief gezien dan ook eenheid van waarneming.  
In de ontwikkeling als mens (de ontogenese) herhalen zich de ontwikkelingsfasen van de 
mens als soort (fylogenese). Reflectie op eigen handelen en ontwikkelen in verschillende 
omgevingen bevordert de samenhang van je functioneren tot een totaalplaatje van je 
zelfontplooiing. Genetisch gezien vindt culturele ervaringsoverdracht plaats van mijn ouders 
en die van mijn vrouw naar mij en mijn vrouw. En van ons beide naar onze kinderen. Waar 
de mens soms lang over een ontwikkeling doet, zie je kinderen zo’n ontwikkeling al vroeg, 
snel of makkelijk toepassen.  
Functie (de bedoeling van een handeling, activiteit of taak) en proces (het verloop) gaan  
samen. Je leert geen bewegingen of woorden alleen, maar bedoelingen van bewegingen of 
zinsamenhangen. Handelen gebeurt dan ook bewust en onbewust en is doelgericht. Het is 
fysiek-motorisch én mentaal-cognitief van aard. Het gevoel hangt ermee samen. Waarnemen 
en handelen vinden gelijktijdig binnen een voor jou betekenisvolle omgeving plaats. Je ziet 
een bal op het gras liggen. Je loopt erop af en trapt de bal weg omdat je de voetbal zelf en 
de omgeving als een voetbalgebeuren herinnert (hersenactiviteit) en waarneemt (omgeving 
of context).   
Motorisch-praktisch, sociaal-relationeel en cognitief-denkend handelen vormen samen een 
geheel. Ook hier is het gevoel deel van elk aspect. Elk aspect heeft per activiteit of taak een 
ander aandeel. Bewegen of sporten én leren en ontwikkelen samen, zorgen onder bepaalde 
condities voor een persoonlijk optimaal functioneren. Als cognitie voor- of achteruit gaat, zie 
je dat vaak ook met de motoriek gebeuren. Neurowetenschappelijk gezien is er overstelpend 
bewijs dat hersenfuncties een leven lang optimaal functioneren en zelfs op onderdelen zijn te 
verbeteren. Als we maar gezond blijven. Daar moet je iets voor doen: jezelf continu 
ontwikkelen of scholen, uitdagende activiteiten of taken willen uitvoeren en een fysiek en 
mentaal actieve of ondernemende, gezonde en zinvolle leefstijl nastreven.  
Handelingsplan, -besef en -idee geven mij een identiteit. Handelen is tegelijk denken, doen, 
voelen en waarderen (er belang of betekenis aan toekennen) en daarvan ben ik me deels 



van bewust. Het handelingsplan structureert het handelen in omgevingen op basis van mijn 
mogelijkheden en gevoel (zelfbesef). Met het handelingsbesef vorm ik mijn bestaan en  
ontwikkel ik mezelf (ontwikkelingsbesef). Met het handelingsidee voer ik functies en rollen uit 
binnen netwerken of samenwerkingsverbanden (omgevingsbesef). Dit alles is inclusief de 
kennis over hoe anderen mij als persoon zien.  
 
Op maat en optimaal functioneren 
 
Het leveren van een optimale prestatie is haalbaar als een activiteit of taak op persoonlijke 
maat kan plaatsvinden. Je kunt deze ook direct volledig uitvoeren omdat het goed aansluit 
op je referentiekader ofwel eerdere op dat gebied opgedane ervaringen. Nieuwe 
(leer)ervaringen zijn vervolgens makkelijk(er) te verwerven. Leren en ontwikkelen gebeurt 
optimaal als bepaalde persoonlijke drempelwaardes of (inspannings)niveaus worden bereikt. 
Dat gebeurt door herhaling van activiteiten en een zelf gewild of gemotiveerd presteren. Of je 
nu tafeltennist of een boek schrijft, het optimaal willen presteren maakt ontwikkeling mogelijk. 
Optimaal functioneren doe je als je op een ‘meer dan gemiddeld c.q. matig intensief niveau 
presteert. Dat is ook aan te geven als: op zeventig procent van je persoonlijk maximaal 
vermogen van wat je op een bepaald gebied weet of kunt’. De activiteit of taak moet 
daarvoor geschikt zijn. Het effect van een uur basketbal op bijvoorbeeld coördinatie is dan 
voor een gezonde zestigjarige groter, dan het beoefenen van Tai Chi of bowling. Ben je ver 
in de tachtig, dan is de belasting van Tai Chi en bowling fysiek gezien optimaal. Conditie zegt 
iets over de kwaliteit van al je fysieke basisvoorwaarden en je conditie- en sportniveau 
bepalen de kwaliteit van hoe je beweegt of sport.  
Je optimaal fysiek belasten heeft dus effect op en je coördinatieniveau en je volleybalniveau. 
Dagelijks bewegen doet een beroep op grondvormen van bewegen zoals bijvoorbeeld: 
wandelen, hardlopen, tillen of dragen, gooien en vangen. Meestal kan hiervoor een 
‘gemiddelde’ inspanning volstaan. Alleen dagelijks een tot twee uur ‘matig intensief bewegen 
of sporten’ heeft voldoende en dus optimaal effect.  
Optimaal mentaal belasten zegt iets over de kwaliteit van je ‘strategisch handelen’. Het is je 
mentale coördinatie. Je handelt op hoofdlijnen en met overzicht, je hebt visie, je gebruikt je 
kwaliteiten of talenten, je kan delegeren en taken op maat kiezen. Daardoor los je er relatief - 
afhankelijk van jouw cognitieve niveau - complexe problemen mee op.  
 
Leren oplossen van problemen 
 
Problemen op elk gebied variëren in omvang, complexiteit of moeilijkheidsgraad. Van: ‘hoe 
kan ik bij basketbal op meer manieren scoren?’ tot: ‘hoe innoveer ik mijn huis?’ Per gebied 
zijn problemen in volgorde van moeilijkheid te plaatsen. Problemen kun je op verschillende 
manieren oplossen. Bij sportproblemen doe je dat door: (A) imiteren/onbewust nadoen; (B) 
handelen/bewust doelgericht oplossen; (C) conditioneren/van stapje voor stapje naar een 
hele activiteit. Bij de eerste twee gaat het vinden van oplossingen het eenvoudigst, omdat 
het meer onbewust of al doende kan plaatsvinden.  
Een niet al te complexe activiteit of taak leer je direct in z’n geheel door het herhalen van dat 
geheel. Een totaal-totaal-leren. Het kan ook afwisselend van geheel naar onderdeel en weer 
terug: het totaal-deel-totaal leren. Je speelt bijvoorbeeld vier tegen vier volleybal. Vervolgens 
speel je ‘een plus een’ waarbij je samen, en zo lang mogelijk, de bal bovenhands over het 
net blijft spelen. Daarna speel je weer vier tegen vier. Tenslotte kan er ook sprake zijn van 
onderdeel naar onderdeel tot geheel. Het deel-deel-totaal leren. De eerste twee 
leermethoden motiveren het meest vanwege hun totaalkarakter. 
  



Elk lesgeef-, leer- en ontwikkelproces kent cycli. Dat zijn de volgende didactische 
werkpatronen die vaak in samenhang worden gebruikt.   
 
1 Sensomotorische kringloop. Achtereenvolgens: doen - waarnemen via zintuigen - reageren 
door gewenst gedrag te tonen. Het getoonde gedrag stemt je tevreden of niet. Als je 
tevreden bent, probeer je dat gedrag te continueren. Ben je ontevreden, dan kijk je naar het 
verloop van een activiteit en probeer je de oorzaken van het niet helemaal lukken op te 
sporen en deze daarna te verbeteren.  
2 BIT-principe. Eerst probeer bewust te begrijpen door inzichtelijk te leren. Via integreren  
krijgt het geleerde een plaats in je referentiekader en leer je tenslotte kennis en  
vaardigheden op een bepaald gebied praktisch toe te passen. Leren met inzicht doe je door  
het leren van vuistregels of principes. Principes bij slaan bij softbal, zijn: ‘kijk naar  
de bal’ en ‘sla de knuppel horizontaal’.  
3 Ontwikkelcyclus van ‘beleven, leren, ontwikkelen’. Beleef een activiteit of taak, leer deze  
beter uit te voeren en leer op basis hiervan hoe je jezelf iets kunt aanleren of hoe je anderen  
iets kunt leren. Voor dat laatste gebruik je schema’s of modellen (zoals overzicht van de te  
leren volleybalvaardigheden), werkpatronen of procedures (zoals elke cyclus) en vuistregels  
of principes (ook wel kernhandelingen genoemd).  
4 Ervaringsleren in fasen. Die fasen zijn: A ervaar door actief uit te proberen; B reflecteer op  
wat je hebt gedaan; C plaats het resultaat in een groter geheel dus theoretiseer of verbind  
evaringen aan theoretische inzichten; D maak plannen of pas kennis of vaardigheden op een  
een praktijkgebied toe.  
Ontwikkelen is hetzelfde als veranderen. Het gaat hier in positieve zin om verbeteren of  
vernieuwen. Verbeteren is minder ingrijpend dan vernieuwen. Bij vernieuwen worden vaak  
inhoud, aanpak en organisatie tegelijk gewijzigd. Hierbij stimuleer je het denken en doen op  
twee niveaus: plan- (met opvattingen) en praktijkniveau (met acties en activiteiten).  
Door de niveaus steeds op elkaar af te stemmen ontstaat een consistente praktijktheorie.  
5 Strategie van ‘continu veranderen’. Vanwege de omvang gebeurt dat vaak in projectvorm. 
A. Maak een groep met een  gemeenschappelijk doel die gedurende enige tijd samen aan 
een taak of activiteit werkt. Gebruik de kwaliteiten van elke deelnemer. Zorg voor een 
onderlinge taakverdeling en deel ervaringen met elkaar.  
B. Laat iedereen het meer ideale en gewenste gedrag zelf ervaren. De kartrekker heeft een 
voorbeeldrol. Al doende worden de kenmerken van het meer gewenste gedrag bewust 
benoemd.   
C. Deelnemers voeren hun taak zo zelfstandig mogelijk uit. Dat vraagt maatwerk én samen 
ontwikkelen. Met collegiale consultaties of coaching wordt ondersteuning geboden. Het 
streven is: al samenwerkend te leren.  
D. Regelmatig vinden evaluaties of beoordelingen plaats, waarin zowel het verloop als het 
resultaat van de verandering op het gebied van organisatie, aanpak en inhoud nader worden 
bekeken.  
 
Bewust handelen en onbewust gedragen 
 
We handelen op zowel planniveau (in of met opvattingen en handelingsaanbevelingen) als 
op praktisch niveau (als gedrag en in handelingen). We jojo’en bewust en onbewust tussen 
beide niveaus. Doel is je steeds meer bewust te worden van: hoe goed je 
handelingsaanbevelingen in praktijk brengt en hoe verantwoord je handelen plaatsvindt. 
Theorie en praktijk gaan steeds meer samenhang vertonen. Dit handelen op niveaus vereist 
fysieke en mentale coördinatie. Fysieke coördinatie zorgt via ons centraal zenuwstelsel en 
hersenen voor de kwaliteit van ons gedrag. Mentale coördinatie zorgt voor de kwaliteit van 



ons denken en ons vermogen tot het oplossen van problemen. Ons gedrag is onbewust of 
bewust en kunnen we dan ook typeren als bijvoorbeeld reflexmatig routinegedrag (onbewust) 
óf regelgeleid, weloverwogen gedrag (bewust). Knipperen met je ogen is reflexmatig gedrag 
en knipogen is weloverwogen gedrag. Bewegen en sporten is overwegend regelgeleid 
gedrag dat deels bewust en deels onbewust kan worden nagestreefd. Je leert dan ook vooral 
bedoelingen van bewegingen en niet die bewegingen op zich.  
 
Samenwerkend leren en ontwikkelen in 50+ clubs 
 
Ontwikkelen leidt vaak tot veranderingen en om te veranderen zul je vaak zelf samen met 
anderen moeten ontwikkelen. De nieuwe generatie senioren heeft en krijgt met vele 
maatschappelijke veranderingen te maken. Een elk verandering vindt plaats op zowel 
persoonlijk en lokaal niveau als algemeen en bestuurlijk, organisatie- of overheidsniveau. De 
complexiteit en impact van veel veranderingen is gebaat bij het samen bedenken van hoe 
daar mee om  te gaan. Ook in vijftig plus clubs, netwerken of leefgemeenschappen. Samen 
weet en kan je vaak meer dan alleen. Hoewel de nieuwe generatie senioren in het algemeen 
tot veranderen en ontwikkelen bereid is, is het vinden van die speel-, werk- en 
ontwikkelingsruimte ‘midden in de samenleving’ niet eenvoudig. Het is een zoektocht en een 
uitdaging mede omdat er behoefte is aan autonoom, zelfstandig, zelfsturend en 
zelfverantwoordelijk kunnen handelen bij het optimaal veranderen van eigen omgevingen.  
Om onze omgevingen meer activerend voor vijftig plussers te maken, is samenwerkend 
leren en ontwikkelen van die groep nodig. Het is een samen en op elkaar afgestemd willen 
investeren in jezelf, in relaties met anderen, in het veranderen van omgevingen en in het 
inspirerend communiceren met anderen. Het vereist een veranderingsstrategie die theorie en 
praktijk in één concept integreert. Eén geheel van logisch samenhangende opvattingen, 
praktische aanbevelingen en toepassingen. Zoals ook het concept van ‘Actief leven , leren 
en ontwikkelen’. 
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Voor meer informatie over ‘leren en ontwikkelen’ op het gebied van seniorensport en 
leefstijlontwikkeling: www.oldaction.nl.   
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