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Handicap ?
Hoezo gehandicapt ?
Als jij de mens niet ziet
maar wel zijn handicap
wie is er dan blind ?
Als jij die schreeuw om
gelijkheid niet hoort,
wie is er dan doof ?
Als jij je niet open stelt
en ons maar liever buitensluit,
wie heeft er dan een handicap ?
Als er in jouw hart en geest
geen plaats is voor je medemens,
wie heeft er dan een
psychisch probleem ?
Als voor jou de mensenrechten
slechts tellen voor de enkeling,
wie gaat er dan mank ?
Jouw houding naar mensen
met een handicap
kon wel eens de grootste zijn
en ook de jouwe.
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Samenvatting:
Het eindwerk bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte.
In het eerste deel, het theoretische gedeelte, worden de drie meest voorkomende
handicaps toegelicht. Er word gekozen voor de visuele, auditieve en motorische handicap
omdat je deze drie dikwijls tegenkomt in het straatbeeld, in zwakke of erge vorm en je
hier dus ook tijdens je lessen wel eens mee in aanraking zou kunnen komen.
In mijn tweede deel worden de noodzakelijke aanpassingen onder de loep genomen die
je tijdens je lessen lichamelijke opvoeding moet doen wanneer je een leerling met één
van de drie eerder besproken handicaps in je les hebt. Dit komt in de realiteit steeds
meer en meer voor omdat inclusie gepromoot wordt.
Het derde deel is het uitgewerkte praktische luik van dit eindwerk. In dit deel worden
twee sporten (zitvolleybal en zwemmen) toegelicht, ook is er voor deze twee sporten een
lesvoorbereiding gemaakt voor leerlingen uit de tweede graad van het secundair
onderwijs. Met het geven van deze lessen kan men valide leerlingen laten aanvoelen hoe
het is om met een beperking een sport uit te oefenen. Op die manier krijgen de
leerlingen inzicht in de handicap zelf en dat deze mensen ook een volwaardige bijdrage
kunnen leveren bij een lichtjes aangepaste sport.
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Inleiding
Mijn motivatie om dit onderwerp te kiezen is tweeledig:
De voornaamste motivatie om deze keuze te maken is het feit dat ik heel erg
geïnteresseerd ben in het menselijke lichaam, de mogelijkheden en de beperkingen
ervan. Ik heb dan ook voor ik aan deze lerarenopleiding begon één jaar kinésitherapie
aan de KUL achter de rug. In deze opleiding heb ik voor het eerst kunnen proeven van de
aangepaste bewegingsactiviteiten en ik vind het gewoon enorm boeiend om een spel of
een activiteit toegankelijk te kunnen maken voor personen met verschillende lichamelijke
(en geestelijke) mogelijkheden. De link naar het geven van deze spelen aan valide
kinderen, omgetoverd tot kinderen met beperkingen was dan ook snel gemaakt.
Ik zou dus via dit eindwerk heel graag mijn persoonlijke enthousiasme willen overdragen
op medestudenten en leerlingen waarvoor ik lessen ga ontwikkelen waarin ze kunnen
voelen/ ervaren hoe het is om met een fysieke beperking door het leven te gaan.
De tweede reden waarom ik voor dit eindwerk kies is het feit dat dit me de mogelijkheid
biedt om praktisch in actie te schieten. Ik hoop dan ook niet dan ook dat mijn eindwerk
een tekst wordt die in de bib terecht komt en daar maar zelden uitkomt. Wat ik er wel
van verwacht is dat het een soort praktische handleiding wordt voor leerkrachten die
ideeën zoeken voor activiteiten om leerlingen in hun lessen te laten aanvoelen hoe het
voelt om gehandicapt te zijn.
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1. Welke handicaps zijn er?
Er is uiteraard een ontzettend grote variabiliteit binnen de lichamelijke beperkingen die
verschillende mensen ondervinden, omdat het zo goed als onmogelijk is om al deze
variaties toe te lichten heeft men ervoor geopteerd om drie grote verzamelgroepen te
kiezen die nader toegelicht worden: de motorische handicap, de visuele handicap en de
auditieve handicap. Men heeft voor deze 3 categorieën gekozen omdat het deze zijn
waarmee je mogelijk ook in het gewone onderwijs in aanraking zou kunnen komen, al
dan niet in een lichte of zwaardere vorm.
De reden waarom men meer en meer in aanraking komt met kinderen met verschillende
mogelijkheden is het feit dat de overheid inclusie steeds meer en meer inbouwt.
Wat is nu inclusie? Inclusie is ruimer dan integratie want integratie gaat ervan uit dat de
personen met een handicap zich moeten aanpassen aan de maatschappij en de norm
maar inclusie, wat letterlijk “ingesloten worden” betekent, gaat verder, het duidt erop dat
mensen met een handicap er gewoon bijhoren en dat men op alle mogelijke gebieden
(onderwijs, werken, wonen, vrije tijd, …) er alles aan moet doen zodat ook zij hieraan
kunnen deelnemen als een volwaardige burger.
Dit betekent dat dus alle drempels die leiden tot uitsluiting moeten weggewerkt worden,
en dat de samenleving inspanningen zal moeten doen om toegankelijk te zijn voor
iedereen.
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1) Motorische handicap:
a. Wat is het?
Kinderen met een motorische handicap of fysieke handicap zijn kinderen die te
kampen hebben met bewegingsproblemen. De oorzaken van deze problematiek
kunnen echter zeer divers zijn, ook de problematieken zelf zijn zeer uiteenlopend.

b. Hoe ontstaat het?
A. Ten gevolge van een hersenletsel:
De oorzaken kunnen zich situeren voor, tijdens of na de geboorte.
-

Voor de geboorte= prenatale oorzaak
(vb: defect tijdens de neonatale ontwikkeling van de hersenen van het
kind)

-

Tijdens de geboorte
(vb: zuurstoftekort door navelstreng die rond het nekje van het kind zit.)

-

Na de geboorte= postnatale oorzaak
Dit is vaak het gevolg van een tumor (zwelling) of trauma (letsel)
(vb: beroerte, hersenvliesontsteking, meningitis)

In een ander geval is het ook mogelijk dat de persoon de hersenbeschadiging
ergens in het verdere verloop van zijn leven oploopt door een ongeval met
mogelijks verlamming tot gevolg.

B. Ten gevolge van een neuromusculaire aandoening:
Kinderen met deze aandoening hebben een slap spierstelsel, bovendien
verminderen

de motorische mogelijkheden

progressief zodat deze zich

uiteindelijk over het volledige lichaam uiten.
De oorzaak kan zich op drie plaatsen situeren: in een zenuw, in een spier of in
de overgang tussen de zenuw en de spier. Indien de oorzaak zich in de spier
bevindt is er sprake van een spierziekte.
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C. Ten gevolge van een trauma of ongeval:
In dit geval is er sprake van een verworven handicap met dus een uitwendige
oorzaak. De normale ontwikkeling wordt in dit geval onderbroken
Bijvoorbeeld als gevolg van een infectie, een foutieve medische ingreep, een
ongeval,…

D. Ten gevolge van een spina bifida/ open rug:

Fig. 1: Spina Bifida ( open rugje)1
Bij deze afwijking gaat het om een aangeboren afwijking die ontstaat door een
onvoldoende sluiting van het ruggenmerg, meestal door een tekort aan
foliumzuur tijdens de zwangerschap. Na de geboorte wordt de opening
operatief dichtgemaakt. Afhankelijk van de plaats van de open rug kan er
verlamming optreden van de onderste ledematen.

1

Internet, 2009-06-02, (http://www.wesleyjsmith.com/blog/uploaded_images/spina-755685.jpg)
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c. Wat zijn mogelijke gevolgen?
De problemen die zich vaak voordoen bij een … :
-

-

Kind met een hersenletsel:
*

bewegings- en houdingsproblemen

*

stoornissen in het gehoor- en gezichtsvermogen

*

epilepsie

*

spraak-, eet-, kauw-, en slikstoornissen.

Kind met een neuromusculaire aandoening:
*

snelheid, beweeglijkheid, kracht en uithoudingsvermogen dalen.
(KLUS-elementen)

*

verminderde longcapaciteit en daaruit voortvloeiende
ademhalingsproblemen.

-

*

daling van de algemene weerstand.

*

vermoeidheid bij minimale inspanningen.

Kind met een trauma of ongeval:
De gevolgen variëren naargelang de aard van de handicap maar wat wel
zeker is dat …
*

deze kinderen worden geconfronteerd met verlieservaringen, dingen
die ze vroeger wel konden kunnen ze nu niet meer!

-

*

ze worstelen met schuldgevoelens o.w.v. gemaakte fouten.

*

ze moeten een verwerkings- en aanvaardingsproces doormaken.

Kind met een spina bifida/ open rug:
*

incontinentieproblemen o.w.v. onvoldoende controle over de
sluitspieren.

*

vorming van wonden op weke plaatsen en ontstekingsgevaar voor
nieren en blaas.

*

gevoeligheidsuitval

*

vorming van een waterhoofd.
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Algemeen zouden we dus kunnen stellen dat er zich verschillende gevolgen
kunnen voordoen, maar dat deze uiteraard niet bij elk kind met een fysieke
handicap moeten voorkomen.
Indien er toch kinderen zijn met dezelfde fysieke handicap is het daarom niet
noodzakelijk zo dat de handicap in dezelfde mate voorkomt.
Wel kunnen we stellen dat er ook een aantal gemeenschappelijke mogelijke
gevolgen zijn voor kinderen met een motorische handicap:
-

ze zijn vaak afhankelijk van anderen

-

ze maken dikwijls gebruik van technische hulpmiddelen

-

ze hebben een trager werktempo

-

ze hebben problemen met de ruimtelijke oriëntatie als gevolg van de
beperktere ervaringsmogelijkheden op jongere leeftijd.

-

ze hebben problemen met motorische activiteiten, zowel groot- als
fijnmotorische activiteiten.

-

ze hebben ook soms visueel-motorische coördinatie problemen.

-

ze hebben meer nood aan structuur dan valide leeftijdsgenoten.

-

ze hebben soms problemen met zich te concentreren, mede omdat ze niet
gewoon zijn om dingen zelf te moeten doen en zich hiervoor te moeten
concentreren.

-

ze hebben meestal geen volledig zicht op de mogelijkheden van hun eigen
lichaam.

-

ze krijgen vaker te maken met mislukkingen, ze doen meer faalervaringen
op, hierdoor hebben ze vaak het gevoel niet te voldoen aan de eisen van
de omgeving.
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2) Visuele handicap:
a. Wat is het?

Fig. 2: De oogbol2
Een visuele handicap is een functieverlies van het zicht. Dit verlies kan gedeeltelijk of
totaal zijn. In geval van een totaal verlies aan zicht, spreekt men van blindheid. Een
gedeeltelijk

verlies

van

zicht

noemt

men

slechtziendheid.

Indien

het

probleem

veroorzaakt wordt door een foutieve interpretatie van visuele prikkels, ontstaan
handicaps als dyslexie, problemen met het visuele geheugen, en zo verder.

b. Hoe ontstaat het?
De

ontstaansmogelijkheden

kunnen

zeer

divers

zijn!

De

handicap

kan

erfelijk,

aangeboren of verworven zijn. Er kan dus op verschillende momenten iets mislopen, ook
kan het probleem zich op verschillende vlakken stellen, namelijk ter hoogte van:
-

Het oog

Ter hoogte van het oog onderscheidt men meerdere problemen. Het hoornvlies is
het deel in het oog waar licht binnenkomt. Het is het buitenste, glasachtige deel van
ons oog. Op het hoornvlies plakt men de contactlenzen.

2

WIKIPEDIA, Visuele handicap, Internet, 2009-03-08, (http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Oogbol.png)

13

Het hoornvlies heeft veel zenuwuiteinden. Daarom doet het zo pijn als er iets in je
oog komt bijvoorbeeld een vlieg.

*

Glasachtig lichaam

Het glasachtig lichaam is doorzichtig en biedt steun aan de oogbol. Indien de
druk in dit lichaam te hoog wordt, spreekt men van glaucoom. Bij onderdruk
van het glasachtig lichaam, riskeert men een netvliesloslating (zie verder). In
geval

het

glasachtig

lichaam

troebel

wordt,

bijvoorbeeld

door

een

bloeduitstorting of ten gevolge van aanwezige proteïnen, vermindert het zicht
al dan niet tijdelijk.

*

Netvlies

In het netvlies bevinden zich de receptoren die de lichtstimulus omzetten in
elektrische prikkels. Wanneer dit netvlies, bijvoorbeeld door onderdruk van het
glasachtig lichaam, loslaat van het onderliggende vaatvlies, sterft het netvlies
af met blindheid tot gevolg. Wanneer er geen, onvoldoende of slechtwerkende
kegeltjes aanwezig zijn, lijdt men aan kleurenblindheid. Verbranding van het
netvlies door sterke lichtstralen (rechtstreeks zonlicht, laslicht) veroorzaakt
een definitieve beschadiging of vernietiging van (een deel van) de staafjes en
kegeltjes.

-

De zenuwgeleiding

De elektrische prikkels, afkomstig van de staafjes en kegeltjes worden via de
zenuwen naar de hersenen geleid. Wanneer er in deze geleiding een stoornis is,
wordt het zicht verstoord.

*

Oogzenuw

Ter hoogte van de uitmonding van de oogzenuw ontstaat een blinde vlek op
het netvlies. Deze is fysiologisch. Wanneer er zich een bloeduitstorting,
afrukking of compressie van de oogzenuw voordoet, is er een geheel of
gedeeltelijke uitval van het zicht van het aangetaste oog.
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*

Chiasma optica

Het chiasma optica is de kruising van beide oogzenuwen, gelegen boven de
hypofyse. Compressie van dit chiasma is veel voorkomend ten gevolge van
problemen ter hoogte van de hypofyse, bv. hypofyse-tumor. Afhankelijk van
de compressie is er een specifieke uitval van het gezichtsveld in één of beide
ogen.

-

De hersenen

Bij slecht of niet functioneren van de hersengebieden die instaan voor de
interpretatie van visuele prikkels, kunnen er meerdere problemen ontstaan. Ten
gevolge van aangeboren afwijkingen of hersenletsel ter hoogte van de visuele
cortex kan er gedeeltelijke of gehele blindheid ontstaan door de afwezigheid van
interpretatie van de prikkels. Verkeerdelijke interpretatie van visuele prikkels kan
leiden tot dyslexie, illusies of gezichtsbedrog. Deze foutieve interpretatie kan
aangeboren zijn of veroorzaakt worden door chemische stoffen zoals drugs.

In de meeste gevallen is de oorzaak echter onbekend.

c. Wat zijn de mogelijke gevolgen?
Een visuele handicap heeft uiteraard implicaties voor het dagelijks functioneren, ook voor
het functioneren in de klas en tijdens de les LO.
-

Deze kinderen zijn zeer afhankelijk van anderen. Hierdoor ontstaat ook het
gevaar tot overbescherming waardoor ze minder zelfstandig worden dan
wat binnen hun mogelijkheden ligt.

-

Ze hebben

en

trager lees en werktempo

omdat ze moeilijkheden

ondervinden met het lezen. Om dit op te vangen maken ze vaak gebruik
van het brailleschrift.
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Fig. 3: Braille alfabet3
-

Ze zijn vaak beperkt in het waarnemings- en voorstellingsvermogen
vb: problemen met het begrijpen van perspectief

-

Ze maken vaak gebruik van vergrotingsapparatuur waardoor hun zicht
verbetert maar hun gezichtsveld wordt wel beperkt want door de details uit
te vergroten is het geheel niet meer zichtbaar.

-

Doordat blinden nooit gelaatsuitdrukkingen hebben kunnen imiteren,
hebben velen een zwakke gelaatsmotoriek ontwikkeld, dit komt vooral tot
uiting in de spierwerking rond de ogen en wenkbrauwen. Men noemt dit
fenomeen een blindheidsmasker.

-

Invloed op de motorische ontwikkeling:
Deze motorische ontwikkeling is bij blinde aangewezen op de oorhandcoordinatie in plaats van op de oog-handcoordinatie, bovendien wordt
ook de objectpermanentie, het zoeken naar een voorwerp dat niet meer te
zien is door een peuter of kleuter, bij blinde kinderen later verworven. Ook
op andere domeinen gaat de ontwikkeling trager, het kind kruipt zeer
weinig en de grijpbewegingen gaan moeilijk.

3

I-KOS, SITESOLVED, Braille cards, internet, 2009-06-02,
(http://www.braillecards.co.uk/media/images/braille_alphabet.jpg)
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Doordat deze kinderen minder vlot bewegingservaringen opdoen verwerven
zij minder snel een lichaamsbewustzijn en dit verloopt in 4 fasen:
*

2-5 jaar: kleuter leert lichaamszijden(voor,achter,boven, onder,…)
en lichaamsdelen aanwijzen

*

5-7 jaar: het kind leert het verschil tussen links en rechts kennen

*

6-8 jaar:kind leert de relaties tussen zichzelf en de omgeving
kennen

*

8-10 jaar: Vanaf deze leeftijd kan het kind ook het standpunt van
andere personen innemen.

-

Invloed op de sociale ontwikkeling:
Er is geen oogcontact mogelijk. De interactie tussen moeder en kind
gebeurt dus niet spontaan en moet meer bewust gestimuleerd worden. Het
is onder andere zeer belangrijk om auditief spel te stimuleren omdat de
imitatiemogelijkheden beperkt zijn.

-

Invloed op de begripsontwikkeling:
Deze verloopt normaal ook met behulp van visuele informatie maar omdat
dit in dit geval niet mogelijk is blijft er heel wat info voor het kind
verborgen (vb: ruimtelijke relaties, oorzaak-gevolg relaties, …)

-

Invloed op de psychomotorische ontwikkeling:
Deze is vaak vertraagd omdat de visuele prikkels die aanzetten tot
verkenning van de ruimte ontbreken en ook uit angst voor ongevallen
(overbescherming)

-

Invloed op de spraak en taalontwikkeling:
Ook deze verloopt trager omdat ze niet kunnen imiteren en omdat het
moeilijker wordt om dingen uit je omgeving te benoemen die je niet kan
zien.

-

Invloed van de afwezigheid van een visueel geheugen:
Zij hebben niet de mogelijkheid om visueel waargenomen informatie op te
slaan en deze te reproduceren wanneer ze deze een volgende keer
herkennen.
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3) Auditieve handicap:
a. Wat is het?
Kinderen met een auditieve handicap zijn kinderen die slechthorend of doof zijn. Ze
worden dagelijks geconfronteerd met het niet of moeilijk verstaan van wat er rondom
hen gezegd wordt. Het gehoorverlies kan variëren van ernst. Dit is afhankelijk van de
plaats van de stoornis in de gehoorgang.

b. Hoe ontstaat het?
De

ontstaansmogelijkheden

kunnen

zeer

divers

zijn!

De

handicap

kan

erfelijk,

aangeboren of verworven zijn.
Er kan dus op verschillende momenten iets mislopen, bijvoorbeeld:
-

tijdens de zwangerschap heeft de moeder rode hond.

-

Tijdens de geboorte komt de baby in zuurstoftekort.

-

Na de geboorte loopt de baby een hersenvliesontsteking op.

In de meeste gevallen is de oorzaak echter onbekend.

c. Wat zijn de mogelijke gevolgen?
-

deze kinderen hebben vaak problemen met de taal- en spraakontwikkeling
en met de communicatie met de omgeving. Bij valide kinderen wordt de
taal op een natuurlijke wijze aangeleerd door auditieve opname en het dan
na te bootsen. Kinderen met een auditieve stoornis hebben hier dus al een
probleem mede omdat het gewone onderwijs zeer verbaal gericht is om te
kunnen volgen.
Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de kinderen een andere taal
aan

te

leren,

bijvoorbeeld

Ondersteuning van Gebaren;).
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Omdat

deze

kinderen

informatieverwerking,

moeilijkheden

lopen

deze

ondervinden
kinderen

bij

vaak

de
een

ontwikkelingsachterstand op of krijgen ze te kampen met leerproblemen.
-

Deze kinderen hebben ook zeer veel moeite met de richting van het geluid
te bepalen.

-

Bovendien kunnen deze kinderen zeer moeilijk verschillen waarnemen
tussen kleine nuances in ritme en timbre wat het herkennen van gevoelens
noemenswaardig bemoeilijkt.

-

Ook hebben deze kinderen moeite met het begrijpen van bepaalde
uitdrukkingen omdat de context waarin het woord voorkomt dan vaak niet
begrepen wordt.
Figuurlijke en abstracte taal wordt voor hen

moeilijk om

juist te

interpreteren.
-

Deze

kinderen

gaan

vaak

door

het

leven

met

behulp

van

een

hoorapparaat, omdat dit ook de achtergrondgeluiden versterkt kunnen
deze meer dan voor valide kinderen voor afleiding zorgen.
-

Ze hebben ook soms moeite met de maatschappelijke integratie.

-

Sommige mensen met een auditieve stoornis hebben problemen met hun
evenwicht

omdat

hun

halfcirkelvormige

kanalen

in

het

binnenoor

beschadigd zijn.
-

Dit heeft op zijn beurt dan weer gevolgen voor de algemene coördinatie en
motoriek

-

Ook kunnen deze mensen problemen hebben met oefeningen die te maken
hebben met reactiesnelheid.
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2.

Noodzakelijke aanpassingen in omgang, werkvormen en
gebruikte materialen bij het geven van lessen lichamelijke
opvoeding aan mensen met de besproken handicaps.

Als algemene regel zou men ervan uit kunnen gaan dat het van zeer groot belang is om
een goed zich te hebben op de ernst van de handicap en de invloeden van deze
beperkingen. Het is namelijk zo dat de beperkingen niet steeds van die aard zijn
waardoor een bepaald zinduig of bepaalde bewegingen volledig uitgesloten zijn, daarom
is het zo belangrijk dat je ook deze zintuigen blijft aanspreken omdat ook deze (minder
efficiënt werkende )zintuigen voor belangrijke informatie kunnen zorgen.

1) Motorische handicap:
Bij kinderen met een motorische handicap verandert er weinig aan de manier waarop
men voor een klas staat. Deze kinderen hebben dan ook alle vermogens om de
opdrachten te begrijpen, ze hebben alleen de beperking dat een of meerdere ledematen
niet meer mee willen op de manier die hun hersenen zouden willen.
Bij deze doelgroep is het dan ook zeer belangrijk om je activiteiten zo te kiezen of ze aan
te passen zodat ook deze leerlingen tot spel kunnen komen. Wanneer je bijvoorbeeld een
leerling in je klas hebt die een been niet kan gebruiken, zou het wel eens interessant
kunnen zijn om een sport aan te bieden, niet in de standaard versie maar wel in de
versie die er op de paralympics beoefend wordt4. Op deze manier kan de leerling met een
handicap op een volwaardige manier deelnemen aan je les en zo laat je ook de andere
leerlingen sporten eens op een andere manier beleven, waardoor ze een andere kijk
krijgen op het begrip handicap.

4

Vb zie zitvolleybal, uitgewerkt in bijlage.
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Deze soort aanpassingen zijn natuurlijk niet mogelijk tijdens elke les LO die men geeft
daarom is het belangrijk om te beseffen dat men door kleine aanpassingen het spel vaak
ook toegankelijk kan maken voor leerlingen met een handicap.
Vb:
-

indien leerlingen in de klas met een beperkt gebruik van één van de twee
armen:
*

grotere en malse bal gebruiken tijdens tikspelen met bal.

*

bij honkbal een racket laten gebruiken i.p.v. een bat omdat dit ook
gemakkelijk met één hand hanteerbaar is

*
-

werken met scoops in plaats van gewone spelen voor vangen werpen.

indien leerlingen in de klas met een beperkt gebruik van één van de twee
benen:
*

beperking opleggen aan heel de klas door te moeten hinkelen bij
tikspelen

*

voeten samen binden en ze zo de overkant laten bereiken bij
overloopspelen of tikspelen.

2) Visuele handicap:
Bij het werken met mensen met een visuele handicap zal het van zeer groot belang zijn
om de andere zintuigen meer bij de activiteiten te betrekken. Deze kinderen kunnen zich
namelijk door het laten aanvoelen of het laten horen van een beweging ook een zeer
goed beeld vormen van de vereiste beweging, dit vergt natuurlijk alleen wat extra
creativiteit en extra werk van de desbetreffende LO-leerkracht.
Vb:
-

bij dans zal het zeer belangrijk zijn om goed en duidelijk te cuen zodat de
woorden hen op weg helpen om de beweging uit te kunnen voeren zonder
hem gedetailleerd te kunnen bestuderen.

-

bij een balspel zou een bal met een belletje in, een wereld van verschil
kunnen betekenen voor deze kinderen.

-

bij individuele sporten is het laten aanvoelen van de beweging, door deze
te begeleiden van groot belang, dit omdat ook deze kinderen op deze
manier de belangrijke accenten uit de beweging meekrijgen zonder de
demo waar te nemen zoals een ander kind dit kan doen.
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3) Auditieve handicap:
Bij het werken met kinderen met een auditieve handicap kan het werken met
dynamische of statische kijkwijzers een verademing van je lesgeven betekenen, dit
omdat je eveneens het visuele kanaal blijft benutten, zoals bij het geven van een
instructie, maar je zorgt er ook voor dat de woorden die voor de samenhang van het
geheel zorgen bij het beeld gevoegd worden, zodat ook deze kinderen volwaardig gebruik
kunnen maken van de voordelen die het multimedialeren biedt.
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3.

Simulatie- / ervaringsspelen.
1) Zitvolleybal

Fig. 4: voorspelers bij zitvolleybal5
a. Ontstaan van zitvolleybal
Sport voor personen met een handicap is ontstaan na de 2de wereldoorlog in Engeland. In
het Stoke-Mandeville hospitaal, een revalidatiecentrum voor oorlogsslachtoffers, paste
Sir Ludwig Guttmann ( een in1936 vanuit nazi-Duitsland naar Engeland gevluchte joodse
arts) voor het eerst sportbeoefening toe als behandelingstechniek.
Naast atletiek was ‘zitbal’ de belangrijkste sport waarbij men zittend op de grond de bal
met de vuisten rond speelde. Op zoek naar een meer actieve sport werd in Nederland
een nieuw spel ontworpen op basis van zitbal en volleybal. Dit spel kreeg de naam
zitvolleybal. In 1957 werd zitvolleybal een Paralympische sport.
In België echter wordt zitvolleybal weinig of niet beoefend. In Nederland bestaat binnen
de Nevobo een heuse zitvolleybalcompetitie.
5

Internet, 2009-06-02, (http://www.atp.nl/os2008/ui_images/images/psvolleybal.jpg)
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b. Verschil tussen volleybal en zitvolleybal

Zitvolleybal wordt gespeeld volgens de internationale spelregels van volleybal, zoals
gehanteerd door de verschillende volleybalfederaties. Uiteraard zijn een aantal regels
aangepast

aan

de

specifieke

situaties

van

zitvolleybal.

De

meest

ingrijpende

veranderingen zijn de aanpassingen van de veldgrootte en de nethoogte en de
verplichting om tijdens het spelen van de bal met een deel van de lichaamsromp in
contact te blijven met de grond.
Ook op speltechnisch vlak zijn er een aantal fundamentele verschillen. Door de beperkte
afmetingen ligt het speltempo bij zitvolleybal veel hoger dan bij gewone volleybal. De
spelers hebben een beperkte beweeglijkheid en er is het probleem van de dubbelfunctie
van de armen die naast het spelen van de bal ook gebruikt worden voor de beweging
over het speelveld. Afhankelijk van de aard en de zwaarte van de handicap van de
spelers zal hier speciale aandacht aan besteed worden.

Aangepaste spelregels
A. Speelveld

Het speelveld is rechthoekig, 10m x 6m. De grenslijnen zijn in het
speelveld inbegrepen. De middellijn verdeelt het terrein in twee helften van
5m x 6m. De aanvalslijnen worden parallel met de middellijn getrokken en
dit 2m van het midden van de middellijn.

Fig. 5 terrein zitvolleybal
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Speciale aandachtspunten:
-

door het kleinere speelveld is er over het algemeen genomen meer
ruimte rondom het veld. Toch moet er voldoende aandacht besteed
worden aan de veiligheid en mogen diverse obstakels zoals banken of
tafels niet te dicht bij het veld staan. Omdat de spelsituaties zich dicht
bij de grond afspelen zijn hoofdletsels niet denkbeeldig.

-

Bij het zittend spelen komen de handen en de kleding van de spelers
veelvuldig in contact met de vloer en het stof en ander ‘normaal’ vuil
dat zich hierop bevindt. Een goed geveegde en gedweilde vloer is dus
geen luxe.

B. Net en palen
Het net is tenminste 6,5m lang en 0,8m breed. De hoogte van het net
bedraagt voor heren 1,15m en voor dames 1,05m. bij een gemengde
spelersgroep wordt soms een hoogte van 1,10m toegepast. De hoogte van
de palen bedraagt tenminste 1,25m en de palen staan tenminste 0,5m
buiten het speelveld.

C. Uitrusting van de spelers
De spelers mogen

lange broeken dragen.

Algemeen zijn bandages

toegelaten indien deze geen scherpe of gevaarlijke elementen bevatten.

D. Positie van de spelers
De positie van de spelers wordt bepaald door het zitvlak. De spelers
moeten bij het spelen van de bal met een deel van de lichaamsromp
contact houden met de grond.
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E. Opslag

Fig. 6: opslag bij zitvolleybal.6
Tijdens het spelen van de opslag moet het zitvlak van de speler zich achter
de achterlijn bevinden. De benen en voeten mogen binnen het speelveld
liggen. Alle andere spelers moeten binnen het speelveld zitten.

F. Doordringen in de andere ruimte en speelveld
Binnen de lengte van het net (6,5m) mag het net tijdens het spel niet
worden aangeraakt. Indien het net langer is dan 6,5m mag het net buiten
de palen tijdens het spel worden aangeraakt.
Spelers mogen de andere speelhelft niet raken over de middellijn.

G. Smash
De speler moet tijdens de smash contact hebben met de grond met een
deel van de romp. Een achterspeler mag om het even welke smash
uitvoeren voor zover hij op het ogenblik van de smash de aanvalslijn niet
aanraakt of overschrijdt.

6

NATASCHA, KARIN, Paralympische Spelen Athene 2004, Internet,
(http://members.home.nl/kaatjes/124_2500.JPG)
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2009-06-02,

H. Blok

Fig. 7: tweepersoonsblok op aanval.7
Het blokken van de service van de tegenpartij door de spelers in het
aanvalsvak is toegestaan. Hierbij moeten ze steeds met een deel van de
romp contact houden met de grond.

I.

Verdediging
De spelers moeten bij het spelen van de bal blijven zitten. In de
verdedigingszone is het echter toegestaan om contact met de grond te
verliezen tijdens een korte actie om de bal te redden. De bal mag tijdens
deze actie niet rechtstreeks over het net gespeeld worden.

7

Internet, 2009-06-02,
(http://www.volleyballclassic.nl/archief/zitvolleybal.jpg)
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c. Doelgroepen
Oorspronkelijk werd zitvolleybal ontwikkeld voor personen met een handicap aan de
onderste ledematen die echter nog beschikken over voldoende zitbalans en een goed
functionerende schoudergordel:
-

Amputaties (enkel, dubbel, hoog, laag,…)
(De meest ideale zitvolleyballer is een persoon met een dubbele
beenamputatie net boven de knie. Die heeft een goede zitbalans, kan
zich zeer goed verplaatsen en is zeer wendbaar.)

-

Polio
(Poliomyelitis

of

kinderverlamming

wordt

veroorzaakt

door

drie

verwante poliovirussen. De mens is de enige drager.
Polio was reeds 3000 jaar geleden in het Oude Egypte gekend, het is
een virusinfectie die het zenuwsysteem beschadigt. Slechts in 1
besmetting op 100 à 1.000 treedt verlamming op. Bij volwassenen ligt
dit risico hoger dan bij kinderen.
Bij het begin van de eeuw was poliomyelitis endemisch in onze streken
en de bevolking was grotendeels al vanaf de kinderjaren besmet.
Polio-patienten

konden

soms

maar

overleven

in

stalen

hart-

longmachines.
Sinds 30 jaar worden alle kinderen in ons land dan ook verplicht
gevaccineerd tegen deze ziekte. Het is het enige wettelijk verplichte
vaccin in België.)
-

Dwarslaesie

(

ruggenmergletsel,

geheel,

gedeeltelijk,

hoogte,…)

(Opletten met schuiven voor het verlies van gevoel in het zitvlak)
Afhankelijk van de doelstelling (recreatief of competitie in verschillende niveaus) kan je
als trainer/begeleider verschillende selectiecriteria hanteren en ook andere doelgroepen
toelaten:
-

Personen

met

een

handicap

aan

zowel

onderste

ledematen
-

Hersenletsels (trauma, vasculair,…)

-

Personen met evenwichtsstoornissen (diverse oorzaken)

-

Personen met een verstandelijke handicap.
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als

bovenste

d. Oefenvormen
A. Oefengebieden
•

Reactie:
belangrijk omwille van de snelheid van het spel (lager net, kleiner
veld) en de bewegingsbeperking.

•

Coördinatie:
belangrijk voor de dubbele functie van het spelen/verplaatsen van
de bovenste ledematen en eventuele zitbalans.

•

Mikken:
Plaatsen van de bal is belangrijk bij diverse technische onderdelen.

•

Jongleren:
het aan de gang houden van de bal (met elkaar spelen) vereist
vooral in de beginfase speciale aandacht.

B. Aandachtspunten
•

Aandacht voor spelend leren dus geen gebruik maken van een strak
geordende methodische opbouw.

•

Bij G-sport (gehandicaptensport) is het belangrijk om te vertrekken
van wat de speler kan i.p.v. wat hij niet kan.

•

Per oefenvorm moeten mogelijkheden aanwezig zijn om de oefening
aan te passen aan de spelers en niet omgekeerd.
Aanpassingsmogelijkheden
~

afmetingen van het veld

~

nethoogte

~

ballenmateriaal

~

aantal spelers

~

scoringsmogelijkheden

~

is de vorm het doel of het middel?

~

speel ik met of tegen de anderen?

~

spelregels
*

vangen en werpen of in één tijd

*

met of zonder stuit

*

aantal malen per persoon

*

aantal malen per team
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C. Reactie
-

Oefeningen zonder volleybaltechnieken
o

o

o

Tikspelletjes zonder bal
~

Vrij tikkertje

~

Ruimte beperkend (dikke bertha)

Tikspelletjes met bal
~

Jagerbal

~

Trefbal

Warming-up
~

-

Schaduwen
*

1 speler loopt voorop, de andere volgt

*

nr 1 probeert 2 af te schudden

*

2 probeert 1 af te tikken

*

wisselen op signaal van de leerkracht

*

groep volgt bewegingen van 1 speler

~

Estafettevormen

~

Honkenspel

~

Matbal, eilandbal

Oefeningen ter voorbereiding van volleybalsituaties
o

Vangen en werpen in diverse vormen
~

Speler 1 gooit de bal naar speler 2 die op 3m afstand met de
rug naar hem toe zit. Speler 2 reageert op het teken van
speler 1

~

*

Variatie in aangooien

*

Variatie in houding speler 2

*

Met stuit + reageren op stuit

Speler 2 zit op 1m van speler 1 met de rug er naar toe.
Speler 1 gooit ruim over 2 die schuift + bal opvangt
(met/zonder stuit). Reactie op het zien van de bal
*

Variatie in aangooien

*

Variatie in afstand

*

Variatie in houding speler 2

~

Met meerdere spelers, vooraf niet bekend wie de bal krijgt

~

Zelfde spelvormen maar na vangen van de bal deze spelen
naar een vooraf afgesproken plaats.
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o

Vormen van volleybaltechnieken
~

Zelfde spelvormen maar bal rechtstreeks spelen

~

Blind spelen (valmat, doek over net)

~

…

D. Coördinatie
-

Zonder bal
o

Basishouding plat op de rug met gestrekte armen en benen. Op
teken van de leerkracht  draai om de lengte-as

-

~

1/1 draai

~

 of 1/1 draai om breedte-as

Met bal
o

De oefening zonder bal is de basis en dan na deze uitvoering gooit
de partner de bal rustig aan
~

Bal terugspelen

~

Variatie in manier van aangooien

~

Aangooien

op

verschillende

volleybalmanieren

(service,

aanval,pas,…)
o

o

Gooien, vangen, laten stuiten met 1 bal per speler, 2 handen
~

Tegen muur

~

Eenhandig

~

Per 2

~

Met 2 ballen

Zelfde oefeningen gebruik maken van volleybaltechnieken

E. Mikken
Doel of middel?
o

Doel: bal spelen op diverse manieren naar een doel. Het doel raken is
voor de speler een stimulans om door te gaan.

o

Middel: het uitgangspunt is het oefenen van de volleybaltechnieken
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-

Bovenhands, onderhands
o

Doel:
~

Matten

op

het

speelveld,

bal

op

mat

spelen

met

verschillende technieken (bovenhands, onderhands, opslag)

o

~

Nethoogte aanpassen

~

Afstand aanpassen

~

Doelgrootte aanpassen (hoepels, kegels)

~

Spelen door opgehangen hoepels

~

Spelen in turnkast zonder bovenste deel

Middel
~

Spelverdeler speelt na een receptie de bal in een korf die op
een aanvalspositie staat

-

Vanuit verschillende posities aanspelen

~

Korf in diverse posities

Service
o

-

~

Eenhandig slaan van de bal naar vooraf aangegeven doelen
~

Afstand tot het doel (in beginfase niet van op de achterlijn)

~

Grootte van de doelen

~

Doelen met verschillende plaats, grootte, puntenaantal

~

Verplaatsende doelen (speler verzet zich na elke bal)

~

Verschillende opslagtechnieken

Aanval
o

Slaan via de grond naar de muur

o

Slaan vanuit verschillende setups

o

Slaan naar doelen op de grond

o

Idem met bloksituaties

o

Gevarieerde aanval zacht/hard
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F. Jongleren
Deze oefeningen zijn erop gericht om de bal aan de gang te houden.
-

bovenhands/onderhands
o

o

spelen van de bal vanuit stilzit
~

bal omhoog gooien en boven hoofd vangen

~

met klap in handen, aantikken vloer,  draai

~

met stuit

~

idem maar onderhands/bovenhands spelen

~

continu spelen van de bal

~

idem met verplaatsing

met tweetallen de bal overspelen (afstand 3,4m)
~

gooien en vangen zonder te laten vallen

~

zo snel mogelijk, zo hoog mogelijk, wisselen op signaal

~

op tijd

~

met stuit

~

bovenhands via de muur

~

met zijwaarts verplaatsen na elke actie;
voorwaarts/achterwaarts

~
o

bijkomende beweging: rol/draai/lig

spelen met meertallen
~

3-tal op één lijn: 1 speelt naar 2 die achterwaarts naar 3
speelt, 3 terug naar 1
*

Regelmatig wisselen

*

Gooien/vangen

*

Met/zonder stuit

~

Estafettevormen

~

Spelvormen met net
*

1-1, 2-2, 3-3

*

Met vaste volgorde van spelen

*

Verplicht 3x spelen

*

Verplicht met stuit

*

Korter veld, met of zonder stuit
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e. Uitwerken van een les zitvolleybal om de leerlingen uit het secundair
proefondervindelijk te laten ontdekken hoe het is om als persoon met een
handicap een sport te beoefenen.
(zie bijlage 1 achteraan in het eindwerk)
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2) Zwemmen
a. Inleiding
Zwemmen met personen met een handicap vergt veel van de leerkrachten en
begeleiders. Het vertrouwen in de begeleiders is zeer belangrijk, daarom is het tijdens
deze lessen ook zeer belangrijk om het lichamelijke contact tijdens de zwemlessen
stelselmatig af te bouwen.

b. Waarom kiezen voor water bij mensen met een fysieke handicap
Er wordt gekozen voor het werken met water om onze ultieme doelstelling “ de zwemmer
zo onafhankelijk mogelijk maken” te realiseren, dit zowel in alsook uit het water.
Bovendien wordt er voor het werken met water gekozen omdat water meerdere
voordelen heeft: door het verminderde effect van de zwaartekracht in het water neemt
de compressie in de gewrichten af, activiteiten in het water dragen bij tot het verlichten
van pijn en spierspasmen, het onderhouden of verbeteren van gewrichtsbeweeglijkheid,
spierkracht verhogen, re-educatie van geparalyseerde spieren, verbeteren van de
bloedcirculatie longfunctie en spraak, onderhouden en verbeteren van evenwicht en
coördinatie (Ruoti,Morris & Cole, 1997). In het water kunnen mensen met een fysieke
handicap deelnemen aan zowel therapie, recreatie als aan competitie. Zwemmen is voor
alle leeftijden en kan zowel individueel als in groep beoefend worden.
Bewegen in het water is een holistische activiteit. Er kan op verschillende aspecten van
de lichaamsconditie tegelijk gewerkt worden. Het explosief uitademen is bijvoorbeeld
goed voor de longfunctie en daarenboven ook goed voor het oefenen van de kaakspieren.
Door het water stappen vraagt ook activiteit van handen om het evenwicht te bewaren.
Tot slot lijkt het bewegen in het water erg aantrekkelijk. Mensen met een fysieke
handicap kunnen snel zelfstandig worden in het water. Dit werkt erg motiverend. Als men
de keuze heeft tussen verschillende therapieën zou men ook het oefenen in het water
moeten verkiezen.
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c. De principes die we hanteren wanneer in het water gewerkt wordt
-

Functioneel werken:
Men probeert in het water te werken met de restfunctie, zeker in de
beginfase.

Aanvankelijk

tracht

men

dus

niet

het

opvallende

functieverlies met specifieke oefeningen te verbeteren.
-

Motivatie door succes:
Men probeert de mensen zo snel mogelijk zelfstandig te laten bewegen
en zich te verplaatsen door het water. Hiervoor kan men eventueel ook
vlotmiddelen gebruiken en eventueel ook zwemvliezen.

-

Task related learning:
Dit wil zeggen dat als men wilt leren stappen men best ook effectief
stapt en zich in mindere mate bezig houdt met voorbereidende
oefeningen.

-

Forced learning:
Volgens dit principe mag men binnen de pijngrens een beweging
forceren, en indien een patiënt een beweging zelfstandig niet of niet
correct uitvoert, zal de begeleider de patiënt door de juiste beweging
leiden.

-

Self discovery:
Als door de handicap een beweging ongewenste gevolgen veroorzaakt,
laat men soms best de patiënt alleen een oplossing zoeken om de
negatieve gevolgen hiervan te compenseren. Door een asymmetrische
beweging (één arm) kan men niet altijd rechtdoor zwemmen. Men zal
naar links of naar rechts afwijken. Men kan het rechtdoor zwemmen
bijvoorbeeld stimuleren door boven een lijn op de bodem rechtdoor te
proberen zwemmen en zo vindt de patiënt vaak zelf de oplossing.
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-

4 R’s:
~

Relaxatie:
Dit aspect is eerst en vooral aan veiligheid gebonden, als de
patiënt zich niet voldoende veilig voelt in het water, zal deze ook
niet tot relaxatie komen. Als iemand zich moet concentreren op
het niet verdrinken zal deze persoon niet leren zwemmen.
Bovendien leiden schrik en spanning tot verhoogd spasme en
bijgevolg dus ook tot een slechter vlotvermogen.
Een fundamentele voorwaarde tot het bekomen van relaxatie is
voldoende ademhalingscontrole. Het efficiënt leren uitademen,
(onder water) verdient steeds aandacht.

~

Repetitie:
Herhalen is zeer belangrijk omdat niet iedereen even vlot
nieuwe bewegingen automatiseert. Voor complexe bewegingen
is dit dus zeker het geval (vb: beide armen en beide benen
tegelijk).
ook

kan

deze

manier

van

werken

gebruikt

worden

als

bescherming tegen stress. Als men een beweging snel herhaalt
(forced learning) is er geen tijd over om na te denken en zo
heeft men ondertussen de bewegingen toch verschillende keren
gedaan. Men stelt achteraf gewoon vast dat het ging.

~

Ritme:
Ritme heeft te maken met de snelheidsvariatie van een lidmaat
binnen een bewegingscyclus.
Spierinspanning dient gevolgd te worden door een periode van
spierontspanning. Een doorsnee zwemmer zal bijvoorbeeld nooit
schoolslag zwemmen zonder glijfase.

~

Routine:
Vooral

van

toepassing

voor

volwassenen.

Men

probeert

bijvoorbeeld steeds dezelfde weg te nemen van de kleedruimte
tot in het zwembad, ook in het zwembad kan je in je lessen een
zekere routine verwerken.
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d. Uitwerken van een zwemles om de leerlingen uit het secundair
proefondervindelijk te laten ontdekken hoe het is om als persoon met een
handicap deze sport te beoefenen.
(zie bijlage 2 achteraan in het eindwerk)
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Besluit

Om dit eindwerk af te sluiten zou ik graag eens terugblikken op het proces dat ik heb
doorlopen om tot dit eindresultaat te komen. Bij de bespreking ga ik mijn proces
chronologisch overlopen, van het opstellen van een planning voor dit academiejaar tot
het afleveren van de definitieve versie
In het begin van het academiejaar hebben we allemaal een planning opgesteld over hoe
we ons eindwerk dachten af te werken, vol goede moed hoopte ik dit alles zo snel
mogelijk na de kerstvakantie af te hebben. Maar helaas, stages, het studeren van de
examens en tal van andere taken brachten deze planning danig in de war.
Voor de paasvakantie stond uiteindelijk alleen mijn eerste deel op punt en voor de
andere twee delen had ik alle informatie al in handen.
Met het schrijven van deze laatste twee delen heb ik dan uiteindelijk maar heel traag
vooruitgang

gemaakt

omdat

ik

hieraan

werkte

tijdens de

verschillende

stages.

Uiteindelijk was ik dan toch zo ver geraakt dat ik de laatste hand nog aan mijn eindwerk
moest leggen de week na de stage in het buitengewoon onderwijs, wat uiteindelijk nog
wel ruim op tijd was.
Ik had liever mijn oorspronkelijke planning aangehouden maar achteraf gezien denk ik
niet dat deze realistisch was opgesteld.
Uiteindelijk ben ik zeer tevreden van het proces wat ik heb doorlopen want aan de
geplande inhoud van mijn eindwerk is doorheen het jaar niets moeten veranderen en op
die manier is het eindwerk toch geworden wat ik ervan verwacht had, ook heb ik er veel
uit geleerd wat het lesgeven in gehandicaptensport betreft.
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Bijlage 1

LESVOORBEREIDING 3 LO
Campus Heverlee
Naamesteenweg 355
3001 Heverlee
tel. (016)39 92 00
fax (016)40 70 87

stam LO :

naam :
klas :

stage I

stageschool of vereniging
mentor/contactpersoon
activiteitendomein
lesnummer

stage II

Zitvolleybal

stage III

stage IV
datum
klas/groep
uur
aantal leerlingen

BE :
2

de

graad sec onderwijs

I. Lesthema’s
Zitvolleybal: een eerste kennismaking met gehandicaptensport

II. Beginsituatie
De leerlingen zitten in de tweede graad van het secundair onderwijs en zijn al met volleybal in aanraking
gekomen, nu weten deze leerlingen ook dat mensen met een handicap aan de onderste ledematen geen
gewone volleybal kunnen spelen. Met dat inzicht beginnen deze leerlingen aan deze lessenreeks.

III. Lesdoelen
Bewegingsdoelen:
- Lln leren snel te reageren op een auditief signaal
- Lln leren zich al schuivend voort te bewegen naar een aankomende bal.
- Lln leren aan te vallen op een aangeworpen bal.
- Lln leren gericht op te slaan.
Persoonsgebonden doelen:
- lln leren dat het niet evident is om je op één been te verplaatsen.
- Lln leren samenspelen
- Lln leren omgaan met puntentelling en fair play
- Lln kunnen rekening houden met elkaar en met onderlinge verschillen wat het niveau betreft.
IV. Bronnen
-

www. Volleybal.nl
Zitvolleybal, Jouke De Haan, Uitgeverij De Vrieseborch, Haarlem (1985)

DOELSTELLINGEN

C: lln kunnen afspraken naleven.

ACTIVITEITEN

DIDACTISCHE WERKVORMEN + ORGANISATIE
Belangrijk: organisatievormen steeds tekenen!

5
min.

INLEIDING:
1) lln gaan zich omkleden in de kleedkamers
2) Lln komen zelfstandig naar de zaal.

TIJD

L haalt eventueel lln die het te lang trekken uit de
kleedkamers
Gebruikt materiaal:
Ø Net
Ø Ballen
Ø Potjes

DA: de lln werken samen aan het
organiseren van de ruimte.

De leerlingen stellen samen met de leerkracht het net
op.

OPWARMING:
S: Lln zorgen voor elkaars
veiligheid.
F: CVA.
F: kracht in beenspieren.

Hinkeltikkertje:
- leerlingen hinkelen rondt en hebben allemaal
een vestje in hun broek steken als staart.
- Het is de bedoeling zo veel mogelijk staarten af
te pakken en deze ook te verdedigen zodat je
op het einde van het spel zo veel mogelijk
staarten overhoudt.
- Je mag maar één staart per keer afnemen

Gemengde spelersgroep à nethoogte = 1,10m

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

10
min.

X

X

X

5
min.

KERN
1) oefeningen om reactievermogen te oefenen:
Vangen en werpen in diverse vormen
- speler 1 gooit de bal naar speler 2 die op 3m
afstand met de rug naar hem toe zit. Speler 2
reageert op het teken (kloppen op de bal
voordat de bal geworpen wordt) van speler 1,
PM: lln leren zich snel om te
alvorens zich om te draaien om de bal op te
draaien om een aangeworpen bal
vangen
op te vangen.
Differentiatie:
PM: lln leren snel reageren op
Met stuit en reageren op stuit è kortere
een auditief signaal.
reactietijd.
PM: op een economische manier
al schuivend naar een
aankomende bal verplaatsen.

-

Speler 2 zit op 1m van speler 1 met rug ernaar
toe. Speler 1 gooit ruim over 2 die schuift + bal
opvangt ( met/zonder stuit). Reactie op zien
van bal

PM: Na een al schuivende
verplaatsing, juist positioneren om
de bal te kunnen spelen.

-

Zelfde spelvormen als vorige 2 maar na
opvangen van de bal deze spelen naar een
vooraf afgesproken laats.

PM: bal gericht afspelen.
PM: leerlingen leren uit zit gericht
op te slaan

2) mikken
- opslaan naar doelen
Lln slaat op naar matten die op bepaalde
plaatsen van de overkant van het net liggen

10
min.

5
min.

PM: lln krijgen balgevoel door
individueel aan te vallen tegen de
muur.

-

via de grond naar de muur slaan

PM: lln leren op een pas gericht
aan te vallen

-

aanvallen naar doelen op de grond
A gooit de bal aan
B valt aan over het net naar kegels die op het
terrein opgesteld staan.

SLOT

10
min.

Wedstrijd zitvolleybal
C: lln leren de uitzonderingen
kennen in de spelregels van
zitvolleybal t.o.v. gewone
volleybal.
PM: lln leren samen te spelen
d.m.v. gerichte passen.

DA: de lln verlaten de zaal pas
wanneer al het materiaal is
opgeruimd.

Zelfde spelregels als bij gewone volleybal
Uitzonderingen voor zitvolleybal:
- benen mogen in het speelveld liggen tijdens de
opslag.
- Bij het spelen van de bal steeds met een deel
van de lichaamsromp contact houden met de
grond
Lln helpen mee materiaal opruimen en gaan zich
omkleden.

Lkr legt uit hoe en waar het materiaal moet opgeborgen 5
min.
worden

Bijlage 2

LESVOORBEREIDING 3 LO
Campus Heverlee
Naamesteenweg 355
3001 Heverlee
tel. (016)39 92 00
fax (016)40 70 87

stam LO :

naam :
klas :

stage I

stageschool of vereniging
mentor/contactpersoon
activiteitendomein
lesnummer

stage II

stage III

Zwemmen

stage IV
datum
klas/groep
uur
aantal leerlingen

BE :
2

de

graag secundair onderwijs

I. Lesthema’s
Zwemmen zoals gehandicapten het aanvoelen.
II. Beginsituatie
De leerlingen zitten in de tweede graad van het secundair onderwijs en zijn al vertrouwd met schoolslag en
crawl.
Ze beseffen ook dat mensen met een handicap aan één van de ledematen niet gewoon kan zwemmen. Met dat
inzicht beginnen deze leerlingen aan deze lessenreeks.
Ook hebben deze leerlingen de mogelijkheid om in een vertrouwensrelatie respectvol met elkaar om te gaan.

III. Lesdoelen
Bewegingsdoelen:
- Lln leren een motorisch antwoord te zoeken op het niet mogen gebruiken van een lidmaat
- lln leren zelfstandig het evenwicht te zoeken in het water
Persoonsgebonden doelen:
- lln leerlingen leren elkaar met respect en zorg te helpen tijdens vertrouwensoefeningen
- lln komen tot het inzicht van wat zwemmen en bewegen ik het water inhoudt voor gehandicapten.
IV. Bronnen
-

http://home.hetnet.nl/~kindersitezwemmen/kihandicap.htm#Wat%20is%20een%20motorische%20handicap?
Daly D,Christiaens A,Bossaerts N. Begeleiden van zwemmers met een handicap. Aanvullende module
gehandicaptensport voor initiators zwemmen. Vlaamse trainersschool,2003. 61p
Lambeck J. Hydrotherapie. Nederlands Paramedisch instituut,2001. 198p.

DOELSTELLINGEN

ACTIVITEITEN

DIDACTISCHE WERKVORMEN + ORGANISATIE
Belangrijk: organisatievormen steeds tekenen!

TIJD
5 min

C: lln kunnen afspraken naleven.

INLEIDING:
1) lln gaan zich omkleden in de kleedkamers
2) Lln komen zelfstandig naar het zwembad.

OPWARMING
C: Lln. respecteren de org

Opwarming:
4 lengtes schoolslag
è Lln zwemmen 2X op en af

F: cardiovasculaire activatie

L haalt eventueel lln die het te lang trekken uit de
kleedkamers

voldoende afstand laten ( 4 m)

1
2

± 10
min.
(inclu
s.
instr.)

3

DA: Lln. houden de oefn. vol.

4
L legt kort uit wat er aan bod komt
L legt organisatie uit
L geeft zwemopdracht
L controleert organisatie
L laat de lln na het zwemmen van hun laatste lengte
wachten aan de ondiepe kant van het zwembad.

C: lln maken kennis met wat
zwemmen en bewegen ik het
water inhoudt voor
gehandicapten.
PM: lln voelen zich veilig in het
water.
PM: lln voelen de dragende
kracht van het water en de
ondersteuning van de
begeleider

KERN
1) Watergewenning
- Met volledige begeleiding
Lln drijven in het water en worden door
begeleider ondersteund aan het bekken en
nek
à eenvoudige beweging met armen
à eenvoudige beweging met benen
à Lkr begeleidt lln door het water

10
min

-

Met gedeelde begeleiding
Idem vorige oefening, maar nu een buis in de
beenplooi en enkel ondersteuning van de
leerkracht onder de nek.
à eenvoudige beweging met armen
à eenvoudige beweging met benen
à Lkr begeleidt lln door het water

-

Evenwicht in het water
De lln heeft een ‘buis’ om het middel en
probeert zo zijn evenwicht te zoeken in het
water.

PM: lln durven een deel van de
voeling met de begeleider
achterwegen te laten en te
vertrouwen op de dragende
kracht van het water.

PM: lln leren zelfstandig het
evenwicht te zoeken in het
water

De begeleider zal de lln bijstaan om
geleidelijk de leerling alleen het evenwicht te
laten zoeken, eerst helpt hij mee het
evenwicht zoeken, daarna staat de lln er
alleen voor onder het toeziend ook van de
lkr.

-

PM: lln komen tot buiklig wat al
zeer dicht bij een echte
zwemhouding aanleunt.

Buiklig onder begeleiding
De lln ligt op zijn buik in het water met onder
zijn armen een ‘buis’ en in de handen een
andere buis.
à eenvoudige beweging met benen
à Lkr begeleidt lln door het water
Variatie
- lln stimuleren om ‘krachtige’
beenbewegingen te maken, lkr begeleidt lln
nog steeds door het water.
- lln gaat over op individueel zwemmen.

PM: lln leren een motorisch
antwoord te zoeken op de
opgelegde beperking.

2) leerlingen zwemmen 2 lengtes schoolslag
waarbij ze 1 arm niet mogen gebruiken, deze
arm houden ze gestrekt kans het lichaam.

5 min
Bij partneroefeningen wordt er afgewisseld zodat
beide de oefening hebben kunnen uitvoeren.

3) leerlingen zwemmen 2 lengtes crawl waarbij ze 1
been niet mogen gebruiken, bit been houden ze
stil in het verlengde van het lichaam.

5
min.
5

4) Leerlingen staan per 2 waarvan ene
geblinddoekt.
De lln zonder blinddoek stuurt de blinde lln naar
een voorwerp op de bodem en geeft gerichte
instructies om het te kunnen opduiken.

Leerlingen gaan douchen en gaan zich weer
omkleden

L stuurt lange douchers naar de kleedkamer

10
min.

Bedankt voor het lezen of raadplegen van dit eindwerk.
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