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Samenvatting
Steeds vaker volgen leerlingen met een beperking het reguliere bewegingsonderwijs. Dit zorgt ervoor
dat leerkrachten steeds meer kennis moeten hebben over het passend maken van de lessen.
De vraag is dan hoe leerlingen in een rolstoel het beste bij de les kunnen worden betrokken.
In deze scriptie wordt er geprobeerd een antwoord te geven op deze vraag. De scriptie is geschreven
voor (vak)leerkrachten bewegingsonderwijs in het reguliere basisonderwijsonderwijs. Daarnaast
kunnen ook ambulante begeleiders gebruik maken de informatie in deze scriptie.
Leerlingen kunnen om diverse redenen in een rolstoel terecht komen. Daar wordt in deze scriptie
niet dieper op in gegaan. Om een zo concreet en bruikbaar mogelijke handleiding te kunnen schrijven
is ervoor gekozen om onderzoek te doen naar leerlingen in een handbewogen rolstoel (HR) in het
reguliere onderwijs. Door de invoering van de Leerling Gebonden Financiering kunnen steeds meer
leerlingen met een beperking het reguliere onderwijs volgen. Hierdoor ontstaat de behoeften om
lessen aan te passen aan de mogelijkheden maar ook de beperkingen van een leerling in een rolstoel.
Iedere vakleerkracht heeft een eigen visie (vakconcept) op bewegingsonderwijs. Didactische en
organisatorische keuzes wordt vanuit deze visie gemaakt.De bekendste indeling in visies is die van
Crum (1991). Hij maakt onderscheid het biologisch georienteerde lichaamsoefeningenconcept,
vormingstheoretisch lichamelijke opvoedingsconcept, personalistisch bewegingsonderwijsconcept,
conformistisch sportsocialisatieconcept en het kritisch-constructief bewegingssocialisatie vakconcept.
In deze scriptie worden adviezen gegeven over aanpassingen die gemaakt kunnen worden tijdens de
lessen tikspelen en stoeispelen. Deze adviezen worden gegeven vanuit een visie op onderwijs. Deze
visie bestaat uit het vormingstheoretisch lichamelijke opvoedingsconcept en het kritisch-constructief
bewegingssocialisatie vakconcept. In deze visie staat de ontwikkeling van de leerlingen op sociaal,
communicatief niveau en het ontwikkelen van persoonseigenschappen centraal. Het vormen van de
leerlingen is de belangrijkste taak tijdens de les waarbij bewegen als middel wordt gezien. Het
aanleren van bewegingsvaardigheden is ook een doel maar wel ondergeschikt. Daarnaast wordt
zelfstandig werken, het zelf maken van keuzes en het leren over gezondheid belangrijk gevonden.
De visie van deze scriptie is nu duidelijk maar hoe past deze visie binnen het bewegingsonderwijs in
Nederland? Hebben zij dezelfde doelen? De overheid heeft in 2004 twee kerndoelen op gesteld voor
het bewegingsonderwijs op de basisscholen in Nederland. Het eerste kerndoel is gericht op de
deelname aan de bewegingscultuur en het ervaren van de belangrijkste bewegings- en spelvormen.
Om gerichter aan dit kerndoel te kunnen werken heeft de KVLO (Koninklijke Vereniging Lichamelijke
Opvoeding ) in samenwerking met het SLO (Instituut voor Leerplan Ontwikkeling )het Basisdocument
Bewegingsonderwijs ontwikkeld waar twaalf leerlijnen in te vinden zijn. In deze leerlijnen zijn alle
grondvormen van bewegen meegenomen. Het tweede kerndoel is gericht op de
persoonsontwikkeling, leren samenwerken, zelfstandig leren werken en het organiseren van
bewegingsactiviteiten. Dit kerndoel is terug te vinden in de reguleringsdoelen die net als de leerlijnen
in het Basisdocument Bewegingsonderwijs beschreven staan. De visie van deze scriptie past goed
binnen de kerndoelen die zijn opgesteld maar wat gebeurt er nu als een leerling door een motorische
beperking niet geheel aan het eerste kerndoel kan voldoen? Hoe kun je de lessen dan zo organiseren
dat alle leerlingen aan beide kerndoelen kunnen werken en uitgedaagd worden tijdens de lessen?
In het aanpassen van de lessen bewegingsonderwijs speelt de leerkracht een belangrijke rol. Het
aanpassen van de onderwijsleerstof vraagt veel creativiteit en aanpassingsvermogen. Ieder kind heeft
de behoefte om te bewegen. De leerling in de rolstoel wordt door zijn beperking belemmerd in deze
behoefte. Wanneer de leerkracht niet adequaat kan inspelen op de motorische prestaties kan ook
deze een belemmering vormen. Daarnaast is het van belang dat de leerling bewegen als positief
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ervaart. Alleen dan is de leerling te motiveren om iets nieuws te leren. De motivatie om te willen leren
wordt beïnvloed door drie behoeften. Namelijk; de behoefte te ervaren dat het gerespecteerd en
gewaardeerd wordt in de omgang met andere, vertrouwen hebben in zijn eigen mogelijkheden en als
laatste het gevoel hebben in staat te zijn om zonder hulp of toestemming van andere aan
bewegingsactiviteiten kan deelnemen.
Om de leerling in de rolstoel in deze behoeften te voorzien moeten er aanpassingen gemaakt worden
tijdens de les. Deze aanpassingen kunnen worden gemaakt op het gebied van materiaal, spelregels en
assistentie.
In deze scriptie wordt er gekeken naar de aanpassingen die gemaakt kunnen worden tijdens de lessen
tikspelen en stoeispelen. Bij deze scriptie hoort een product. In dat product worden spellen
omschreven met bij behorende aanpassingen die gemaakt kunnen worden. De aanpassingen zijn
gemaakt vanuit de visie op bewegingonderwijs die in deze scriptie wordt omschreven.
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Voorwoord
Mijn afstudeerstage heb ik met veel plezier volbracht op de Mytylschool Tilburg en de kennis die ik
daar had opgedaan wilde ik graag gebruiken voor mijn scriptie. Steeds meer leerlingen met een
beperking door de invoering van de Leerling Geboden Financiering in het reguliere onderwijs terecht.
Mijn kennis en de kennis van andere leerkrachten in het mytylonderwijs wilde ik graag gebruiken om
de leerkrachten van deze leerlingen een helpende hand te bieden.
Het werken aan mijn scriptie heb ik als leerzaam ervaren. Ik vind het een interessant onderwerp en
het werken met beperkte leerlingen spreekt mij aan. Voor het schrijven van mijn scriptie wil ik graag
Brenda Cervenka bedanken voor de begeleiding. Zij heeft ervoor gezorgd dat ik mijn onderwerp goed
afbakende en op de goede weg bleef. Daarnaast wil ik graag iedereen die ik heb mogen interviewen
en waarvan ik informatie heb ontvangen bedanken. Zonder hen had ik mijn onderzoek niet kunnen
uitvoeren. Als laatste wil ik graag Ellen Martens bedanken voor het lenen van haar laptop. Zonder die
laptop had ik mijn scriptie niet op tijd kunnen inleveren.
Ik hoop dat mijn scriptie en product gebruikt gaan worden om de kennis van ambulante begeleiders
en leerkrachten in het basisonderwijs te vergroten. Want ook leerlingen met een beperking die
gebruik moeten maken van een rolstoel hebben recht op een goede les bewegingsonderwijs
waaraan ze met al hun beperkingen optimaal kunnen deelnemen!
Maud Lelkens
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Inleiding
Deze scriptie gaat over leerlingen in een handbewogen rolstoel die het reguliere bewegingsonderwijs
volgen. Aanleiding van dit onderwerp zijn eigen ervaringen in het speciaal onderwijs. Het aanpassen
van de lessen bewegingsonderwijs voor leerlingen in een handbewogen rolstoel vraagt om veel
creativiteit en aanpassingsvermogen. In de literatuur is weinig informatie te vinden over eventuele
aanpassingen die gemaakt kunnen worden. Bij toestellessen kan er andere lesstof worden
aangeboden door een aparte beweegsituatie te creëren. Spellessen moeten op een andere manier
worden aangepast. Leerkrachten bewegingsonderwijs zijn geschoold in het geven van lessen
bewegingsonderwijs aan een range van leerlingen. Maar vaak niet aan leerlingen met een
lichamelijke beperking. Omdat steeds meer leerlingen met een lichamelijke beperking met behulp
van de Leerling Gebonden Financiering het reguliere onderwijs volgen is het van belang dat de kennis
van de leerkrachten wordt vergroot.
Probleemstelling
Doelstelling

Inzicht geven aan leerkrachten bewegingsonderwijs op basisscholen in de
mogelijkheden om leerlingen in een rolstoel en lopende leerlingen samen te
laten sporten tijdens spelgerichte lessen vanuit mijn visie op
bewegingsonderwijs.

Hoofdvraag

Hoe spelgerichte lessen in het basisonderwijs gegeven kunnen worden aan
leerlingen in een handbewogen rolstoel in combinatie met lopende kinderen?

Deelvragen

-

Welke visies zijn er op bewegingsonderwijs?
Wat is mijn visie op bewegingsonderwijs?
Hoe zit bewegingsonderwijs op de basisschool in elkaar?
Welke mogelijkheden tot deelname aan de les bewegingsonderwijs
hebben leerlingen in een handbewogen rolstoel?
Tegen welke problemen lopen leerkrachten in het basisonderwijs aan
als ze lessen bewegingsonderwijs moeten geven aan lopers en
handbewogen rollers?
Welke aanpassingen / oplossingen kunnen gevonden worden om alle
leerlingen (lopers en leerlingen in een rolstoel) optimaal te laten
deelnemen aan de lessen bewegingsonderwijs?

Doel en relevantie
Het doel was het schrijven van een handleiding voor leraren bewegingsonderwijs in het reguliere
basisonderwijs die een leerling in een handbewogen rolstoel in de klas hebben. De handleiding is
gericht op de leerlijnen tikspelen en stoeispelen. Daar is voor gekozen daar deze spelvormen
behoorlijk aangepast en gedifferentieerd moeten worden om alle leerlingen mee te laten doen.
Literatuur over het aanpassen van deze leerlijnen is gering. Daarnaast is ervoor gekozen om maar
twee leerlijnen uit te werken omdat het anders een veel te groot product zou gaan worden. Deze
scriptie en het product zijn relevant en bruikbaar in de praktijk. Het product is geschreven vanuit mijn
visie op onderwijs waarin sociale en cognitieve ontwikkeling voorop staat. Toch is het product
bruikbaar voor leraren met een andere onderwijs visies en biedt het mogelijkheden tot het
aanpassen van de lesstof in uitdagende vormen.
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Doelgroep
Zoals er bij het doel al is beschreven is deze scriptie en het product bestemd voor leerkrachten
bewegingsonderwijs in het reguliere basisonderwijs die een leerling in een handbewogen rolstoel in
de klas hebben. Daarnaast zou het product ook gebruikt kunnen worden door ambulante begeleiders
en mytylscholen. Het product is samengesteld uit informatie die verkregen is uit de literatuur en van
de evaringen van leerkrachten op de verschillende mytylscholen. Ook deze scholen kunnen hun
voordeel doen met deze scriptie.
Verantwoording
Na de keuze van onderwerp, het schrijven van het scriptievoorstel en het goedkeuren daarvan is, er
begonnen met het zoeken naar literatuur. Hieruit heeft het literatuuronderzoek vorm gekregen.
Vanuit het literatuuronderzoek is een praktijkonderzoek uitgevoerd. Na het onderzoek konden de
resultaten beschreven worden. Als laatste zijn de discussie, conclusie en aanbevelingen schreven. Uit
het praktijk en literatuuronderzoek is het product voortgekomen. Het product is de handleiding
‘ Rolstoelen geen bezwaar’.
Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk van deze scriptie wordt de doelgroep kort toegelicht? Voor en over wie deze
scriptie is geschreven is in dat hoofdstuk terug te vinden. Ook wordt er beschreven wat de Leerling
Gebonden Financiering inhoudt en wat ambulante begeleiders doen.
Vervolgens worden er in hoofdstuk twee de verschillende visies op bewegingsonderwijs gegeven om
vervolgens de visie op bewegingsonderwijs die gebruikt wordt voor deze scriptie te kunnen geven.
In hoofdstuk drie wordt er beschreven hoe het bewegingsonderwijs in Nederland in elkaar zit. De
kerndoelen worden uitgelegd en toegelicht. Daarnaast wordt er in dit hoofdstuk dieper ingegaan op
de leerlijnen en reguleringsdoelen. Als laatste wordt er gekeken hoe de visie van deze scriptie binnen
de kerndoelen, leerlijnen en reguleringsdoelen valt. Hoofdstuk vier gaat dieper in op het onderwijs
aan leerlingen in een handbewogen rolstoel. Vragen zoals: Hoe kan een les bewegingsonderwijs zo
worden ingevuld dat alle leerlingen in de klas op een uitdagende manier werken aan de kerndoelen?
Welke aanpassingen kan ik in mijn les maken zodat de leerling in de handbewogen rolstoel kan
meedoen? worden in dit hoofdstuk beantwoord. In hoofdstuk vijf wordt de onderzoeksmethode
beschreven. Vervolgens worden de resultaten beschreven. Hierna volgt de discussie, conclusie en
aanbevelingen. Tot slot volgt de bronnenlijst en de bijlagen. Het product ‘Handleiding rolstoelen
geen bezwaar’ is als laatste toevoegt.
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Hoofdstuk 1 De doelgroep
In dit hoofdstuk wordt de doelgroep van deze scriptie omschreven. Vervolgens wordt het onderwerp
afgebakend en verduidelijkt. Als laatste wordt er dieper ingegaan op de Leerling Gebonden
Financiering en ambulant begeleiders.
1.1 Doelgroep
Deze scriptie is geschreven voor (vak) leerkrachten bewegingsonderwijs in het reguliere
basisonderwijs die een leerling in een handbewogen rolstoel in de klas hebben. Deze leerkrachten zijn
geschoold voor het geven van bewegingsonderwijs aan een range van leerlingen maar vaak niet aan
leerlingen met een lichamelijke beperking. Het aanbieden van passende lesstof en het betrekken van
de beperkte leerling bij de les kan als lastig worden ervaren en vraagt om een hoop differentiatie,
creativiteit en kennis. Vooral tijdens klassikale spellessen wordt er een hoop gevraagd van de
leerkracht. Waar het aanbieden van passende lesstof bij toestellessen mogelijk is door het creëren van
verschillende situaties, moeten de spellessen op een andere manier worden aangepast.
Er is gekozen voor leerkrachten in het basisonderwijs omdat het van belang is dat leerlingen in een
rolstoel van het begin af aan bewegen positief ervaren. Door de leerlingen op vroege leeftijd veel bij
de lessen bewegingsonderwijs te betrekken en passende lesstof aan te bieden is de kans groter dat
deze leerlingen blijven sporten. Daarnaast worden de grondvormen van bewegen in het
basisonderwijs behandeld. Deze grondvormen moet ook bij de leerling in de rolstoel zo veel mogelijk
ontwikkeld worden.
Niet alleen (vak)leerkrachten bewegingsonderwijs zijn de doelgroep van deze scriptie . Ook ambulante
begeleiders, die leerkrachten met een beperkt kind in de klas adviseren, kunnen kennis opdoen uit
deze scriptie. In paragraaf 1.2.2 wordt er dieper ingegaan op de rol van de ambulante begeleiders.
De doelgroep van deze scriptie is nu duidelijk. In de volgende paragraaf wordt omschreven over wat
voor leerling deze scriptie is geschreven.
1.2 Leerlingen in een handbewogen rolstoel in het reguliere basisonderwijs
Deze scriptie is geschreven over leerlingen in een handbewogen rolstoel (HR) in het reguliere
basisonderwijs. Deze leerlingen zijn zodanig beperkt in hun beenfunctie dat ze in een HR zitten. De
redenen van de beperking zijn divers. Daar wordt in deze scriptie niet dieper op in gegaan. Er is
gekozen voor deze leerlingen omdat er steeds meer leerlingen in een HR in het reguliere onderwijs
terecht komen door de mogelijkheden die de Leerling Gebonden Financiering biedt. De Leerling
Gebonden Financiering is een financiering die in het leven is geroepen om leerlingen met een
beperking de kans te geven regulier onderwijs te volgen. De kennis van de leraren in het reguliere
onderwijs over het aanbieden van passende lessen bewegingsonderwijs aan leerlingen in een HR is
echter nog niet altijd voldoende vergroot. Daarvoor kunnen (vak)leerkrachten een ambulante
begeleider om hulp vragen (Dulk den en Janssens, 2005; Loo van der, 2000).In de volgende twee
paragrafen worden de leerling gebonden financiering en ambulante begeleiding toegelicht.
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1.2.1 Regeling Leerling Gebonden Financiering (LGF)
Om leerlingen met een (lichamelijke) beperking regulier onderwijs te kunnen laten volgen is de
Leerling Gebonden Financiering in het leven geroepen. Deze financiering wordt ook wel het Rugzakje
genoemd. De LGF houdt in dat ouders een geldbedrag krijgen om het kind de extra zorg nodig is om
het reguliere onderwijs te volgen te bieden. De grote van de financiering is afhankelijk van de zorg die
nodig is. Door de financiering kunnen ouders kiezen tussen een school in het speciale of reguliere
onderwijs. De LGF wordt niet zomaar uitgekeerd. Er moet eerst een indicatie worden gegeven door de
Commissie van Indicatiestelling. Deze commissie is onafhankelijk van de scholen in het speciaal
onderwijs en onderzoekt of het kind daadwerkelijk een beperking heeft, wat de mate daarvan is en
hoe groot het budget van de LGF dan moet zijn (Dulk den e.a., 2005; Loo van der, 2000).
1.2.2 Ambulante begeleiding
Wanneer ouders en kind kiezen voor een school in het reguliere onderwijs kan de school hulp
ontvangen van een ambulante begeleider. Een ambulante begeleider is werkzaam op een school in
het speciaal onderwijs en kan met zijn kennis en ervaring leerkrachten in het reguliere onderwijs
helpen. Wanneer een leerkracht, bijvoorbeeld bewegingsonderwijs, tegen een probleem aanloopt
met de beperkte leerling kan hij bij de ambulante begeleider terecht. Samen gaan ze dan op zoek naar
een mogelijke oplossing voor het probleem ( Alkema en Steenbruggen en Vlught,2000 ;Dulk den e.a.,
2005).
Samenvatting
Samenvattend kan er gezegd worden dat deze scriptie is geschreven voor (vak)leerkrachten
bewegingsonderwijs in het reguliere basisonderwijs die een leerling in een HR in de klas hebben.
Daarnaast kunnen ambulante begeleiders, die werkzaam zijn in het speciaal onderwijs en leerkrachten
in het reguliere onderwijs adviseren, kennis opdoen uit deze scriptie. De scriptie is geschreven over
leerlingen met een dusdanige beperking in hun beenfunctie dat ze in een HR zitten. Deze leerlingen
krijgen te maken met de Leerling Gebonden Financiering, ook wel Rugzakje genoemd. Dit is een
financiering die het mogelijk maakt om alle extra zorg die nodig om het kind regulier onderwijs te
laten volgen te financieren. Wanneer ouders en kind kiezen voor en school in het reguliere onderwijs
kunnen de leraren met hun vragen en problemen terecht bij een ambulante begeleider. Samen
proberen ze dan een oplossing te zoeken.
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Hoofdstuk 2 Vakvisies op het bewegingsonderwijs
De doelgroep van deze scriptie is in hoofdstuk 1 beschreven. Om onderbouwde adviezen te kunnen
geven over het aanpassen van de lessen bewegingsonderwijs is het van belang te weten vanuit welke
visie op bewegingsonderwijs deze scriptie en het product is geschreven. In dit hoofdstuk wordt dieper
ingegaan op de vakvisies van bewegingsonderwijs. In de eerste paragraaf zal kort beschreven worden
wat een vakvisie is. Vervolgens zullen de verschillende vakvisies beschreven worden in paragraaf twee
en wordt in paragraaf drie de vakvisie omschreven die gebruikt is bij deze scriptie.
2.1 Vakvisie
Het geven van lessen bewegingsonderwijs gaat niet zomaar. Er moeten veel keuzes gemaakt worden
in onderwijsleerstof, leerdoelen en werkvormen. Deze keuzes moeten onderbouwd kunnen worden.
Dit kan doormiddel van een vakvisie, ook wel vakconcept genoemd. Een vakvisie is een visie op
bewegingsonderwijs waaruit gehandeld wordt. Doormiddel van een vakvisie wordt het vak
gelegitimeerd. Een vakvisie wordt gevormd door ervaringen gedurende de opleiding tot leraar
bewegingsonderwijs maar ook door ervaringen met onderwijs (Stegeman en Faber,1998).
Door de jaren heen zijn er door verschillende vakdidactici indelingen gemaakt van de vakvisies. De
bekendste en meest gebruikte indeling is die van Crum (1991).
In het boek Onderwijs in bewegen van Stegeman en Faber (1998) maakt Crum (1991) onderscheidt vijf
verschillende vakconcepten:
1. Het biologisch georienteerde lichaamsoefeningenconcept.
2. Vormingstheoretisch lichamelijke opvoedingsconcept.
3. Personalistisch bewegingsonderwijsconcept.
4. Conformistisch sportsocialisatieconcept.
5. Kritisch-constructief bewegingssocialisatie vakconcept.
(Crum, 1991 in Stegeman e.a.,1998)
In de volgende paragraven wordt er dieper in gegaan op deze vakvisies.
2.1.1 Het biologisch georiënteerde lichaamsoefeningenconcept
Het biologisch georiënteerde lichaamsoefeningenconcept is ontwikkeld door de Zweed Per Henrik Ling
(1895) en wordt veel terug gevonden in het Amerikaanse onderwijssysteem. Aanhangers van dit
vakconcept zien allerlei bedreigingen voor het ontwikkelen van een goed functionerend lichaam. Het
bewegingsonderwijs is gericht op het versterken en aanpassen van het lichaam. Het vergroten van
spierkracht, lenigheid en uithoudingsvermogen zijn de doelstellingen die worden nagestreefd. Tijdens
de lessen bewegingsonderwijs is de inspanningsintensiteit hoog. Het versterken van het menselijk
lichaam wordt zo belangrijk gevonden dat het verbeteren van motorische vaardigheden en sociale
competenties nauwelijks aan de orde komen (Stegeman e.a.,1998).
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2.1.2 Het vormingstheoretisch lichamelijke opvoedingsconcept
Bij dit concept wordt er gekeken naar de bijdrage die bewegen kan leveren aan de ontwikkeling van
de leerlingen. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van bewegingsvaardigheden maar ook op sociaal, cognitief en communicatief gebied.
‘Het motto van dit concept is moving to learn’ (Stegeman e.a.,1998, p68). Binnen dit vakconcept
worden bewegingsactiviteiten niet gezien als doel maar als middel om leerlingen te vormen. Het gaat
vooral om de vorming van wilskracht, doorzettingsvermogen, concentratie, zelfvertrouwen, gevoel
van eigenwaarde, gemeenschapszin en cognitieve ontwikkeling. Het leren van bewegingsvaardigheden
is ook van belang maar in mindere maten. Bij het leren van een vaardigheid wordt er gekeken naar het
proces dat het kind doorloopt en in mindere mate naar de uiteindelijk vertoonde prestatie (Stegeman
e.a.,1998).
2.1.3 Personalistisch bewegingsonderwijsconcept
Het personalistisch bewegingsonderwijsconcept heeft als uitgangspunt dat bewegen en het kunnen
bewegen belangrijk is voor de ontwikkeling van het individu. Hierbij wordt er niet gekeken naar
vakoverstijgende doelen als het leren regelen, samenwerken, leren van sociale en communicatieve
vaardigheden. Het leren bewegen is de belangrijkste doelstelling, waarbij er veel waarde wordt
gehecht aan ontdekkend leren. Bij het aanleren van bewegingsvaardigheden wordt er niet gekeken
naar de uitvoering van de eindvorm maar naar het leerproces dat het kind heeft doorlopen. De groei
van de leerling staat bij dit concept centraal (Stegeman e.a., 1998).
2.1.4. Conformistisch sportsocialisatieconcept.
Het conformistisch sportsocialisatieconcept is ontstaan door ontwikkelingen in de geschiedenis van de
sport. In de loop der jaren is de georganiseerde wedstrijdsport toegenomen, wat zijn invloed heeft
gehad op het bewegingsonderwijs. Het bewegingsonderwijs is zich steeds meer gaan richten op de
wedstrijdsport. Het werd steeds meer sportonderwijs. Het vaardig maken van de verschillende
technieken, tactieken en regels van de gangbare takken van sport word als doel gezien. Per tak van
sport worden technische en tactische vormen uitgewerkt die in de wedstrijdsport voorkomen. Tijdens
de lessen bewegingsonderwijs wordt er gewerkt met een gesloten lessituatie. De les en de inhoud
daarvan staat vast en wordt besloten door de (vak)leerkracht. Daarnaast ligt het accent in
tegenoverstelling tot de andere concepten op het product. Er wordt gekeken naar de sportvaardigheid
van de leerling en niet naar het proces dat de leerling doorloopt (Stegeman e.a., 1998).
2.1.5 Kritisch-constructief bewegingssocialisatie vakconcept
Het kritisch-constructief bewegingssocialisatie vakconcept komt voort uit doelstellingen van het vak
bewegingsonderwijs (zie paragraaf 3.1) bijvoorbeeld de sociale vorming, verbetering van fysieke
conditie en de persoonlijke bewegingsvorming. Er wordt een evenwicht gezocht tussen enerzijds het
voorbereiden op maatschappelijk functioneren, en anderzijds de ontwikkeling van individuele
kwaliteiten. Naast de tactieken, technieken en regels van de sport spelen ook sociaal contact en
gezondheid een belangrijke rol. Binnen dit concept gaat het zowel om proces als om productevaluatie.
Er wordt gekeken naar de ontwikkeling die de leerling doorloopt maar ook naar de uitvoering van de
bewegingsvaardigheid. Een eigen inbreng in de les en zelfstandig kunnen werken speelt een
belangrijke rol in dit concept. Binnen de lessen bewegingsonderwijs wordt er ruime aandacht
geschonken aan het sociaal ontwikkelen van de leerlingen (Stegeman e.a., 1998).
Crum (1991) maakt dus onderscheidt in vijf vakconcepten. Het is echter niet zo dat er geen andere
visie gevormd kan worden. Het kan zijn dat een visie bestaat uit bijvoorbeeld een combinatie van twee
of meerdere concepten.
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2.2 De gekozen visie op bewegingsonderwijs
Voor de visie van deze scriptie is gekozen voor een combinatie van twee concepten van Crum (1991).
Namelijk het vormingstheoretisch lichamelijke opvoedingsconcept en kritisch-constructief
bewegingssocialisatie vakconcept (Stegeman e.a., 1998). Er is voor deze combinatie van visies gekozen
omdat het ontwikkelen en vormen van persoonlijke eigenschappen en het leren van
bewegingsvaardigheden met de nadruk op sociale ontwikkeling belangrijk wordt gevonden.
In deze visie wordt het net als bij het vormingstheoretisch lichamelijke opvoedingsconcept belangrijk
gevonden dat leerlingen zich vormen. Persoonseigenschappen als wilskracht, doorzettingsvermogen,
concentratie, zelfvertrouwen, gevoel voor eigenwaarde kunnen bij uitstek ontwikkeld worden tijdens
de lessen bewegingsonderwijs (Stegeman e.a, 1998). Het is belangrijk dat leerlingen deze
eigenschappen ontwikkelen. Ze zullen hier immers de rest van hun leven bij alles wat ze doen profijt
hebben. Daarnaast kan het ontwikkelen van deze eigenschappen een grote invloed hebben op het
welzijn van het kind. Een kind met veel zelfvertrouwen en gevoel voor eigen waarde zal beter in zijn
vel zitten dan een onzeker kind met een negatief zelfbeeld. Het ontwikkelen van deze
persoonseigenschappen heeft niet alleen invloed op het welzijn van het kind maar ook op de sociale
ontwikkeling. Wanneer een kind zelf lekker in zijn vel zit zal makkelijker en op een sociaal wenselijkere
manier met andere kinderen omgaan.
Naast het ontwikkelen van de persoonseigenschappen wordt ook het ontwikkelen van sociale en
communicatieve vaardigheden belangrijk gevonden. Om mee te kunnen draaien in een maatschappij
met zo veel verschillende mensen, met allemaal een andere mening, normen en waarden is het van
belang sociaal en communicatief ontwikkeld te zijn. De leerlingen worden net als in het kritischconstructief bewegingssocialisatie vakconcept voorbereid op het goed functioneren in de
maatschappij (Stegeman e.a., 1998).
Tijdens de les worden leerlingen geacht mee te denken over het uitvoeren van bewegingsopdrachten
en het regelen van de organisatie. Het opstellen van regels waar mee gespeeld gaat worden, het
opruimen van materialen en begeleiden van spelsituaties zorgt ervoor dat leerlingen hun eigen
inbreng hebben in de les, in grote mate betrokken worden bij de organisatie daarvan en zelfstandig
leren werken. Ze leren activiteiten reguleren. De lessen worden gegeven in een open lessituatie,
waarbij de verschillende werkvormen worden aangeboden.
Het leren van bewegingsvaardigheden is belangrijk maar wordt in deze visie als middel gezien in plaats
van doel. Er wordt een breed aanbod gegeven in bewegingsvaardigheden waarbij tactieken,
technieken en regels worden behandeld om de leerlingen de kans te geven zich zo breed mogelijk te
ontwikkelen op motorisch en cognitief gebied. Maar het doel is niet het perfect uitvoeren van de
bewegingsvaardigheden maar het proces dat de leerling doorloopt bij het aanleren van de
vaardigheid. Bij deze visie wordt gebruik gemaakt van proces evaluatie. Het proces naar het doel
wordt beoordeeld en niet de uitvoering van het doel, vaardigheid, op zich.
Als laatste wordt er bij deze visie aandacht geschonken aan een gezonde leefstijl. Er wordt voorlichting
gegeven over gezonde voeding en het belang van bewegen.
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2.2.1 Leerlingen in een HR binnen de gekozen visie op bewegingsonderwijs
De visie die gekozen is voor deze scriptie past goed bij het lesgeven aan leerlingen in een HR.
Binnen deze visie krijgen leerlingen in een HR de kans om zich te ontwikkelen op sociaal, cognitief en
motorisch niveau. Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan het leren samenwerken. Door
de leerlingen samen aanpassingen te laten zoeken om een spel te kunnen spelen waar iedereen aan
mee kan doen leren de leerlingen samenwerken. De leerlingen leren elkaar accepteren voor wie ze
zijn en leren omgaan met elkaar. Door te leren samenwerken en zelfstandig leren werken worden de
leerlingen voorbereid op de maatschappij (Alkema e.a.,2000 ;Stegeman e.a., 1998).
Omdat het ontwikkelen van persoonseigenschappen belangrijk wordt gevonden en omdat er bij het
leren van bewegingsvaardigheden gekeken wordt naar het proces dat de leerling doorloopt krijgt ook
de leerling in de HR de kans zich motorisch te ontwikkelen. Onderwijsleersituaties worden zo
georganiseerd dat de leerling op zijn eigen niveau wordt uitgedaagd. Omdat er gekeken wordt naar
het proces dat de leerling doorloopt kan het met al zijn beperkingen net zo’n goede cijfers halen voor
bewegingsonderwijs als alle andere leerlingen. Dit kan een bijdrage leveren aan het zelfvertrouwen
van de leerling en zijn houding ten opzichte van bewegen (Alkema e.a.,2000 ;Stegeman e.a., 1998).
Samenvatting
Samenvattend kan er worden gezegd dat er bij het geven van bewegingsonderwijs gewerkt wordt
vanuit een vakvisie, ook wel concept genoemd. Met behulp van deze visie wordt het vak
bewegingsonderwijs gelegitimeerd. Keuzes die gemaakt worden in leerdoelen, onderwijsleerstof en
werkvormen worden met behulp van de visie verantwoord. Er zijn verschillende indelingen van
vakvisies gemaakt. De bekendste indeling is die van Crum (1991). Het onderscheidt de volgende
vakvisies: het biologisch georiënteerd lichaamsoefeningenconcept, vormingstheoretisch lichamelijke
opvoedingsconcept, personalistisch bewegingsonderwijsconcept, conformistisch
sportsocialisatieconcept en het kritisch-constructief bewegingssocialisatie vakconcept. De vakvisies
kunnen met elkaar gecombineerd worden zoals bij de vakvisie van deze scriptie. In deze vakvisie
worden er punten meegenomen van het vormingstheoretisch lichamelijke opvoedingsconcept en het
kritisch-constructief bewegingssocialisatie vakconcept. In de visie van deze scriptie staat de
ontwikkeling van de leerlingen op sociaal, communicatief niveau en het ontwikkelen van
persoonseigenschappen centraal. Het aanbieden van vormingskansen is de belangrijkste taak tijdens
de les waarbij bewegen als middel wordt gezien. Het aanleren van bewegingstaken is ook een doel
maar wel ondergeschikt. Daarnaast wordt zelfstandig werken, het zelf maken van keuzes en het leren
over gezondheid belangrijk gevonden. Deze visie past goed bij het lesgeven aan leerlingen die in een
rolstoel zitten. Door deze visie op onderwijs krijgen ze de kans om zich te vormen en te ontwikkelen
op sociaal, motorisch en communicatief gebied.

Scriptie: Rolstoelen geen bezwaar

14

Fontys Sporthogeschool

Maud Lelkens

Hoofdstuk 3 Bewegingsonderwijs in Nederland
In hoofdstuk 2 is de visie van deze scriptie gegeven. Om te bepalen hoe deze visie binnen het
bewegingsonderwijs past wordt er in dit hoofdstuk dieper ingegaan op het bewegingsonderwijs in
Nederland. In paragraaf 1 wordt gekeken naar de doelstellingen van bewegingsonderwijs. In paragraaf
2 wordt er gekeken naar de doelen die de overheid gesteld heeft en hoe de doelen van de vakvisie van
deze scriptie daarbinnen past. Paragraaf 3 omschrijft de leerlijnen. En als laatste wordt er in paragraaf
4 uitleg gegeven van de reguleringsdoelen.
3.1 Doel van het bewegingsonderwijs in Nederland
Op de basisschool is het bewegingsonderwijs voornamelijk gericht op een verantwoorde deelname
aan bewegingsactiviteiten. Het doel van de lessen is de leerlingen kennis laten maken met een zo
breed mogelijk aanbod van bewegingsvaardigheden. Vanuit het aanbod dat de leerlingen op school
krijgen kunnen ze zich oriënteren op de buitenschoolse bewegings- en sportcultuur (Krop en
Groeneveld, 2000).Dit zorgt ervoor dat de kans wordt vergroot dat deze kinderen een positieve
houding ontwikkelen tegenover bewegen en op latere leeftijd ook actief zullen zijn. Leerlingen ervaren
de belangrijkste bewegings- en spelvormen in uitdagende bewegingssituaties. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op
muziek. En om spelvormen als tikspelen, doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken,
jongleren en stoeispelen (Stegeman e.a., 1998; Van der Loo, 2000).
Bewegen is van essentieel belang bij de ontwikkeling van kinderen. Doormiddel van bewegen
ontwikkelen de leerlingen zich op motorisch, sociaal, cognitief en persoonlijk gebied. Tijdens de lessen
bewegingsonderwijs leren de leerlingen samenwerken. Regels moeten samen worden opgesteld, de
leerlingen moeten in teams en kleine groepjes samenwerken etc. Daarnaast leren de leerlingen elkaar
helpen, op de veiligheid te letten, elkaars mogelijkheden te respecteren en eigen mogelijkheden
verkennen. De basisschoolleeftijd is bij uitstek de geschikte periode voor het ontwikkelen van deze
capaciteiten (Krop e.a., 2000; Mooij en van Berkel en Hazelbach, 2004).
Hierboven staan algemene doelen van bewegingsonderwijs in Nederland beschreven. De overheid
heeft deze doelen omgezet in kerndoelen. De kerndoelen zorgen ervoor dat er bij alle leerlingen in
Nederland dezelfde doelen worden nagestreefd en dat deze ook meetbaar worden. Op deze
kerndoelen wordt in paragraaf 3.2 dieper ingegaan.
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3.2 Kerndoelen
Zoals in paragraaf 3.1 te lezen is zijn er bij bewegingsonderwijs verschillende algemene doelen.
Om deze doelen meetbaar te maken heeft de overheid enkele kerndoelen vastgesteld waar het
bewegingsonderwijs in Nederland op gebaseerd moet zijn. In de kerndoelen staat beschreven wat de
leerlingen in het basisonderwijs moeten kunnen. Vroeger waren er per domein ( spel, atletiek,
bewegen op muziek) enkele kerndoelen uitgewerkt. De kerndoelen waren gericht op de motorische
en sociale ontwikkeling van het kind en het vormen van persoonlijkheid. Vanaf 2004 zijn alle
vastgestelde kerndoelen samengevat tot twee algemene kerndoelen ( Kvlo, z.j.; Mooij e.a.,2004).
Namelijk de volgende;
•
•

‘De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende
bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen
ervaren en uitvoeren’ ( Kvlo,z.j.).
‘De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten
deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden
inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden’ ( Kvlo, z.j.).

Deze kerndoelen waren tot 1 augustus 2009 alleen in het reguliere onderwijs te vinden. Daarna zijn er
ook kerndoelen voor het speciale bewegingsonderwijs opgesteld. Deze kerndoelen zijn van toepassing
voor het onderwijs aan leerlingen met een enkelvoudige beperking en/of stoornis en zeer moeilijke
lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen in de basisschoolleeftijd. Het onderwijsaanbod richt
zich op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit, het
verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden (Kvlo,z.j.). De leerlingen
waar deze scriptie over geschreven is volgen regulier onderwijs. Toch is het belangrijk om te weten dat
er ook in het speciaal onderwijs kerndoelen worden opgesteld en welke dat zijn. Zonder de Leerling
Gebonden Financiering zouden veel leerlingen in een HR immers speciaal onderwijs volgen.
Nu er is uitgelegd wat de kerndoelen inhouden wordt gekeken hoe de visie van deze scriptie binnen
de kerndoelen past. De kerndoelen moeten in het achterhoofd worden gehouden bij het voorbereiden
van de onderwijsleerstof. In het eerste kerndoel staat dat leerlingen op een verantwoorde manier in
aanraking moeten worden gebracht met verschillende bewegingssituaties. Dit kerndoel is terug te
vinden in de visie. In de visie wordt het belangrijk gevonden dat leerlingen een uitgebreid en divers
aanbod krijgen in bewegingsonderwijs. De leerlingen moeten zich motorisch kunnen ontwikkelen. In
het tweede kerndoel gaat het er om dat leerlingen leren samenwerken, zelfstandig werken en zich
sociaal ontwikkelen. Deze punten worden in de visie erg belangrijk gevonden. Immers, in de visie
wordt bewegen als middel gezien om deze doelen te kunnen halen.
De kerndoelen en de plaats daarvan binnen de visie van deze scriptie zijn nu duidelijk. Maar hoe zijn
deze doelen terug te vinden in de lessen bewegingsonderwijs? Hoe worden de kerndoelen omgezet
naar didactische werkvormen en onderwijsleersituaties? In het boek Basisdocument
Bewegingsonderwijs ( 2004) worden de kerndoelen die door de overheid zijn opgesteld omgezet naar
onderwijsleersituaties doormiddel van leerlijnen en reguleringsdoelen. In de volgend paragrafen
zullen de leerlijnen en reguleringsdoelen worden uitgelegd.
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3.3 Leerlijnen
Het eerste kerndoel is gericht op een verantwoorde deelname aan een bewegingscultuur met de
belangrijkste grondvormen van bewegen ( Kvlo,z.j.). Doormiddel van leerlijnen wordt dit kerndoel
nagestreefd. Deze leerlijnen zijn ontwikkeld vanuit een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke
Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding ( KVLO) en het Instituut voor Leerplan Ontwikkeling
(SLO). De leerlijnen staan beschreven in het boek Basisdocument Bewegingsonderwijs (2004). In dit
boek wordt er onderscheidt gemaakt tussen twaalf leerlijnen. In de leerlijnen zijn alle grondvormen
van bewegen opgenomen. Binnen de leerlijnen is er onderscheid te maken uit de verschillende
bewegingsthema’s. Een voorbeeld van een leerlijn en bewegingsthema is; Balanceren met als
bewegingsthema rijden. De leerlijnen bieden een overzicht van dat genen wat een leerling moet
kunnen wanneer deze de basisschool verlaat (Mooij e.a., 2004; van der Loo, 2000).
3.4 Reguleringsdoelen
Het tweede kerndoel is gericht op het leren samenwerken, het maken van afspraken, organiseren en
het leren in schatten van eigen kunnen en het handelen daarna ( Kvlo,z.j.). Dit kerndoel is binnen het
onderwijs terug te vinden in reguleringsdoelen. Het is gericht op de sociale en cognitieve ontwikkeling
van de leerling. Het boek Basisdocument Bewegingsonderwijs (2004) maakt onderscheid in negen
reguleringsdoelen.
‘Ten aanzien van de onderwijsleersituaties
1. onder leiding een veilig onderwijsleersituatie helpen inrichten.
2. herstellen en aanpassen van de leersituatie’
(Mooij e.a.,2004,p 31).
‘Ten aanzien van regelingen
3. handelen volgens afgesproken regels
4. afspraken maken over team- en groepsindeling
5. verdelen en wisselen van taken en functies
6. hulpverlenen bij een activiteit’
(Mooij e.a.,2004, p 32).
‘Ten aanzien van reflecteren
7. reflecteren over het eigen handelen en reflecteren over de activiteit.
8. een inschatting maken van eigen bewegingsmogelijkheden.
9. stimuleren en coachen van andere’
(Mooij e.a.,2004,p 32).
De (kern)doelen van het bewegingsonderwijs zijn nu duidelijk. Maar wat gebeurt er als een leerling
door zijn lichamelijke beperking zonder aanpassingen in de les niet aan deze kerndoelen kan voldoen
maar wel het reguliere bewegingsonderwijs volgt? Hoe kan een leerling dan optimaal deelnemen aan
de lessen bewegingsonderwijs? De grote vraag is dan ook hoe leerkrachten de lessen
bewegingsonderwijs zo kan invullen dat het voor alle leerlingen uitdagend is en de leerling in de
rolstoel bij de les wordt betrokken? In hoofdstuk vier wordt er gekeken naar aanpassingen die
gemaakt kunnen worden wanneer een leerling in een HR het reguliere bewegingsonderwijs volgt.
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Samenvatting
Samenvattend is te zeggen dat er binnen het bewegingsonderwijs een aantal doelen worden na
gestreefd. Deze doelen zijn door de overheid omgezet naar twee kerndoelen. Het eerste kerndoel is
gericht op de motorische ontwikkeling van de leerling. Aan dit kerndoel wordt gewerkt doormiddel
van leerlijnen. Er zijn twaalf leerlijnen die alle grondvormen van bewegen bevatten. De leerlijnen zijn
ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen de KVLO en SLO. Het tweede kerndoel is gericht
op de sociale en cognitieve ontwikkeling. Dit kerndoel is binnen het bewegingsonderwijs terug te
vinden in de reguleringsdoelen. Ook deze zijn opgesteld door de KVLO en SLO. De leerlijnen en
reguleringsdoelen zijn terug te vinden in het boek Basisdocument Bewegingsonderwijs (1999).
Kerndoelen waren tot 2004 alleen te vinden binnen het reguliere bewegingsonderwijs. Vanaf augustus
2004 zijn er ook kerndoelen voor het speciaal onderwijs opgesteld.
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Hoofdstuk 4 Bewegingsonderwijs voor leerlingen in een HR
In hoofdstuk drie is er gekeken naar het bewegingsonderwijs in Nederland en hoe de visie van deze
scriptie daarbinnen past. Wanneer een leerling in een HR zit is zal het niet altijd aan de kerndoelen en
doelstellingen van het bewegingsonderwijs kunnen voldoen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de
mogelijkheden die de leerkracht heeft om leerlingen in een HR op een uitdagende manier bij de les te
betrekken en aan de (kern)doelen te werken. In paragraaf 4.1 wordt er gekeken naar de rol van de
leerkracht en de leerling in de HR tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Vervolgens wordt er in
paragraaf 4.2 gekeken naar de aanpassingen die gemaakt kunnen worden tijdens de lessen.
4.1 De (vak)leerkracht en leerling
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs wordt er zorgverbredend gehandeld. Dit wil zeggen dat de
lesstof aan het niveau van de leerling wordt aangepast. Dit kan tot zekere hoogte doormiddel van
differentiatie en didactische en organisatorische maatregelen. Door deze aanpassingen kunnen de
leerlingen werken in hun eigen tempo en op hun eigen niveau (Dulk den e.a., 2005). Wanneer er een
leerling in een HR in de klas zit wordt er veel gevraagd van het differentiatie- en aanpassingsvermogen
van de leerkracht.
Als er gekeken wordt naar de leerling kan er gezegd worden dat ieder kind intrinsieke behoeften heeft
om te bewegen, ook kinderen in een HR . Dit wil zeggen dat kinderen van nature willen bewegen.
Door een lichamelijke beperking kan een kind niet altijd in deze behoeften bevredigd worden. Dit
komt door de beperking maar ook door de omgeving van het kind. Ouders, leerkrachten en
begeleiding zijn niet altijd in staat adequaat in te spelen op de motorische prestaties van het kind. Dit
kan veroorzaakt worden door onzekerheid, overbezorgdheid en onvoldoende kennis om kinderen met
beperking uit te dagen en te begeleiden. De kans dat het kind negatieve ervaringen opdoet ten
opzichte van bewegen wordt door deze factoren vergroot (Krop e.a.,2000). Het is daarom belangrijk
dat de (vak) leerkracht bewegingsonderwijs op de hoogte is van aanpassingen die gemaakt kunnen
worden tijdens de lessen. Daarnaast moet de (vak) leerkracht weten wat de mogelijkheden en
onmogelijkheden tot bewegen van de leerling zijn. Als laatste is het belangrijk dat er regelmatig
gecommuniceerd wordt met de groepsleerkracht, ambulante begeleiding, ouders en natuurlijk het
kind zelf om op de hoogte te blijven van de eventuele vorderingen die de leerling maakt (Alkema
e.a.,2000)
Het is van belang dat de leerling bewegen als positief ervaart. Wanneer een leerling negatieve
ervaringen heeft met bewegen wordt het lastig om de leerling iets nieuws te leren. De leerling zal dan
moeilijk te motiveren zijn. De motivatie om te willen leren wordt beïnvloed door drie behoeften.
De leerling heeft de behoefte te ervaren dat het gerespecteerd en gewaardeerd wordt in de omgang
met andere. Daarnaast moet de leerling vertrouwen hebben in zijn eigen mogelijkheden. En als laatste
moet de leerling het gevoel hebben dat het in staat is om zonder hulp of toestemming van andere aan
bewegingsactiviteiten kan deelnemen. De leerling moet dus de kans krijgen om onafhankelijk van
andere zelfstandig te kunnen werken (Krop e.a.,2000).In de visie van deze scriptie wordt samen
werken, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het zelfstandig leren werken belangrijk gevonden.
Leerlingen in een HR worden in deze visie in de drie behoeften voorzien en krijgen de kans zich te
ontwikkelen.
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4.2 Aanpassingen
In deze paragraaf wordt gekeken naar de aanpassingen die gemaakt kunnen worden om leerlingen in
een HR zo veel mogelijk bij de les te betrekken en in hun drie behoeften te voldoen . Eerst wordt er
gekeken naar de aanpassingen die gemaakt kunnen worden op het gebied van materiaal. Vervolgens
wordt er uitgelegd wat het belang van een assistent is. En als laatste wordt er gekeken naar andere
aanpassingen die gemaakt kunnen worden.
4.2.1 Materiaal
Soms hebben leerlingen in een HR baat bij het gebruiken van materialen die niet in een standaard
gymzaal aanwezig zijn. Het gaat dan voornamelijk om materialen die op een andere manier gebruikt
worden dan waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn. Materialen die gebruikt kunnen worden om
lessen aan leerlingen in een rolstoel aan te passen zijn;
Een foame buis
Wanneer er een tikspel wordt gespeeld komen leerlingen in een HR als tikker vaak net een stukje te
kort. Ze kunnen net niet dicht genoeg bij de andere leerlingen komen om ze af te tikken. Een stuk
isolatie buis kan dan gebruikt worden als tikstok. Het is dan het verlengde van de arm. Als de
uiteinden van de buis aan elkaar wordt gebonden kan het gebruikt worden als slaghout bij
slagspelen. In de verschillende doe-hetzelf winkels kunnen de buizen gekocht worden (Alkema
e.a.,2000; Krop e.a.,2000;
Tapijttegels
Met behulp van tapijttegels kunnen er markeringen op de vloer worden gemaakt. De tegels zijn zo
dun dat er gemakkelijk met een rolstoel overheen kan worden gereden. Dit levert een bijdrage aan
de veiligheid van de les. Net als de tikstokken kunnen de tapijttegels bij de verschillende doe het
zelfzaken gekocht worden (Alkema e.a.,2000).

(giesenvloeren.z.j.)
Markeerschijven
Met behulp van markeerschijven kunnen er net als bij de tapijttegels ruimtes op de grond worden
afgebakend of gemarkeerd. Ook de markeerschijven zijn zo dun dat er gemakkelijk met een rolstoel
overheen kan worden gereden (Alkema e.a.,2000).

( nijha.z.j.)
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Wipplank
Met behulp van een wipplank kan een leerling in een rolstoel balanceren. De wipplank lijkt op een
grote wip waar met de rolstoel op gereden kan worden (Alkema e.a.,2000).

( janssen-fritsen.z.j.)
Grote ballen
Niet alle leerlingen in een HR kunnen gemakkelijk bij de grond. Het oppakken van een bal wordt
daardoor een stuk moeilijker. Door gebruik te maken van grote ballen kunnen de leerlingen de bal
makkelijker oppakken en meedoen met het spel (Alkema e.a.,2000).
Fysiobal
Een fysiobal is een grote bal die gebruikt kan worden voor het spelen van spelvormen. Daarnaast
kunnen er oefeningen op de bal worden gedaan (Alkema e.a.,2000).

(medipreventiecentrum.z.j.)
Een stuk pvc dakgoot
Het stuk dakgoot kan gebruikt worden als mikgoot. De leerlingen uit deze scriptie kunnen hun
handen over het algemeen goed gebruiken waardoor de mikgoot in hogere klassen waarschijnlijk
geen meerwaarde heeft. In lagere groepen kan het gebruikt worden om mee te leren mikken
(Alkema e.a.,2000; Krop e.a.,2000).
Een pvc pijp met rubberen tochtstrip aan een uiteinde
Door aan een kant van een pvc pijp een tochtstrip te bevestigen kan de pvc pijp gebruikt worden om
kleine ballen op te pakken waar de leerling met de hand niet bij kan. Door de strip blijven de ballen in
de pijp zitten en kunnen ze zo makkelijk verzameld worden (Alkema e.a.,2000).
Strandballen
Strandballen zijn uitermate geschikt voor het geven van lessen bewegingsonderwijs aan leerlingen
die in een rolstoel zitten. Ze zijn makkelijker te vangen dan andere ballen omdat je kan in knijpen
wanneer ze niet helemaal zijn opgeblazen (Alkema e.a.,2000; Krop e.a.,2000).
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Slagstatief
Met behulp van een slagstatief kan een leerling in een rolstoel makkelijker de ballen slaan.
Doormiddel van het statief blijft de beweegsituatie hetzelfde en hoeft er niet op de bal gereageerd te
worden. Statieven zijn in de handel verkrijgbaar maar ook makkelijk zelf te maken te maken met een
parasol voet of pylon en kranten. Door een opgerolde krant in de opening van de pylon of parasol
voet te steken word er en slagstatief gecreëerd (Krop e.a.,2000).

(sportime.z.j.)
Skippybal
Skippyballen zijn geschikt voor het geven van lessen bewegingsonderwijs aan leerlingen in een HR.
De skippyballen zijn vaak zo hoog dat de leerlingen ze op kunnen pakken. Hierdoor zijn ze niet
afhankelijk van anderen bij het spelen van verschillende balspelen. Daarnaast zijn skippyballen stevig
waardoor er hard tegenaan kan worden gereden (Alkema e.a.,2000; Krop e.a.,2000).
Groot dik touw
Een groot en dik touw kan gebruikt worden tijdens de lessen balanceren. Door leerlingen de
opdracht te geven met een wiel van de rolstoel op het touw te rijden wordt er gewerkt aan het
balanceren (Alkema e.a.,2000).
Emmer
Wanneer er mikvormen worden behandeld in spelsituaties of oefeningen is het handig om een
emmer aan de rolstoel te hangen waar de materialen in kunnen worden gedaan. Hierdoor kan de
leerling zelfstandig werken (Alkema e.a.,2000).
Hangmat of therapienet.
Zwaaien is voor leerlingen in een rolstoel een probleem. Een leerling kan echter met zijn stoel wel
zwaai ervaren door zich naar voren en naar achteren te trekken met behulp van de ringen. Dit kan
maar tot een bepaalde hoogte omdat het anders te zwaar word. De rolstoel moet dan immers ook de
lucht in! Om de leerlingen toch meer zwaai te laten ervaren kan er gebruik worden gemaakt van een
hangmat of therapienet (Alkema e.a.,2000). Voor het gebruiken van de hangmat of het therapienet is
het van belang te weten of de leerling wel of niet uit de rolstoel mag.
T-stick
Een T-stick is een hockeystick die aan de rolstoel bevestigd kan worden. Hierdoor zijn beide armen
vrij om mee te rijden. De T-stick wordt gebruikt bij het rolstoelhockey, voornamelijk bij elektrische
rolstoelen maar kan ook aan een handbewogen rolstoel worden bevestigd (Alkema e.a.,2000).
Antislipmatje
Een antislipmatje zorgt ervoor dat de leerling goed blijft zitten. Het matje kan bijv gebruikt worden
tijdens het schommelen (Alkema e.a.,2000).
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Paddlebalrackets
Paddlebal wordt gespeeld met een racket die lijkt op harden plastic een handschoen zonder vingers.
Je stopt je hand in de handschoen. Door met de handschoen tegen een grote of kleine bal te slaan
wordt de bal naar de overkant gespeeld (Alkema e.a.,2000).

(nijha.z.j.)
Touwschotel
Met behulp van een touwschotel kunnen leerlingen makkelijker op een touw blijven zitten. De
leerlingen hoeven hun benen niet zo sterk om de knoop te klemmen. Omdat leerlingen in een
rolstoel geen tot geringe kracht in hun benen hebben kunnen ze zich beter aan het touw vast houden
(Alkema e.a.,2000).Voor het gebruiken van de touwschotel is het van belang te weten of de leerling
wel of niet uit de rolstoel mag.

(nijha.z.j.)
Schuiftafeltennistafel
Een schuiftafeltennistafel is een tafeltennistafel waarbij er aan de zijkant van de tafel is verhoogd. De
bal wordt niet omhoog gespeeld maar geschoven. Aan de verhoogde zijkanten zitten scharnieren.
Hierdoor kunnen de zijkanten naar binnen worden geschoven waardoor het speelveld kan worden
vergroot en verkleind. Het feit dat de bal wordt geschoven en het speelveld aangepast kan worden
zorgt ervoor dat de leerling in de rolstoel het spel mee kan spelen. Hij hoeft zijn stoel niet te verrijden
(Alkema e.a.,2000).
Schuiftafeltennisbatjes
Schuiftafeltennisbatjes zijn batjes met een platte zijkant. Hierdoor kan het batje over de tafel worden
geschoven zonder dat het batje of de tafel kapot gaat (Alkema e.a.,2000).
Schommelplank
Met behulp van een schommelplank wordt schommelen makkelijker (Alkema e.a.,2000).Voor het
gebruiken van de schommel is het van belang te weten of de leerling wel of niet uit de rolstoel mag.

(go-sport.z.j.)
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Saltostoel
Met behulp van de saltostoel kan er een salto worden gemaakt. De stoel zorgt ervoor dat de
leerlingen het over de kop gaan kunnen ervaren (Alkema e.a.,2000). Voor het gebruiken van de stoel
is het van belang te weten of de leerling wel of niet uit de rolstoel mag.

(maredidakt.z.j.)
Gatenbal
De gatenbal is een plasticbal met gaten erin. Deze bal stuitert niet. Hierdoor is de bal geschikt voor
de lessen bewegingsonderwijs aan leerlingen in een HR (Alkema e.a.,2000).

(lebasport.z.j.)
Punchballon
Een punchballon is een wat grotere ballon die vaker gebruikt kan worden. De ballon is licht. Hierdoor
is hij ideaal om te gebruiken bij leerlingen in een handbewogen rolstoel (Alkema e.a.,2000).

(shop.jessar.z.j.)
Touwkorset
Een touwkorset kan zelf gemaakt worden met behulp van twee touwen. Door de touwen onder de
oksels door te halen vervolgens te kruisen en te knopen wordt er een korset gecreëerd waarin de
leerling vrij kan schommelen. Op deze manier kan de leerling ervaren hoe het is om bijv te ringen
zwaaien (Alkema e.a.,2000).
Ballseye
Ballseye is een pastic handschoen met klittenband binnenkant waar een bal mee gevangen kan
worden. De bal blijft aan het racket vast kleven. Hierdoor word het vangen van de bal makkelijker
(sportintense.z.j.)
Engelse schommel
Met behulp van banken, springtouwen, trapeze stokken en touwen kan er een Engelse schommel
gecreëerd worden. Deze schommel kan hoog schommelen wat ervoor zorgt dat er goed op de
veiligheid gelet moet worden. Door verschillende Engelse schommels aan elkaar te maken kan er een
schommelslurf worden gemaakt (Alkema e.a.,2000).
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Spaceshuttle
De spaceshuttle is een schommel die zelf gemaakt kan worden met behulp van touwen een
trapezoïde of kast, stokken en een mat. Door de trapezoïde op zijn kop in de touwen te hangen, de
stokken vast te maken aan de onderkant en zijkant en een matje op e bodem te leggen kan er een
schommel gecreëerd worden (Alkema e.a.,2000).Voordat de leerling mee schommelt in de
spaceshuttle is het van belang te weten of de leerling uit de rolstoel mag.

(bewegingsonderwijslelystad.z.j.)
4.2.2 Assistentie
Een (vak)leerkracht die een leerling in een HR in de klas heeft komt vaak handen, ogen en oren te
kort. Een assistent die helpt tijdens de lessen is dan een uitkomst. Deze kan de zorg voor de beperkte
leerling op zich nemen waardoor de lesgever alle leerlingen kan helpen en aandacht kan geven. Als er
gekeken wordt naar de visie van deze scriptie zou het gebruik van een assistent niet nodig zijn omdat
mede leerlingen elkaar helpen en moeten leren samen werken. Toch is het fijn om een assistent in de
zaal te hebben tijdens de lessen. In het enthousiasme van medeleerlingen kunnen er ongelukken
gebeuren als ze bijv. de rolstoel voortduwen. En veiligheid staat tijdens de lessen staat voorop!
Daarnaast kan het laten hulpverlenen van medeleerlingen ervoor zorgen dat deze zelf belemmerd
worden in de deelname aan de les (Alkema e.a.,2000; Krop e.a.,2000;).
4.3.3 Wat nog meer?
Naast aanpassingen in materiaal en het gebruik maken van een assistent kunnen er ook binnen de
onderwijsleersituaties verschillenden aanpassingen gemaakt worden. In de literatuur is redelijk wat
informatie te verkrijgen over het aanpassen van onderwijsleersituaties als het gaat om toestellessen.
Er kunnen dan verschillende situaties gecreëerd worden waarbij alle leerlingen op hun eigen niveau
kunnen werken. Ook de leerling in de rolstoel. Er zijn zo veel verschillende aanpassingen te maken
per toestelles dat daar niet veel dieper op in wordt gegaan. Het onderzoek wordt dan te uitgebreid.
In de aanbevelingen die gedaan worden in deze scriptie kunt u vinden in welke literatuur meer
informatie te vinden is over het aanpassen van toestellessen. Waar wel dieper op in wordt gegaan
zijn de klassikale spellessen. Het aanpassen van die lessen vraagt veel van de creativiteit en het
aanpassingvermogen van de (vak)leerkracht omdat er in de literatuur geringe informatie over te
vinden is. In deze scriptie wordt gekeken naar de leerlijnen tikspelen en stoeispelen. Er is voor deze
leerlijnen gekozen omdat de informatie over eventuele aanpassingen gering is. Daarnaast worden
tikspelen vaak gebruikt als inleiding of afsluiting van de les. Leerlingen in een HR moeten daar deel
aan kunnen nemen. Stoeispelen wordt in de visie van deze scriptie belangrijk gevonden. Tijdens het
stoeien ontwikkelen de leerlingen op sociaal gebied en vormen ze zich . Ze leren hun eigen grenzen
aan te geven, te luisteren naar medestudenten en op te komen voor zichzelf. Leerlingen in een HR
moeten de kans krijgen om deel te kunnen nemen aan stoeispelen.
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In de boeken Basislessen Bewegingsonderwijs en Krukken geen bezwaar zijn enkele algemene
aanpassingen te vinden gericht op de leerlijn tikspelen. Namelijk de volgende;
Bepaalde plaatsten tikken
De leerling mag alleen op bepaalde plaatsen van het lichaam getikt worden (Alkema e.a.,2000).
Vrijplaatsen
Maak gebruik van vrijplaatsen. Dit kunnen tapijttegels of markeringen zijn (Alkema e.a.,2000).
Mee tikken
Laat een andere leerling mee tikken als de leerling in de rolstoel de tikker is. Deze tikker mag zelf
gekozen worden (Alkema e.a.2000; Krop e.a.,2000).
Tikstok
Maak gebruik van en tikstok (Alkema e.a.2000; Krop e.a.,2000).
Terug tikken
De leerling in de rolstoel is niet af als hij de tikker eerst tikt of als hij nadat hij getikt is meteen de
tikker terug tikt (Alkema e.a.,2000).
Levens
De leerling is na de eerste keer tikken niet meteen af. Hij heeft levens (Alkema e.a.2000; Krop
e.a.,2000).
Andere leerlingen beperken
‘Laat andere leerlingen hinkelen, lopen achteruit lopen etc ‘(Krop e.a., 2000,p121).
Speelveld
‘Maak het speelveld kleiner’ (Krop e.a., 2000,p.121).
Als er gekeken wordt naar aanpassingen voor trefbal, dit beweegthema valt ook binnen de leerlijn
tikspelen, kunnen de volgende aanpassingen gemaakt worden.
Bodyguard
‘Laat de leerling een bodyguard kiezen. Deze bodyguard mag de leerling tegen treffers beschermen’
(Krop e.a.,2000, p 117).
Stuit of rolbal
‘De leerling is alleen af als hij wordt geraakt door een stuit of rolbal in plaats van een rechtstreekse
bal ‘(Krop e.a.,2000, p 117).
Afweren
‘De leerling mag de bal met zijn handen afweren’ (Krop e.a., 2000,p 117).
Bepaalde plaatsen afgooien
‘De leerling is alleen af als hij op een van te voren afgesproken lichaamsdeel wordt geraakt’ (Krop
e.a.,2000, p 117).
Speel met extra levens
‘Geef de leerling enkele pittenzakjes. Elke keer dat hij wordt geraakt moet hij een zakje inleveren. Pas
als alle zakjes opzijn is hij af’ (Krop e.a.,2000, p 117).
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Samen af
Als er gespeeld wordt met een achtervak wordt de leerling in de HR als hij af is gekoppeld aan een
teamgenoot die voor hem is afgegooid. Als de teamgenoot iemand vanuit het achtervak af gooit mag
ook de leerling in de HR weer meedoen (Krop e.a., 2000).
Als laatste valt ook slagbal onder de leerlijn tikspelen. Voor het spelen van slagbal zijn de volgende
aanpassingen gevonden in het boek Krukken geen bezwaar ( 2000);
Slaghout
In plaats van een knuppel kan een tennisracket gebruikt worden als slaghout. Er kan ook gespeeld
worden zonder slaghout. De bal wordt dan gegooid (Krop e.a., 2000).
Slagstatief
Maak gebruik van een slagstatief (Krop e.a., 2000).
Branden
Geef de leerling in de HR een hockeystick als hij de brander is. Er geld dan aanraken is branden (Krop
e.a., 2000).
Tussenhonken
Maak gebruik van tussenhonken. Zorg er dan wel voor dat er genoeg honken liggen zodat de
spanning in het spel blijft (Krop e.a.,2000).
Route
Maak voor de leerling in de HR een aparte korte route (Krop e.a., 2000).
Aanraken = Vangen
Als de leerling in de HR in het veld staat en de bal aanraakt telt dit als vangen. Om het makkelijker e
maken kan er ook gebruik worden gemaakt van een tennisracket. De reikwijdte wordt dan vergroot
(Krop e.a., 2000).
Andere slagman
Er kan ook gekozen worden voor het aanwijzen van een andere slagman. Deze slaat en de leerling in
de HR maakt de ronde (Krop e.a.,2000).
Voor de leerlijn stoeispelen zijn bijna geen aanpassingen gevonden. In het boek Basisdocument
Bewegingsonderwijs zijn wel enkele stoeivormen gevonden die een leerling in een rolstoel ook zou
kunnen uitvoeren. Voordat de vormen worden uitgevoerd is het van belang te weten of de leerling
wel of niet uit de rolstoel mag.
Stoeien om materiaal
De leerlingen stoeien liggend of zittend in tweetallen om materiaal (Mooij e.a., 2004).
Elkaar omdraaien
In tweetallen proberen de leerlingen elkaar om te draaien van buik naar rug of andersom (Mooij
e.a.,2004).
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Met de aanpassingen die gevonden zijn kunnen er al een hoop spellen aangepast worden om het
speelbaar te maken voor de leerling in de HR. Als er gekeken wordt naar de visie van deze scriptie, de
uitgangspunten van de visie en de behoeftes van de leerling in de rolstoel om te kunnen leren
kunnen er echter enkele aanpassingen worden weggestreept. Bijvoorbeeld de spelregel bij trefbal
waarbij de afgegooide leerling weer mee mag doen met het spel als een medeleerling iemand heeft
afgegooid. Met deze regel wordt er leerling in de HR afhankelijk van andere. Vanuit de behoeften van
de leerling is het juist belangrijk dat de leerling in de HR de gelegenheid krijgt om onafhankelijk van
andere bewegingsactiviteiten uit te kunnen voeren. Ze moeten leren samenwerken maar daarbij
hoeven ze niet afhankelijk van andere te zijn.
Om meer informatie te krijgen over aanpassingen die gemaakt kunnen worden binnen de leerlijnen
tikspelen en stoeispelen en binnen den visie van deze scriptie op bewegingsonderwijs, is er een
onderzoek uitgevoerd. Bij vakleerkrachten bewegingsonderwijs op de verschillende Mytylscholen in
een interview afgenomen. Daarnaast is een vakleerkracht bewegingsonderwijs uit het reguliere
onderwijs die een leerling in een HR in de klas heeft geïnterviewd. De informatie verkregen uit de
interviews en de literatuur zijn gebundeld in het product van deze scriptie, de handleiding
‘Rolstoelen geen bezwaar´. In de handleiding zijn verschillende spelvormen van de leerlijnen
stoeispelen en tikspelen uitgewerkt met aanpassingen die gemaakt kunnen worden. In het volgende
hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op het uitgevoerde onderzoek.
Samenvatting
Samenvattend is te zeggen dat leerkrachten bewegingsonderwijs gewend zijn om zorgverbredend te
handelen maar vaak niet geschoold zijn in het lesgeven aan leerlingen met een lichamelijke
beperking. Dit zorgt ervoor dat er veel gevraagd wordt van het aanpassingsvermogen en creativiteit
van de leerkracht. Het aanpassen van de lessen is belangrijk. De leerling in de (HR) heeft net als de
andere leerlingen intrinsieke behoeften om te bewegen. Door factoren als de omgeving ( leerkracht,
begeleiding, ouder) en de lichamelijke beperking wordt de leerling in deze behoefte belemmerd. Dit
heeft invloed op de houding tegenover bewegen. Als deze houding negatief is heeft dat invloed op
de motivatie van leren. De motivatie om te willen leren wordt beïnvloed door drie behoeften. De
leerling heeft de behoefte gerespecteerd en gewaardeerd te worden. Daarnaast moet de leerling
vertrouwen hebben in zijn eigen mogelijkheden en het gevoel hebben dat het in staat is om zonder
hulp of toestemming van andere deel te kunnen nemen aan bewegingsactiviteiten. Het is voor de
leerkracht dus van belang dat hij de leerling in de drie behoeftes voor ziet. Om hiervoor te zorgen
moeten er aanpassingen gemaakt worden tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Dit kan gedaan
worden met behulp van materiaal en aanpassingen in de spelregels. In de literatuur zijn
verschillenden aanpassingen te vinden. Deze aanpassingen passen echter niet allemaal binnen de
visie op bewegingsonderwijs van deze scriptie. Om meer informatie over aanpassingen te verkrijgen
is er een onderzoek uitgevoerd. Bij verschillende vakleerkrachten uit het regulier en speciaal
onderwijs is daarvoor een interview afgenomen.
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Hoofdstuk 5 Onderzoek
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek verantwoord en beschreven. Daarnaast wordt de methode die
gebruikt is bij het onderzoek toegelicht en verantwoord. Verder wordt er in dit hoofdstuk beschreven
hoe het onderzoek is afgenomen en bij wie. Het onderzoek gaat over leerlingen in een HR in het
reguliere onderwijs en is uitgevoerd bij leraren in het reguliere en speciale onderwijs. Het doel van
het onderzoek is het verkrijgen van meer informatie over aanpassingen voor lessen
bewegingsonderwijs waarin tik of stoeispelen worden gegeven aan leerlingen in een HR in het
reguliere onderwijs.

5.1 Onderzoek
5.1.1 Verantwoording onderzoek
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat de informatie die te vinden is over het aanpassen van
lessen bewegingsonderwijs voor leerlingen in een HR als het gaat om de leerlijnen tikspelen en
stoeispelen gering is . De gevonden literatuur is vaak gericht op toestellessen. Omdat er zo weinig
informatie te vinden is, is ervoor gekozen om een onderzoek uit te voeren. De bedoeling is dat er aan
de hand van de informatie die verkregen is uit het onderzoek en het literatuuronderzoek een
handleiding wordt geschreven. Deze handleiding is bedoeld voor (vak)leerkrachten in het reguliere
onderwijs die een leerling in een HR in de klas hebben en richt zich de leerlijnen tik en stoeispelen.
5.1.2 Beschrijving onderzoek
Voor het onderzoek is er gekozen voor en een interview. Deze keuze is gemaakt omdat er met
behulp van deze onderzoeksmethode de meest bruikbare informatie wordt verkregen. Bij een
interview kan er altijd worden door gevraagd wanneer er een onduidelijk antwoord wordt gegeven.
Daarnaast worden er bij een interview open vragen gesteld. Hierdoor kan de meeste informatie
worden verkregen. Als laatste kan de persoon die geïnterviewd wordt zijn mening onderbouwen en
uitgebreid toelichten (Baarda en Goede en van der Meer-Middelburg, 2007). Meer over het
interview als onderzoeksmethode is te vinden in de onderstaande paragraaf.

5.2 Onderzoeksmethode
De gekozen onderzoeksmethode is een half gestructureerd interview. Dit is een interview dat niet
volledig is gestuurd. Er zijn van te voren vragen voorbereid maar het interview is een open gesprek.
De geïnterviewde persoon krijgt de ruimte om de vragen uitgebreid te beantwoorden. Met behulp
van deze onderzoeksmethode wordt er geprobeerd vragenderwijs achter te komen wat de ideeën,
opvattingen en ervaringen van de vakleerkrachten zijn. Om alle informatie te verkrijgen die nodig is
voor het schrijven van de handleiding zijn van te voren topics gekozen die het leidraad van de
interviews vormen (Baarda e.a., 2007).

5.3 Beschrijving en verantwoording onderzoeksinstrument
5.3.1 Materiaalverzameling
De interviews zijn afgenomen tussen 4 en 15 januari. Tijdens de interviews is er gebruik gemaakt van
een voice recorder. Deze voice recorder is gehuurd op de Fontys Sporthogeschool en is gebruikt om
de interviews mee op te nemen. Door de interviews op te nemen konden eventuele
onduidelijkheden worden teruggeluisterd. Voor elk interview is er toestemming gevraagd voor het
opnemen. Na het uitwerken van de interviews zijn alle opgenomen gesprekken uitgewist.
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5.4 Beschrijving en verantwoording onderzoekseenheden
Voor het onderzoek zijn vakleerkrachten bewegingsonderwijs op de Mytylscholen in Tilburg en
Eindhoven geïnterviewd. Daarnaast is er een interview gehouden met een vakleerkracht die een
leerling in een HR in de klas en graag zijn kennis en ervaring wilde delen.
5.4.1 De leerkrachten Mytylonderwijs.
Er is gekozen voor het interviewen van vakleerkrachten bewegingsonderwijs op de Mytylscholen
Eindhoven en Tilburg omdat deze leerkrachten veel ervaring hebben met het aanpassen de lessen
voor leerlingen met een ( lichamelijke) beperking. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs zitten
lopende en rollende leerlingen vaak bij elkaar in een klas. De kennis en ervaring van deze
leerkrachten kan goed gebruikt worden in het reguliere onderwijs.
5.4.2 De leerkrachten in het reguliere onderwijs.
Naast het interviewen van leerkrachten in het mytylonderwijs is er ook voor gekozen om
leerkrachten uit het reguliere onderwijs die een leerling in een HR in de klas hebben te interviewen.
Zij hebben vaak niet de kennis en ervaring die de mytylleerkrachten hebben en komen daardoor
misschien met andere aanpassingen die bruikbaar zijn voor deze scriptie.
5.5 Verwerking en preparatie van gegevens
De verwerking van de gegevens is gedaan aan de hand de Reader Onderzoeken van de Fontys
Sporthogeschool (2006). Daarnaast is er gebruik gemaakt van het Basisboek Interviewen van Baarda,
de Goede en Van der Meer-Middelburg (2007). De interviews zijn direct na afname uitgewerkt. Dit is
gedaan omdat het interview dan nog vers in het geheugen ligt en daardoor bij ruis makkelijker te
achterhalen is wat er werd gezegd. Nadat alle interviews waren uitgewerkt zijn de stukken in het
interview die niet van belang waren voor het onderzoek weggehaald. Vervolgens zijn de
overgebleven stukken verdeeld in fragmenten. Alle stukken met het zelfde onderwerp zijn samen in
een fragment gezet. Elk fragment is gelabeld. Het label geeft de inhoud van het fragment goed weer.
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5.6 Topiclist
In deze paragraaf worden de topics, zij vormen het leidraad van de interviews, verantwoord. Het
belang van de topics wordt uitgelegd. De topics zijn gelabeld.
1.Opleiding:
Er wordt in het interview gevraagd naar de opleiding omdat dit invloed kan hebben op de ervaring en
kennis die een vakleerkracht heeft. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een vakleerkracht speciaal
bewegingsonderwijs gestudeerd heeft. De kennis van de vakleerkracht over het aanpassen van de
lessen zal dan waarschijnlijk groter zijn.
2.Taken:
Onder taken wordt verstaan welke taken de vakleerkracht naast het lesgeven heeft. Daarnaast wordt
er gevraagd naar de huidige functie. Het is van belang te weten welke taken de vakleerkracht heeft
naast het lesgeven. Dit heeft invloed op de ervaring in het aanpassen van de lesstof.
3.Vakvisie:
In het interview wordt gevraagd naar de vakvisie omdat dit invloed heeft op de aanpassingen die er
gemaakt worden tijdens de les. Wanneer een vakleerkracht het bijvoorbeeld belangrijk vind dat
leerlingen leren samenwerken en zelfstandig leren werken zullen er andere didactische vormen
worden gekozen dan wanneer de motorische en fysieke ontwikkeling het belangrijkste wordt
gevonden.
4. Problemen:
Er wordt in het interview gevraagd hoe vakleerkrachten het ervaren wanneer ze een leerling in een
HR in de les hebben. Eventuele problemen die ondervonden worden komen dan naar voren.
Wanneer er duidelijk zicht is op eventuele problemen die ondervonden worden kan er ook beter
gekeken worden naar aanpassingen.
5.Aanpassingen:
Om een handleiding met daarin adviezen over het aanpassen van de lessen te kunnen schrijven is het
belangrijk dat er naar de aanpassingen die de vakleerkrachten maken te vragen. De vakleerkrachten
hebben waarschijnlijk veel meer aanpassingen dan dat er in de literatuur te vinden is.
(Vak)leerkrachten met minder ervaring kunnen daar profijt van hebben.
6.Betrekken bij de les:
Net als het label aanpassingen is het van belang om te vragen naar de manier waarop deze
vakleerkrachten de leerlingen bij de les betrekken. Ook daar hebben zij meer ervaring in.
7.Tips:
In het interview wordt er gevraagd naar tips. Er wordt naar tips gevraagd omdat het kan zijn dat de
geïnterviewde leerkrachten nog andere tips hebben dan aanpassingen die gemaakt worden tijdens
de les.
8.Scriptie:
Als laatste wordt er gevraagd of de vakleerkracht interesse heeft in de scriptie. Het zou kunnen zijn
dat ze deze scriptie willen gebruiken voor het aanpassen van hun eigen lessen. Er staan immers
spellen en aanpassingen is die afkomstig zijn van de verschillende Mytylscholen. Misschien dat er
aanpassingen instaan waar ze zelf nog niet aan hadden gedacht.
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5.7 Kernlabels
In deze paragraaf worden de labels van paragraaf 5.6 samen gevoegd tot drie kernlabels. De
kernlabels worden toegelicht en verantwoordt.
5.7.1 Kernlabel vakleerkracht
Onder het kernlabel vakleerkracht valt opleiding, taken, vakvisie en problemen. Opleiding valt onder
dit kernlabel omdat dit iets zegt over de vakleerkracht. Taken valt ook onder het kernlabel
vakleerkracht omdat de taken die de vakleerkracht heeft een aandeel kan hebben in zijn/haar kennis.
Vakvisie staat onder het kernlabel leerkracht omdat dit voor een groot deel de handelingen verklaart
die de vakleerkracht uitvoert.
Kernlabel: vakleerkracht
- Opleiding
- Taken
- Vakvisie
5.7.2 Kernlabel aanpassingen
Het tweede kernlabel is het label aanpassingen. Onder dit kernlabel vallen de labels problemen,
aanpassingen, betrekken bij de les en tips. Het label problemen valt onder het kernlabel
aanpassingen omdat de aanpassingen die gemaakt worden afhankelijk zijn van de problemen die de
vakleerkracht ondervind. Het is logisch dat het label aanpassingen onder het kernlabel aanpassingen
valt. Daarnaast is het label betrekken bij de les aan dit kernlabel toegevoegd omdat ook dit zorgt
voor aanpassingen tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Als laatste is het label tips toegevoegd aan
dit kernlabel. Er is hiervoor gekozen omdat de tips die gegeven worden waarschijnlijk zullen zorgen
voor aanpassingen tijdens de les.
Kernlabel: aanpassingen
-

Problemen
Aanpassingen
Betrekken bij de les
Tips

5.7.3 Kernlabel scriptie
Het laatste en derde kernlabel is het kernlabel scriptie. In dit kernlabel is alleen het label scriptie
verwerkt. Dit is het enige label dat betrekking heeft op dit kernlabel.
Kernlabel: scriptie
-

Scriptie
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Resultaten
Resultaat opleiding:
Alle geïnterviewde hebben iets over dit onderwerp verteld. In de fragmenten 1 van de interviews 1
en 2 wordt aangegeven de ALO te hebben gedaan. In fragment 1 van interview 3 wordt aangegeven
de CALO te hebben gedaan. Fragment 1 van interview 4 t/m 6 geeft aan de Fontys Sporthogeschool
te hebben gedaan. In fragment 6.2 wordt aangegeven eerst CIOS te hebben gedaan. In fragment 3.2
en 4.2 wordt aangegeven MRT ( Motorisch Remedial Teacher)als vervolg studie te hebben gedaan.
Fragment 2 .2 geeft aan dat er na de ALO PMT gestudeerd is. Er is in fragment 2.2 en 4.2 voor het
vak bewegingsonderwijs gekozen omdat deze graag gymdocent wilden worden. Fragment 1.2 en 3.2
hebben voor het vak gekozen omdat ze sporten leuk vonden en graag wilden lesgeven. In fragment
5.2 wordt aangeven voor het vak te hebben gekozen omdat er graag met kinderen en gewerkt wilden
worden. In 6.2 wordt aangegeven de opleiding te hebben gevolgd na de smaak van het lesgegeven te
pakken hebben gekregen op het CIOS. Om les te kunnen geven is een lesbevoegdheid nodig wat
zorgde voor de keuze in opleiding.
Resultaat taken:
Alle geïnterviewde hebben iets over dit onderwerp verteld. In fragment 1.3 en 5.3 wordt aangegeven
alleen de lessen bewegingsonderwijs te verzorgen. Fragmenten 2.4 en 2.5 geven aan werkgroep
sport als taak erbij te hebben. Dat is het organiseren van incidentele buitenschoolse sporttoernooien.
Fragment 3.4 geeft aan namens het primair speciaal onderwijs in de advies commissie van de KVLO
te zitten en af en toe les te geven op een sportschool. De advies commissie stuurt de KVLO aan
vanuit geluiden die opgevangen worden in het werkveld. In fragment 4.4 wordt aangegeven de her
indicatie van de leerlingen te verzorgen. Fragment 6.3 geeft aan nu alleen gymleraar te zijn en vanaf
februari werkzaam te zijn als combinatiefunctionaris.
Resultaat vakvisie
In alle interviews is er iets over dit onderwerp verteld. Geïnterviewde 1 geeft aan het belangrijk te
vinden dat leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen door ze uit te dagen en zo zelfstandig
mogelijk te laten werken. Er wordt dan vooral gekeken naar wat de leerling wel kan. Geïnterviewde 2
legt uit dat bewegen vooral een middel is om grenzen te verkenen op sociaal en motorisch gebied en
te leren samenwerken en hulp te vragen. In fragment 2.8 wordt aangegeven dat het belangrijk is dat
leerlingen zich veilig voelen in de les. Geïnterviewde 3 geeft in fragment 3.6 aan het heel belangrijk
te vinden dat je weet wat je met je lichaam kan en niet kan. Daarnaast wordt in fragment 3.6 en 3.7
aangegeven dat bewegingsonderwijs bij uitstek geschikt is om groepsprocessen te beïnvloeden. In
fragment 3.8 wordt er aangegeven dat bewegen als middel wordt gezien. Fragment 3.9 en 3.10 geeft
aan dat er geprobeerd wordt de groepsprocessen te beïnvloeden door ze een beetje te sturen
doormiddel van oefenvormen en spelkeuzes. Geïnterviewde 4 geeft in fragment 4.5 en 4.6 aan dat
de lessen bewegingsonderwijs zich richten op het vergroten van de zelfstandigheid en het hebben
van plezier in bewegen. Fragment 4.7 geeft aan dat er aan de zelfstandigheid wordt gewerkt door de
leerlingen meer tijd te geven om opdrachten zelfstandig uit te voeren. De leerlingen krijgen de
ruimte zelf te ontwikkelen. Dit is ook gericht op hun verdere leven. Geïnterviewde 5 geeft in
fragment 5.4 aan het belangrijk te vinden dat leerlingen zelfstandig leren werken en leren
samenwerken. Het sociale aspect wordt belangrijk gevonden en daar richt de les zich voor en grot
deel op. Op motorisch gebied moeten alle leerlingen op hun eigen niveau kunnen meedoen en
worden uitgedaagd. Fragment 5.5 geeft aan dat het ontwikkelen van de leerling en het verleggen van
grenzen belangrijk word gevonden. In fragment 5.6 wordt aangegeven dat de leerlingen veel in
groepen werken, veel zelf ontdekken, helpen met het neerzetten van de organisatie. Daarnaast
worden de leerlingen uitgedaagd op hun eigen niveau. Geïnterviewde 6 sluit zich aan bij de visie van
deze scriptie en vind het belangrijk dat leerlingen elkaar helpen. In fragment 6.5 wordt aangegeven
dat de arrangementen zo worden ingericht dat de leerlingen al weten wat ze moeten doen, dat het
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veilig is, gestructureerd is en dat de leerlingen veel bezig zijn. Fragment 6.6 geeft aan dat er vaak in
vlakken wordt gewerkt
Resultaat problemen:
Alle geïnterviewde hebben iets over dit onderwerp verteld. Geïnterviewde 1 geeft aan het af en toe
als lastig te ervaren maar dat het geen beperking is in de les. Alle lessen zijn aan te passen.
Geïnterviewde 2,4,5 en 6 geven het aan leuk te vinden om les te geven aan leerlingen in een
handbewogen rolstoel. In fragment 2.9 wordt aangegeven dat het vooral goed is voor de leerlingen.
Ze leren samenwerken hulp vragen en oplossingen verzinnen. Geïnterviewde 3 en 5 gegeven aan het
af en toe als lastig of frustrerend te ervaren. Door sommige aanpassingen die gemakt moeten
worden is het idee van het spel weg.
Resultaat aanpassingen:
In alle interviews is dit onderwerp behandeld. Geïnterviewde 1 geeft aan dat er verschillende
aanpassingen gemaakt kunnen worden . In fragment 1.8 wordt er aangegeven dat de leerlingen een
extra opdracht kunnen krijgen. Daarnaast kan de leerling in de rolstoel extra hulpmiddelen geboden
worden, samenwerken met een mede leerling, gebruikmaken van een tikstok of bal. De lopende
leerlingen kunnen een opdracht krijgen waardoor ze wat beperkte zijn. Net als in fragment 1.8 wordt
er in fragment 2.10 ,4.9, 4.12 en 5.9 aangegeven dat er gebruik kan worden gemaakt van een
tikstok. Daarnaast wordt er in fragment 1.8 en 2.11 aangegeven dat er een gebied afgebakend zou
kunnen worden, de regels kunnen worden aangepast, er ander materiaal kan worden gebruikt en er
kan worden samengewerkt met een medeleerling. Daarnaast geeft geïnterviewde 2 in fragment 2.13
en 2.14 aan dat er ook een keer vanuit de leerling in de rolstoel gekeken kan worden. Dan krijgt juist
de rest van de klas een andere opdracht zoals achteruit lopen,schuiven, op handen en voeten etc.
Geïnterviewde 3 geeft aan dat de leerlingen betrokken worden in het aanpassen van de les.Net als in
fragment 2.14 wordt er in fragment 3.13 aangegeven dat de andere leerlingen een opdracht krijgen
waardoor ze beperkter zijn. Daarnaast wordt er in fragment 3.13 en 5.10 aangegeven dat er plaatsen
op het lichaam kunnen worden afgesproken waar de leerling in de rolstoel getikt moet worden. In
fragment 3.14 wordt aangegeven dat er gebruik kan worden gemaakt van een grotere bal. In
fragment 4.9 en 5. 10 wordt er aangegeven dat er a gebruik kan worden gemaakt van vrijplaatsen,
levens of en helper. Geïnterviewde 5 geeft aan dat hij wel eens samen met de leerling tikt. Daarnaast
communiceert hij veel met de leerling.
Als er gekeken wordt naar aanpassingen bij slagbal is in fragment 2.15 te lezen dat er gebruik
gemaakt moet worden van honken waar de leerling in de rolstoel op kan gaan staan of een honken
maar pylonen met pittenzakjes daarop die eraf moeten worden gehaald. Als de leerling in het
veldstaat kan er gebruik worden gemaakt van een hockeystick of tamponbalstick. Daarnaast kan er
gebruik worden gemaakt van een andere bal of een buis waar mee gemikt kan worden. In fragment
3.18 wordt er aangegeven dat de honken geen opstakel mogen zijn. Pylonen aantikken zou kunnen.
Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van een andere baan, kan de leerling rouwsen over een
tapijt of kan er een honk worden overgeslagen. Geïnterviewde 4 geeft aan dat er bij het branden
gebruik wordt gemaakt van een omgekantelde bank. De leerling in de rolstoel speelt dan met een
hockeystick. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van tussenhonken. Geïnterviewde 5 geeft
aan dat er met tussenhonken en levens kan worden gespeeld. In fragment 5.11 wordt net als in
fragment 2.15 aangegeven dat de leerling in het veld gebruik kan.
Als er gekeken wordt naar aanpassingen bij trefbal wordt er in fragment 3.17 aangegeven dat er
gebruik kan worden gemaakt van een hockeystick. In fragment 4.10 wordt er aangegeven dat er
gewerkt kan worden met vrijplaatsen, dat er rolstoel gebruikt kan worden als schild en dat er moet
worden afgesproken wanneer de leerling af is. In fragment 6.9 wordt er aangegeven dat er gebruik
wordt gemaakt van zachte ballen.
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Als er gekeken wordt naar aanpassingen in stoeispelen word in fragment 1.10 aangegeven dat
leerlingen die uit de rolstoel kunnen dezelfde lesstof bij stoeispelen aangeboden kan worden als bij
de anderen. Als dit niet kan, moet er gedacht worden aan trek en duw vormen. In fragment 2.16
wordt aangegeven dat leerlingen al kunnen stoeien met hun duim. Net als in fragment 1.10 wordt er
in fragment 2.16 aangegeven dat de leerlingen heel veel kunnen als ze uit hun stoel mogen. De
leerlingen kunnen elkaar dan op de billen van de mat af schuiven of proberen om te draaien.
Geïnterviewde 3 geeft in fragment 3.19 aan dat leerlingen die niet uit de rolstoel kunnen
assertiviteits training zouden kunnen krijgen. Geïnterviewde 4 geeft aan de leerlingen met
stoeispelen altijd uit de rolstoel worden gehaald. In fragment 5.12 wordt er aangegeven dat de
leerlingen uit de stoel worden gehaald als dat kan. Er kunnen dan simpele stoeivormen om materiaal
worden gedaan. Geïnterviewde 6 geeft aan dat de leerling met stoeispelen gewoon meedoet.
Resultaat betrekken bij de les:
Niet in alle interviews is er iets over dit onderwerp verteld. In fragment 1.11, 5.13 en 6.12 wordt er
aangegeven niets anders te doen dan bij andere leerlingen. Er worden wel aanpassingen gemaakt om
de leerlingen in de les mee te laten doen maar de leerling doet zo veel mogelijk gewoon mee. In
fragment 6.12 en 4.18 wordt er aangegeven dat de leerlingen in sportkleding deelnemen aan de
lessen bewegingsonderwijs. In fragmenten 4.16 en 4.17 wordt er aangegeven dat de leerling in de HR
soms apart een bewegingssituatie moet uitvoeren maar dat de leerling makkelijk bij de les kan
worden betrokken door dezelfde bewegingssituaties als alle andere leerlingen uit te voeren met hele
kleine aanpassingen.
Resultaten tips:
Alle geïnterviewde hebben iets over dit onderwerp verteld. In fragment 1.12 wordt aangegeven dat
leerkrachten niet te moeilijk moeten denken. Alle lesstof kan worden aangepast. Daarnaast wordt er
aangegeven veel met de leerlingen te overleggen. Ze weten zelf wat ze wel en niet kunnen. In
fragment 2.17 t/m 2.19 wordt aangegeven de lessen een keer te bedenken vanuit de leerling in de
rolstoel zodat deze leerling niet constant de uitzondering is. Daarnaast wordt er net als in fragment
1.12 aangegeven de leerling veel bij het aanpassen van de lessen te betrekken. In fragment 3.20
wordt aangegeven dat de leerlingen gewone kinderen zijn en alles kunnen behalve voetballen en
trampoline springen. Fragment 3.21 geeft aan alle leerlingen te betrekken naar het zoeken van
aanpassingen voor de les bewegingsonderwijs. Ook de lopende leerlingen. In fragment 4.19 wordt
aangegeven de leerling zo veel mogelijk bij de les te betrekken. Maak geen uitzondering van de
leerling. Met kleine aanpassingen red je het vaak al. Pas het zo aan dat je zeker weet dat ze het
kunnen. Fragment 5.14 geeft aan dat de leerling niet anders is dan alle andere leerlingen. Daarnaast
wordt er aangegeven veel met de ouders, het kind en eventuele ambulante begeleiding te
overleggen. Maak niet te grote aanpassingen en denk out side the box. In fragment 6.14 wordt
aangegeven dat het afhankelijk is van de beperking, vallen en opstaan is niet erg en de leerlingen
kunnen veel meer dan je denkt.
Resultaten scriptie:
Alle geïnterviewde hebben iets over dit onderwerp verteld. In fragmenten 2.13 ,2.20 3.23, 4.21, 5.15
en 6.15 wordt aangegeven geïnteresseerd te zijn in de scriptie. In fragment 3.23 wordt aangegeven
dat de ambulante dienst ook interesse zou hebben.
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Conclusie
In de conclusie wordt er geprobeerd antwoord te geven op de van te voren gestelde hoofd en deel
vragen. De hoofdvraag van deze scriptie was hoe spelgerichte lessen in het basisonderwijs gegeven
kunnen worden aan leerlingen in een handbewogen rolstoel in combinatie met lopende leerlingen.
Met behulp van de deelvragen word er antwoord gegeven op de hoofdvraag.
De eerste deelvraag was; Welke visies zijn er op bewegingsonderwijs?
Uit het literatuuronderzoek is te concluderen dat er vijf visies( vakconcepten) op bewegingsonderwijs
zijn. Deze vijf visie zijn opgesteld door Crum (1991). Er zijn meerdere vakdicati die indelingen hebben
gemaakt maar die van Crum ( 1991) is het meest gebruikelijk. De indeling van Crum (1991) ziet er als
volgt uit (Crum 1991, in Stegeman e.a., 1998);
1. Het biologisch georienteerde lichaamsoefeningenconcept.
2. Vormingstheoretisch lichamelijke opvoedingsconcept.
3. Personalistisch bewegingsonderwijsconcept.
4. Conformistisch sportsocialisatieconcept.
5. Kritisch-constructief bewegingssocialisatie vakconcept.
Mijn conclusie
Uit het literatuur onderzoek is te concluderen dat er vijf verschillende vakvisies zijn. In elk van deze
vakvisies wordt er anders tegen bewegingsonderwijs aangekeken. Sommige visies vinden het
motorisch ontwikkelen heel belangrijk terwijl een andere visie de nadruk legt op de sociale of gehele
ontwikkeling van het kind. Daarnaast is te concluderen dat niet binnen elke visie het les geven aan
een leerling in een rolstoel past. Wanneer motorisch presteren als belangrijk wordt ervaren is er voor
de leerling in de rolstoel weinig ruimte om te presteren.
De tweede deelvraag was; Wat is mijn visie op bewegingsonderwijs?
Uit het literatuur onderzoek is te concluderen dat mijn visie op bewegingsonderwijs een combinatie
is tussen het vormingstheoretisch lichamelijke opvoedingsconcept en kritisch-constructief
bewegingssocialisatie vakconcept (Stegeman e.a., 1998). In deze visie wordt het ontwikkelen en
vormen van persoonseigenschappen en het leren van bewegingsvaardigheden met de nadruk op
sociale ontwikkeling belangrijk gevonden. Leerlingen leren samen en zelfstandig te werken.
Daarnaast wordt het leren communiceren belangrijk gevonden. Het is van belang sociaal en
communicatief vaardig te zijn om later in de maatschappij te kunnen functioneren. Tijdens de lessen
worden de leerlingen nauw betrokken bij de organisatie ervan. Op die manier leren de leerlingen te
reguleren.
Het leren van bewegingsvaardigheden wordt in deze visie gezien als middel om leerlingen te
ontwikkelen. Er wordt een breed aanbod gegeven in bewegingsvaardigheden waarbij tactieken,
technieken en regels worden behandeld. In deze visie wordt er niet gekeken naar het product ( de
uitgevoerde beweging) maar naar het proces. Als laatste wordt er bij deze visie aandacht geschonken
aan een gezonde leefstijl. Er wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding en het belang van
bewegen.
Mijn conclusie
In mijn visie op bewegingsonderwijs is er ruimte om voor leerlingen in een rolstoel aanpassingen te
maken. Omdat de sociale en communicatieve ontwikkeling belangrijk wordt gevonden krijgt de
leerling in de rolstoel de kans om optimaal deel te kunnen nemen aan de les. De leerling wordt
immers bij de les betrokken omdat o.a samenwerken belangrijk gevonden. Daarnaast wordt er bij het
beoordelen van de leerlingen niet gekeken naar het product dat ze laten zien maar naar het proces
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dat ze hebben doorlopen. Hierdoor krijgt de leerling in de rolstoel de kans om net zo goed te
presteren als de andere leerlingen in de klas.
De derde deelvraag van deze scriptie was: Hoe zit bewegingsonderwijs op de basisschool in elkaar?
Uit het literatuuronderzoek is te concluderen dat het bewegingsonderwijs op de basisscholen
gebaseerd is op de twee kerndoelen die in 2004 door de overheid zijn opgesteld.
Namelijk de volgende;
•
•

‘De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende
bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen
ervaren en uitvoeren ‘( Kvlo.z.j.).
‘De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten
deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden
inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden’ ( Kvlo.nl).

Doormiddel van leerlijnen die ontwikkelt zijn door samenwerkingsverband tussen de Koninklijke
Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en het Instituut voor Leerplan Ontwikkeling
(SLO) wordt het eerste kerndoel nagestreefd. Het tweede kerndoel is terug te vinden in de
reguleringsdoelen. De leerlijnen en reguleringsdoelen staan beschreven in het Basisdocument
bewegingsonderwijs.
Mijn conclusie
Het bewegingsonderwijs in Nederland is gebaseerd op twee kerndoelen. Deze kerndoelen zijn
opgesteld door de overheid en komen voort uit doelen van het vak bewegingsonderwijs. Met behulp
van de leerlijnen en reguleringsdoelen wordt er een overzicht geboden van dat gene wat leerlingen
moeten kunnen als ze de basisschool verlaten. Door het opstellen van de kerndoelen zijn de
hoofddoelen van bewegingsonderwijs voor alle leerlingen gelijk.
De vierde deelvraag van deze scriptie was: Welke mogelijkheden tot deelname aan de les
bewegingsonderwijs hebben leerlingen in een handbewogen rolstoel?
Omdat de vierde en zesde deelvraag veel op elkaar lijken worden deze samen gepakt in deze
conclusie. De zesde deelvraag; Welke aanpassingen / oplossingen kunnen gevonden worden om
alle leerlingen (lopers en leerlingen in een rolstoel) optimaal te laten deelnemen aan de lessen
bewegingsonderwijs?
Mijn conclusie
Uit het literatuur onderzoek en uit de interviews is te concluderen dat leerlingen in een
handbewogen rolstoel met bijna alles mee kunnen doen. In de literatuur zijn verschillende
aanpassingen gevonden op het gebied van materiaal, spelregels, ruimte en assistentie. Materiaal dat
normaal niet in de gymzalen te vinden is kan goed gebruikt worden bij het aanpassen van de lessen.
Daarnaast kunnen er veel problemen omzeild worden door aanpassingen te maken in de spelregels
en de speelruimte. Dit kunnen heel eenvoudige aanpassingen zijn. Daarnaast is er uit het literatuur
onderzoek te concluderen dat assistentie tijdens de lessen een uitkomst kan zijn. Op die manier kan
de aandacht over alle leerlingen verdeeld worden en kan de veilig worden gewaarborgd.
In de interviews is gevraagd naar aanpassingen die gemaakt kunnen worden in de leerlijnen tikspelen
en stoeispelen. Ook in de interviews zijn er aanpassingen gevonden. De conclusies van de interviews
staan onder het kopje label aanpassingen. Uit de verkregen informatie is te concluderen dat vrijwel
alle lessen zo kunnen worden aangepast dat de leerling in de rolstoel aan de les kan deelnemen.
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De vijfde deelvraag was; Tegen welke problemen lopen leraren in het basisonderwijs aan als ze
lessen bewegingsonderwijs moeten geven aan lopers en handbewogen rollers?
Uit de afgenomen interviews kan geconcludeerd worden dat de geïnterviewde leerkrachten geen
problemen ondervinden in het geven van lessen bewegingsonderwijs aan leerlingen in een rolstoel.
Onder het kopje Labels problemen zijn de conclusies van het interview beschreven.
Labels
Om het overzichtelijk te houden worden de conclusies per label getrokken. Er is gebruik gemaakt van
acht labels.
Uit het label opleiding blijkt dat de leerkrachten de ALO, CALO of Fontys Sporthogeschool hebben
gevolgd. Een leerkracht heeft het CIOS als vooropleiding gedaan. Twee leerkrachten hebben MRT als
vervolgstudie gedaan en een leerkracht PMT.
Uit het label taken is te concluderen dat niet alle leerkrachten extra taken hebben op school. Een
leerkracht organiseert incidentele buitenschoolse sporttoernooien en een leerkracht verzorgt de her
indicatie van de leerlingen. Een leerkracht zit namens het speciaal onderwijs in de advies commissie
voor de KVLO. Drie leerkrachten hebben geen noemenswaardige taken.
Uit het label vakvisie is te concluderen dat er door de verschillende leerkrachten anders tegen
bewegingsonderwijs aan wordt gekeken. Wat alle leerkrachten wel belangrijk vinden is dat de
leerlingen zelfstandig leren werken en leren samenwerken. Twee leerkrachten geven aan dat het
belangrijk is dat de leerlingen weten wat ze wel en niet kunnen. Twee leerkrachten vinden het
belangrijk dat de leerlingen zich sociaal kunnen ontwikkelen tijdens de lessen. Een leerkracht geeft
aan dat er tijdens de lessen bewegingsonderwijs gewerkt kan worden aan groepsprocessen.
Bewegen wordt dan als middel gezien voor deze groepsprocessen.
Uit het label problemen blijkt dat de leerkrachten de leerling in de rolstoel niet als een probleem
ervaren. Ze vinden het juist leuk. Twee leerkrachten vinden het soms lastig of frustrerend omdat het
idee van het spel door de aanpassingen soms weg is.
Uit het label aanpassingen is te concluderen dat er verschillende aanpassingen gemaakt kunnen
worden in materiaal gebruik, regels en organisatie. Vijf van de zes leerkrachten maakt bij een tikspel
gebruik van een tikstok. Daarnaast geven twee leerkrachten aan dat er een gebied afgebakend kan
worden en er kan worden samengewerkt met andere leerlingen. Een van de leerkrachten geeft aan
dat de les een keer vanuit de leerling gegeven moet worden. Twee leerkrachten geven aan dat de
andere leerlingen een opdracht kunnen krijgen waardoor ze beperkt zijn in het spel. Daarnaast geven
twee leerkrachten aan dat er plaatsten op het lichaam kunnen worden afgesproken waar de leerling
in de rolstoel getikt moet worden. Bij slagbal creëert een leerkracht tussenhonken. Twee
leerkrachten zorgen ervoor dat de honken laag zijn zodat de leerling er met de rolstoel overheen kan
rijden. Drie leerkrachten geven aan de leerling in het veld een hockeystick tamponstick te geven. Een
leerkracht laat de leerling in de rolstoel honken overslaan. Een andere leerkracht maakt gebruik van
pylonen met pittenzakjes. Als laatste maakt een leerkracht gebruik van een gekantelde bank bij het
branden. Als er gekeken wordt naar trefbal maakt een leerkracht gebruik van een hockeystick.
Een andere leerkracht speelt het spel met vrijplaatsen en laat de leerling de rolstoel als schild
gebruiken. Er moet worden afgesproken wanneer de leerling af is. Een leerkracht geeft aan gebruik
te maken van zachte ballen. Als er gekeken wordt naar stoeispelen blijkt dat de te maken aanpassing
afhankelijk is van het wel of niet uit de rolstoel mogen van de leerling. Als de leerling in de rolstoel
moet blijven zitten kunnen er verschillende trek en duw vormen worden gedaan. Een leerkracht zou
dan assertiviteits training geven. Als de leerling uit de rolstoel mag kunnen er stoeivormen op de buik
rug en billen worden gedaan. Uit het label aanpassingen in zijn geheel is te concluderen dat er
verschillende aanpassingen gemaakt kunnen worden om de leerlingen bij de les te betrekken.
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Daarnaast is er te concluderen dat er weinig aanpassingen gedaan worden aan stoeispelen. Bij
tikspelen worden veel aanpassingen gegeven. Voornamelijk bij het beweegthema tikkertje. Er is
minder verteld over aanpassingen die gemaakt kunnen worden bij trefbal, softbal en stoeispelen.
Uit het label betrekken bij de les blijkt dat niet alle geïnterviewde iets over dit onderwerp hebben
verteld. Drie leerkrachten die er wel iets over hebben verteld geven aan dat ze de leerlingen in de
rolstoel niet anders behandelen dan de andere. Twee leerkrachten geven aan dat ook de leerling in
de rolstoel in sportkleding aan de les deelneemt. Als laatste geeft een leerkracht aan dat de leerling
in de rolstoel bij de les wordt betrokken door dezelfde beweegsituaties als alle andere leerlingen uit
te voeren met een kleine aanpassing.
Uit het label tips blijkt dat alle leerkrachten vinden dat leerlingen in een rolstoel alles mee kunnen
doen. Alle lesstof kan worden aangepast. Vijf leerkrachten geven aan dat alle leerlingen betrokken
kunnen worden bij het bedenken van aanpassingen. Daarnaast wordt als tip gegeven niet te moeilijk
te denken, dingen uit te proberen, niet te grote aanpassingen te maken, out side the box te denken
en te overleggen met kind, ouder en eventueel ambulant begeleider.
Uit het label scriptie is te concluderen dat de geïnterviewde geïnteresseerd zijn in deze scriptie . Ze
willen hem graag hebben. Daarnaast is de ambulante dienst geïnteresseerd
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Aanbevelingen
In de literatuur zijn aanpassingen te vinden die gericht zijn op het aanpassen van toestellessen. Deze
literatuur is ook gebruikt voor het schrijven van het literatuuronderzoek van deze scriptie. Het is aan
te bevelen deze literatuur te raadplegen wanneer er tegen problemen worden aangelopen in het
aanpassen va toestellessen.
- Krukken geen bezwaar (2000)
Michiel Krop, Robin Groeneveld
- Basislessen bewegingsonderwijs (2000)
Willeke Alkema, Mieke Steenbruggen, Dook
Vlugt
Aan de hand van de onderzoeken is aan te bevelen om de leerlingen zo veel mogelijk bij de les te
betrekken door ze net zo als alle andere kinderen uit de klas te behandelen! Dit kan bijvoorbeeld
gedaan worden door de leerling in de HR sportkleding aan te laten trekken. Door het dragen van
sportkleding tijdens de lessen ervaren de leerlingen het gevoel dat ze deel nemen aan de les.
Daarnaast is het hygiënischer om sportkleding te dragen.
Wanneer er aanpassingen aan de onderwijsleerstof moet worden gemak is het van belang dat de
aanpassing niet steeds bij de leerling in de rolstoel ligt. Wanneer er bijvoorbeeld telkens regels
worden aangepast voor de leerling in de rolstoel wordt deze elke keer geconfronteerd met het gene
wat hij niet kan. Er bestaat de kans dat hij het gevoel krijgt een uitzondering te zijn. Door de
aanpassing in de oefenstof een keer bij de andere leerlingen neer te leggen voelt de leerling in de HR
zich betrokken bij de les. Dit kan gedaan worden dor bijvoorbeeld bij een tikspel de andere leerlingen
een handicap te geven. Ze mogen bijvoorbeeld alleen maar lopen in plaats van rennen.
Niet alleen de onderwijsleerstof kan aangepast worden. Ook in materiaal gebruik kunnen de nodige
aanpassingen worden gemaakt. Denk daarbij niet alleen aan materiaal dat in een standaard gymzaal
te vinden is. Zo kunnen strandballen, pvc buizen en ballonnen goed gebruikt worden tijdens lessen
bewegingsonderwijs. Niet alleen om de lesstof aan te passen voor de beperkte leerling maar ook om
te kunnen differentiëren voor de zwakkere leerlingen.
Denk te moeilijk! De meest simpele en kleine aanpassingen zouden er al voor kunnen zorgen dat de
beperkte leerling mee kan doen aan een spel.
Maak gebruik van assistent tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Deze extra handen en ogen komen
vaak goed van pas. Deze assistent kan in de vorm van de groepsleerkracht zijn. Deze
groepsleerkracht kent de klas en ken de mogelijk en onmogelijkheden van de beperkte leerling.
Vraag de leerlingen zelf naar aanpassingen. De leerling weet vaak zelf wat hij wel en niet kan en hoe
het aangepast zou kunnen worden. Maar betrek niet alleen de leerling in de rolstoel in het
aanpassen van de lesstof. Ook de andere leerlingen zijn niet gek en kunnen met ideeën komen die je
zelf niet had kunnen bedenken.
Maak gebruik van een tikstok. Een hele simpele aanpassing voor een tikspel is het gebruik van een
tikstok. Door de tikstok hoeven de leerlingen niet zo dicht bij elkaar te komen. Dit maakt het voor
sommige leerlingen makkelijker om te tikken. Daarnaast wordt doormiddel van de tikstok de
reikwijdte van de leerling in de HR vergroot.
Ga na wat de leerling in de HR wel en niet mag. En overleg met ouders en kind. Mag de leerling bijv.
uit de rolstoel bij stoeispelen?
Ga na wat je visie op bewegingsonderwijs. Door na te gaan wat jouw visie op bewegingsonderwijs is
kunnen eventuele problemen die ondervonden worden, worden opgelost. Wanneer er gebruik wordt

Scriptie: Rolstoelen geen bezwaar

40

Fontys Sporthogeschool

Maud Lelkens

gemaakt van product evaluatie is er voor de leerling in de HR weinig ruimte om zich te ontwikkelen
Kortweg omdat hij door zijn beperking niet alles kan.
Geef de les een keer vanuit de leerling. Pas de les aan voor alle andere leerlingen en gebruik de
leerling in de rolstoel als uitgangspunt. Hierdoor krijgt de leerling in de rolstoel het gevoel dat hij niet
elke keer de leerling is waar de aanpassingen voor worden gemaakt.
Enkele aanpassingen die gemaakt kunnen op het gebied van spelregels zijn;
-Bij tikspelen kan er worden afgesproken dat de leerling in de HR alleen af is als hij op een bepaald
lichaamsdeel wordt getikt.
- Speel slagbal met tussenhonken of sla honken over.
- Maak bij softbal lage honken waar de leerling gemakkelijk overheen kan rijden.
- Geef de leerling in de HR een hockeystick wanneer hij in het veld staat met slagbal.
- Maak gebruik van pylonen met daarop pittenzakje als honk.
- Ook bij trefbal kan er gebruik worden gemaakt van een hockeystick.
- Maak bij slagbal gebruik van een gekantelde bank als brandplaats.
- Spreek bij een tikspel duidelijk af wanneer een leerling af is.
- maak gebruik van zachte ballen.
Andere aanpassingen die gemaakt kunnen worden zijn te vinden in hoofdstuk 5 en het product van
deze scriptie.
Zorg ervoor dat wanneer je een leerling in een HR in de klas hebt je kennis uitbereid. Je moet
aanpassingen aan kunnen bieden. Ook voor de leerling in de rolstoel moet bewegen mogelijk worden
gemaakt. Je moet de leerling kunnen voorzien in de drie behoeftes die ze nodig hebben om te willen
leren.
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Discussie
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Gedurende twee interviews was er geruis op de achtergrond te horen. Dit kwam doordat er
leerkrachten in en uit de kamer liepen of op de computer aan het werk waren. Er was geen
andere ruimte beschikbaar om de interviews af te nemen. Het geruis kan fouten hebben
verzorgd in de interviews.
Door de ruis is de betrouwbaarheid van de interviews niet honderd procent. De ruis heeft
ervoor gezorgd dat de duidelijkheid van de interviews is afgenomen.
Er zijn zes interviews afgenomen op drie verschillende scholen. Er zou gediscussieerd kunnen
worden over de variatie in aanpassingen die voort zijn gekomen uit het onderzoek. Wanneer
er meer leerkrachten geïnterviewd zouden zijn geweest waren er misschien nog andere
aanpassingen naar voren gekomen.
Er is weinig literatuur te vinden over het aanpassen van lessen bewegingsonderwijs voor
leerlingen in een HR die het reguliere onderwijs volgen. De literatuur die gebruikt is bij het
literatuuronderzoek is dan ook gering. Dit kan ervoor zorgen dat sommige bronnen een grote
invloed hebben in het onderzoek.
Sommige vragen die gesteld zijn in de interviews bleken achteraf niet nodig te zijn geweest.
Vragen als welke taken de leerkracht heeft naast het lesgeven hadden weg gelaten kunnen
worden. De resultaten van deze vraag hebben geen bijdrage geleverd in het beantwoorden
van de hoofdvraag.
Er is te discussiëren over de bruikbaarheid van deze scriptie wanneer er een andere visie op
onderwijs is. De handleiding van deze scriptie is geschreven vanuit een bepaalde visie op
bewegingsonderwijs. Wanneer er een andere visie op onderwijs is vallen sommige
aanpassingen misschien weg waardoor de keuze in aanpassingen te gering is.
De validiteit van de interviews is goed. Er is gemeten wat er gemeten moest worden. Wat
zoals eerder aangegeven, bediscussieerd kan worden is de variatie in aanpassingen die naar
voren zijn gekomen.
Zes van de vijf interviews zijn afgenomen bij leerkrachten bewegingsonderwijs in het speciaal
onderwijs. Deze leerkrachten hebben meer ervaring met het lesgeven aan leerlingen met een
beperking. Zij ondervinden weinig problemen bij het aanpassen van de stof. Dit kan ervoor
zorgen dat er een verkeerd beeld wordt geschetst wanneer er gekeken wordt naar de
problemen die men ondervindt wanneer er een leerling in een HR in de klas zit.
De hoofdvraag van deze scriptie is hoe spelgerichte lessen in het basisonderwijs gegeven
kunnen worden aan leerlingen in een handbewogen rolstoel in combinatie met lopende
leerlingen. In deze scriptie wordt voornamelijk gekeken naar de leerling in de HR en de
leerkracht. Medeleerlingen worden achterwege gelaten. Het zou het onderzoek misschien
ten goede komen om ook in te zoemen op de medeleerlingen.
In deze scriptie worden maar twee leerlijnen uitgewerkt. Dit is gedaan omdat er bij
toestellessen een aparte situatie gecreëerd kan worden. Omdat uit de interviews naar voren
is gekomen dat men geïnteresseerd is in de aanpassingen die in deze scriptie staan kan er
gediscussieerd worden over een eventueel vervolg onderzoek. Dit omdat er behoefte blijkt
te zijn aan informatie over aanpassingen die gemaakt kunnen worden.
De aanpassingen die in de literatuur gevonden zijn komen in grote mate overeen met de
informatie die verkregen is uit de interviews. Er kan gediscussieerd worden over het nut van
het praktijk onderzoek.
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Bijlage l Interview
Interview scriptie: Leerlingen in een handbewogen rolstoel in het reguliere bewegingsonderwijs.
Ik zal me op de eerste plaats even voorstellen. Mijn naam is Maud Lelkens. Ik studeer aan de Fontys
Sporthogeschool en heb vorig jaar mijn afstudeerstage volbracht op de Mytylschool in Tilburg. Ik ben
21 jaar en schrijf mijn scriptie over leerlingen in een handbewogen rolstoel in het reguliere
bewegingsonderwijs. De vragen die ik u ga stellen gaan over uw visie op bewegingsonderwijs en
tegen welke problemen u aan loopt wanneer u les geeft aan leerlingen in een rolstoel en lopende
leerlingen. En welke oplossingen u heeft voor deze problemen. Welke aanpassingen maakt u? Mijn
uiteindelijke doelstelling is het schrijven van een handleiding voor (vak) leerkrachten uit het reguliere
onderwijs die een leerling in een handbewogen rolstoel in de les hebben en tegen problemen
aanlopen wanneer ze spellessen verzorgen als tik en stoeispelen.
Vraag 1:
Wat hebt u gestudeerd?
Vraag 2:
Wat is uw huidige functie?
- Waar?
- Op wat voor school?
- Wat ervoor gedaan?
Vraag 3:
Wat is uw visie op bewegingsonderwijs? ( vakvisie) Wat vindt u belangrijk?
Legt de visie van deze scriptie uit
- samenwerken
- zelfstandig werken
- bewegen als middel.
- Ontwikkelen van de persoon.
Vraag 4:
Tegen welke problemen loopt u aan tijdens de lessen bewegingsonderwijs wanneer u een leerling in
een HR in de groep hebt?
- lessen tikspelen.
- Stoeispelen.
- Het betrekken van de leerling in de les.
Voor het product van deze scriptie is gekozen voor het uitwerken van tikspelen en stoeispelen omdat
daar weinig informatie over te vinden is in de literatuur.
Vraag 5:
Hoe lost u deze problemen op?
- hoe betrekt u de leerling bij een tikspel? Speciale aanpassingen en regels?
Hoe past u tikspelen aan?  overlooptikkertje, kriskras en weglooptikspelen?
Hoe past u een tikspel aan wanneer u gebruik maakt van materialen zoals een bal?
Wat doen als de ll tikker is?
Hoe laat u de leerling meedoen met een trefbalspel waarbij de andere leerlingen ook worden
uitgedaagd?
Hoe zou u een honkloop spel aanpassen voor de leerling?
- Hoe betrekt u de leerling wanneer u gaat stoeispelen?
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Haalt u de leerling uit de rolstoel?
Hoe laat u deze leerling het stoeien ervaren?
Maakt u daarbij gebruik van materialen? Welke dan?
Vraag 6:
Hoe zorgt u er verder voor dat de leerling in de HR zo veel mogelijk bij de les wordt betrokken?
- reguleringsdoelen?
- Opbouwen van de zaal?
Vraag 7:
Heeft u nog tips ( literatuur) voor leraren bewegingsonderwijs wanneer het gaat over leerlingen die
in een HR en het reguliere onderwijs volgen in een klas met lopers?
Vraag 8:
Bent u geïnteresseerd in deze scriptie wanneer deze af is?
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Bijlage II Interviews uitgewerkt
In bijlage 2 zijn alle interviews terug te vinden .
De interviews zijn afgenomen bij leerkrachten in het mytylonderwijs en leerkrachten met een leerling
in een rolstoel in de klas. Alle interviews zijn naar waarheid uitgewerkt.
Interview 1
Vragen en antwoorden
I
R1
I
R2

I
R3
I
R4

I
R5
I
R6
I
R7

I
R8

I
R9

Wat heeft u gestudeerd?
Wil je alles weten? Na de basisschool ben ik naar de Havo gegaan, na de Havo naar de alo.
Klaar.
Waarom heeft u voor deze studie gekozen?
Omdat ik al heel snel wist dat ik dit wilden.
En dat het dit is, dat wist ik toen natuurlijk nog niet.
Maar ik vond sporten altijd leuk en ik dacht dat ik dat wel leuk vond.
En dat was ook.
In uw huidige functie bent u werkzaam op de mytylschool Tilburg als docent
bewegingsonderwijs. Zijn dat uw enige taken?
Ja. Nou ja in principe wel. Je hebt natuurlijk wel neventaken
maar dat is wel mijn primaire taak.
Wat is uw visie op bewegingsonderwijs?
Dat de leerlingen zich op hun eigen niveau en binnen hun eigen mogelijkheden
zo goed mogelijk ontwikkelen. En kijkend vooral naar wat ze wel kunnen en
niet naar wat ze niet kunnen. En ze dan gewoon lekker zo vrij mogelijk, zo vaak
mogelijk, zo zelfstandig mogelijk laten bewegen.
En hoe komen de aspecten die u net heeft genoemd terug in de lessen?
Door ze op verschillende manieren uit te dagen, door ze zelf te laten ervaren, door ze
verschillende rollen te laten innemen. Zoiets.
In mytylonderwijs, komt het vaker voor dat leerlingen die in een rolstoel zitten samen in de
klas zitten met lopende leerlingen. Hoe ervaart u dat?
Als prima.
U loopt niet tegen problemen aan?
Ja, het is natuurlijk lastig, je moet gewoon wat creatiever zijn en je moet van te
vormen wat beter nadenken over hoe je het aanpakt en ze aanpast. Maar het voordeel hier is
dat je alles hebt. Dus je hebt en je lopers groepen en je rollersgroepen
en samengestelde groepen. Bij de samengestelde groepen dan moet je gewoon net iets
meer en beter over na denken. Maar het is geen beperking.
Het zijn gewoon normale lessen. Je kunt alles voor lopers en rollers zo aanpassen dat
iedereen mee kan doen.
Hoe zou u dan bijvoorbeeld een tikspel aanpassen? Als je bijvoorbeeld kijkt naar een
kriskrastik spel?
Verschillend. Je kunt de snelheid van de anderen aan laten passen. Je kunt ze een extra
opdracht meegeven. Je kunt de roller extra hulpmiddelen geven zodat hij wat sneller is, met
iemand moet samenwerken of een extra tikstof heeft of een bal heeft. Dat hij gewoon wat in
zijn voordeel is. Of je kunt die anderen juist een opdracht geven dat ze wat beperkter zijn.
Dat ze alleen maar achteruit mogen lopen, of alleen maar mogen lopen en niet mogen
rennen.
U had het net over een bal. Hoe zou u dat dan in een tikspel als een leerling
in een rolstoel zit aanpassen?
Nou ja, dat ligt eraan. Sommige kunnen natuurlijk heel goed zelf een bal van
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de grond halen en anderen niet. Dus of je sjouwt jezelf en breuk of je geeft
hem geen bal. Dus het kan allebei.
In mijn product wordt ook de leerlijn stoeispelen uitgewerkt.
Hoe zou u dat aanpakken bij leerlingen in een rolstoel?
Dat ligt eraan. Weet je, sommige leerlingen kun je eruit halen. En dan kun je
hetzelfde aanbieden als voor de lopers. En kan dat niet, en wil je inderdaad in de
rolstoel houden dan moet je meer denken aan duw en trek vormen. Met tweetallen,
kan makkelijk. Het verschilt een beetje. Bij handbewogen zou ik ze of eruit halen als
dat kan en zo niet dan duw en trekvormen, met tweetallen of met materialen, of
elkaar voortbewegen. Dat soort zaken.
Hoe zorgt u er verder voor dat leerlingen in een handbewogen rolstoel zo veel
mogelijk bij de les worden betrokken?
Door ze net zo te behandelen als de rest. Ja, ik doe exact het zelfde. Ik bied ze gewoon
dezelfde les aan als de rest . Alleen met her en der gewoon wat aanpassingen. Maar verder
zijn ze gewoon een deel van de groep. En doe ik voor hun verder niks anders dan voor de
rest. Ja, wel al die aanpassingen maar ze horen wel gewoon in de groep. Ik ga niet met hun
,met de groep aan de ene kant basketballen en met hun aan de andere kant iets doen. Ik
bedoel, ze horen er gewoon bij. En ze moeten met elkaar omgaan. En dat geld voor de rollers
maar dat geld ook voor die lopers.
Heeft u nog tips voor leerkrachten in het reguliere bewegingsonderwijs met leerlingen met
rolstoelen in de klas?
Ja. Niet te moeilijk nadenken. Alles wat er in, net als in het basisdocument
bewegingsonderwijs alles wat erin staat kun je doen met een roller. En alles wat niet kan, of
wat je denkt van goh dat is moeilijk, dat kan je altijd aanpassen. Dus je kunt de lessen
gewoon geven alleen sommige dingen moet je aanpassen. En je moet gewoon met leerlingen
overleggen. Want heel veel leerlingen weten zelf heel goed wat ze wel en niet kunnen. En die
kunnen heel makkelijk dingen aanpassen, dat je zelf denkt van goh ja dat is logisch. En
mensen vergeten het wel eens dat die leerlingen ook gewoon al jaren in een rolstoel zitten
en dus heel goed weten wat ze wel en niet kunnen En hoe ze dingen op kunnen lossen.
Bent u geïnteresseerd in deze scriptie als hij af is?
Ja, waarom niet.

Interview 2
Vragen en antwoorden
I
R1
I
R2
I
R3
I
R4
I
R5
I

Wat heb je gestudeerd?
De ALO en PMT
Waarom heb je ervoor gekozen om die opleiding te volgen?
De AlO of de PMT?
Allebei.
Allebei?. Nou de ALO omdat ik gymjuf wilde worden. Dan is dat de enige optie. En PMT
omdat ik veel meer geïnteresseerd was in het gedragsmatige aspect. En de verstoorde
ontwikkeling bij kinderen om ze daar mee te kunnen helpen.
In uw huidige functie bent u werkzaam als docent bewegingsonderwijs op de Mytylschool
Tilburg. Heb je daarnaast nog andere taken? Wat je verantwoordelijkheid is?
Ik doe werkgroep sport.
Wat houd dat in?
Een werkgroep om zoveel mogelijk leerlingen mee te laten doen aan de
schoolsporttoernooien. Gewoon buitenschoolssporten maar dan niet wekelijks maar
incidenteel.
Wat is jouw visie op bewegingsonderwijs?
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Dat bewegen vooral een middel is . En vooral leerlingen te leren ervaren waar hun
mogelijkheden liggen. Wat ze vooral wel en wat ze vooral niet moeten doen. Gewoon
grenzen leren verkennen zowel op motorisch als sociaal emotioneel gebied. Leren
samenwerken. Ja, plezier beleven aan bewegen.
Hoe komen deze aspecten van uw visie terug in de lessen bewegingsonderwijs?
Door zo veel mogelijk rekening te houden met verschillen. Leerlingen zelf voor bepaalde
dingen te laten kiezen en zelf regels te laten bedenken, zelf ook oplossingen zoeken voor
problemen. Ja , elkaar helpen, hulp vragen. Vooral daar.
Dus eigenlijk een hele open les waarbij leerlingen heel veel inspraak hebben op wat er
tijdens de les eigenlijk gebeurt?
Ja wel binnen een bepaalde structuur. Bij de ene klas is dat natuurlijk totaal anders dan bij
de andere. Maar het is wel belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen om bijvoorbeeld met
ander materiaal eens een keertje te experimenteren .
In het mytylonderwijs heb je al vaker te maken met klassen waarin lopende leerlingen
zitten en leerlingen in een rolstoel. Hoe ervaar je dat?
Nou, leuk! En ik vind het vooral heel goed zodat leerlingen gewoon leren met elkaar om te
gaan en elkaar te helpen waar nodig maar ook om hulp te vragen en ja, oplossingen te
verzinnen voor elkaar. Hoe kunnen we toch het spel spelen zodat iedereen zijn steentje
bijdraagt.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar een tikspel waarbij leerlinge kriskras door de zaal bewegen en
er materiaal wordt gebruikt. Hoe zou u dat dan aanpassen?
Nou sowieso het gebruik van een tikstok is wel heel handig. Die foamstok die wij hebben.
Soms ook het afbakenen van een bepaald gebied. Dat leerlingen niet helemaal in de rondte
rijden en constant af zijn. En gewoon de regels aanpassen. Je mag die niet als eerste gaan
tikken. Ander materiaal gebruiken.
Tussenvraag : Wat voor materiaal is dat?
Materiaal wat je ,in plaats van een kleine bal te gebruiken die iedereen op kan rapen van de
grond, bij de leerling in de rolstoel een grote bal gebruiken die ze niet op hoeven te rapen,
waar je gewoon tegenaan kan rijden of met je armen een zet tegenaan kan geven. Ja , zo zijn
er zoveel oplossingen te bedenken. Of samen met een andere leerling.
Tussenvraag :Dus dat ze samen moeten werken om kinderen af te tikken?
Ja, dat de een alleen mag tikken en de ander alleen maar duwen.
Tussenvaag: En als je dan gebruik zou willen maken van materiaal? Bijvoorbeeld een bal?
Ja, ligt er ook aan hoe goed iemand handbewogen rolstoel rijd. Als je de bal van de grond af
kan rapen, dan kan het soms wel. Maar je moet er wel rekening mee houden dat het voor
zo’n leerling gewoon veel moeilijker is want hij moet alles met zijn armen doen. Of eens een
keertje bij de leerling in de rolstoel beginnen. Het spel bedenken om die leerling heen. Zodat
je het moeilijker maakt voor de rest. In plaats van dat diegene in de rolstoel steeds de gene is
die andere opdrachten heeft. Juist en keer de andere. De rest van de klas een andere
opdracht geven.
Hoe zou u het dan aanpakken als de leerling in de rolstoel dan de tikker is?
Bijvoorbeeld voortbewegingvormen van de andere kinderen veranderen. Dus dat ze niet
meer mogen rennen maar alleen maar ik noem maar iets, op hun billen schuiven of achteruit
lopen of met je handen en voeten op de grond. Zodat het tempo wat gelijker ligt.
Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar honkloopspelen? Hoe zou u zoiets aanpassen aan
leerlingen in een handbewogen rolstoel?
Voor als ze in de lopende partij zijn sowieso honken waar je met je rolstoel op kan staan. Of
anders geen, niet honken waar je op moet staan maar een pylon neerzetten met een
pittenzakje erop die je eraf moet gooien om te zien dat je daar geweest bent. Als je in het
veld staat met hockeystick. Omdat natuurlijk oprapen van de grond niet te doen is. Ja tenzij
ze heel goed kunnen vangen en gooien maar dat heb ik nog nooit mee gemaakt. Heel veel
met hockeysticks of bounceballen. Ik noem ze altijd tamponbalsticks. Die dingen. Of met een
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andere bal spelen . Slaan is vaak ook lastig. Een buis waar ze de bal in kunnen gooien zodat
die kan weg kan rollen .
En als laatste heb ik in mijn product ook, wordt er ook dieper ingegaan op de leerlijn
stoeispelen. Hoe zou u dat aanpakken?
Nou stoeien kan ook al met je duim. Je kunt ook al duim worstelen of zittend op de grond of
zittend allebei op een stoel kun je ook al proberen zijn hoofd aan te tikken allebei tegelijk dat
kan ook al bij stoeispelen. Maar je kunt ze ook gewoon uit de rolstoel halen. Ligt er maar net
aan of dat kan. En dan kan ie hartstikke veel. Ik bedoel je kan ook op je buik en op je rug
rollen, ik maak daar nooit zo veel aanpassingen aan. Oké , de kanteltechnieken zijn natuurlijk
lastig omdat je ,je kunt niet echt, onder iemand kruipen omdat iemand niet op zijn knieën en
op zijn handen kan zitten. Soms kan dat ook weer wel. Je past het wel aan maar eigenlijk
kunnen ze alles wel hetzelfde doen. Ik bedoel, wij gaan me judo of met stoeispelen toch
nooit echt richting staande stoeispelen omdat het vallen gewoon veel te lastig is. En dan kan
eigenlijk alles. Of je past het aan dat ze niet met handen en knieën moeten kruipen en elkaar
met de schouders eraf of met hun kont eraf mogen duwen met de mat maar dan doe je alles
met billen en handen . Dan kan iedereen weer meedoen.
Heeft u nog tips hoe je verder leerlingen bij de les kan betrekken als die in een rolstoel
zitten voor leerkrachten in het reguliere onderwijs ?
Ja ik denk wat ik net ook al een beetje zei. Van bedenk eens een keer een les vanuit de
leerling in de rolstoel.
Tussenvraag :Dus andere aanpassingen verzinnen?
Zodat niet altijd die leerling het idee heeft dat er, ja dat hij of zij de gene is die de
uitzondering. En ook zelf oplossingen laten zoeken.
Tussenvraag: Dus de leerlingen veel bij de les betrekken bij de oefenstof?
Ja, laat maar bedenken. Wat kun je, niet dit kun jij niet dus jij gaat dat doen. Maar wat kun je
wel e ja. Hoe passen we dat in, de les in?
Bent u geïnteresseerd in deze scriptie als hij af is?
Tuurlijk! Altijd. Ik ben benieuwd hoe die word.

Interview 3
Vragen en antwoorden
I
R1
I
R2

I

Wat heb je gestudeerd?
Ik heb gestudeerd aan de CALO. De katholieke academie voor Lichamelijke opvoeding. En
daarna heb ik nog een opleiding gevolgd in Den Bosh, voor Motorisch Remidial Teacher. Dat
was tweeënhalf jaar een dag in de week.
Waarom heeft u ervoor gekozen om deze opleiding te gaan volgen?
Ik wist eigenlijk al van jongs af aan dat ik les wilden gaan geven. En mijn grootste hobby was
sport. Dus het was logisch dat ik iets met sportles wilde gaan doen. En volgens mij dat ook
het enige wat ik kon. Ik was niet zo briljant dat ik iets met medicijnen of advocatuur kon gaan
doen. Dus ik wilde gewoon lesgeven in het sporten. De tweede opleiding ben ik gaan doen
omdat ik wist dat ik het snel saai zou vinden als ik alleen maar met gewone kinderen zou
werken. Omdat je dan veel te veel in standaarden zit te denken. En zes weken trefbal, en dan
zes weken badminton en dan zes weken handstand doorrol en radslagen daar had ik geen zin
in. Dus ik wist dat ik met andere kinderen wilde gaan werken. En daar heeft de ALO mij slecht
op voorbereid dus moest ik iets anders. Dus daarom heb ik MRT gedaan. Dus daar krijg je te
maken met kinderen die ergens een ontwikkelingsstoornis hebben. Waar dan ook. En dan
probeer je met bepaalde therapievormen de stoornis zo snel mogelijk te vinden en daarna op
te lossen met speelse sportieve vormen.
Binnen je huidige functie ben je leerkracht bewegingsonderwijs op de mytylschool Tilburg.
Heb je daarnaast nog andere taken?
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Nee
Alleen docent?
Nou, ik heb wel neven taken maar dat is eigenlijk alleen maar vrijwillig. Dus niet betaald. Ik
geef af en toe nog les op sportscholen nog. Als invaller, voor als mensen ziek zijn. Dan weten
ze me nog te vinden. Maar dat is steeds minder. En ik zit in een advies commissie voor de
KVLO, voor het primair onderwijs. Dat is niets anders dan gewoon geluiden opvangen van het
werkveld in heel Nederland. En de KVLO zeg maar aansturen van joh wij horen dat geluid
vanuit Nederland ga daar eens Kamervragen over stellen of ga daar eens geld instoppen dat
er onderzoek komt. Dus daar zit ik in de advies commissie. Namens het speciaal onderwijs
binnen de commissie primair onderwijs. Dus dat doe ik voor de lol eigenlijk. Dat is leuk
Maar op de mytylschool ben je alleen docent bewegingsonderwijs?Daar heb je geen
andere taken?
Ja
Wat is uw visie op bewegingsonderwijs?
Nou dat is lekker! Ik ben nou geneigd om te zeggen hoe ik het vroeger geleerd heb maar dat
doe ik niet. Mijn visie op het bewegingsonderwijs is dat ik het heel belangrijk vind dat je weet
wat je kan met je lijf. En met je lijf bedoel ik niet wat katholieken bedoelen alleen het stukje
lijf. Maar lijf is gewoon mijn zijn. Wat je kan en wat je niet kan. En wat je niet kan of je daar
hulp voor nodig hebt van andere of dat je gewoon moet accepteren dat kan ik gewoon
eventjes niet. Dus daarom vind ik het heel belangrijk. En ik vind bewegingonderwijs bij uitstek
geschikt om groepsprocessen te beïnvloeden
Tussenvraag :Dus het sociale vindt u heel belangrijk?
Na niet alleen het sociale, groepsprocessen. Groepsprocessen,er zitten verschrikkelijk veel
individuele dingen in een groepsproces. Maar ik vind een groepsproces zo interessant en dat
is zo belangrijk in heel je leven bij alles wat je doet. Dus hoe je omgaat met collega’s, met je
buren met je alles. En daar kun je in een les bewegingsonderwijs zo verschrikkelijk goed
oefenen, trainen met je leerlingen met jezelf. En daarom vind ik bewegingsonderwijs zo goed
Tussenvraag :En zie je dan bij bewegingsonderwijs bewegen meer als middel? Of toch ook
wel als doel?
Ik vind het bewegen ja eigenlijk meer het middel. Want ik vind de kunstjes leren niet zo
belangrijk. Dus dat is niet het doel maar ik vind mensen worden betere mensen als ze weten
wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Waar hun beperkingen zitten. In alles. En lessen
bewegingsonderwijs geven dat veel duidelijker aan vaak als wanneer je achter een tafeltje zit
en gewoon knappe sommen oplost of mooie zinnen vertaald
Hoe komen de aspecten die u net genoemd heeft van het ontwikkelen van ontdekken van
wie ik ben zeg maar terug tijdens de lessen die u geeft?
Ik hoop dat het belangrijkste gedeelte terug komt uit de ervaring van de kinderen zelf. Dus
dat ze meemaken dat ze iets niet kunnen en dat ze zelf dan zoiets hebben van hey ik kan dit
helemaal niet dus ik moet hulp vragen. Ik probeer ze er een beetje in te sturen, niet te veel.
Want ik kan niet zeggen, joh jij moet daar hulp vragen. Dat wil ik niet . Maar ik probeer ze wel
een klein beetje te sturen. En ik probeer zo veel mogelijk te kijken naar de problemen die er
zijn bij individuele kinderen en eventueel in groepjes. En daar mijn lessen een bepaalde kant
op te sturen. Dus als je bijvoorbeeld een groep hebt waarin meer dan de helft eigenlijk een
leidende functie heeft dus die allemaal kapiteintjes willen zijn en het allemaal voor het
zeggen willen hebben ga ik dus expres die kinderen in een situatie brengen dat ze alles
mogen behalve de leiding nemen. En dat is jah, zo hoop ik dat ze uiteindelijk toch weer zelf
de knop om kunnen zetten dat ze denken ; he’ dat is helemaal niet zo makkelijk om niet de
leiding te nemen bijvoorbeeld.
Tussenvaag: Er komt dus heel veel vanuit de kinderen zelf? Dus dat ze zichzelf dingen leren
door de situatie zo neer te zetten dat ze daar de kans voor krijgen?
Ja, dat hoop ik dat ik dat doe. Dat ik ze niet alles in de mond leg. Maar juist door heel
dwingend te zijn in je oefen vormen of in je spelkeuzes. Dat je ze zelf laat beseffen wat ze
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doen en waarom ze dat doen en dat ze ook in hun omgang met andere mensen steeds beter
daarmee om kunnen gaan. En dan vind ik het bewegen nog eigenlijk echt wel het middel.
Nog steeds.
Op de mytylschool zijn er vaak groepen waar je lopende leerlingen en leerlingen in een
rolstoel samen hebt tijdens de les bewegingsonderwijs. Hoe ervaart u dat?
Dat verschilt heel erg per les. Dus in een toestelles is het vaak heel makkelijk op te lossen
omdat je in je organisatievorm gewoon heel makkelijk een toestel net even anders neer kan
zetten waar door ze er toch gebruik van kunnen maken. En in een spelles vind ik het vaak
lastig. En merk ik da het niet voor de leerlingen lastig is maar wel voor mij zelf omdat het dan
zo’n ander soort spel wordt voor de genen die in een rolstoel zit of juist voor de genen die
dan loopt dat het soms een beetje frustrerend aanvoelt. Dan denk ik; Ja dit mag ik eigenlijk
geen basketbal meer noemen. Als een leerling in een elektrische rolstoel de basketbal op de
stoel legt en mag vijf tellen rijden of zo en dan mag ie hem eraf duwen of eraf laten halen.
Dan denk ik ; ja. Soms voelt dat rot. Maar ik denk dat het voor de leerlingen geen probleem
is. Dus het is een beetje afhankelijk van de leerlingen en van de soort les die je geeft.
En als je dan bijvoorbeeld en tikspel zou geven? Hoe zou je dat dan zeg maar aanpakken?
Hoe zou je dat aanpassen?
Dat is eigenlijk ook heel wisselend per groep . Over het algemeen probeer ik samen met de
leerlingen een oplossing te bedenken van goh we zijn hier nou met acht lopers er zijn twee
rolstoelers hoe gaan we het doen? Want als een rolstoeler nou tikker is hoe lossen we dat
op. En dan sta je er vaak van te kijken welke oplossingen er uit de groep komen. Ik kan dat
heel keurig gaan zitten bedenken ik had natuurlijk zelf al twintig of dertig oplossingen en dan
komen er toch nog verassende oplossingen vanuit de groep. Dat is gewoon eerlijk maken
zodat er voor de rolstoelers net zo veel kans is als voor lopers. Dus daar ben ik over het
algemeen voor. Om het bij leerlingen terug te leggen. En als er niks gebeurd probeer ik ze
twee of drie opties te geven waar ze dan uit kunnen kiezen.
Tussenvraag: Wat voor opties zouden dat dan ongeveer zijn?
Bijvoorbeeld als een rolstoeler de tikker is dan mag je niet rennen. Dan mag je alleen
wandelen. Of de rolstoeler mag je alleen maar tikken op de knieschijven en de anderen,
lopers, mag je overal tikken.
Tussenvraag: Dus dan wordt de les vaak aangepast aan de andere leerlingen die wel
kunnen lopen in plaats van de aanpassing te leggen bij de rollende leerling?
Wisselend. Want het is natuurlijk allebei de kanten op een aanpassing. Ja, ik vind het allebei
de kanten op. Het is voor allebei een aanpassing want voor lopers is er niks zo kloterig
natuurlijk als ze niet kunnen rennen. Maar voor rolstoelers op de knieën tikken is eigenlijk
een wijziging van niks. Dat is gewoon effen nadenken en verder hoeft daar niemand onder te
lijden. Toch? Denk ik.
Als je bijvoorbeeld materiaal zou willen gebruikenbij een tikspel? Een bal of zo zou je dan
de les ook helemaal aan gaan passen?
Dat ligt een beetje aan de rolstoelers. Je hebt natuurlijk rolstoelrijders die heel goed bij de
grond kunnen zelf om een bal te pakken die laat ik gewoon volledig mee draaien in de les. Je
moet er alleen goed rekening mee houden dat het ook een bal is die ze goed kunnen pakken.
Dus een dan niet te grote bal. Een basketbal of volleybal is vaak te lastig. Dus een beetje
inknijpbare bal die ze goed kunnen beet pakken. Dan kunnen ze gewoon normaal
meedraaien. En wij hebben een beetje handbal formaat foambal die kan iedereen goed
gebruiken.
Tussenvraag: Dus dan kunnen ze gewoon meedoen met de les en zijn er verder geen echte
aanpassingen.
Ja, maar soms heb je ook half half vier lopers en vier rollers en dan kun je twee soorten
tikspelen in een zaal door elkaar laten lopen. En dat is ook hartstikke grappig. Zodat de
rolstoelers alleen maar elkaar af mogen gooien of dat de lopers dat alleen mogen of dat er
met blauwe ballen allen rolstoelers afgegooid mogen worden en met de roden alleen lopers.
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Dus dat geeft ook een beetje aan dat ze moeten leren ik ben anders, hoe ga ik daarmee om,
hoe gaan anderen daarmee om, en dat is juist belangrijk . Je hebt heel veel verschillende
manieren om aan te passen . Leren ermee omgaan
Als je bijvoorbeeld kijkt naar een trefbalspel, dat valt ook onder de leerlijn tikspelen zijn er
daar dan ook aanpassingen die u maakt. Wordt er dan een heel ander spel gespeeld? Of
gewoon hetzelfde spel met spelregels die aangepast zijn?
Ja, of materiaal. Grotere ballen of als er elro’s zijn dan is het natuurlijk heel balen met ballen
want die kunnen natuurlijk bijna niets. Als je een hockeystick pakt en met een balletje trefbal
speelt. Kan natuurlijk net zo goed.
Softbal valt ook onder de leerlijn tikspelen maak je daar nog andere aanpassingen aan?
Nou je moet er sowieso rekening mee houden dat de honken geen obstructie zijn voor de
rollers ze moeten wel lekker door kunnen rijden. Dus, een pylon aantikken zou ook eventueel
kunnen. Maar ik zou ervoor kiezen om een tapijtje neer te leggen bijvoorbeeld waar ze
gewoon overheen kunnen rouwsen. Dus dat dat in ieder geval niet voelt als een opstakel.
Want als ze elke keer een matje op moeten rijden wordt het een heel gedoe. Een ander
baantje zou kunnen. Je zou ook kunnen zeggen dat je ze een honk over laat slaan. Weet je zo
iets. Maar nogmaals, je zou eigenlijk ook leerlingen moeten interviewen. Je staat ervan te
kijken wat voor plannen ze hebben. Ze hebben vaak veel betere ideeën dan wij.
Hoe zou je stoeivormen aanpassen? Want de leerlingen kunnen natuurlijk niet altijd uit
hun rolstoel worden gehaald.
Stoeivormen vind ik super belangrijk. Omdat het heel veel over de assertiviteit ook zegt. En
heel vaak zijn rolstoelers juist de kinderen die heel makkelijk andere vooral lopers over zich
heen laten komen omdat ze zich natuurlijk bedreigd voelen. Dus ik wil dat eigenlijk heel graag
doen maar als ze er niet uit kunnen wordt het heel snel een vorm van een soort trekken en
duwen in combinatie met assertiviteits training. Dus verbale dingen. Stop, hou op, schei uit,
wegrijden alarm slaan wee je wel dus meer van als je iets niet wil moet je dat duidelijk
aangeven, je kan niet met je lijf een sprintje trekken achteraan. Dus je moet het verbaal doen
met heel je houding. Dus dan wordt het daar een beetje een combinatie tussen. Trekken
duwen . Heffen dragen is vind ik daar ook een beetje. Met twee rolstoelers eentje moet de
ander trekken terwijl de ander zijn rolstoel vasthoudt. Samenwerken met en bal tussen de
wielen. Weet je wel dat zijn hele simpele dingetjes Maar je kunt ze daar zo verschrikkelijk
veel in meegeven. En dat kan je met touwen doen, met hoepels met lintjes doen alles .
Heeft u verder nog tips voor leerkrachten in het reguliere onderwijs als ze een leerling in
een rolstoel in de klas hebben?
Je moet ze gewoon zien als gewone kinderen. Het enige wat ze vaak niet kunnen is
voetballen n trampoline springen. Verder kunnen ze bijna alles. Ja dat is echt! Niet te moeilijk
denken . En laat die leerlingen zelf maar dingen bedenken.
Tussenvraag: Dus veel aan de leerlingen vragen?
Ja en niet alleen van de rolstoel leerlingen. Ook van de andere leerlingen. Die zijn ook niet
gek. Want die leiden eronder als een zo’n leerling mee hobbelt en als je die ook eens mee
laat denken van goh hoe kunnen we dat oplossingen zodat ie kan meedoen. Nee kan niet.
Nee is geen optie. Het kan altijd maar hoe gaan we dat dan doen. Denk ik
Bent u geïnteresseerd in deze scriptie als hij af is.
Wat denk je! Wij zijn altijd geïnteresseerd in onze stagiaires. Dus ja natuurlijk zijn we
geïnteresseerd. Vooral denk ik de ambulante dienst.
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Vragen en antwoorden
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Wat heeft u gestudeerd?
Ik heb de Fontys Sporthogeschool gedaan en daarna heb ik OZO nog erachteraan gedaan met
afstudeerrichting MRT.
Waarom heeft u voor deze opleidingen gekozen?
Ik wilden graag gymjuf worden.
Wat is uw huidige functie?
Vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Tussenvraag: U verzorgt alleen de lessen bewegingsonderwijs of heeft u nog taken
daarnaast?
Ja, daarnaast doe ik een ochtend in de week ben ik bezig met herindicatie van de leerlingen.
Motorisch gedeelte moet ik dan omschrijven hoe ze moeten functioneren. En dat is om ze,
zeg maar voor het CBI voor de Indicatiestelling. Daarna wordt gekeken of ze hier nog op
school thuis horen.
Wat is uw visie op bewegingsonderwijs?
Wij richten ons heel erg op zelfstandigheid vergroten. En wat wij heel belangrijk vinden is
plezier in bewegen. Heel veel kinderen die hier op school komen hebben toch, als ze later op
school komen negatieve ervaringen achter de rug. Wij vinden het gewoon hel belangrijk dat
ze weer plezier in bewegen krijgen. Zodat het weer uitdagend word en ze hopelijk ook in hun
verdere leven zullen gaan sporten.
Tussenvraag: Dus ze eigenlijk aan het sporten houden?
Ja, dat is mooi als je dat bereikt. Daar doe je het graag voor. En dan naast zelfstandigheid
vergroten, zo veel mogelijk zelf doen. Zelf oplossingen bedenken, sociale contacten opdoen,
omgaan met winst en verlies beurtgedrag dat soort dingen vinden wij heel belangrijk
Hoe komen deze aspecten terug tijdens de lessen bewegingsonderwijs?
Sowieso, ja wij trekken wat meer tijd uit voor, zodat de opdrachten zelfstandig kunnen doen.
We geven niet zo maar alles aan, lossen niet alle conflicten zelf op. Daarnaast krijgen ze vaak
lessen waarin ze zelf oplossingsgericht moeten werken. Van nou hier is de situatie hoe doe je
dat. Zelf teams maken, zelf opruimen klaarzetten. Ja de ruimte geven om zelf te ontwikkelen
eigenlijk. En inderdaad als ze partijen moeten maken, of ik laat een leerling twee partijen
maken of ze moeten het zelf oplossen. Maar dan ook als het fout gaat, dan begeleid je ze
daarin van goh hoe kun je dat beter doen? Wat is er nou fout gegaan? Is dit handig? Wat is
handiger? Op die manier inzicht in hun gedrag. We zijn heel snel geneigd heb ik altijd het idee
om het op te lossen. En juist door zelf problemen te ervaren en ze zelf de problemen ook op
te laten lossen leren ze gewoon veel meer. En als dat een keer ten koste gaat van de tijd, ja
dat is dan hun pakkie an in feite. Ik geef het aan, net als vandaag ook. Nou we hebben nog
vijf minuten, doe het zelf. Als zij dan vijf minuten gaan kletsen en oplossingen proberen te
verzinnen. Ja dan is er vervolgens geen speeltijd meer over. Maar op die manier leren ze het
wel het snelste. Kijk dat zijn dingen naast het sporten waar ze de rest van hun leven gewoon
heel veel aan hebben. Zelf initiatief nemen, zelf dingen doen. Kijk hier is het heel
beschermend en klein en wij zitten er allemaal bovenop. Maar een vervolgstudie of als ze
hier van school gaan dan is dat niet en moeten ze het ook zelf doen. Dus daar proberen we
wel op voor te bereiden.
Op de mytylschool zijn er vaak groepen waar je lopende leerlingen en leerlingen in een
rolstoel samen hebt tijdens de les bewegingsonderwijs. Hoe ervaart u dat?
Wij hebben het geluk dat we veel werken met homogene groepen. Wij kunnen als
uitzondering op de meeste andere mytylscholen werken met homogene groepen. We
hebben lopers en rollers groepen die we redelijk op niveau hebben kunnen indelen. Hierdoor
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kan het niveau van de les omhoog. Ik heb dus niet zo veel lopers/rollergroepen. Alleen bij de
kleintjes. Maar dat vind ik leuk.
Hoe zou u een tikspel aanpassen?
Wij maken gebruik van tikbuizen. Dat zijn van die isolatie buizen die je om
verwarmingsbuizen kan doen. Dus daar zou ik zeker gebruik van maken. En dan kan je ook
naar aanleiding van de snelheid van de leerling kan je een langere of een kortere tikbuis
meegeven. Want doen hoeft dat laatste stapje niet, in een rolstoel is dat laatste best wel
eng. Dat hoeft dan niet gezet te worden. Dus dat is wel een hulpmiddel. Ik zou bij een tikspel
vrijplaatsen in de zaal maken speciaal voor die leerling of misschien zijn er ook wel zwakkere
leerlingen die daar gebruik van mogen maken. Ja, je kan doen met lintjes. Dat die persoon
twee keer getikt moet zijn voordat die echt af is. Als blijkt, ja het hangt er heel erg vanaf hoe
handig een leerling is. Maar dat zou je ook kunnen doen. Van nou de eerste keer getikt lever
je een lintje in, en ben je niet af. En de tweede keer getikt heb je geen lintje meer in te
leveren dus ben je wel af. Of met balletjes of blokjes. Ow wat doen wij verder? Verder doen
wij eigenlijk niet zo heel veel anders. Ik denk dat je daar zelf al wel een heel eind mee komt.
Ja je kan met een overloopt spel net het veld wat kleiner maken. Ik weet niet of je ook bal, of
je ook afgooispelen onder de tikspelen gaat doen?Dan kan je een helper inschakelen als de
rolstoeler tikker is bijvoorbeeld dan kan de loper zorgen dat hij de bal steeds teruggeeft aan
de rolstoelleerling. Omdat dat vaak het probleem is bij een balspel. Om de bal op te rapen. Ja
jeetje, we hebben verder niet zo heel veel.
Tussenvraag: En als je bijvoorbeeld een bal gebruikt in een tikspel zou u dan ook gebruik
maken van een helper?
Nee dan zou ik gewoon met vrijplaatsen of zo gaan werken denk ik. En wij zeggen altijd
rolstoel is nooit af en ook de achterkant is niet af. Omdat sommige kinderen zijn niet zo
mobiel dat ze dat aan kunnen zien komen dat een leerling echt op de voorkant getikt moet
worden. En ook met en balspel kan je ook je rolstoel gebruiken als schild. Ja, of je kan
inderdaad als een leerling, ja je kan ook tikgebieden afspreken. Die kan je zo klein en zo groot
maken als je wil.
Tussenvraag: Laten jullie ook wel eens een leerling een andere leerling rijden?
Nee, eigenlijk nooit. Nee wij doen dat zelf wel eens om te helpen. Maar dat is niet ons
streven. Sowieso een loper ga je ook niet duwen, ja dat klinkt heel krom maar het zijn in
principe de benen van een rolstoelleerling. En ja, probeer het toch altijd zo aan te passen dat
het wel mogelijk is.
Tussenvraag: De leerling ook echt zelf laten rijden?
Ja, het is vooral het getikt worden denk ik. Ja dat komt vaker voor dan wanneer de leerling
in de rolstoel tikker is. Ja echt het tactische rijden moet je dan gaan ontwikkelen. En dat kan
je al sturen door die vrijplaatsen op een tactische manier neer te leggen. Dan je die
onderweg goed tegenkomt. Ja op die manier valt er heel veel te ondervangen. Weet je als wij
zo’n leerling in de groep hebben die echt niet meekomen dan al doende ontstaat dan een
idee vaak. Omdat er geen methodes voor zijn. Ik zou vooral de nadruk op vrijplaatsen en een
tikbuis. Tikbuizen ben ik sowieso wel fan van en dat gebruiken wij ook bij de lopers. Dan kan
zo’n korte maar dat kan ook een hele lange zijn. Dat is wat minder bedreigend. En zeker ook
een rolstoel leerling als die getikt moet worden en jij bent de tikker en je staat er recht voor.
Je moet heel dicht bij komen en die leerling die rijd zo tegen jouw schenen op , dat is nogal
pijnlijk. En met een tikbuis kan je net iets meer buiten bereik staan en toch tikken. Dat is ook
veiliger. En veel kinderen vinden het ook veiliger. Je ziet wel eens van die kinderen die altijd
net een stapje te kort komen. Dat is meer de angst dat ze niet dichter bij durven te komen
dan dat ze het niet kunnen. En met zo’n tikbuis hoef dat niet. Dan is die tikbuis dat laatste
stapje.
Hoe zou u slagbal aanpassen voor een leerling in een rolstoel in het reguliere onderwijs?
Bij ons is het branden tegen een bank. Wij kantelen dan een bank en daar moet de bal
tegenaan gerold worden en dan. Rolstoelleerlingen als die niet bij de grond kunnen die
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hebben dan een hockeystick. Daarnaast kan je ook afhankelijk van hoe ze kunnen slaan, kan
je of met de hockeystick de bal het veld inbrengen of wel met slaghout. Maar dat is en beetje
afhankelijk van de handfunctie. En van tussenhonken gebruik maken, als ze de afstand niet
halen dan zetten we gewoon op drie kwart of op de helft zetten we een honk en dat is dan
alleen voor die leerling. En als hij dan daar is, is hij binnen. En dan als het spel dood is loopt
hij wel door naar het volgende honk omdat je andere in de knoei komt met hoeveel er op
een honk mogen staan. Maar dan verkort je de afstand eigenlijk gewoon. En dat werkt
perfect.
Tussenvraag: Een ook als de leerling in het veld staat maakt hij gebruik van een
hockeystick?
Ja , wij hebben dan als leerlingen bij de grond kunnen gebruiken ze geen hockeystick en als ze
niet bij de grond kunnen dan gebruiken ze een hockeystick om de bal te stoppen. Maar dan is
in de hoepel of in de mand, ja dat kan wel als je daar een brander neerzet. Maar bij ons is
gewoon slagbal met rolstoelers is een band gekanteld. En dan kan die daar zo tegenaan
gespeeld worden.
En als u bijvoorbeeld stoeispelen zou geven? Hoe zou u dat aanpassen?
Ja, ook daar weer afhankelijk van de functie. Ik zou een tegenstander er tegenover zetten die
een beetje wel vergelijkbaar is qua durf. En als je uit de rolstoel gaat dan op de knieën of op
het zitvlak. Dan zijn er ook nog genoeg oefeningen bij en andere oefeningen kun je wel
verbouwen naar zittend op de knieën. Op die manier kan er wel heel veel. In de rolstoel doen
wij zelf eigenlijk nooit stoeispelen. Wij halen ze er altijd uit. Ja en duwen en trekken kan wel
in een rolstoel maar dat is wel lastig. Ja en als je dan twee rolstoelers hebt gaat dat nog wel
dan kun je tegen elkaar duwen met je beenstangen of de achterkant. Maar als je een loper
en een rolstoeler hebt is dat al nog best wel heel moeilijk.
Hoe zorgt u er verder voor dat een leerling in een rolstoel zo veel mogelijk bij de les wordt
betrokken?
Nou stel nou we hebben klimmen klauteren of balanceren dan zijn we vaak in een
circuitvorm bezig dan kan je er ook en circuit tussendoor zetten. Ik doe het ook wel eens aan
de andere kant van de zaal maar dan is de leerling ook altijd apart. Terwijl je er vaak juist
gebruik kan maken. Als er twee banken staan dan kan de leerling er tussendoor, achteruit of
weet ik veel wat. Op die manier kun je wel heel makkelijk de leerling erbij betrekken. Door in
hetzelfde circuit mee te draaien maar dan net de opdachten wat aan te passen of tussendoor
gewoon andere opdrachten of ernaast andere opdrachten te zetten.
Tussenvraag: Dus eigenlijk zo veel mogelijk dezelfde oefenstof maar net iets aangepast?
Ja, balancerend bijvoorbeeld over een bank lopen, ja wij hebben dan rijplanken die je ernaast
kan leggen. Of je zet gewoon een stel pylonentjes neer waar tussendoor de slalom gedaan
kan worden. Maar hebt je toevallig twee situaties met een bank en twee ringen ja dan
daartussen ligt ruimteen daar kan je best iets mee doen. Achteruit rijden of er onderdoor
noem maar op. Maar vooral wel het zelfde kringetje mee laten draaien. En dan mogen het
wel vervangende activiteiten zijn maar dat doen ze dan naast elkaar en niet. En dat merk je
dat kinderen vaak wel leuker vinden. En verder als de lopende leerlingen met kleine ballen
werken voor de rolstoelers hebben we hele grote ballen bijvoorbeeld. Dat ze daar met de
rolstoel tegen kunnen duwen. Het is vaak met een kleine aanpassing ook al goed . Even
denken, klimmen klauteren lukt vaak niet maar rollen bijvoorbeeld dan heb je heel veel
leerlingen die uit de rolstoel kunnen en ook mee kunnen doen op hun aangepaste manier.
Tussenvraag: Laten jullie alle leerlingen omkleden?
Bij ons doen de lopende kinderen een t-shirt, broek en schoenen aan. Kinderen met
aangepaste schoenen trekken alleen een gym t-shirtje aan omdat die broek dan vaak niet
lukt, ja dan moeten ook de schoen en de kokers uit. En dan zeggen wij van ja dat is niet fijn
dat duurt zo lang en dan zeggen we dan maar alleen een t-shirt. En duwrolstoelleerlingen
doen ook alleen een t-shirt aan. Ja, dus die kleden ook gewoon om en na de les opfrissen
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doen ze ook gewoon , nemen een handdoek en een washand mee en dan is het opfrissen en
omkleden. Dus er gelden echt gewoon dezelfde regels en dezelfde afspraken.
Heeft u nog tips voor leerkrachten die in het reguliere onderwijs les geven en een leerling
in een handbewogen rolstoel in de klas hebben?
Ja, probeer zo veel mogelijk erbij te betrekken. En niet een uitzondering ervan te maken. Dus
dezelfde oefening met een kleine aanpassing. Grotere bal, een hockeystick in plaats van
rollen. Vaak zijn de kleine aanpassingen, daar red je het al mee. Maar door een leerling echt
andere oefeningen te laten doen maak je het een uitzondering. En ja dat vinden ze vaak niet
leuk. En daarnaast liever te laag niveau dan te hoog niveau. Laat ze ook dingen doen die ze
kunnen en niet ervaren van ze niet kunnen. Maar pas het zo aan dat je zeker weet dat ze mee
kunnen doen en ga van daaruit kijken of het misschien moeilijker of uitdagender moet. Maar
wat wij merken is dat veel kinderen vooral weten wat ze niet kunnen als ze hier op school
komen en niet meer weten wat ze wel allemaal kunnen. Positieve ervaringen zijn gewoon
heel belangrijk.
Tussenvraag: Dat ze leren dat bewegen leuk is?
Ja, en wat ze kunnen. En dat ze nog heel veel kunnen. Want ze kunnen nog heel veel in een
rolstoel
Bent u geïnteresseerd in deze scriptie als hij af is?
Dat vind ik wel leuk. Ja maar je mag hem ook gewoon op de mail, digitaal, dat is misschien
wel zo handig. Nee, vind ik interessant. Daar hebben wij ook wel wat aan.

Interview 5
Vragen en antwoord
I
R1
I
R2
I
R3
I
R4

I
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Wat heeft u gestudeerd?
Ik heb de Fontys Sporthogeschool in Tilburg gedaan.
Waarom heeft u voor deze opleidingen gekozen?
Ik wist al heel lang dat ik iets met sport en kinderen wilden gaan doen. Lesgeven leek me
leuk. Daarom heb ik voor de Sporthogeschool gekozen.
Wat is uw huidige functie?
Vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Wat is uw visie op bewegingsonderwijs?
Ik vind het ontzettend belangrijk dat leerlingen zelfstandig leren werken en leren
samenwerken. Maar ook dat ze grenzen durven te verlegen en elkaar leren te accepteren. Ik
vind het dan niet zo belangrijk hoe goed een leerling een bewegingsvaardigheid kan
uitvoeren. Het sociale vind ik echt belangrijk. Daar richt ik mijn lessen voor een groot deel op.
Ja ik vind het leren van motorische vaardigheiden ook belangrijk maar niet het belangrijkste.
Ik vind bewegingsonderwijs echt bij uitstek de gelegenheid om leerlingen te leren
samenwerken en zich te ontwikkelen. Ja, dat vind ik belangrijk. En als je dan naar het
motorische kijkt vind ik dat iedere leerling op zijn niveau mee moet kunnen doen met de les.
Iedere leerling met worden uitgedaagd.
Tussenvraag: Het ontwikkelen van sociale vaardigheden vindt u het belangrijkst?
Ja, nou niet helemaal. Niet alleen het sociale. Ook het ontwikkelen van de leerling zelf. Zoals
ik al zei. Het verlegen van grenzen enzo.
Hoe komen deze aspecten terug tijdens de lessen bewegingsonderwijs?
Ik laat de leerlingen heel veel in groepen. Dan gaat niet altijd even makkelijk en snel maar ik
vind dat ze dat wel moeten leren. En ik probeer veel aan de leerlingen te vragen en ze zo veel
mogelijk zelf te laten ontdekken. Als een leerling bijvoorbeeld een opdracht heeft en die kan
hij niet uitvoeren probeer ik hem niet meteen te helpen. Ik probeer hem met het stellen van
vragen zelf het probleem op te laten lossen. En bij het klaarzetten van de materialen probeer
ik de leerlingen erbij te betrekken. Dat gaat natuurlijk niet altijd maar ik probeer het wel. En
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ja hoe komt het nog meer terug? Het aanbieden van gedifferentieerde lesstof. Ik denk dat
daar aan te zien is dat ik alle leerlingen wil uitdagen op hun eigen niveau.
Op de mytylschool zijn er vaak groepen waar je lopende leerlingen en leerlingen in een
rolstoel samen hebt tijdens de les bewegingsonderwijs. Hoe ervaart u dat?
Ik vind het leuk. Leerlingen leren op die manier goed met elkaar om te gaan en hun
beperkingen. Ze leren elkaar te helpen maar ook te accepteren. Ik denk dat het alleen maar
goed is dat de groepen soms gemengd zijn. Soms is het ook wel lastig. Zeker als je lopers,
elo´s , handbewogen door elkaar hebt maar dat is ook wel weer een uitdaging. Je wordt er
heel creatief van. Maar het soms ook een beetje frustrerend.
Tussenvraag: Wat ervaart u dan als frustrerend ?
Nou soms heb je het gevoel dat je nog veel meer uit die kinderen kan halen dan dat er op dat
moment uitkomt. Of dat je een aanpassing voor een leerling moet maken om mee te kunnen
laten doen aan een spel waardoor het hele idee van het spel weg is. Of wanneer je
bijvoorbeeld gaat klimmen en klauteren of trampoline springen. Dat moet je echt aanpassen.
Hoe zou u een tikspel aanpassen ?
Ik zou bij een tikspel gebruik maken van een tikstok. Die gebruiken wij veel. Dat vind ik ook
echt een aanrader voor in het reguliere onderwijs. Door de tikstok hoef je niet zo dichtbij te
komen en is het voor zwakke tikkers makkelijker om iemand af te tikken. Het kost bijna niets
en het is maar een kleine aanpassing. Afhankelijk van het tikken kan je de lengte van de stok
aanpassen. Een hele simpele aanpassing.
Tussenvraag: Maakt u nog meer aanpassingen?
Ja, ik werk veel met vrijplaatsen. Wij hebben van die tegels die je op de grond kan leggen. Dat
wekt heel goed of het speelveld aanpassen. Je kunt het veld bijvoorbeeld kleiner maken als
de leerling de tikker is. Of je laat een andere leerling meehelpen met tikken. Dan moeten ze
ook weer samenwerken. Ja verder is het eigenlijk afhankelijk van de snelheid en handigheid
van de leerling. Sommige zijn zo handig dat ze eigenlijk goed mee kunnen met de andere.
Maar dat zal ik het reguliere onderwijs wel anders zijn denk ik. Ik zou sowieso goed met de
leerlingen afspreken wanneer de leerling af is. En dan geld bij mij eigenlijk alleen maar het
lichaam. Dus alleen als de leerling op het lichaam is getikt is hij af. Want ja op de stoel voelt
hij niet. Ja je zou ook iets met levens kunnen doen. Dan geef je de leerling bijvoorbeeld twee
levens. Dan kan hij twee keer getikt worden voordat hij echt af is.
Hoe zou u slagbal aanpassen voor een leerling in een rolstoel in het reguliere onderwijs?
Ik zou dan gebruik maken van extra honken. Die kun je of tussen de gewone honken leggen
of als extra ronde maar dan moet je wel goed letten op de veiligheid. En je zou ook met
levens kunnen spelen. Dat kan je ook doen bij zwakke lopers. Dan zijn ze niet meteen af maar
hebben ze nog een tweede kans. En als de leerling in het veld staat zou ik gebruik maken van
een hockeystick. Een tennisracket kan ook maar dat ligt aan de leerling. Ja en je moet ervoor
zorgen dat de honken niet te hoog zijn. Bijvoorbeeld tapijttegels of van die stippen die je op
de grond kan leggen. Maar verder zou ik niet heel veel veranderen.
En als u bijvoorbeeld stoeispelen zou geven? Hoe zou u dat aanpassen?
Dat ligt er hel erg aan. Ik heb eigenlijk altijd de leerlingen uit de stoel gehaald als dat kon. Dan
kunnen ze simpele stoeivormen op hun knieën, buik en rug doen . Je kunt ze dan
bijvoorbeeld om een bal laten stoeien. Dan ligt er en op zijn rug met een bal tussen zijn
armen geklemd en probeert de ander de bal af te pakken. Of elkaar van de mat af duwen etc.
Maar dat ligt eraan wat de leerling kan en mag. Als ze in de wat hogere groepen zitten kan je
de houdgreep doen waar de zichzelf dan uit moeten bevrijden. Maar echt staand judo doen
wij ook niet dus dat probleem hebben we eigenlijk niet zo. Ja en als ze niet uit de stoel
mogen kun je trek en duw vormen doen.
Hoe zorgt u er verder voor dat een leerling in een rolstoel zo veel mogelijk bij de les wordt
betrokken?
Ik probeer eigenlijk niets anders te doen. Waar ik wel op let is dat ik niet te veel een
uitzondering van het kind maak. Gewoon zo veel mogelijk meedoen met de rest en als het
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echt niet lukt dan gaan we het anders proberen. Maar wel proberen. Tenzij ik van te voren al
weet dat het echt niet gaat lukken. Want dan krijg je negatieve ervaringen en dat is niet de
bedoeling.
Heeft u nog tips voor leerkrachten die in het reguliere onderwijs les geven en een leerling
in een handbewogen rolstoel in de klas hebben?
Ja, wat ik net ook al zei behandel de leerling niet anders als alle andere leerlingen. Vraag veel
aan het kind zelf overleg met ouders en vraag eventueel een ambulant begeleider voor
begeleiding in de gymles. En probeer niet te grote aanpassingen te maken en probeer
gewoon wat dingen uit. Hoe langer je de leerling in de klas zit hoe beter je weet en wat het
kind zelf ook weet dat het kan. Denk niet te moeilijk en denk out side the box.
Bent u geïnteresseerd in deze scriptie als hij af is?
Ja, ik zou hem graag willen hebben. Ik ben benieuwd wat het word

Interview 6
Vragen en antwoorden
I
R1
I
R2

I
R3
I
R4

I
R5

I
R6
I

Wat heb je gestudeerd?
Alo, je zegt Fontys Sporthogeschool.
Waarom heb je voor deze opleiding gekozen.
Waarom? Eigenlijk was dat vanuit het CIOS. Ik ben daar in aanraking gekomen met lesgeven.
Eigenlijk ben ik naar het CIOS gegaan voor de buitensport en toen heb ik een beetje de smaak
te pakken gekregen en dan wil je je les bevoegdheid hebben en dan ga je naar de ALO. Dus
toen ben ik in de tweede begonnen.
Wat is je huidige functie?
Nu nog gymleraar. Combinatiefunctionaris is vanaf februari maar daar wordt geleidelijk naar
toe gestroomd zeg maar.
Wat is je visie op bewegingsonderwijs?
Daar sluit ik me bij aan. Wat je net al vertelde. Het komt toch meer, ook wat je terug vind het
Basisdocument. Het zelf reguleren, zelf dingen uitzoeken, elkaar helpen. Als je bijvoorbeeld
kijkt bij Lieke,al die kinderen helpen Lieke. En dat vinden ze ook helemaal niet erg. Nou is dat
trouwens wel een makkelijk klasje maar dat is ook waar ik op hamer. Gewoon elkaar helpen.
Hoe komt jou visie op bewegingsonderwijs terug in de les?
Die zelfstandigheid weer. Dus dat ze echt zelf aan de slag gaan, zelf ook bezig zijn, zelf dingen
uitvinden, zelf dingen regelen. En niet dat ze met elk klein dingetje he kunt u alsjeblieft
helpen? Je wilt altijd wel helpen maar. En met ruzie maken en zo, eerst even zelf uitzoeken
en als je er niet uitkomt dan kom je maar naar mij toe. En de arrangementen zelf die richt je
zo in dat ze eigenlijk al weten wat ze gaan doen. Dat het eigenlijk al voor zich spreekt. En dat
richt je dan ook weer in op een of andere manier verschillend. Dat het ook gelijk veilig is.
Veiligheid is ook. Is eigenlijk wel het aller belangrijkste gedeelte van de les. En dat zie je ook
bij de kinderen terug, dus ook weer dat ze elkaar hulp verlenen, maar dat ze elkaar ook wel
motiveren. Dus toch steeds het positieve. En dat zie je allemaal wel terug denk ik tijdens de
les. Vooral structuur. Het ziet er wel heel streng uit maar daar blijf ik bij als je dat niet doet in
zo´n vrije situatie dan wordt het steeds meer chaos. Dan zal de eerste lessen mee vallen maar
op een gegeven moment krijg je echt dat ze niet luisteren en zo. En nou worden ze er wel
steeds aan herinnend en ze mogen wel elkaar daar ook aan herinneren. Ja gewoon lekker zelf
werken en ook veel doen. Heel veel bezig zijn.
Tussenvraag: Oke dus meer een open les maar wel gestructureerd?
Wel gestructureerd maar wel dat ze lekker continu bezig zijn. Dus heel veel werk ik ook in
vlakken. Ook bijvoorbeeld weer vanuit het basisdocument.
Je hebt een leerling in een rolstoel in de klas. Hoe ervaar je dat?
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Leuk. Ja ik vind het leuk. Maar ze zit nou niet meer in een rolstoel tijdens de les. Die heb ik zo
snel mogelijk verbannen. Ze maakt nu gebruik van een looprek. En soms loopt ze zonder.
Hoe pas je de les aan als je bijvoorbeeld tikspelen geeft?
Daar hebben we het heel bewust over gehad. Dat zou je aan kunnen passen. In veel situaties
is dat gewoon niet haalbaar. Omdat je maar een kind hebt. En je wilt wel graag dat het kind
erin meegaat. Dus dat zijn vaak toch kleine aanpassingen die je doet. Bij Lieke bijvoorbeeld
met tikspelen dan gaat de rollater die gaat wel mee. Dan loopt ze gewoon met de rollater. En
dan ook wordt ze gewoon getikt. Bijvoorbeeld met dat poortentikkertje. Dan klaar gaan staan
word gewoon bevrijd. En dan ligt ze wel goed in de klas. Dat is denk ik ook wel een
voorwaarde voor die kinderen. Om ook gewoon goed mee te kunnen. Op zich is het een heel
leuk klasje. Ze wordt helemaal opgenomen en ook ze vinden het allemaal, maar dat is ook al
natuurlijk vanaf heel klein en die andere kinderen weten ook niet beter. Lieke is Lieke. Zo
moet je het zelf ook zien. Het is niet een kind met een handicap nee het is gewoon een kind.
Gewoon lekker mee laten doen met alles. Bijvoorbeeld met tikken. Dan ga ik met haar tikken.
Dus dan is het gewoon hand vast en dan gaan we samen tikken. Of ze doe dat wel eens met
Sjan, dat kan ook nog. Met een klimsituatie, dan klim ik zelf achter haar mee. Mocht ze dan
weg gelijden dan kan ik haar gelijk vastpakken. Ik wil ook heel duidelijk steeds dat ze het in
delen doet. Met klimmen klimt ze een stuk omhoog dan spreek ik even met haar af van jo
wacht even, nou dan wacht ze even dan ga ik onder het klimrek staan dan kan ze
bijvoorbeeld gaan hangen en dan naar benden springen. Het is gewoon heel veel
communiceren. Van he vind je dit goed?Zullen we dit gaan doen? Vind je het goed als ik jouw
op die manier vastpak? Dat is ook wel heel belangrijk. Ook naar het kind toe. Ze zijn oud
genoeg dus je kunt heel veel dingen vragen. Wil je dat wel of wil je dat niet? Vind je dat op
die manier fijn? Je hebt toch wat meer lichamelijk contact. En er zijn soms dagen dat ze daar
geen zin in heeft. Nou ja prima dan doen we het niet. En andere dagen wel. Dat varieert. Dat
heb ik trouwens wel als hoofdkeuze vak gehad op het CIOS. Bewegen en hulpverlenen dat is
ook wat lichamelijk. Dus ik heb wel een achtergrond.
En met een trefbal spel. Doet ze dan ook gewoon mee? Of hebt je dan speciale regels?
Nee, ze kan gewoon afgegooid zijn. En het zijn ook zachte ballen dus.
En bij slagbal?
Ze hebben nog niet echt het spelletje slagbal gedaan. Soms zie je dingen wel eens door de
vingers. De kinderen vinden het allemaal prima. En het gaat vooral om de beleving van Lieke
dan. En zelf heeft ze dan ook iets van ja dan ben ik af. Oke, net als alle andere. Dan heeft ze
het wel geprobeerd. Bijvoorbeeld lopen naar een eerste honk of iets. Of gewoon zelf
meegaan. Of er net voor zorgen dat die bal zo ver weg gaat dat ze wel even. Alleen om voor
een kind een hele spelsituatie aan te passen ja dat is gewoon niet te doen. Dus het zijn toch
steeds kleine dingen die je aan moet passen. Ik laat haar zo veel mogelijk doen.
Hoe pas je stoeispelen aan? Doet ze daar ook met klas mee?
Ja, judopak aan en lekker meedoen. En daar heb je er dan helemaal geen kind aan want ze is
wel sterk in haar bovenlijf. Dat valt nog vies tegen voor andere kinderen. Dan kan ze redelijk
meedoen. Ze mist gewoon de power in haar benen. Op dit moment nog.
Hoe zorg je er verder voor dat Lieke zo veel mogelijk bij de les wordt betrokken?
Dat gebeurt eigenlijk al vanzelf. Omdat je het kind ook gewoon benadert als een kind wat ook
gewoon bij de rest van de klas hoort. Ongeacht of je nou wat hebt ja of nee. Dus ook als ze
vervelend is krijgt ze ook op haar donder. En op precies dezelfde manier als alle andere
kinderen. Alleen je moet haar iets wat vaker ondersteunen. Maar je probeert wel juist niet
heel de les daarmee bezig te blijven en dat is ook niet geheel mijn taak omdat de MRT er er
ook bij is alleen Sjan kan niet meer zo goed uit de voeten dus dan wordt het automatisch
toch wat meer bij mij weggelegd. Dat vind je ook veel leuker want je geeft haar natuurlijk ook
gewoon gymles. Nee ik probeer toch echt alle kinderen evenveel aandacht te geven ondanks
dat Lieke iets meer aan bod zou komen. En dat is denk ik voor haar ook wel belangrijk want
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dan het je ook het idee van he ik ben gewoon een van de kinderen en niet apart. Ze gymt
ook gewoon in haar gymkleren.
Tussenvraag: Sjan is er echt speciaal voor Lieke?
Ja, die komt echt speciaal voor Lieke. Alleen bij veel dingen is het makkelijker als ik het doe.
Klimmen bijvoorbeeld.
Heb je nog tips voor andere leerkrachten die een leerling in een rolstoel in de groep
hebben?
Ja dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat voor beperking een kind heeft. In het geval
van Lieke. Dat een kind een kind is. Je benaderd ze allemaal op dezelfde manier en laat ze
maar lekker veel dingen uit proberen. Vallen en opstaan is niet zo erg. Ook niet als je een
beperking hebt. Juist van dat vallen en opstaan ga je dingen leren. Soms hou je ze wel iets
terug als je weet van dat zou je niet kunnen of nog niet kunnen. Ze kunnen veel meer dan je
denkt.
Ben je geïnteresseerd in deze scriptie als hij af is?
Ja
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Bijlage III Interviews gelabeld
In bijlage drie zijn alle interviews gelabeld terug te vinden. Door het label is er in een oogopslag te
zien waar het fragment over gaat. Gedeeltes van fragmenten die niet bij de topics horen zijn
weggelaten. In bijlage 4 zijn de labels uitgewerkt met de bijbehorende fragmenten.
Interview 1
Vragen en antwoorden

Label

I
R1

Opleiding

I
R2

I
R3
I
R4

I
R5
I
R7

I
R8

Wat heeft u gestudeerd?
Wil je alles weten? Na de basisschool ben ik naar de Havo gegaan, na
de Havo naar de alo.
Klaar.
Waarom heeft u voor deze studie gekozen?
Omdat ik al heel snel wist dat ik dit wilden.
En dat het dit is, dat wist ik toen natuurlijk nog niet.
Maar ik vond sporten altijd leuk en ik dacht dat ik dat wel leuk vond.
En dat was ook.
In uw huidige functie bent u werkzaam op de mytylschool Tilburg als
docent bewegingsonderwijs. Zijn dat uw enige taken?
Ja. Nou ja in principe wel. Je hebt natuurlijk wel neventaken ,
maar dat is wel mijn primaire taak.
Wat is uw visie op bewegingsonderwijs?
Dat de leerlingen zich op hun eigen niveau en binnen hun eigen
mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelen. En kijkend vooral naar
wat ze wel kunnen en niet naar wat ze niet kunnen.
En ze dan gewoon lekker zo vrij mogelijk, zo vaak mogelijk, zo
zelfstandig mogelijk laten bewegen.
En hoe komen de aspecten die u net heeft genoemd terug in de lessen?
Door ze op verschillende manieren uit te dagen, door ze zelf te laten
ervaren, door ze verschillende rollen te laten innemen. Zoiets.
In mytylonderwijs, komt het vaker voor dat leerlingen die in een
rolstoel zitten samen in de klas zitten met lopende leerlingen.
Hoe ervaart u dat? U loopt niet tegen problemen aan?
Ja, het is natuurlijk lastig, je moet gewoon wat creatiever zijn en je moet
van te vormen wat beter nadenken over hoe je het aanpakt en ze aanpast.
Maar het voordeel hier is dat je alles hebt. Dus je hebt en je lopers
groepen en je rollergroepen en samengestelde groepen.
Bij de samengestelde groepen dan moet je gewoon net iets meer
en beter over na denken. Maar het is geen beperking.
Het zijn gewoon normale lessen. Je kunt alles voor lopers en rollers zo
aanpassen dat iedereen mee kan doen.
Hoe zou u dan bijvoorbeeld een tikspel aanpassen? Als je bijvoorbeeld’
kijkt naar een kriskrastik spel?
Verschillend. Je kunt de snelheid van de anderen aan laten passen.
Je kunt ze een extra opdracht meegeven. Je kunt de roller extra
hulpmiddelen geven zodat hij wat sneller is, met iemand moet
samenwerken of een extra tikstof heeft of een bal heeft. Dat hij gewoon
wat in zijn voordeel is. Of je kunt die anderen juist een opdracht geven
dat ze wat beperkter zijn. Dat ze alleen maar achteruit mogen lopen,
of alleen maar mogen lopen en niet mogen rennen.
Scriptie: Rolstoelen geen bezwaar

Opleiding

Taken
Vakvisie

Vakvisie

Problemen

Aanpassingen

62

Fontys Sporthogeschool
I
R9
I
R10

I
R11

I
R12

I
R13

Maud Lelkens

U had het net over een bal. Hoe zou u dat dan in een tikspel als een leerling
in een rolstoel zit aanpassen?
Nou ja, dat ligt eraan. Sommige kunnen natuurlijk heel goed zelf een
Aanpassingen
bal van de grond halen en anderen niet. Dus of je sjouwt jezelf en
breuk of je geeft hem geen bal. Dus het kan allebei.
In mijn product wordt ook de leerlijn stoeispelen uitgewerkt.
Hoe zou u dat aanpakken bij leerlingen in een rolstoel?
Dat ligt eraan. Weet je, sommige leerlingen kun je eruit halen.
Aanpassingen
En dan kun je hetzelfde aanbieden als voor de lopers. En kan dat niet ,
en wil je inderdaad in de rolstoel houden dan moet je meer denken
aan duw en trek vormen. Met tweetallen, kan makkelijk.
Het verschilt een beetje. Bij handbewogen zou ik ze of eruit halen als
dat kan en zo niet dan duw en trekvormen, met tweetallen of met
materialen, of elkaar voortbewegen. Dat soort zaken.
Hoe zorgt u er verder voor dat leerlingen in een handbewogen rolstoel zo
veel mogelijk bij de les worden betrokken?
Door ze net zo te behandelen als de rest. Ja, ik doe exact het zelfde. Ik bied ze Betrekken bij
gewoon dezelfde les aan als de rest . Alleen met her en der gewoon wat
de les
aanpassingen. Maar verder zijn ze gewoon een deel van de groep. En doe ik
voor hun verder niks anders dan voor de rest. Ja, wel al die aanpassingen
maar ze horen wel gewoon in de groep. Ik ga niet met hun ,met de groep aan
de ene kant basketballen en met hun aan de andere kant iets doen. Ik bedoel,
ze horen er gewoon bij. En ze moeten met elkaar omgaan. En dat geld voor de
rollers maar dat geld ook voor die lopers.
Heeft u nog tips voor leerkrachten in het reguliere bewegingsonderwijs
met leerlingen met rolstoelen in de klas?
Ja. Niet te moeilijk nadenken. Alles wat er in, net als in het basisdocument
Tips
bewegingsonderwijs alles wat erin staat kun je doen met een roller. En alles
wat niet kan, of wat je denkt van goh dat is moeilijk , dat kan je altijd aanpassen.
Dus je kunt de lessen gewoon geven alleen sommige dingen moet je aanpassen.
En je moet gewoon met leerlingen overleggen. Want heel veel leerlingen
weten zelf heel goed wat ze wel en niet kunnen. En die kunnen heel makkelijk
dingen aanpassen , dat je zelf denkt van goh ja dat is logisch. En mensen
vergeten het wel eens dat die leerlingen ook gewoon al jaren in een rolstoel
zitten en dus heel goed weten wat ze wel en niet kunnen En hoe ze dingen
op kunnen lossen.
Bent u geïnteresseerd in deze scriptie als hij af is?
Scriptie
Ja, waarom niet.

Interview 2
Vragen en antwoorden
I
R1
I
R2

I

Label

Wat heb je gestudeerd?
De ALO en PMT
Waarom heb je ervoor gekozen om die opleiding te volgen?
Nou de ALO omdat ik gymjuf wilden worden. Dan is dat de enige optie.
En PMT omdat ik veel meer geïnteresseerd was in het gedragsmatige
aspect. En de verstoorde ontwikkeling bij kinderen om ze daar mee te
kunnen helpen.
In uw huidige functie bent u werkzaam als docent bewegingsonderwijs
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op de Mytylschool Tilburg. Heb je daarnaast nog andere taken? Wat je
verantwoordelijkheid is?
Ik doe werkgroep sport.
Wat houd dat in?
Een werkgroep om zoveel mogelijk leerlingen mee te laten doen aan
de schoolsporttoernooien. Gewoon buitenschoolssporten maar dan
niet wekelijks maar incidenteel.
Wat is jouw visie op bewegingsonderwijs?
Dat bewegen vooral een middel is . En vooral leerlingen te leren ervaren
waar hun mogelijkheden liggen. Wat ze vooral wel en wat ze vooral niet
moeten doen. Gewoon grenzen leren verkennen zowel op motorisch als
sociaal emotioneel gebied. Leren samenwerken. Ja, plezier beleven aan
bewegen.
Hoe komen deze aspecten van uw visie terug in de lessen
bewegingsonderwijs?
Door zo veel mogelijk rekening te houden met verschillen. Leerlingen zelf
voor bepaalde dingen te laten kiezen en zelf regels te laten bedenken, zelf
ook oplossingen zoeken voor problemen. Ja , elkaar helpen, hulp vragen.
Vooral daar.
Dus eigenlijk een hele open les waarbij leerlingen heel veel inspraak
hebben op wat er tijdens de les eigenlijk gebeurt?
Ja wel binnen een bepaalde structuur. Bij de ene klas is dat natuurlijk
totaal anders dan bij de andere. Maar het is wel belangrijk dat leerlingen
zich veilig voelen om bijvoorbeeld met ander materiaal eens een keertje
te experimenteren .
In het mytylonderwijs heb je al vaker te maken met klassen waarin
lopende leerlingen zitten en leerlingen in een rolstoel. Hoe ervaar je dat?
Nou, leuk! En ik vind het vooral heel goed zodat leerlingen gewoon leren
met elkaar om te gaan en elkaar te helpen waar nodig maar ook om hulp
te vragen en ja, oplossingen te verzinnen voor elkaar. Hoe kunnen we toch
het spel spelen zodat iedereen zijn steentje bijdraagt.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar een tikspel waarbij leerlinge kriskras door
de zaal bewegen en er materiaal wordt gebruikt. Hoe zou u dat dan
aanpassen?
Nou sowieso het gebruik van een tikstok is wel heel handig. Die foamstok
die wij hebben. Soms ook het afbakenen van een bepaald gebied.
Dat leerlingen niet helemaal in de rondte rijden en constant af zijn. En
gewoon de regels aanpassen. Je mag die niet als eerste gaan tikken.
Ander materiaal gebruiken.
Tussenvraag :Wat voor materiaal is dat?
Materiaal wat je ,in plaats van een kleine bal te gebruiken die iedereen
op kan rapen van de grond , bij de leerling in de rolstoel een grote bal
gebruiken die ze niet op hoeven te rapen, waar je gewoon tegenaan kan
rijden of met je armen een zet tegenaan kan geven. Ja , zo zijn er zoveel
oplossingen te bedenken. Of samen met een andere leerling.
Tussenvraag :Dus dat ze samen moeten werken om kinderen af te tikken?
Ja, dat de een alleen mag tikken en de ander alleen maar duwen.
Tussenvaag: En als je dan gebruik zou willen maken van materiaal?
Bijvoorbeeld een bal?
Ja, ligt er ook aan hoe goed iemand handbewogen rolstoel rijdt. Als je de
bal van de grond af kan rapen, dan kan het soms wel. Maar je moet er
wel rekening mee houden dat het voor zo’n leerling gewoon veel moeilijker
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is want hij moet alles met zijn armen doen. Of eens een keertje bij de
leerling in de rolstoel beginnen. Het spel bedenken om die leerling heen.
Zodat je het moeilijker maakt voor de rest. In plaats van dat diegene in de
rolstoel steeds de gene is die andere opdrachten heeft. Juist en keer de
andere. De rest van de klas een andere opdracht geven.
Hoe zou u het dan aanpakken als de leerling in de rolstoel dan de tikker is?
Bijvoorbeeld voortbewegingvormen van de andere kinderen veranderen.
Aanpassingen
Dus dat ze niet meer mogen rennen maar alleen maar ik noem maar iets,
op hun billen schuiven of achteruit lopen of met je handen en voeten op
de grond. Zodat het tempo wat gelijker ligt.
Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar honkloopspelen? Hoe zou u zoiets
aanpassen aan leerlingen in een handbewogen rolstoel?
Voor als ze in de lopende partij zijn sowieso honken waar je met je rolstoel
Aanpassingen
op kan staan. Of anders geen, niet honken waar je op moet staan maar een
pylon neerzetten met een pittenzakje erop die je eraf moet gooien om te
zien dat je daar geweest bent. Als je in het veld staat met hockeystick.
Omdat natuurlijk oprapen van de grond niet te doen is. Ja tenzij ze heel goed
kunnen vangen en gooien maar dat heb ik nog nooit mee gemaakt. Heel veel
met hockeysticks of bounceballen. Ik noem ze altijd tamponbalsticks.
Die dingen. Of met een andere bal spelen . Slaan is vaak ook lastig. Een buis
waar ze de bal in kunnen gooien zodat die kan weg kan rollen .
En als laatste heb ik in mijn product ook, wordt er ook dieper ingegaan op
de leerlijn stoeispelen. Hoe zou u dat aanpakken?
Nou stoeien kan ook al met je duim. Je kunt ook al duim worstelen
Aanpassingen
of zittend op de grond of zittend allebei op een stoel kun je ook al
proberen zijn hoofd aan te tikken allebei tegelijk dat kan ook al bij
stoeispelen. Maar je kunt ze ook gewoon uit de rolstoel halen. Ligt er maar
net aan of dat kan. En dan kan ie hartstikke veel. Ik bedoel je kan ook
op je buik en op je rug rollen, ik maak daar nooit zo veel aanpassingen aan.
Oké , de kanteltechnieken zijn natuurlijk lastig omdat je ,je kunt niet echt ,
onder iemand kruipen omdat iemand niet op zijn knieën en op zijn
handen kan zitten. Soms kan dat ook weer wel. Je past het wel aan
maar eigenlijk kunnen ze alles wel hetzelfde doen. Ik bedoel , wij gaan
met judo of met stoeispelen toch nooit echt richting staande
stoeispelen omdat het vallen gewoon veel te lastig is. En dan kan eigenlijk alles.
Of je past het aan dat ze niet met handen en knieën moeten kruipen en elkaar
met de schouders eraf of met hun kont eraf mogen duwen met de mat maar
dan doe je alles met billen en handen . Dan kan iedereen weer meedoen.
Heeft u nog tips hoe je verder leerlingen bij de les kan betrekken als die in
een rolstoel zitten voor leerkrachten in het reguliere onderwijs ?
Ja ik denk wat ik net ook al een beetje zei. Van bedenk eens een keer een les Tips
vanuit de leerling in de rolstoel.
Tussenvraag :Dus andere aanpassingen verzinnen?
Zodat niet altijd die leerling het idee heeft dat er, ja dat hij of zij de
Tips
gene is die de uitzondering. En ook zelf oplossingen laten zoeken.
Tussenvraag: Dus de leerlingen veel bij de les betrekken bij de oefenstof?
Ja, laat maar bedenken. Wat kun je, niet dit kun jij niet dus jij gaat
Tips
dat doen. Maar wat kun je wel e ja. Hoe passen we dat in, de les in?
Bent u geïnteresseerd in deze scriptie als hij af is?
Tuurlijk! Altijd. Ik ben benieuwd hoe die word.
Scriptie
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Wat heb je gestudeerd?
Ik heb gestudeerd aan de CALO. De katholieke academie voor
Lichamelijke opvoeding. En daarna heb ik nog een opleiding
gevolgd in Den Bosh, voor Motorisch Remedial Teacher. Dat was
tweeënhalf jaar een dag in de week.
Waarom heeft u ervoor gekozen om deze opleiding te gaan volgen?
Ik wist eigenlijk al van jongs af aan dat ik les wilden gaan geven.
En mijn grootste hobby was sport. Dus het was logisch dat ik iets
met sportles wilden gaan doen. En volgens mij dat ook het enige
wat ik kon. Ik was niet zo briljant dat ik iets met medicijnen of advocatuur
kon gaan doen. Dus ik wilde gewoon lesgeven in het sporten. De tweede
opleiding ben ik gaan doen omdat ik wist dat ik het snel saai zou vinden
als ik alleen maar met gewone kinderen zou werken. Omdat je dan
veel te veel in standaarden zit te denken. En zes weken trefbal, en dan
zes weken badminton en dan zes weken handstand doorrol en radslagen
daar had ik geen zin in. Dus ik wist dat ik met andere kinderen wilde
gaan werken. En daar heeft de ALO mij slecht op voorbereid dus
moest ik iets anders. Dus daarom heb ik MRT gedaan. Dus daar krijg
je te maken met kinderen die ergens een ontwikkelingsstoornis hebben.
Waar dan ook. En dan probeer je met bepaalde therapievormen de
stoornis zo snel mogelijk te vinden en daarna op te lossen met speelse
sportieve vormen.
Binnen je huidige functie ben je leerkracht bewegingsonderwijs
op de mytylschool Tilburg. Heb je daarnaast nog andere taken?
Nee
Alleen docent?
Nou, ik heb wel neven taken maar dat is eigenlijk alleen maar vrijwillig.
Dus niet betaald. Ik geef af en toe nog les op sportscholen nog. Als
invaller, voor als mensen ziek zijn. Dan weten ze me nog te vinden.
Maar dat is steeds minder. En ik zit in een advies commissie voor de
KVLO, voor het primair onderwijs. Dat is niets anders dan gewoon
geluiden opvangen van het werkveld in heel Nederland. En de KVLO
zeg maar aansturen van joh wij horen dat geluid vanuit Nederland ga
daar eens Kamervragen over stellen of ga daar eens geld instoppen
dat er onderzoek komt. Dus daar zit ik in de advies commissie. Namens
het speciaal onderwijs binnen de commissie primair onderwijs. Dus dat
doe ik voor de lol eigenlijk. Dat is leuk
Wat is uw visie op bewegingsonderwijs?
Nou dat is lekker! Ik ben nou geneigd om te zeggen hoe ik het vroeger
geleerd heb maar dat doe ik niet. Mijn visie op het bewegingsonderwijs
is dat ik het heel belangrijk vind dat je weet wat je kan met je lijf.
En met je lijf bedoel ik niet wat katholieken bedoelen alleen het stukje
lijf. Maar lijf is gewoon mijn zijn. Wat je kan en wat je niet kan. En wat
je niet kan of je daar hulp voor nodig hebt van andere of dat je gewoon
moet accepteren dat kan ik gewoon eventjes niet. Dus daarom vind ik
het heel belangrijk. En ik vind bewegingonderwijs bij uitstek geschikt
om groepsprocessen te beïnvloeden
Tussenvraag : Dus het sociale vindt u heel belangrijk?
Scriptie: Rolstoelen geen bezwaar
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Na niet alleen het sociale, groepsprocessen. Groepsprocessen,er
zitten verschrikkelijk veel individuele dingen in een groepsproces.
Maar ik vind een groepsproces zo interessant en dat is zo belangrijk in
heel je leven bij alles wat je doet. Dus hoe je omgaat met collega’s, met
je buren met je alles. En daar kun je in een les bewegingsonderwijs zo
verschrikkelijk goed oefenen, trainen met je leerlingen met jezelf. En
daarom vind ik bewegingsonderwijs zo goed
Tussenvraag :En zie je dan bij bewegingsonderwijs bewegen meer als
middel? Of toch ook wel als doel?
Ik vind het bewegen ja eigenlijk meer het middel. Want ik vind de kunstjes
leren niet zo belangrijk. Dus dat is niet het doel maar ik vind mensen
worden betere mensen als ze weten wat ze kunnen en wat ze niet kunnen.
Waar hun beperkingen zitten. In alles. En lessen bewegingsonderwijs
geven dat veel duidelijker aan vaak als wanneer je achter een tafeltje zit
en gewoon knappe sommen oplost of mooie zinnen vertaald
Hoe komen de aspecten die u net genoemd heeft van het ontwikkelen
van ontdekken van wie ik ben zeg maar terug tijdens de lessen die u geeft?
Ik hoop dat het belangrijkste gedeelte terug komt uit de ervaring van
de kinderen zelf. Dus dat ze meemaken dat ze iets niet kunnen en dat ze
zelf dan zoiets hebben van hey ik kan dit helemaal niet dus ik moet hulp
vragen. Ik probeer ze er een beetje in te sturen, niet te veel. Want ik kan
niet zeggen, joh jij moet daar hulp vragen. Dat wil ik niet . Maar ik probeer
ze wel een klein beetje te sturen. En ik probeer zo veel mogelijk te kijken
naar de problemen die er zijn bij individuele kinderen en eventueel in
groepjes. En daar mijn lessen een bepaalde kant op te sturen. Dus als je
bijvoorbeeld een groep hebt waarin meer dan de helft eigenlijk een
leidende functie heeft dus die allemaal kapiteintjes willen zijn en het
allemaal voor het zeggen willen hebben ga ik dus expres die kinderen in
een situatie brengen dat ze alles mogen behalve de leiding nemen. En dat
is jah, zo hoop ik dat ze uiteindelijk toch weer zelf de knop om kunnen
zetten dat ze denken ; he’ dat is helemaal niet zo makkelijk om niet de
leiding te nemen bijvoorbeeld.
Tussenvaag: Er komt dus heel veel vanuit de kinderen zelf?
Dus dat ze zichzelf dingen leren door de situatie zo neer te zetten dat
ze daar de kans voor krijgen ?
Ja , dat hoop ik dat ik dat doe. Dat ik ze niet alles in de mond leg.
Maar juist door heel dwingend te zijn in je oefen vormen of in je
spelkeuzes. Dat je ze zelf laat beseffen wat ze doen en waarom ze dat
doen en dat ze ook in hun omgang met andere mensen steeds beter
daarmee om kunnen gaan. En dan vind ik het bewegen nog eigenlijk echt
wel het middel. Nog steeds.
Op de mytylschool zijn er vaak groepen waar je lopende leerlingen
en leerlingen in een rolstoel samen hebt tijdens de les
bewegingsonderwijs. Hoe ervaart u dat?
Dat verschilt heel erg per les. Dus in een toestelles is het vaak heel
makkelijk op te lossen omdat je in je organisatievorm gewoon heel
makkelijk een toestel net even anders neer kan zetten waar door ze
er toch gebruik van kunnen maken. En in een spelles vind ik het vaak
lastig. En merk ik da het niet voor de leerlingen lastig is maar wel voor
mij zelf omdat het dan zo’n ander soort spel wordt voor de genen die
in een rolstoel zit of juist voor de genen die dan loopt dat het soms een
beetje frustrerend aanvoelt. Dan denk ik; Ja dit mag ik eigenlijk geen
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basketbal meer noemen. Als een leerling in een elektrische rolstoel
de basketbal op de stoel legt en mag vijf tellen rijden of zo en dan
mag ie hem eraf duwen of eraf laten halen. Dan denk ik ; ja. Soms voelt
dat rot. Maar ik denk dat het voor de leerlingen geen probleem is.
Dus het is een beetje afhankelijk van de leerlingen en van de soort l
es die je geeft.
En als je dan bijvoorbeeld en tikspel zou geven? Hoe zou je dat
dan zeg maar aanpakken? Hoe zou je dat aanpassen?
Dat is eigenlijk ook heel wisselend per groep . Over het algemeen
probeer ik samen met de leerlingen een oplossing te bedenken van
goh we zijn hier nou met acht lopers er zijn twee rolstoelers hoe gaan we
het doen? Want als een rolstoeler nou tikker is hoe lossen we dat op.
En dan sta je er vaak van te kijken welke oplossingen er uit de groep
komen. Ik kan dat heel keurig gaan zitten bedenken ik had natuurlijk zelf
al twintig of dertig oplossingen en dan komen er toch nog verassende
oplossingen vanuit de groep. Dat is gewoon eerlijk maken zodat er voor de
rolstoelers net zo veel kans is als voor lopers. Dus daar ben ik over het
algemeen voor. Om het bij leerlingen terug te leggen. En als er niks
gebeurd probeer ik ze twee of drie opties te geven waar ze dan uit
kunnen kiezen.
Tussenvraag:Wat voor opties zouden dat dan ongeveer zijn?
Bijvoorbeeld als een rolstoeler de tikker is dan mag je niet rennen.
Dan mag je alleen wandelen. Of de rolstoeler mag je alleen maar
tikken op de knieschijven en de anderen, lopers, mag je overal tikken.
Tussenvraag :Dus dan wordt de les vaak aangepast aan de andere
leerlingen die wel kunnen lopen in plaats van de aanpassing te
leggen bij de rollende leerling?
Wisselend. Want het is natuurlijk allebei de kanten op een aanpassing.
Ja, ik vind het allebei de kanten op. Het is voor allebei een aanpassing
want voor lopers is er niks zo kloterig natuurlijk als ze niet kunnen rennen.
Maar voor rolstoelers op de knieën tikken is eigenlijk een wijziging van
niks. Dat is gewoon effen nadenken en verder hoeft daar niemand
onder te lijden. Toch? Denk ik.
Als je bijvoorbeeld materiaal zou willen gebruikenbij een tikspel?
Een bal of zo zou je dan de les ook helemaal aan gaan passen?
Dat ligt een beetje aan de rolstoelers. Je hebt natuurlijk rolstoelrijders
die heel goed bij de grond kunnen zelf om een bal te pakken die laat ik
gewoon volledig mee draaien in de les. Je moet er alleen goed rekening
mee houden dat het ook een bal is die ze goed kunnen pakken. Dus een
dan niet te grote bal. Een basketbal of volleybal is vaak te lastig. Dus een
beetje inknijpbare bal die ze goed kunnen beet pakken. Dan kunnen ze
gewoon normaal meedraaien. En wij hebben een beetje handbal formaat
foambal die kan iedereen goed gebruiken.
Tussenvraag: Dus dan kunnen ze gewoon meedoen met de les en zijn
er verder geen echte aanpassingen.
Ja, maar soms heb je ook half half vier lopers en vier rollers en dan kun je
twee soorten tikspelen in een zaal door elkaar laten lopen. En dat is ook
hartstikke grappig. Zodat de rolstoelers alleen maar elkaar af mogen
gooien of dat de lopers dat alleen mogen of dat er met blauwe ballen
allen rolstoelers afgegooid mogen worden en met de roden alleen lopers.
Dus dat geeft ook een beetje aan dat ze moeten leren ik ben anders, hoe
ga ik daarmee om, hoe gaan anderen daarmee om, en dat is juist belangrijk .
Scriptie: Rolstoelen geen bezwaar
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Je hebt heel veel verschillende manieren om aan te passen .
Leren ermee omgaan.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar een trefbalspel, dat valt ook onder de
leerlijn tikspelen zijn er daar dan ook aanpassingen die u maakt.
Wordt er dan een heel ander spel gespeeld? Of gewoon hetzelfde spel
met spelregels die aangepast zijn?
Ja, of materiaal. Grotere ballen of als er elro’s zijn dan is het natuurlijk
heel balen met ballen want die kunnen natuurlijk bijna niets. Als je een
hockeystick pakt en met een balletje trefbal speelt.
Kan natuurlijk net zo goed.
Softbal valt ook onder de leerlijn tikspelen maak je daar nog andere
aanpassingen aan?
Nou je moet er sowieso rekening mee houden dat de honken geen
obstructie zijn voor de rollers ze moeten wel lekker door kunnen rijden.
Dus , een pylon aantikken zou ook eventueel kunnen. Maar ik zou
ervoor kiezen om een tapijtje neer te leggen bijvoorbeeld waar ze
gewoon overheen kunnen rouwsen. Dus dat dat in ieder geval niet
voelt als een opstakel. Want als ze elke keer een matje op moeten
rijden wordt het een heel gedoe. Een ander baantje zou kunnen. Je zou
ook kunnen zeggen dat je ze een honk over laat slaan. Weet je zo iets.
Maar nogmaals, je zou eigenlijk ook leerlingen moeten interviewen.
Je staat ervan te kijken wat voor plannen ze hebben. Ze hebben vaak
veel betere ideeën dan wij.
Hoe zou je stoeivormen aanpassen? Want de leerlingen kunnen
natuurlijk niet altijd uit hun rolstoel worden gehaald.
Stoeivormen vind ik super belangrijk. Omdat het heel veel over de
assertiviteit ook zegt. En heel vaak zijn rolstoelers juist de kinderen
die heel makkelijk andere vooral lopers over zich heen laten komen
omdat ze zich natuurlijk bedreigd voelen. Dus ik wil dat eigenlijk heel
graag doen maar als ze er niet uit kunnen wordt het heel snel een
vorm van een soort trekken en duwen in combinatie met assertiviteits
training. Dus verbale dingen. Stop, hou op, schei uit, wegrijden alarm
slaan wee je wel dus meer van als je iets niet wil moet je dat duidelijk
aangeven, je kan niet met je lijf een sprintje trekken achteraan. Dus je
moet het verbaal doen met heel je houding. Dus dan wordt het daar
een beetje een combinatie tussen. Trekken duwen . Heffen dragen is
vind ik daar ook een beetje. Met twee rolstoelers eentje moet de ander
trekken terwijl de ander zijn rolstoel vasthoud. Samenwerken met en
bal tussen de wielen. Weet je wel dat zijn hele simpele dingetjes
.Maar je kunt ze daar zo verschrikkelijk veel in meegeven. En dat kan
je met touwen doen, met hoepels met lintjes doen alles .
Heeft u verder nog tips voor leerkrachten in het reguliere onderwijs
als ze een leerling in een rolstoel in de klas hebben?
Je moet ze gewoon zien als gewone kinderen. Het enige wat ze vaak
niet kunnen is voetballen n trampoline springen. Verder kunnen ze
bijna alles. Ja dat is echt! Niet te moeilijk denken . En laat die leerlingen
zelf maar dingen bedenken.
Tussenvraag:Dus veel aan de leerlingen vragen?
Ja en niet alleen van de rolstoel leerlingen. Ook van de andere leerlingen.
Die zijn ook niet gek. Want die leiden eronder als een zo’n leerling mee
hobbelt en als je die ook eens mee laat denken van goh hoe kunnen we
dat oplossingen zodat ie kan meedoen. Nee kan niet. Nee is geen optie.
Scriptie: Rolstoelen geen bezwaar

Aanpassingen

Aanpassingen

Aanpassingen

Tips

Tips

69

Fontys Sporthogeschool

I
R22

Maud Lelkens

Het kan altijd maar hoe gaan we dat dan doen. Denk ik
Bent u geïnteresseerd in deze scriptie als hij af is.
Wat denk je! Wij zijn altijd geïnteresseerd in onze stagiaires. Dus ja
natuurlijk zijn we geïnteresseerd. Vooral denk ik de ambulante dienst .
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Wat heeft u gestudeerd?
Ik heb de Fontys Sporthogeschool gedaan en daarna heb ik OZO nog
Opleiding
erachteraan gedaan met afstudeerrichting MRT.
Waarom heeft u voor deze opleidingen gekozen?
Ik wilden graag gymdocent worden.
Opleiding
Wat is uw huidige functie?
Vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Opleiding
Tussenvraag: U verzorgt alleen de lessen bewegingsonderwijs of heeft
u nog taken daarnaast?
Ja, daarnaast doe ik een ochtend in de week ben ik bezig met herindicatie
Taken
van de leerlingen. Motorisch gedeelte moet ik dan omschrijven hoe ze
moeten functioneren. En dat is om ze, zeg maar voor het CBI voor de
Indicatiestelling. Daarna wordt gekeken of ze hier nog op school thuis horen.
Wat is uw visie op bewegingsonderwijs?
Wij richten ons heel erg op zelfstandigheid vergroten. En wat wij heel
Vakvisie
belangrijk vinden is plezier in bewegen. Heel veel kinderen die hier op
school komen hebben toch, als ze later op school komen negatieve
ervaringen achter de rug. Wij vinden het gewoon hel belangrijk dat ze
weer plezier in bewegen krijgen. Zodat het weer uitdagend word en ze
hopelijk ook in hun verdere leven zullen gaan sporten.
Tussenvraag:Dus ze eigenlijk aan het sporten houden?
Ja, dat is mooi als je dat bereikt. Daar doe je het graag voor. En dan naast
Vakvisie
zelfstandigheid vergroten, zo veel mogelijk zelf doen. Zelf oplossingen
bedenken, sociale contacten opdoen, omgaan met winst en verlies
beurtgedrag dat soort dingen vinden wij heel belangrijk
Hoe komen deze aspecten terug tijdens de lessen bewegingsonderwijs?
Sowieso, ja wij trekken wat meer tijd uit voor, zodat de opdrachten
Vakvisie
zelfstandig kunnen doen. We geven niet zo maar alles aan, lossen niet
alle conflicten zelf op. Daarnaast krijgen ze vaak lessen waarin ze zelf
oplossingsgericht moeten werken. Van nou hier is de situatie hoe doe je dat.
Zelf teams maken, zelf opruimen klaarzetten. Ja de ruimte geven om zelf te
ontwikkelen eigenlijk. En inderdaad als ze partijen moeten maken, of ik laat
een leerling twee partijen maken of ze moeten het zelf oplossen.
Maar dan ook als het fout gaat, dan begeleid je ze daarin van goh hoe kun je
dat beter doen? Wat is er nou fout gegaan? Is dit handig? Wat is handiger?
Op die manier inzicht in hun gedrag. We zijn heel snel geneigd heb ik altijd
het idee om het op te lossen. En juist door zelf problemen te ervaren en ze
zelf de problemen ook op te laten lossen leren ze gewoon veel meer. En als
dat een keer ten koste gaat van de tijd, ja dat is dan hun pakkie an in feite.
Ik geef het aan, net als vandaag ook. Nou we hebben nog vijf minuten, doe het
zelf. Als zij dan vijf minuten gaan kletsen en oplossingen proberen te verzinnen.
Ja dan is er vervolgens geen speeltijd meer over. Maar op die manier leren ze het
wel het snelste. Kijk dat zijn dingen naast het sporten waar ze de rest van hun
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leven gewoon heel veel aan hebben. Zelf initiatief nemen, zelf dingen doen.
Kijk hier is het heel beschermend en klein en wij zitten er allemaal bovenop.
Maar een vervolgstudie of als ze hier van school gaan dan is dat niet en moeten
ze het ook zelf doen. Dus daar proberen we wel op voor te bereiden.
Op de mytylschool zijn er vaak groepen waar je lopende leerlingen en
leerlingen in een rolstoel samen hebt tijdens de les bewegingsonderwijs.
Hoe ervaart u dat?
Wij hebben het geluk dat we veel werken met homogene groepen.
Problemen
Wij kunnen als uitzondering op de meeste andere mytylscholen
werken met homogene groepen. We hebben lopers en rollers
groepen die we redelijk op niveau hebben kunnen indelen.
Hierdoor kan het niveau van de les omhoog. Ik heb dus niet
zo veel lopers/rollergroepen. Alleen bij de kleintjes.
Maar dat vind ik leuk.
Hoe zou u een tikspel aanpassen ?
Wij maken gebruik van tikbuizen. Dat zijn van die isolatie
Aanpassingen
buizen die je om verwarmingsbuizen kan doen. Dus daar zou ik zeker
gebruik van maken. En dan kan je ook naar aanleiding van de snelheid
van de leerling kan je een langere of een kortere tikbuis meegeven.
Want doen hoeft dat laatste stapje niet, in een rolstoel is dat laatste best
wel eng. Dat hoeft dan niet gezet te worden. Dus dat is wel een hulpmiddel.
Ik zou bij een tikspel vrijplaatsen in de zaal maken speciaal voor die
leerling of misschien zijn er ook wel zwakkere leerlingen die daar gebruik
van mogen maken. Ja, je kan doen met lintjes. Dat die persoon twee keer
getikt moet zijn voordat die echt af is. Als blijkt, ja het hangt er heel erg
vanaf hoe handig een leerling is. Maar dat zou je ook kunnen doen.
Van nou de eerste keer getikt lever je een lintje in, en ben je niet af.
En de tweede keer getikt heb je geen lintje meer in te leveren dus ben
je wel af. Of met balletjes of blokjes. Ow wat doen wij verder? Verder
doen wij eigenlijk niet zo heel veel anders. Ik denk dat je daar zelf al wel
een heel eind mee komt. Ja je kan met een overloopt spel net het veld
wat kleiner maken. Ik weet niet of je ook bal, of je ook afgooispelen
onder de tikspelen gaat doen?Dan kan je een helper inschakelen als de
rolstoeler tikker is bijvoorbeeld dan kan de loper zorgen dat hij de bal
steeds teruggeeft aan de rolstoelleerling. Omdat dat vaak het probleem
is bij een balspel. Om de bal op te rapen. Ja jeetje, we hebben verder
niet zo heel veel.
Tussenvraag: En als je bijvoorbeeld een bal gebruikt in een tikspel zou u
dan ook gebruik maken van een helper?
Nee dan zou ik gewoon met vrijplaatsen of zo gaan werken denk ik.
Aanpassingen
En wij zeggen altijd rolstoel is nooit af en ook de achterkant is niet af.
Omdat sommige kinderen zijn niet zo mobiel dat ze dat aan kunnen
zien komen dat een leerling echt op de voorkant getikt moet worden.
En ook met en balspel kan je ook je rolstoel gebruiken als schild. Ja, of je
kan inderdaad als een leerling, ja je kan ook tikgebieden afspreken.
Die kan je zo klein en zo groot maken als je wil.
Tussenvraag: Laten jullie ook wel eens een leerling een andere leerling
rijden?
Nee,eigenlijk nooit. Nee wij doen dat zelf wel eens om te helpen.
Aanpassingen
Maar dat is niet ons streven. Sowieso een loper ga je ook niet duwen,
ja dat klinkt heel krom maar het zijn in principe de benen van een
rolstoelleerling. En ja, probeer het toch altijd zo aan te passen dat het
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wel mogelijk is.
Tussenvraag: De leerling ook echt zelf laten rijden?
Ja, het is vooral het getikt worden denk ik. Ja dat komt vaker voor dan
wanneer de leerling in de rolstoel tikker is. Ja echt het tactische rijden
moet je dan gaan ontwikkelen. En dat kan je al sturen door die vrijplaatsen
op een tactische manier neer te leggen. Dan je die onderweg goed
tegenkomt. Ja op die manier valt er heel veel te ondervangen.
Weet je als wij zo’n leerling in de groep hebben die echt niet meekomen
dan al doende ontstaat dan een idee vaak. Omdat er geen methodes
voor zijn. Ik zou vooral de nadruk op vrijplaatsen en een tikbuis.
Tikbuizen ben ik sowieso wel fan van en dat gebruiken wij ook bij de lopers.
Dan kan zo’n korte maar dat kan ook een hele lange zijn. Dat is wat minder
bedreigend. En zeker ook een rolstoel leerling als die getikt moet worden en
jij bent de tikker en je staat er recht voor. Je moet heel dicht bij komen en
die leerling die rijd zo tegen jouw schenen op , dat is nogal pijnlijk. En met
een tikbuis kan je net iets meer buiten bereik staan en toch tikken. Dat is
ook veiliger. En veel kinderen vinden het ook veiliger. Je ziet wel eens van
die kinderen die altijd net een stapje te kort komen. Dat is meer de angst dat
ze niet dichter bij durven te komen dan dat ze het niet kunnen. En met zo’n
tikbuis hoef dat niet. Dan is die tikbuis dat laatste stapje.
Hoe zou u slagbal aanpassen voor een leerling in een rolstoel in het
reguliere onderwijs?
Bij ons is het branden tegen een bank. Wij kantelen dan een bank en
daar moet de bal tegenaan gerold worden en dan. Rolstoelleerlingen als
die niet bij de grond kunnen die hebben dan een hockeystick. Daarnaast
kan je ook afhankelijk van hoe ze kunnen slaan, kan je of met de hockeystick
de bal het veld inbrengen of wel met slaghout. Maar dat is en
beetje afhankelijk van de handfunctie. En van tussenhonken gebruik maken,
als ze de afstand niet halen dan zetten we gewoon op drie kwart of op de
helft zetten we een honk en dat is dan alleen voor die leerling. En als hij
dan daar is, is hij binnen. En dan als het spel dood is loopt hij wel door
naar het volgende honk omdat je andere in de knoei komt met hoeveel
er op een honk mogen staan. Maar dan verkort je de afstand eigenlijk
gewoon. En dat werkt perfect.
Tussenvraag: Een ook als de leerling in het veld staat maakt hij gebruik
van een hockeystick?
Ja , wij hebben dan als leerlingen bij de grond kunnen gebruiken ze geen
hockeystick en als ze niet bij de grond kunnen dan gebruiken ze een
hockeystick om de bal te stoppen. Maar dan is in de hoepel of in de
mand, ja dat kan wel als je daar een brander neerzet. Maar bij ons is
gewoon slagbal met rolstoelers is een band gekanteld. En dan kan die
daar zo tegenaan gespeeld worden.
En als u bijvoorbeeld stoeispelen zou geven? Hoe zou u dat aanpassen?
Ja, ook daar weer afhankelijk van de functie. Ik zou een tegenstander er
tegenover zetten die een beetje wel vergelijkbaar is qua durf. En als je
uit de rolstoel gaat dan op de knieën of op het zitvlak. Dan zijn er ook
nog genoeg oefeningen bij en andere oefeningen kun je wel verbouwen
naar zittend op de knieën. Op die manier kan er wel heel veel. In de
rolstoel doen wij zelf eigenlijk nooit stoeispelen. Wij halen ze er altijd uit.
Ja en duwen en trekken kan wel in een rolstoel maar dat is wel lastig. Ja
en als je dan twee rolstoelers hebt gaat dat nog wel dan kun je tegen
elkaar duwen met je beenstangen of de achterkant. Maar als je een loper
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en een rolstoeler hebt is dat al nog best wel heel moeilijk.
Hoe zorgt u er verder voor dat een leerling in een rolstoel zo veel
mogelijk bij de les wordt betrokken?
Nou stel nou we hebben klimmen klauteren of balanceren dan zijn we
vaak in een circuitvorm bezig dan kan je er ook en circuit tussendoor
zetten. Ik doe het ook wel eens aan de andere kant van de zaal maar
dan is de leerling ook altijd apart. Terwijl je er vaak juist gebruik kan
maken. Als er twee banken staan dan kan de leerling er tussendoor,
achteruit of weet ik veel wat. Op die manier kun je wel heel makkelijk
de leerling erbij betrekken. Door in hetzelfde circuit mee te draaien
maar dan net de opdachten wat aan te passen of tussendoor gewoon
andere opdrachten of ernaast andere opdrachten te zetten.
Tussenvraag: Dus eigenlijk zo veel mogelijk dezelfde oefenstof
maar net iets aangepast?
Ja, balancerend bijvoorbeeld over een bank lopen , ja wij hebben
dan rijplanken die je ernaast kan leggen. Of je zet gewoon een stel
pylonentjes neer waar tussendoor de slalom gedaan kan worden.
Maar hebt je toevallig twee situaties met een bank en twee ringen
ja dan daartussen ligt ruimteen daar kan je best iets mee doen.
Achteruit rijden of er onderdoor noem maar op. Maar vooral wel
het zelfde kringetje mee laten draaien. En dan mogen het wel
vervangende activiteiten zijn maar dat doen ze dan naast elkaar en niet.
En dat merk je dat kinderen vaak wel leuker vinden. En verder als de
lopende leerlingen met kleine ballen werken voor de rolstoelers
hebben we hele grote ballen bijvoorbeeld. Dat ze daar met de rolstoel
tegen kunnen duwen. Het is vaak met een kleine aanpassing ook al
goed . Even denken, klimmen klauteren lukt vaak niet maar rollen
bijvoorbeeld dan heb je heel veel leerlingen die uit de rolstoel kunnen
en ook mee kunnen doen op hun aangepaste manier.
Tussenvraag: Laten jullie alle leerlingen omkleden?
Bij ons doen de lopende kinderen een t-shirt, broek en schoenen aan.
Kinderen met aangepaste schoenen trekken alleen een gym t-shirtje aan
omdat die broek dan vaak niet lukt, ja dan moeten ook de schoen en de
kokers uit. En dan zeggen wij van ja dat is niet fijn dat duurt zo lang en dan ´
zeggen we dan maar alleen een t-shirt. En duwrolstoelleerlingen doen ook
alleen een t-shirt aan. Ja, dus die kleden ook gewoon om en na de les
opfrissen doen ze ook gewoon , nemen een handdoek en een washand
mee en dan is het opfrissen en omkleden. Dus er gelden echt gewoon
dezelfde regels en dezelfde afspraken.
Heeft u nog tips voor leerkrachten die in het reguliere onderwijs les
geven en een leerling in een handbewogen rolstoel in de klas hebben?
Ja, probeer zo veel mogelijk erbij te betrekken. En niet een uitzondering
ervan te maken. Dus dezelfde oefening met een kleine aanpassing.
Grotere bal, een hockeystick in plaats van rollen. Vaak zijn de kleine
aanpassingen, daar red je het al mee. Maar door een leerling echt andere
oefeningen te laten doen maak je het een uitzondering. En ja dat vinden
ze vaak niet leuk. En daarnaast liever te laag niveau dan te hoog niveau.
Laat ze ook dingen doen die ze kunnen en niet ervaren van ze niet kunnen.
Maar pas het zo aan dat je zeker weet dat ze mee kunnen doen en ga van
daaruit kijken of het misschien moeilijker of uitdagender moet. Maar
wat wij merken is dat veel kinderen vooral weten wat ze niet kunnen
als ze hier op school komen en niet meer weten wat ze wel allemaal
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kunnen. Positieve ervaringen zijn gewoon heel belangrijk.
Tussenvraag: Dat ze leren dat bewegen leuk is?
Ja, en wat ze kunnen. En dat ze nog heel veel kunnen. Want ze kunnen
nog heel veel in een rolstoel
Bent u geïnteresseerd in deze scriptie als hij af is?
Dat vind ik wel leuk. Ja maar je mag hem ook gewoon op de mail, digitaal,
dat is misschien wel zo handig. Nee, vind ik interessant. Daar hebben wij
ook wel wat aan.
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Wat heeft u gestudeerd?
Ik heb de Fontys Sporthogeschool in Tilburg gedaan.
Waarom heeft u voor deze opleidingen gekozen?
Ik wist al heel lang dat ik iets met sport en kinderen wilden gaan
doen. Lesgeven leek me leuk. Daarom heb ik voor de
Sporthogeschool gekozen
Wat is uw huidige functie?
Vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Wat is uw visie op bewegingsonderwijs?
Ik vind het ontzettend belangrijk dat leerlingen zelfstandig
leren werken en leren samenwerken. Maar ook dat ze grenzen
durven te verlegen en elkaar leren te accepteren. Ik vind het dan
niet zo belangrijk hoe goed een leerling een bewegingsvaardigheid
kan uitvoeren. Het sociale vind ik echt belangrijk. Daar richt ik
mijn lessen voor een groot deel op. Ja ik vind het leren van
motorische vaardigheiden ook belangrijk maar niet het belangrijkste.
Ik vind bewegingsonderwijs echt bij uitstek de gelegenheid om
leerlingen te leren samenwerken en zich te ontwikkelen. Ja dat
vind ik belangrijk. En als je dan naar het motorische kijkt vind ik dat
iedere leerling op zijn niveau mee moet kunnen doen met de les.
Iedere leerling met worden uitgedaagd.
Tussenvraag: Het ontwikkelen van sociale vaardigheden vind u
het belangrijkst?
Ja, nou niet helemaal. Niet alleen het sociale. Ook het ontwikkelen
van de leerling zelf. Zoals ik al zei. Het verlegen van grenzen enzo.
Hoe komen deze aspecten terug tijdens de lessen bewegingsonderwijs?
Ik laat de leerlingen heel veel in groepen. Dan gaat niet altijd
even makkelijk en snel maar ik vind dat ze dat wel moeten leren.
En ik probeer veel aan de leerlingen te vragen en ze zo veel mogelijk
zelf te laten ontdekken. Als een leerling bijvoorbeeld een opdracht
heeft en die kan hij niet uitvoeren probeer ik hem niet meteen te
helpen. Ik probeer hem met het stellen van vragen zelf het probleem
op te laten lossen. En bij het klaarzetten van de materialen probeer
ik de leerlingen erbij te betrekken. Dat gaat natuurlijk niet altijd maar
ik probeer het wel. En ja hoe komt het nog meer terug? Het aanbieden
van gedifferentieerde lesstof. Ik denk dat daar aan te zien is dat ik alle
leerlingen wil uitdagen op hun eigen niveau.
Op de mytylschool zijn er vaak groepen waar je lopende leerlingen
en leerlingen in een rolstoel samen hebt tijdens de les
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bewegingsonderwijs. Hoe ervaart u dat?
Ik vind het leuk. Leerlingen leren op die manier goed met elkaar om
te gaan en hun beperkingen. Ze leren elkaar te helpen maar ook te
accepteren. Ik denk dat het alleen maar goed is dat de groepen soms
gemengd zijn. Soms is het ook wel lastig. Zeker als je lopers, elo´s ,
handbewogen door elkaar hebt maar dat is ook wel weer een uitdaging.
Je wordt er heel creatief van. Maar het soms ook een beetje frustrerend.
Tussenvraag: Wat ervaart u dan als frustrerend ?
Nou soms heb je het gevoel dat je nog veel meer uit die
kinderen kan halen dan dat er op dat moment uitkomt. Of dat je een
aanpassing voor een leerling moet maken om mee te kunnen laten
doen aan een spel waardoor het hele idee van het spel weg is. Of
wanneer je bijvoorbeeld gaat klimmen en klauteren of trampoline
springen. Dat moet je echt aanpassen.
Hoe zou u een tikspel aanpassen ?
Ik zou bij een tikspel gebruik maken van een tikstok. Die gebruiken
wij veel. Dat vind ik ook echt een aanrader voor in het reguliere
onderwijs. Door de tikstok hoef je niet zo dichtbij te komen en is het
voor zwakke tikkers makkelijker om iemand af te tikken. Het kost bijna
niets en het is maar een kleine aanpassing. Afhankelijk van het tikken
kan je de lengte van de stok aanpassen. Een hele simpele aanpassing.
Tussenvraag: Maakt u nog meer aanpassingen?
Ja, ik werk veel met vrijplaatsen. Wij hebben van die tegels die je op
de grond kan leggen. Dat wekt heel goed of het speelveld aanpassen.
Je kunt het veld bijvoorbeeld kleiner maken als de leerling de tikker is.
Of je laat een andere leerling meehelpen met tikken. Dan moeten ze
ook weer samenwerken. Ja verder is het eigenlijk afhankelijk van de
snelheid en handigheid van de leerling. Sommige zijn zo handig dat ze
eigenlijk goed mee kunnen met de andere. Maar dat zal ik het reguliere
onderwijs wel anders zijn denk ik. Ik zou sowieso goed met de leerlingen
afspreken wanneer de leerling af is. En dan geld bij mij eigenlijk alleen
maar het lichaam. Dus alleen als de leerling op het lichaam is getikt is hij
af. Want ja op de stoel voelt hij niet. Ja je zou ook iets met levens kunnen
doen. Dan geef je de leerling bijvoorbeeld twee levens. Dan kan hij twee
keer getikt worden voordat hij echt af is.
Hoe zou u slagbal aanpassen voor een leerling in een rolstoel in het
reguliere onderwijs?
Ik zou dan gebruik maken van extra honken. Die kun je of tussen de
gewone honken leggen of als extra ronde maar dan moet je wel goed
letten op de veiligheid. En je zou ook met levens kunnen spelen. Dat kan
je ook doen bij zwakke lopers. Dan zijn ze niet meteen af maar hebben
ze nog een tweede kans. En als de leerling in het veld staat zou ik gebruik
maken van een hockeystick. Een tennisracket kan ook maar dat ligt aan
de leerling. Ja en je moet ervoor zorgen dat de honken niet te hoog zijn.
Bijvoorbeeld tapijttegels of van die stippen die je op de grond kan
leggen. Maar verder zou ik niet heel veel veranderen.
En als u bijvoorbeeld stoeispelen zou geven? Hoe zou u dat aanpassen?
Dat ligt er hel erg aan. Ik heb eigenlijk altijd de leerlingen uit de stoel
gehaald als dat kon. Dan kunnen ze simpele stoeivormen op hun knieën,
buik en rug doen . Je kunt ze dan bijvoorbeeld om een bal laten stoeien.
Dan ligt er en op zijn rug met een bal tussen zijn armen geklemd en probeert
de ander de bal af te pakken. Of elkaar van de mat af duwen etc. Maar
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dat ligt eraan wat de leerling kan en mag. Als ze in de wat hogere groepen
zitten kan je de houdgreep doen waar de zichzelf dan uit moeten bevrijden.
Maar echt staand judo doen wij ook niet dus dat probleem hebben we
eigenlijk niet zo. Ja en als ze niet uit de stoel mogen kun je trek en duw
vormen doen.
Hoe zorgt u er verder voor dat een leerling in een rolstoel zo veel mogelijk
bij de les wordt betrokken?
Ik probeer eigenlijk niets anders te doen. Waar ik wel op let is dat ik niet te
veel een uitzondering van het kind maak. Gewoon zo veel mogelijk
meedoen met de rest en als het echt niet lukt dan gaan we het anders
proberen. Maar wel proberen. Tenzij ik van te voren al weet dat het
echt niet gaat lukken. Want dan krijg je negatieve ervaringen en dat
is niet de bedoeling.
Heeft u nog tips voor leerkrachten die in het reguliere onderwijs les
geven en een leerling in een handbewogen rolstoel in de klas hebben?
Ja, wat ik net ook al zei behandel de leerling niet anders als alle
andere leerlingen. Vraag veel aan het kind zelf overleg met ouders en
vraag eventueel een ambulant begeleider voor begeleiding in de gymles.
En probeer niet te grote aanpassingen te maken en probeer gewoon
wat dingen uit. Hoe langer je de leerling in de klas zit hoe beter je weet
en wat het kind zelf ook weet dat het kan. Denk niet te moeilijk en
denk out side the box.
Bent u geïnteresseerd in deze scriptie als hij af is?
Ja, ik zou hem graag willen hebben. Ik ben benieuwd wat het word
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Wat heb je gestudeerd?
Alo, je zegt Fontys Sporthogeschool.
Waarom heb je voor deze opleiding gekozen.
Waarom? Eigenlijk was dat vanuit het CIOS. Ik ben daar in
aanraking gekomen met lesgeven. Eigenlijk ben ik naar het
CIOS gegaan voor de buitensport en toen heb ik een beetje de
smaak te pakken gekregen en dan wil je je les bevoegdheid hebben
en dan ga je naar de ALO. Dus toen ben ik in de tweede begonnen.
Wat is je huidige functie?
Nu nog gymleraar. Combinatiefunctionaris is vanaf februari
maar daar wordt geleidelijk naar toe gestroomd zeg maar.
Wat is je visie op bewegingsonderwijs?
Daar sluit ik me bij aan. Wat je net al vertelde. Het komt toch meer,
ook wat je terug vind het Basisdocument. Het zelf reguleren,
zelf dingen uitzoeken, elkaar helpen. Als je bijvoorbeeld kijkt bij
Lieke,al die kinderen helpen Lieke. En dat vinden ze ook
helemaal niet erg. Nou is dat trouwens wel een makkelijk klasje
maar dat is ook waar ik op hamer. Gewoon elkaar helpen.
Hoe komt jou visie op bewegingsonderwijs terug in de les?
Die zelfstandigheid weer. Dus dat ze echt zelf aan de slag gaan,
zelf ook bezig zijn, zelf dingen uitvinden, zelf dingen regelen.
En niet dat ze met elk klein dingetje ; he kunt u alsjeblieft
helpen? Je wilt altijd wel helpen maar. En met ruzie maken
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en zo, eerst even zelf uitzoeken en als je er niet uitkomt dan
kom je maar naar mij toe. En de arrangementen zelf die richt
je zo in dat ze eigenlijk al weten wat ze gaan doen. Dat het
eigenlijk al voor zich spreekt. En dat richt je dan ook weer
in op een of andere manier verschillend. Dat het ook gelijk
veilig is. Veiligheid is ook. Is eigenlijk wel het aller belangrijkste
gedeelte van de les. En dat zie je ook bij de kinderen terug,
dus ook weer dat ze elkaar hulp verlenen, maar dat ze mekaar
ook wel motiveren. Dus toch steeds het positieve. En dat zie
je allemaal wel terug denk ik tijdens de les. Vooral structuur.
Het ziet er wel heel streng uit maar daar blijf ik bij als je dat niet
doet in zo´n vrije situatie dan wordt het steeds meer chaos. Dan
zal de eerste lessen mee vallen maar op een gegeven moment
krijg je echt dat ze niet luisteren en zo. En nou worden ze er wel
steeds aan herinnend en ze mogen wel elkaar daar ook aan
herinneren. Ja gewoon lekker zelf werken en ook veel doen.
Heel veel bezig zijn.
Tussenvraag: Oké dus meer een open les maar wel
gestructureerd?
Wel gestructureerd maar wel dat ze lekker continu bezig zijn.
Dus heel veel werk ik ook in vlakken. Ook bijvoorbeeld weer
vanuit het basisdocument.
Je hebt een leerling in een rolstoel in de klas.
Hoe ervaar je dat?
Leuk. Ja ik vind het leuk. Maar ze zit nou niet meer in een
rolstoel tijdens de les. Die heb ik zo snel mogelijk verbannen.
Ze maakt nu gebruik van een looprek. En soms loopt ze zonder.
Hoe pas je de les aan als je bijvoorbeeld tikspelen geeft?
Daar hebben we het heel bewust over gehad. Dat zou je aan
kunnen passen. In veel situaties is dat gewoon niet haalbaar.
Omdat je maar een kind hebt. En je wilt wel graag dat het
kind erin meegaat. Dus dat zijn vaak toch kleine aanpassingen
die je doet. Bij Lieke bijvoorbeeld met tikspelen dan gaat de
rollater die gaat wel mee. Dan loopt ze gewoon met de rollater.
En dan ook wordt ze gewoon getikt. Bijvoorbeeld met dat
poortentikkertje. Dan klaar gaan staan word gewoon bevrijd.
En dan ligt ze wel goed in de klas. Dat is denk ik ook wel een
voorwaarde voor die kinderen. Om ook gewoon goed mee te
kunnen. Op zich is het een heel leuk klasje. Ze wordt helemaal
opgenomen en ook ze vinden het allemaal , maar dat is ook al
natuurlijk vanaf heel klein en die andere kinderen weten ook
niet beter. Lieke is Lieke. Zo moet je het zelf ook zien. Het is niet
een kind met een handicap nee het is gewoon een kind. Gewoon
lekker mee laten doen met alles. Bijvoorbeeld met tikken. Dan ga
ik met haar tikken. Dus dan is het gewoon hand vast en dan gaan
we samen tikken. Of ze doe dat wel eens met Sjan, dat kan
ook nog. Met een klimsituatie, dan klim ik zelf achter haar mee.
Mocht ze dan weg geleiden dan kan ik haar gelijk vastpakken. Ik
wil ook heel duidelijk steeds dat ze het in delen doet. Met klimmen
klimt ze een stuk omhoog dan spreek ik even met haar af van ; jo
wacht even, nou dan wacht ze even dan ga ik onder het
klimrek staan dan kan ze bijvoorbeeld gaan hangen en dan naar
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benden springen. Het is gewoon heel veel communiceren. Van het
vind je dit goed?Zullen we dit gaan doen? Vind je het goed
als ik jouw op die manier vastpak? Dat is ook wel heel belangrijk.
Ook naar het kind toe. Ze zijn oud genoeg dus je kunt heel veel dingen
vragen. Wil je dat wel of wil je dat niet? Vind je dat op die manier
fijn? Je hebt toch wat meer lichamelijk contact. En er zijn soms dagen
dat ze daar geen zin in heeft. Nou ja prima dan doen we het niet.
En andere dagen wel. Dat varieert. Dat heb ik trouwens wel als
hoofdkeuze vak gehad op het CIOS. Bewegen en hulpverlenen dat is
ook wat lichamelijk. Dus ik heb wel een achtergrond.
En met een trefbal spel. Doet ze dan ook gewoon mee?
Of hebt je dan speciale regels?
Nee, ze kan gewoon afgegooid zijn. En het zijn ook zachte ballen dus.
En bij slagbal?
Ze hebben nog niet echt het spelletje slagbal gedaan. Soms zie je
dingen wel eens door de vingers. De kinderen vinden het allemaal
prima. En het gaat vooral om de beleving van Lieke dan. En zelf heeft
ze dan ook iets van ja dan ben ik af. Oké, net als alle andere.
Dan heeft ze het wel geprobeerd. Bijvoorbeeld lopen naar een
eerste honk of iets. Of gewoon zelf meegaan. Of er net voor zorgen
dat die bal zo ver weg gaat dat ze wel even. Alleen om voor een kind
een hele spelsituatie aan te passen ja dat is gewoon niet te doen.
Dus het zijn toch steeds kleine dingen die je aan moet passen.
Ik laat haar zo veel mogelijk doen.
Hoe pas je stoeispelen aan? Doet ze daar ook met klas mee?
Ja, judopak aan en lekker meedoen. En daar heb je er dan
helemaal geen kind aan want ze is wel sterk in haar bovenlijf.
Dat valt nog vies tegen voor andere kinderen. Dan kan ze
redelijk meedoen. Ze mist gewoon de power in haar benen.
Op dit moment nog.
Hoe zorg je er verder voor dat Lieke zo veel mogelijk bij de
les wordt betrokken?
Dat gebeurt eigenlijk al vanzelf. Omdat je het kind ook gewoon
benaderd als een kind wat ook gewoon bij de rest van de klas
hoort. Ongeacht of je nou wat hebt ja of nee. Dus ook als ze
vervelend is krijgt ze ook op haar donder. En op precies
dezelfde manier als alle andere kinderen. Alleen je moet haar
iets wat vaker ondersteunen. Maar je probeert wel juist niet
heel de les daarmee bezig te blijven en dat is ook niet geheel
mijn taak omdat de MRTer er ook bij is alleen Sjan kan niet
meer zo goed uit de voeten dus dan wordt het automatisch toch
wat meer bij mij weggelegd. Dat vind je ook veel leuker want
je geeft haar natuurlijk ook gewoon gymles. Nee ik probeer toch
echt alle kinderen evenveel aandacht te geven ondanks dat
Lieke iets meer aan bod zou komen. En dat is denk ik voor haar
ook wel belangrijk want dan het je ook het idee van he ik ben
gewoon een van de kinderen en niet apart.
Ze gymt ook gewoon in haar gymkleren.
Tussenvraag: Sjan is er echt speciaal voor Lieke?
Ja, die komt echt speciaal voor Lieke. Alleen bij veel dingen
is het makkelijker als ik het doe. Klimmen bijvoorbeeld.
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Heb je nog tips voor andere leerkrachten die een
leerling in een rolstoel in de groep hebben?
Ja dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat voor beperking
een kind heeft. In het geval van Lieke. Dat een kind een kind is.
Je benaderd ze allemaal op dezelfde manier en laat ze maar lekker
veel dingen uit proberen. Vallen en opstaan is niet zo erg. Ook niet
als je een beperking hebt. Juist van dat vallen en opstaan ga je
dingen leren. Soms hou je ze wel iets terug als je weet van dat zou
je niet kunnen of nog niet kunnen. Ze kunnen veel meer dan je denkt.
Ben je geïnteresseerd in deze scriptie als hij af is?
Ja
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Bijlage IV Interviews uitgewerkt per label
In bijlage 4 zijn alle fragmenten uitgewerkt die bij het desbetreffende label horen. Stukken die niet
van belang zijn voor het onderzoek zijn weggelaten.
Uitwerking fragmenten
Nummer:
Label :

1
Opleiding

Fragment
Nummer :

Inhoud:

I. 1
I. 2
II. 1
II. 2
III. 1
III.2

IV.1
IV.2
V. 1
V. 2
VI.1
VI.2

Na de basisschool ben ik naar de Havo gegaan, na Havo naar de ALO.
Omdat ik al heel snel wist dat ik dit wilden.
En dat het dit is, dat wist ik toen natuurlijk nog niet.
Maar ik vond sporten altijd leuk en ik dacht dat ik dat wel leuk vond. En dat was ook.
De ALO en PMT
Nou de ALO omdat ik gymjuf wilden worden. Dan is dat de enige optie. En PMT omdat ik veel
meer geïnteresseerd was in het gedragsmatige aspect. En de verstoorde ontwikkeling bij
kinderen om ze daar mee te kunnen helpen.
Ik heb gestudeerd aan de CALO. De katholieke academie voor Lichamelijke opvoeding.
En daarna heb ik nog een opleiding gevolgd in Den Bosh, voor Motorisch Remedial Teacher.
Ik wist eigenlijk al van jongs af aan dat ik les wilden gaan geven.
En mijn grootste hobby was sport. Dus het was logisch dat ik iets met sportles wilden gaan
doen. En volgens mij dat ook het enige wat ik kon. Ik was niet zo briljant dat ik iets met
medicijnen of advocatuur kon gaan doen. Dus ik wilden gewoon lesgeven in het sporten. De
tweede opleiding ben ik gaan doen omdat ik wist dat ik het snel saai zou vinden als ik alleen
maar met gewone kinderen zou werken. Omdat je dan veel te veel in standaarden zit te
denken. en zes weken trefbal, en dan zes weken badminton en dan zes weken handstand
doorrol en radslagen daar had ik geen zin in. Dus ik wist dat ik met andere kinderen wilden
gaan werken. En daar heeft de ALO mij slecht op voorbereid dus moest ik iets anders. Dus
daarom heb ik MRT gedaan. Dus daar krijg je te maken met kinderen die ergens een
ontwikkelingsstoornis hebben. Waar dan ook. En dan probeer je met bepaalde
therapievormen de stoornis zo snel mogelijk te vinden en daarna op te lossen met speelse
sportieve vormen.
Ik heb de Fontys Sporthogeschool gedaan en daarna heb ik OZO nog erachteraan gedaan
met afstudeerrichting MRT.
Ik wilden graag gymdocent worden.
Ik heb de Fontys Sporthogeschool in Tilburg gedaan.
Ik wist al heel lang dat ik iets met sport en kinderen wilden gaan doen. Lesgeven leek me
leuk. Daarom heb ik voor de Sporthogeschool gekozen
Alo, je zegt Fontys Sporthogeschool.
Waarom? Eigenlijk was dat vanuit het CIOS. Ik ben daar in aanraking gekomen met lesgeven.
Eigenlijk ben ik naar het CIOS gegaan voor de buitensport en toen heb ik een beetje de
smaak te pakken gekregen en dan wil je je les bevoegdheid hebben en dan ga je naar de ALO.
Dus toen ben ik in de tweede begonnen
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Ja. Nou ja in principe wel. Je hebt natuurlijk wel neventaken , maar dat is wel mijn primaire
taak.
Ik doe werkgroep sport.
Een werkgroep om zoveel mogelijk leerlingen mee te laten doen aan de
schoolsporttoernooien. Gewoon buitenschoolssporten maar dan niet wekelijks maar
incidenteel.
Nou, ik heb wel neven taken maar dat is eigenlijk alleen maar vrijwillig. Dus niet betaald. Ik
geef af en toe nog les op sportscholen nog. Als invaller, voor als mensen ziek zijn.
Dan weten ze me nog te vinden. Maar dat is steeds minder. En ik zit in een advies commissie
voor de KVLO, voor het primair onderwijs. Dat is niets anders dan gewoon geluiden opvangen
van het werkveld in heel Nederland. En de KVLO zeg maar aansturen van joh wij horen dat
geluid vanuit Nederland ga daar eens Kamervragen over stellen of ga daar eens geld
instoppen dat er onderzoek komt. Dus daar zit ik in de advies commissie. Namens het
speciaal onderwijs binnen de commissie primair onderwijs. Dus dat doe ik voor de lol
eigenlijk. Dat is leuk.
Ja, daarnaast doe ik een ochtend in de week ben ik bezig met herindicatie van de
leerlingen. Motoisch gedeelte moet ik dan omschrijven hoe ze moeten functioneren. En dat
is om ze, zeg maar voor het CBI voor de Indicatiestelling. Daarna wordt gekeken of ze hier
nog op school thuis horen.
Vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Nu nog gymleraar. Combinatiefunctionaris is vanaf februari maar daar wordt geleidelijk naar
toe gestroomd zeg maar.
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Dat de leerlingen zich op hun eigen niveau en binnen hun eigen mogelijkheden zo goed
mogelijk ontwikkelen. En kijkend vooral naar wat ze wel kunnen en niet naar wat ze niet
kunnen. En ze dan gewoon lekker zo vrij mogelijk, zo vaak mogelijk, zo zelfstandig mogelijk
laten bewegen.
Door ze op verschillende manieren uit te dagen, door ze zelf te laten ervaren, door ze
verschillende rollen te laten innemen. Zoiets.
Dat bewegen vooral een middel is . En vooral leerlingen te leren ervaren waar hun
mogelijkheden liggen. Wat ze vooral wel en wat ze vooral niet moeten doen. Gewoon
grenzen leren verkennen zowel op motorisch als sociaal emotioneel gebied. Leren
samenwerken. Ja, plezier beleven aan bewegen.
Door zo veel mogelijk rekening te houden met verschillen. Leerlingen zelf voor bepaalde
dingen te laten kiezen en zelf regels te laten bedenken, zelf ook oplossingen zoeken voor
problemen. Ja , elkaar helpen, hulp vragen.
Vooral daar. Ja wel binnen een bepaalde structuur. Bij de ene klas is dat natuurlijk totaal
anders dan bij de andere. Maar het is wel belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen om
bijvoorbeeld met ander materiaal eens een keertje te experimenteren .
Mijn visie op het bewegingsonderwijs is dat ik het heel belangrijk vind dat je weet wat je kan
met je lijf. En met je lijf bedoel ik niet wat katholieken bedoelen alleen het stukje lijf. Maar lijf
is gewoon mijn zijn. Wat je kan en wat je niet kan. En wat je niet kan of je daar hulp voor
nodig hebt van andere of dat je gewoon moet accepteren dat kan ik gewoon eventjes niet.
Dus daarom vind ik het heel belangrijk. En ik vind bewegingonderwijs bij uitstek geschikt om
groepsprocessen te beïnvloeden
Na niet alleen het sociale, groepsprocessen. Groepsprocessen, er zitten verschrikkelijk veel
individuele dingen in een groepsproces. Maar ik vind een groepsproces zo interessant en dat
is zo belangrijk in heel je leven bij alles wat je doet. Dus hoe je omgaat met collega’s, met je
buren met je alles. En daar kun je in een les bewegingsonderwijs zo verschrikkelijk goed
oefenen, trainen met je leerlingen met jezelf. En daarom vind ik bewegingsonderwijs zo
goed.
Ik vind het bewegen ja eigenlijk meer het middel. Want ik vind de kunstjes leren niet zo
belangrijk. Dus dat is niet het doel maar ik vind mensen worden betere mensen als ze weten
wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Waar hun beperkingen zitten. In alles. En lessen
bewegingsonderwijs geven dat veel duidelijker aan vaak als wanneer je achter een tafeltje zit
en gewoon knappe sommen oplost of mooie zinnen vertaald.
Ik hoop dat het belangrijkste gedeelte terug komt uit de ervaring van de kinderen zelf. Dus
dat ze meemaken dat ze iets niet kunnen en dat ze zelf dan zoiets hebben van hey ik kan dit
helemaal niet dus ik moet hulp vragen. Ik probeer ze er een beetje in te sturen, niet te veel.
Want ik kan niet zeggen, joh jij moet daar hulp vragen. Dat wil ik niet . Maar ik probeer ze wel
een klein beetje te sturen. En ik probeer zo veel mogelijk te kijken naar de problemen die er
zijn bij individuele kinderen en eventueel in groepjes. En daar mijn lessen een bepaalde kant
op te sturen. Dus als je bijvoorbeeld een groep hebt waarin meer dan de helft eigenlijk een
leidende functie heeft dus die allemaal kapiteintjes willen zijn en het allemaal voor het
zeggen willen hebben ga ik dus expres die kinderen in een situatie brengen dat ze alles
mogen behalve de leiding nemen. En dat is jah, zo hoop ik dat ze uiteindelijk toch weer zelf
de knop om kunnen zetten dat ze denken ;he’ dat is helemaal niet zo makkelijk om niet de
leiding te nemen bijvoorbeeld.
Ja , dat hoop ik dat ik dat doe. Dat ik ze niet alles in de mond leg.
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Maar juist door heel dwingend te zijn in je oefen vormen of in je spelkeuzes. Dat je ze zelf
laat beseffen wat ze doen en waarom ze dat doen en dat ze ook in hun omgang met andere
mensen steeds beter daarmee om kunnen gaan. En dan vind ik het bewegen nog eigenlijk
echt wel het middel. Nog steeds.
Wij richten ons heel erg op zelfstandigheid vergroten. En wat wij heel belangrijk vinden is
plezier in bewegen. Heel veel kinderen die hier op school komen hebben toch, als ze later op
school komen negatieve ervaringen achter de rug. Wij vinden het gewoon hel belangrijk dat
ze weer plezier in bewegen krijgen. Zodat het weer uitdagend word en ze
hopelijk ook in hun verdere leven zullen gaan sporten.
Ja, dat is mooi als je dat bereikt. Daar doe je het graag voor. En dan naast zelfstandigheid
vergroten, zo veel mogelijk zelf doen. Zelf oplossingen bedenken, sociale contacten opdoen,
omgaan met winst en verlies beurtgedrag dat soort dingen vinden wij heel belangrijk .
Sowieso, ja wij trekken wat meer tijd uit voor , zodat de opdrachten zelfstandig
kunnen doen. We geven niet zo maar alles aan, lossen niet alle conflicten zelf op. Daarnaast
krijgen ze vaak lessen waarin ze zelf oplossingsgericht moeten werken. Van nou hier is de
situatie hoe doe je dat. Zelf teams maken, zelf opruimen klaarzetten. Ja de ruimte geven om
zelf te ontwikkelen eigenlijk. En inderdaad als ze partijen moeten maken , of ik laat een
leerling twee partijen maken of ze moeten het zelf oplossen. Maar dan ook als het fout gaat,
dan begeleid je ze daarin van goh hoe kun je dat beter doen? Wat is er nou fout gegaan? Is
dit handig? Wat is handiger? Op die manier inzicht in hun gedrag. We zijn heel snel geneigd
heb ik altijd het idee om het op te lossen. En juist door zelf problemen te ervaren en ze zelf
de problemen ook op te laten lossen leren ze gewoon veel meer. En als dat een keer ten
koste gaat van de tijd, ja dat is dan hun pakkie an in feite. Ik geef het aan, net als vandaag
ook. Nou we hebben nog vijf minuten, doe het zelf. Als zij dan vijf minuten gaan kletsen en
oplossingen proberen te verzinnen. Ja dan is er vervolgens geen speeltijd meer over. Maar op
die manier leren ze het wel het snelste. Kijk dat zijn dingen naast het sporten waar ze de rest
van hun leven gewoon heel veel aan hebben. Zelf initiatief nemen, zelf dingen doen. Kijk hier
is het heel beschermend en klein en wij zitten er allemaal bovenop. Maar een vervolgstudie
of als ze hier van school gaan dan is dat niet en moeten ze het ook zelf doen. Dus daar
proberen we wel op voor te bereiden.
Ik vind het ontzettend belangrijk dat leerlingen zelfstandig leren werken en leren
samenwerken. Maar ook dat ze grenzen durven te verlegen en elkaar leren te accepteren. Ik
vind het dan niet zo belangrijk hoe goed een leerling een bewegingsvaardigheid kan
uitvoeren. Het sociale vind ik echt belangrijk. Daar richt ik mijn lessen voor een groot deel op.
Ja ik vind het leren van motorische vaardigheiden ook belangrijk maar niet het belangrijkste.
Ik vind bewegingsonderwijs echt bij uitstek de gelegenheid om leerlingen te leren
samenwerken en zich te ontwikkelen. Ja dat vind ik belangrijk. En als je dan naar het
motorische kijkt vind ik dat iedere leerling op zijn niveau mee moet kunnen doen met de les.
Iedere leerling met worden uitgedaagd.
Ja, nou niet helemaal. Niet alleen het sociale. Ook het ontwikkelen van de leerling zelf. Zoals
ik al zei. Het verlegen van grenzen enzo.
Ik laat de leerlingen heel veel in groepen. Dan gaat niet altijd even makkelijk en snel
maar ik vind dat ze dat wel moeten leren. En ik probeer veel aan de leerlingen te vragen en
ze zo veel mogelijk zelf te laten ontdekken. Als een leerling bijvoorbeeld een opdracht heeft
en die kan hij niet uitvoeren probeer ik hem niet meteen te helpen. Ik probeer hem met het
stellen van vragen zelf het probleem op te laten lossen. En bij het klaarzetten van de
materialen probeer ik de leerlingen erbij te betrekken. Dat gaat natuurlijk niet altijd maar ik
probeer het wel. En ja hoe komt het nog meer terug? Het aanbieden van gedifferentieerde
lesstof. Ik denk dat daar aan te zien is dat ik alle leerlingen wil uitdagen op hun eigen niveau.
Daar sluit ik me bij aan. Wat je net al vertelde. Het komt toch meer, ook wat je terug vind
het Basisdocument. Het zelf reguleren, zelf dingen uitzoeken, elkaar helpen. Als je
bijvoorbeeld kijkt bij Lieke,al die kinderen helpen Lieke. En dat vinden ze ook helemaal niet
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erg. Nou is dat trouwens wel een makkelijk klasje maar dat is ook waar ik op hamer. Gewoon
elkaar helpen.
Die zelfstandigheid weer. Dus dat ze echt zelf aan de slag gaan, zelf ook bezig zijn, zelf dingen
uitvinden, zelf dingen regelen. En niet dat ze met elk klein dingetje ; he kunt u alsjeblieft
helpen? Je wilt altijd wel helpen maar. En met ruzie maken en zo, eerst even zelf uitzoeken
en als je er niet uitkomt dan kom je maar naar mij toe. En de arrangementen zelf die richt je
zo in dat ze eigenlijk al weten wat ze gaan doen. Dat het eigenlijk al voor zich spreekt. En dat
richt je dan ook weer in op een of andere manier verschillend. Dat het ook gelijk veilig is.
Veiligheid is ook. Is eigenlijk wel het aller belangrijkste gedeelte van de les. En dat zie je ook
bij de kinderen terug, dus ook weer dat ze elkaar hulp verlenen, maar dat ze mekaar ook wel
motiveren. Dus toch steeds het positieve. En dat zie je allemaal wel terug denk ik tijdens de
les. Vooral structuur. Het ziet er wel heel streng uit maar daar blijf ik bij als je dat niet
doet in zo´n vrije situatie dan wordt het steeds meer chaos. Dan zal de eerste lessen mee
vallen maar op een gegeven moment krijg je echt dat ze niet luisteren en zo. En nou worden
ze er wel steeds aan herinnend en ze mogen wel elkaar daar ook aan herinneren. Ja gewoon
lekker zelf werken en ook veel doen. Heel veel bezig zijn.
Wel gestructureerd maar wel dat ze lekker continu bezig zijn.
Dus heel veel werk ik ook in vlakken. Ook bijvoorbeeld weer vanuit het basisdocument
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Ja, het is natuurlijk lastig,je moet gewoon wat creatiever zijn en je moet van te vormen wat
beter nadenken over hoe je het aanpakt en ze aanpast. Maar het voordeel hier is dat je alles
hebt. Dus je hebt en je lopers groepen en je rollergroepen en samengestelde groepen. Bij de
samengestelde groepen dan moet je gewoon net iets meer en beter over na denken. Maar
het is geen beperking. Het zijn gewoon normale lessen. Je kunt alles voor lopers en rollers zo
aanpassen dat iedereen mee kan doen.
Nou, leuk! En ik vind het vooral heel goed zodat leerlingen gewoon leren met elkaar om te
gaan en elkaar te helpen waar nodig maar ook om hulp te vragen en ja, oplossingen te
verzinnen voor elkaar. Hoe kunnen we toch het spel spelen zodat iedereen zijn steentje
bijdraagt.
Dat verschilt heel erg per les. Dus in een toestelles is het vaak heel makkelijk op te lossen
omdat je in je organisatievorm gewoon heel makkelijk een toestel net even anders neer kan
zetten waar door ze er toch gebruik van kunnen maken. En in een spelles vind ik het vaak
lastig. En merk ik da het niet voor de leerlingen lastig is maar wel voor mij zelf omdat het dan
zo’n ander soort spel wordt voor de genen die in een rolstoel zit of juist voor de genen die
dan loopt dat het soms een beetje frustrerend aanvoelt. Dan denk ik; Ja dit mag ik eigenlijk
geen basketbal meer noemen. Als een leerling in een elektrische rolstoel de basketbal op de
stoel legt en mag vijf tellen rijden of zo en dan mag ie hem eraf duwen of eraf laten halen.
Dan denk ik ;ja. Soms voelt dat rot. Maar ik denk dat het voor de leerlingen geen probleem is.
Dus het is een beetje afhankelijk van de leerlingen en van de soort les die je geeft.
Wij hebben het geluk dat we veel werken met homogene groepen.
Wij kunnen als uitzondering op de meeste andere mytylscholen werken met homogene
groepen. We hebben lopers en rollers groepen die we redelijk op niveau hebben kunnen
indelen. Hierdoor kan het niveau van de les omhoog. Ik heb dus niet zo veel
lopers/rollergroepen. Alleen bij de kleintjes. Maar dat vind ik leuk.
Ik vind het leuk. Leerlingen leren op die manier goed met elkaar om te gaan en hun
beperkingen. Ze leren elkaar te helpen maar ook te accepteren. Ik denk dat het alleen maar
goed is dat de groepen soms gemengd zijn. Soms is het ook wel lastig. Zeker als je lopers,
elo´s , handbewogen door elkaar hebt maar dat is ook wel weer een uitdaging.
Je wordt er heel creatief van. Maar het soms ook een beetje frustrerend.
Nou soms heb je het gevoel dat je nog veel meer uit die kinderen kan halen dan dat er op dat
moment uitkomt. Of dat je een aanpassing voor een leerling moet maken om mee te kunnen
laten doen aan een spel waardoor het hele idee van het spel weg is. Of wanneer je
bijvoorbeeld gaat klimmen en klauteren of trampoline springen. Dat moet je echt aanpassen.
Leuk. Ja ik vind het leuk. Maar ze zit nou niet meer in een rolstoel tijdens de les. Die heb ik zo
snel mogelijk verbannen. Ze maakt nu gebruik van een looprek. En soms loopt ze zonder
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Verschillend. Je kunt de snelheid van de anderen aan laten passen. Je kunt ze een extra
opdracht meegeven. Je kunt de roller extra hulpmiddelen geven zodat hij wat sneller is, met
iemand moet samenwerken of een extra tikstof heeft of een bal heeft. Dat hij gewoon wat in
zijn voordeel is. Of je kunt die anderen juist een opdracht geven
dat ze wat beperkter zijn. Dat ze alleen maar achteruit mogen lopen, of alleen maar mogen
lopen en niet mogen rennen.
Nou ja, dat ligt eraan. Sommige kunnen natuurlijk heel goed zelf een bal van de grond halen
en anderen niet. Dus of je sjouwt jezelf en breuk of je geeft hem geen bal. Dus het kan
allebei.
Dat ligt eraan. Weet je, sommige leerlingen kun je eruit halen. En dan kun je hetzelfde
aanbieden als voor de lopers.En kan dat niet ,en wil je inderdaad in de rolstoel houden dan
moet je meer denken aan duw en trek vormen. Met tweetallen, kan makkelijk.
Het verschilt een beetje. Bij handbewogen zou ik ze of eruit halen als dat kan en zo niet dan
duw en trekvormen, met tweetallen of met materialen, of elkaar voortbewegen. Dat soort
zaken.
Nou sowieso het gebruik van een tikstok is wel heel handig. Die foamstok die wij hebben.
Soms ook het afbakenen van een bepaald gebied. Dat leerlingen niet helemaal in de rondte
rijden en constant af zijn. En gewoon de regels aanpassen. Je mag die niet als eerste gaan
tikken. Ander materiaal gebruiken.
Materiaal wat je ,in plaats van een kleine bal te gebruiken die iedereen op kan rapen van de
grond , bij de leerling in de rolstoel een grote bal gebruiken die ze niet op hoeven te rapen,
waar je gewoon tegenaan kan rijden of met je armen een zet tegenaan kan geven. Ja , zo zijn
er zoveel oplossingen te bedenken. Of samen met een andere leerling.
Ja, ligt er ook aan hoe goed iemand handbewogen rolstoel rijd. Als je de bal van de grond af
kan rapen, dan kan het soms wel. Maar je moet er wel rekening mee houden dat het voor
zo’n leerling gewoon veel moeilijker is want hij moet alles met zijn armen doen. Of eens een
keertje bij de leerling in de rolstoel beginnen. Het spel bedenken om die leerling heen. Zodat
je het moeilijker maakt voor de rest. In plaats van dat diegene in de rolstoel steeds de gene is
die andere opdrachten heeft. Juist en keer de andere. De rest van de klas een andere
opdracht geven.
Bijvoorbeeld voortbewegingvormen van de andere kinderen veranderen. Dus dat ze niet meer
mogen rennen maar alleen maar ik noem maar iets, op hun billen schuiven of achteruit lopen
of met je handen en voeten op de grond. Zodat het tempo wat gelijker ligt.
Voor als ze in de lopende partij zijn sowieso honken waar je met je rolstoel op kan staan. Of
anders geen, niet honken waar je op moet staan maar een pylon neerzetten met een
pittenzakje erop die je eraf moet gooien om te zien dat je daar geweest bent. Als je in het
veld staat met hockeystick. Omdat natuurlijk oprapen van de grond niet te doen is. Ja tenzij
ze heel goed kunnen vangen en gooien maar dat heb ik nog nooit mee gemaakt. Heel veel
met hockeysticks of bounceballen. Ik noem ze altijd tamponbalsticks. Die dingen. Of met een
andere bal spelen . Slaan is vaak ook lastig. Een buis waar ze de bal in kunnen gooien zodat
die kan weg kan rollen .
Nou stoeien kan ook al met je duim. Je kunt ook al duim worstelen of zittend op de grond of
zittend allebei op een stoel kun je ook al proberen zijn hoofd aan te tikken allebei tegelijk dat
kan ook al bij stoeispelen. Maar je kunt ze ook gewoon uit de rolstoel halen. Ligt er maar net
aan of dat kan. En dan kan ie hartstikke veel. Ik bedoel je kan ook op je buik en op je rug
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rollen, ik maak daar nooit zo veel aanpassingen aan. Oké , de kanteltechnieken zijn natuurlijk
lastig omdat je ,je kunt niet echt onder iemand kruipen omdat iemand niet op zijn knieën en
op zijn handen kan zitten. Soms kan dat ook weer wel. Je past het wel aan maar eigenlijk
kunnen ze alles wel hetzelfde doen. Ik bedoel , wij gaan met judo of met stoeispelen toch
nooit echt richting staande stoeispelen omdat het vallen gewoon veel te lastig is. En dan kan
eigenlijk alles. Of je past het aan dat ze niet met handen en knieën moeten kruipen en elkaar
met de schouders eraf of met hun kont eraf mogen duwen met de mat maar dan doe je alles
met billen en handen . Dan kan iedereen weer meedoen.
Dat is eigenlijk ook heel wisselend per groep . Over het algemeen probeer ik samen met de
leerlingen een oplossing te bedenken van goh we zijn hier nou met acht lopers er zijn twee
rolstoelers hoe gaan we het doen? Want als een rolstoeler nou tikker is hoe lossen we dat
op. En dan sta je er vaak van te kijken welke oplossingen er uit de groep komen. Ik kan dat
heel keurig gaan zitten bedenken ik had natuurlijk zelf al twintig of dertig oplossingen en dan
komen er toch nog verassende oplossingen vanuit de groep. Dat is gewoon eerlijk maken
zodat er voor de rolstoelers net zo veel kans is als voor lopers. Dus daar ben ik over het
algemeen voor. Om het bij leerlingen terug te leggen. En als er niks gebeurd probeer ik ze
twee of drie opties te geven waar ze dan uit kunnen kiezen.
Bijvoorbeeld als een rolstoeler de tikker is dan mag je niet rennen. Dan mag je alleen
wandelen. Of de rolstoeler mag je alleen maar tikken op de knieschijven en de anderen,
lopers, mag je overal tikken.
Wisselend. Want het is natuurlijk allebei de kanten op een aanpassing. Ja, ik vind het allebei
de kanten op. Het is voor allebei een aanpassing want voor lopers is er niks zo kloterig
natuurlijk als ze niet kunnen rennen. Maar voor rolstoelers op de knieën tikken is eigenlijk
een wijziging van niks. Dat is gewoon effen nadenken en verder hoeft daar niemand onder te
lijden. Toch? Denk ik.
Dat ligt een beetje aan de rolstoelers. Je hebt natuurlijk rolstoelrijders die heel goed bij de
grond kunnen zelf om een bal te pakken die laat ik gewoon volledig mee draaien in de les. Je
moet er alleen goed rekening mee houden dat het ook een bal is die ze goed kunnen pakken.
Dus een dan niet te grote bal. Een basketbal of volleybal is vaak te lastig. Dus een beetje
In knijpbare bal die ze goed kunnen beet pakken. Dan kunnen ze gewoon normaal
meedraaien. En wij hebbe een beetje handbal formaat foambal die kan iedereen goed
gebruiken.
Ja, maar soms heb je ook half vier lopers en vier rollers en dan kun je twee soorten tikspelen
in een zaal door elkaar laten lopen. En dat is ook hartstikke grappig. Zodat de rolstoelers
alleen maar elkaar af mogen gooien of dat de lopers dat alleen mogen of dat er met blauwe
ballen alleen rolstoellers afgegooid mogen worden en met de roden alleen lopers. Dus dat
geeft ook een beetje aan dat ze moeten leren ik ben anders, hoe ga ik daarmee om, hoe
gaan anderen daarmee om, en dat is juist belangrijk .Je hebt heel veel verschillende
manieren om aan te passen . Leren ermee omgaan.
Ja, of materiaal. Grotere ballen of als er elro’s zijn dan is het natuurlijk heel balen met ballen
want die kunnen natuurlijk bijna niets. Als je een hockeystick pakt en met een balletje trefbal
speelt. Kan natuurlijk net zo goed.
Nou je moet er sowieso rekening mee houden dat de honken geen obstructie zijn voor de
rollers ze moeten wel lekker door kunnen rijden. Dus , een pylon aantikken zou ook
eventueel kunnen. Maar ik zou ervoor kiezen om een tapijtje neer te leggen bijvoorbeeld
waar ze gewoon overheen kunnen rouwsen. Dus dat dat in ieder geval niet voelt als een
opstakel. Want als ze elke keer een matje op moeten rijden wordt het een heel gedoe. Een
ander baantje zou kunnen. Je zou ook kunnen zeggen dat je ze een honk over laat slaan.
Weet je zo iets. Maar nogmaals, je zou eigenlijk ook leerlingen moeten interviewen. Je staat
ervan te kijken wat voor plannen ze hebben. Ze hebben vaak veel betere ideeën dan wij.
Stoeivormen vind ik super belangrijk. Omdat het heel veel over de assertiviteit ook zegt. En
heel vaak zijn rolstoelers juist de kinderen die heel makkelijk andere vooral lopers over zich
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heen laten komen omdat ze zich natuurlijk bedreigd voelen. Dus ik wil dat eigenlijk heel
graag doen maar als ze er niet uit kunnen wordt het heel snel een vorm van een soort
trekken en duwen in combinatie met assertiviteits training. Dus verbale dingen. Stop, hou op,
schei uit, wegrijden alarm slaan wee je wel dus meer van als je iets niet wil moet je dat
duidelijk aangeven, je kan niet met je lijf een sprintje trekken achteraan. Dus je moet het
verbaal doen met heel je houding. Dus dan wordt het daar een beetje een combinatie tussen.
Trekken duwen . Heffen dragen is vind ik daar ook een beetje. Met twee rolstoelers eentje
moet de ander trekken terwijl de ander zijn rolstoel vasthoud. Samenwerken met en bal
tussen de wielen. Weet je wel dat zijn hele simpele dingetjes Maar je kunt ze daar zo
verschrikkelijk veel in meegeven. En dat kan je met touwen doen, met hoepels met lintjes
doen alles .
Wij maken gebruik van tikbuizen. Dat zijn van die isolatie buizen die je om
verwarmingsbuizenkan doen. Dus daar zou ik zeker gebruik van maken. En dan kan je ook
naar aanleiding van de snelheid van de leerling kan je een langere of een kortere tikbuis
meegeven. Want doen hoeft dat laatste stapje niet, in een rolstoel is dat laatste best wel eng.
Dat hoeft dan niet gezet te worden. Dus dat is wel een hulpmiddel. Ik zou bij een tikspel
vrijplaatsen in de zaal maken speciaal voor die leerling of misschien zijn er ook wel zwakkere
leerlingen die daar gebruik van mogen maken. Ja, je kan doen met lintjes. Dat die persoon
twee keergetikt moet zijn voordat die echt af is. Als blijkt, ja het hangt er heel erg vanaf hoe
handig een leerling is. Maar dat zou je ook kunnen doen. Van nou de eerste keer getikt lever
je een lintje in, en ben je niet af. En de tweede keer getikt heb je geen lintje meer in te
leveren dus ben je wel af. Of met balletjes of blokjes. Ow wat doen wij verder? Verder doen
wij eigenlijk niet zo heel veel anders. Ik denk dat je daar zelf al wel een heel eind mee komt.
Ja je kan met een overloopt spel net het veld wat kleiner maken. Ik weet niet of je ook bal, of
je ook afgooispelen onder de tikspelen gaat doen?Dan kan je een helper inschakelen als de
rolstoeler tikker is bijvoorbeeld dan kan de loper zorgen dat hij de bal steeds teruggeeft aan
de rolstoelleerling. Omdat dat vaak het probleem is bij een balspel. Om de bal op te rapen. Ja
jeetje, we hebben verder niet zo heel veel.
Nee dan zou ik gewoon met vrijplaatsen of zo gaan werken denk ik. En wij zeggen altijd
rolstoel is nooit af en ook de achterkant is niet af. Omdat sommige kinderen zijn niet zo
mobiel dat ze dat aan kunnen zien komen dat een leerling echt op de voorkant getikt moet
worden. En ook met en balspel kan je ook je rolstoel gebruiken als schild. Ja, of je kan
inderdaad als een leerling, ja je kan ook tikgebieden afspreken. Die kan je zo klein en zo groot
maken als je wil.
Nee,eigenlijk nooit. Nee wij doen dat zelf wel eens om te helpen. Maar dat is niet ons
streven. Sowieso een loper ga je ook niet duwen, ja dat klinkt heel krom maar het zijn in
principe de benen van een rolstoelleerling. En ja, probeer het toch altijd zo aan te passen dat
het wel mogelijk is.
Ja, het is vooral het getikt worden denk ik. Ja dat komt vaker voor dan wanneer de leerling in
de rolstoel tikker is. Ja echt het tactische rijden moet je dan gaan ontwikkelen. En dat kan je
al sturen door die vrijplaatsen op een tactische manier neer te leggen. Dan je die onderweg
goed tegenkomt. Ja op die manier valt er heel veel te ondervangen. Weet je als wij zo’n
leerling in de groep hebben die echt niet meekomen dan al doende ontstaat dan een idee
vaak. Omdat er geen methodes voor zijn. Ik zou vooral de nadruk op vrijplaatsen en een
tikbuis. Tikbuizen ben ik sowieso wel fan van en dat gebruiken wij ook bij de lopers. Dan kan
zo’n korte maar dat kan ook een hele lange zijn. Dat is wat minder bedreigend. En zeker ook
een rolstoel leerling als die getikt moet worden en jij bent de tikker en je staat er recht voor.
Je moet heel dicht bij komen en die leerling die rijd zo tegen jouw schenen op , dat is nogal
pijnlijk. En met een tikbuis kan je net iets meer buiten bereik staan en toch tikken. Dat is ook
veiliger. En veel kinderen vinden het ook veiliger. Je ziet wel eens van die kinderen die altijd
net een stapje te kort komen. Dat is meer de angst dat ze niet dichter bij durven te komen
dan dat ze het niet kunnen. En met zo’n tikbuis hoef dat niet. Dan is die tikbuis dat laatste
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stapje.
Bij ons is het branden tegen een bank. Wij kantelen dan een bank en daar moet de bal
tegenaan gerold worden en dan. Rolstoelleerlingen als die niet bij de grond kunnen die
hebben dan een hockeystick. Daarnaast kan je ook afhankelijk van hoe ze kunnen slaan, kan
je of met de hockeystick de bal het veld inbrengen of wel met slaghout. Maar dat is en beetje
afhankelijk van de handfunctie. En van tussenhonken gebruik maken, als ze de afstand niet
halen dan zetten we gewoon op drie kwart of op de helft zetten we een honk en dat is dan
alleen voor die leerling. En als hij dan daar is, is hij binnen. En dan als het spel dood is loopt
hij wel door naar het volgende honk omdat je andere in de knoei komt met hoeveel er op
een honk mogen staan. Maar dan verkort je de afstand eigenlijk gewoon. En dat werkt
perfect.
Ja , wij hebben dan als leerlingen bij de grond kunnen gebruiken ze geen hockeystick
en als ze niet bij de grond kunnen dan gebruiken ze een hockeystick om de bal te stoppen.
Maar dan is in de hoepel of in de mand, ja dat kan wel als je daar een brander neerzet. Maar
bij ons is gewoon slagbal met rolstoelers is een band gekanteld. En dan kan die daar zo
tegenaan gespeeld worden.
Ja, ook daar weer afhankelijk van de functie. Ik zou een tegenstander er tegenover zetten die
een beetje wel vergelijkbaar is qua durf. En als je uit de rolstoel gaat dan op de knieën of op
het zitvlak. Dan zijn er ook nog genoeg oefeningen bij en andere oefeningen kun je wel
verbouwen naar zittend op de knieën. Op die manier kan er wel heel veel. In de rolstoel doen
wij zelf eigenlijk nooit stoeispelen. Wij halen ze er altijd uit. Ja en duwen en trekken kan wel
in een rolstoel maar dat is wel lastig. Ja,en als je dan twee rolstoelers hebt gaat dat nog wel
dan kun je tegen elkaar duwen met je beenstangen of de achterkant. Maar als je een loper
en een rolstoeler hebt is dat al nog best wel heel moeilijk.
Ik zou bij een tikspel gebruik maken van een tikstok. Die gebruiken wij veel. Dat vind ik ook
echt een aanrader voor in het reguliere onderwijs. Door de tikstok hoef je niet zo dichtbij te
komen en is het voor zwakke tikkers makkelijker om iemand af te tikken. Het kost bijna
niets en het is maar een kleine aanpassing. Afhankelijk van het tikken kan je de lengte van de
stok aanpassen. Een hele simpele aanpassing.
Ja, ik werk veel met vrijplaatsen. Wij hebben van die tegels die je op de grond kan leggen. Dat
wekt heel goed of het speelveld aanpassen. Je kunt het veld bijvoorbeeld kleiner maken als
de leerling de tikker is. Of je laat een andere leerling meehelpen met tikken. Dan moeten ze
ook weer samenwerken. Ja verder is het eigenlijk afhankelijk van de snelheid en handigheid
van de leerling. Sommige zijn zo handig dat ze eigenlijk goed mee kunnen met de andere.
Maar dat zal ik het reguliere onderwijs wel anders zijn denk ik. Ik zou sowieso goed met de
leerlingen afspreken wanneer de leerling af is. En dan geld bij mij eigenlijk alleen
maar het lichaam. Dus alleen als de leerling op het lichaam is getikt is hij af. Want ja op de
stoel voelt hij niet. Ja je zou ook iets met levens kunnen doen. Dan geef je de leerling
bijvoorbeeld twee levens. Dan kan hij twee keer getikt worden voordat hij echt af is.
Ik zou dan gebruik maken van extra honken. Die kun je of tussen de gewone honken leggen
of als extra ronde maar dan moet je wel goed letten op de veiligheid. En je zou ook met
levens kunnen spelen. Dat kan je ook doen bij zwakke lopers. Dan zijn ze niet meteen af maar
hebben ze nog een tweede kans. En als de leerling in het veld staat zou ik gebruik
maken van een hockeystick. Een tennisracket kan ook maar dat ligt aan de leerling. Ja en je
moet ervoor zorgen dat de honken niet te hoog zijn. Bijvoorbeeld tapijttegels of van die
stippen die je op de grond kan leggen. Maar verder zou ik niet heel veel veranderen.
Dat ligt er heel erg aan. Ik heb eigenlijk altijd de leerlingen uit de stoel gehaald als dat kon.
Dan kunnen ze simpele stoeivormen op hun knieën, buik en rug doen . Je kunt ze dan
bijvoorbeeld om een bal laten stoeien. Dan ligt er en op zijn rug met een bal tussen zijn
armen geklemd en probeert de ander de bal af te pakken. Of elkaar van de mat af duwen etc.
Maar dat ligt eraan wat de leerling kan en mag. Als ze in de wat hogere groepen
zitten kan je de houdgreep doen waar de zichzelf dan uit moeten bevrijden.
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Maar echt staand judo doen wij ook niet dus dat probleem hebben we eigenlijk niet zo. Ja en
als ze niet uit de stoel mogen kun je trek en duw vormen doen.
Daar hebben we het heel bewust over gehad. Dat zou je aan kunnen passen. In veel situaties
is dat gewoon niet haalbaar. Omdat je maar een kind hebt. En je wilt wel graag dat het kind
erin meegaat. Dus dat zijn vaak toch kleine aanpassingen die je doet. Bij Lieke bijvoorbeeld
met tikspelen dan gaat de rollater die gaat wel mee. Dan loopt ze gewoon met de rollater.
En dan ook wordt ze gewoon getikt. Bijvoorbeeld met dat poortentikkertje. Dan klaar gaan
staan word gewoon bevrijd. En dan ligt ze wel goed in de klas. Dat is denk ik ook wel een
voorwaarde voor die kinderen. Om ook gewoon goed mee te kunnen. Op zich is het een heel
leuk klasje. Ze wordt helemaal opgenomen en ook ze vinden het allemaal , maar dat is ook al
natuurlijk vanaf heel klein en die andere kinderen weten ook niet beter. Lieke is Lieke. Zo
moet je het zelf ook zien. Het is niet een kind met een handicap nee het is gewoon een kind.
Gewoon lekker mee laten doen met alles. Bijvoorbeeld met tikken. Dan ga ik met haar tikken.
Dus dan is het gewoon hand vast en dan gaan we samen tikken. Of ze doe dat wel eens met
Sjan, dat kan ook nog. Met een klimsituatie, dan klim ik zelf achter haar mee. Mocht ze dan
weg gelijden dan kan ik haar gelijk vastpakken. Ik wil ook heel duidelijk steeds dat ze het in
delen doet. Met klimmen klimt ze een stuk omhoog dan spreek ik even met haar af van jo
wacht even, nou dan wacht ze even dan ga ik onder het klimrek staan dan kan ze
bijvoorbeeld gaan hangen en dan naar benden springen. Het is gewoon heel veel
communiceren. Van het vind je dit goed?Zullen we dit gaan doen? Vind je het goed
als ik jouw op die manier vastpak? Dat is ook wel heel belangrijk. Ook naar het kind toe. Ze
zijn oud genoeg dus je kunt heel veel dingen vragen. Wil je dat wel of wil je dat niet? Vind je
dat op die manier fijn? Je hebt toch wat meer lichamelijk contact. En er zijn soms dagen
dat ze daar geen zin in heeft. Nou ja prima dan doen we het niet. En andere dagen wel. Dat
varieert. Dat heb ik trouwens wel als hoofdkeuze vak gehad op het CIOS. Bewegen en
hulpverlenen dat is ook wat lichamelijk. Dus ik heb wel een achtergrond.
Nee, ze kan gewoon afgegooid zijn. En het zijn ook zachte ballen dus.
Ze hebben nog niet echt het spelletje slagbal gedaan. Soms zie je dingen wel eens door de
vingers. De kinderen vinden het allemaal prima. En het gaat vooral om de beleving van Lieke
dan. En zelf heeft ze dan ook iets van ja dan ben ik af. Oke, net als alle andere. Dan heeft ze
het wel geprobeerd. Bijvoorbeeld lopen naar een eerste honk of iets. Of gewoon zelf
meegaan. Of er net voor zorgen dat die bal zo ver weg gaat dat ze wel even. Alleen om voor
een kind een hele spelsituatie aan te passen ja dat is gewoon niet te doen.
Dus het zijn toch steeds kleine dingen die je aan moet passen. Ik laat haar zo veel mogelijk
doen.
Ja, judopak aan en lekker meedoen. En daar heb je er dan helemaal geen kind aan want ze is
wel sterk in haar bovenlijf. Dat valt nog vies tegen voor andere kinderen. Dan kan ze
redelijk meedoen. Ze mist gewoon de power in haar benen. Op dit moment nog.
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Door ze net zo te behandelen als de rest. Ja, ik doe exact het zelfde. Ik bied ze
gewoon dezelfde les aan als de rest . Alleen met her en der gewoon wat aanpassingen. Maar
verder zijn ze gewoon een deel van de groep. En doe ik voor hun verder niks anders dan voor
de rest. Ja, wel al die aanpassingen maar ze horen wel gewoon in de groep. Ik ga niet met
hun ,met de groep aan de ene kant basketballen en met hun aan de andere kant iets doen. Ik
bedoel,ze horen er gewoon bij. En ze moeten met elkaar omgaan. En dat geld voor de rollers
maar dat geld ook voor die lopers.
Nou stel nou we hebben klimmen klauteren of balanceren dan zijn we vaak in een
circuitvorm bezig dan kan je er ook en circuit tussendoor zetten. Ik doe het ook wel eens aan
de andere kant van de zaal maar dan is de leerling ook altijd apart. Terwijl je er vaak juist
gebruik kan maken. Als er twee banken staan dan kan de leerling er tussendoor, achteruit of
weet ik veel wat. Op die manier kun je wel heel makkelijk de leerling erbij betrekken. Door in
hetzelfde circuit mee te draaien maar dan net de opdachten wat aan te passen of tussendoor
gewoon andere opdrachten of ernaast andere opdrachten te zetten.
Ja, balancerend bijvoorbeeld over een bank lopen , ja wij hebben dan rijplanken die je
ernaast kan leggen. Of je zet gewoon een stel pylonentjes neer waar tussendoor de slalom
gedaan kan worden. Maar hebt je toevallig twee situaties met een bank en twee ringen ja
dan daartussen ligt ruimteen daar kan je best iets mee doen. Achteruit rijden of er onderdoor
noem maar op. Maar vooral wel het zelfde kringetje mee laten draaien. En dan mogen het
wel vervangende activiteiten zijn maar dat doen ze dan naast elkaar en niet. En dat merk je
dat kinderen vaak wel leuker vinden. En verder als de lopende leerlingen met kleine ballen
werken voor de rolstoelers hebben we hele grote ballen bijvoorbeeld. Dat ze daar met de
rolstoel tegen kunnen duwen. Het is vaak met een kleine aanpassing ook al goed . Even
denken, klimmen klauteren lukt vaak niet maar rollen bijvoorbeeld dan heb je heel veel
leerlingen die uit de rolstoel kunnen en ook mee kunnen doen op hun aangepaste manier.
Bij ons doen de lopende kinderen een t-shirt, broek en schoenen aan. Kinderen met
aangepaste schoenen trekken alleen een gym t-shirtje aan omdat die broek dan vaak niet
lukt, ja dan moeten ook de schoen en de kokers uit. En dan zeggen wij van ja dat is niet fijn
dat duurt zo lang en dan zeggen we dan maar alleen een t-shirt. En duwrolstoelleerlingen
doen ook alleen een t-shirt aan. Ja, dus die kleden ook gewoon om en na de les opfrissen
doen ze ook gewoon , nemen een handdoek en een washand mee en dan is het opfrissen en
omkleden. Dus er gelden echt gewoon dezelfde regels en dezelfde afspraken.
Ik probeer eigenlijk niets anders te doen. Waar ik wel op let is dat ik niet te veel een
uitzondering van het kind maak. Gewoon zo veel mogelijk meedoen met de rest en als het
echt niet lukt dan gaan we het anders proberen. Maar wel proberen. Tenzij ik van te voren al
weet dat het echt niet gaat lukken. Want dan krijg je negatieve ervaringen en dat
is niet de bedoeling.
Ja, die komt echt speciaal voor Lieke. Alleen bij veel dingen is het makkelijker als ik het doe.
Klimmen bijvoorbeeld.
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Ja. Niet te moeilijk nadenken. Alles wat er in, net als in het basisdocument
bewegingsonderwijs alles wat erin staat kun je doen met een roller. En alles wat niet kan, of
wat je denkt van goh dat is moeilijk, dat kan je altijd aanpassen. Dus je kunt de lessen
gewoon geven alleen sommige dingen moet je aanpassen. En je moet gewoon met leerlingen
overleggen. Want heel veel leerlingen weten zelf heel goed wat ze wel en niet kunnen. En die
kunnen heel makkelijk dingen aanpassen, dat je zelf denkt van goh ja dat is logisch. En
mensen vergeten het wel eens dat die leerlingen ook gewoon al jaren in een rolstoel zitten
en dus heel goed weten wat ze wel en niet kunnen En hoe ze dingen op kunnen lossen.
Ja ik denk wat ik net ook al een beetje zei. Van bedenk eens een keer een les vanuit de
leerling in de rolstoel.
Zodat niet altijd die leerling het idee heeft dat er, ja dat hij of zij de gene is die de
uitzondering. En ook zelf oplossingen laten zoeken
Ja, laat maar bedenken. Wat kun je, niet dit kun jij niet dus jij gaat dat doen. Maar wat kun je
wel ja. Hoe passen we dat in, de les in?
Je moet ze gewoon zien als gewone kinderen. Het enige wat ze vaak niet kunnen is voetballen
en trampoline springen. Verder kunnen ze bijna alles. Ja dat is echt! Niet te moeilijk denken .
En laat die leerlingen zelf maar dingen bedenken.
Ja en niet alleen van de rolstoel leerlingen. Ook van de andere leerlingen. Die zijn ook niet
gek. Want die leiden eronder als een zo’n leerling mee hobbelt en als je die ook eens mee
laat denken van goh hoe kunnen we dat oplossingen zodat ie kan meedoen. Nee kan niet.
Nee is geen optie. Het kan altijd maar hoe gaan we dat dan doen. Denk ik.
Ja, probeer zo veel mogelijk erbij te betrekken. En niet een uitzondering ervan te maken. Dus
dezelfde oefening met een kleine aanpassing. Grotere bal, een hockeystick in plaats van
rollen. Vaak zijn de kleine aanpassingen, daar red je het al mee. Maar door een leerling echt
andere oefeningen te laten doen maak je het een uitzondering. En ja dat vinden ze vaak niet
leuk. En daarnaast liever te laag niveau dan te hoog niveau. Laat ze ook dingen doen die ze
kunnen en niet ervaren van ze niet kunnen. Maar pas het zo aan dat je zeker weet dat ze mee
kunnen doen en ga van daaruit kijken of het misschien moeilijker of uitdagender moet. Maar
wat wij merken is dat veel kinderen vooral weten wat ze niet kunnen als ze hier op school
komen en niet meer weten wat ze wel allemaal kunnen. Positieve ervaringen zijn gewoon
heel belangrijk.
Ja, en wat ze kunnen. En dat ze nog heel veel kunnen. Want ze kunnen nog heel veel in een
rolstoel
Ja, wat ik net ook al zei behandel de leerling niet anders als alle andere leerlingen. Vraag veel
aan het kind zelf overleg met ouders en vraag eventueel een ambulant begeleider voor
begeleiding in de gymles. En probeer niet te grote aanpassingen te maken en probeer
gewoon wat dingen uit. Hoe langer je de leerling in de klas zit hoe beter je weet
en wat het kind zelf ook weet dat het kan. Denk niet te moeilijk en denk out side the box.
Ja dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat voor beperking een kind heeft. In het geval
van Lieke. Dat een kind een kind is. Je benaderd ze allemaal op dezelfde manier en laat ze
maar lekker veel dingen uit proberen. Vallen en opstaan is niet zo erg. Ook niet als je een
beperking hebt. Juist van dat vallen en opstaan ga je dingen leren. Soms hou je ze wel iets
terug als je weet van dat zou je niet kunnen of nog niet kunnen. Ze kunnen veel meer dan je
denkt
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Ja, waarom niet.
Tuurlijk! Altijd. Ik ben benieuwd hoe die word.
Wat denk je! Wij zijn altijd geïnteresseerd in onze stagiaires. Dus ja natuurlijk zijn we
geïnteresseerd. Vooral denk ik de ambulante dienst .
Dat vind ik wel leuk. Ja maar je mag hem ook gewoon op de mail, digitaal,dat is misschien wel
zo handig. Nee, vind ik interessant. Daar hebben wij ook wel wat aan.
Ja, ik zou hem graag willen hebben. Ik ben benieuwd wat het word.
Ja
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Bijlage V: Fragmenten gesorteerd per interview op label
In deze bijlage zijn de labels per interview uitgewerkt. In bijlage 3 is te vinden welke fragmenten
onder een label vallen.
Interview
1.

Fragmenten
1-2
3
4-5
7
8-10
11
12
13

Labelnaam
1 Opleiding
2 Taken
3 Vakvisie
4 Problemen
5 Aanpassingen
6 Betrekken bij de les
7 Tips
8 Scriptie

Interview
2.

Fragmenten
1-2
4-5
6-8
9
10-16
17-19
20

Labelnaam
1 Opleiding
2 Taken
3 Vakvisie
4 Problemen
5 Aanpassingen
7 Tips
8 Scriptie

Interview
3.

Fragmenten
1-2
4
6-10
11
12-19
20-21
22

Labelnaam
1 Opleiding
2 Taken
3 Vakvisie
4 Problemen
5 Aanpassingen
7 Tips
8 Scriptie

Interview
4.

Fragmenten
1-2
4
5-7
8
9-15
16-18
19-20
21

Labelnaam
1 Opleiding
2 Taken
3 Vakvisie
4 Problemen
5 Aanpassingen
6 Betrekken bij de les
7 Tips
8 Scriptie

Interview
5.

Fragmenten
1-2
3
4-6
7-8
9-12
13
14
15

Labelnaam
1 Opleiding
2 Taken
3 Vakvisie
4 Problemen
5 Aanpassingen
6 Betrekken bij de les
7 Tips
8 Scriptie
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Fragmenten
1-2
3
4-6
7
8-11
12-13
14
15

Labelnaam
1 Opleiding
2 Taken
3 Vakvisie
4 Problemen
5 Aanpassingen
6 Betrekken bij de les
7 Tips
8 Scriptie
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Inleiding
Er is onderzoek gedaan naar de aanpassingen die gemaakt kunnen worden tijdens lessen tikspelen en
stoeispelen wanneer er een leerling in een HR in de klas zit. Voor het onderzoek zijn leerkrachten
bewegingsonderwijs van verschillenden mytylscholen geïnterviewd. Zij hebben ervaring met het
geven van lessen bewegingsonderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking. Daarnaast zijn
er leerkrachten bewegingsonderwijs geïnterviewd die een leerling in een HR in de klas hebben in het
reguliere onderwijs.
In deze handleiding zijn alle aanpassingen die voorgekomen zijn uit de interviews en literatuur
gebundeld. Deze bundeling heeft geleid tot een handleiding waarin de verschillende
bewegingsthema´s van de leerlijnen tikspelen en stoeispelen zijn uitgewerkt. De beschreven spellen
zijn deels afkomstig uit het Basisdocument bewegingsonderwijs en Krukken geen bezwaar. Per
bewegingsthema is er voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw een spel met de
bijbehorende aanpassingen omschreven. De spellen en aanpassingen zijn zo bedacht dat de leerling
in de rolstoel optimaal aan de les kan deelnemen en de andere leerlingen ook worden uitgedaagd.
De spelvormen die omschreven zijn in deze handleiding, zijn geschreven vanuit een bepaalde visie op
bewegingsonderwijs. Deze visie bestaat uit een combinatie van twee visies van Crum ( 1991).
Namelijk het vormingstheoretisch lichamelijke opvoedingsconcept en het kritisch-constructief
bewegingssocialisatie vakconcept. In deze visie wordt het belangrijk gevonden dat leerlingen
eigenschappen ontwikkelen als wilskracht, doorzettingsvermogen, concentratie, zelfvertrouwen,
gevoel voor eigenwaarde. Daarnaast wordt er grote waarde gehecht aan het ontwikkelen van sociale
en communicatieve vaardigheden. Tijdens de les worden leerlingen geacht mee te denken over het
uitvoeren van bewegingsopdrachten en het regelen van de organisatie. Het opstellen van regels waar
mee gespeeld gaat worden, het opruimen van materialen en begeleiden van spelsituaties zorgt ervoor
dat leerlingen hun eigen inbreng hebben in de les, in grote mate betrokken worden bij de organisatie
daarvan en zelfstandig leren werken. Ze leren activiteiten reguleren in een open lessituatie. Tijdens de
lessen wordt er een breed aanbod in bewegingsvaardigheden gegeven waarbij tactieken, technieken
en regels van de wedstrijd sporten worden behandeld. Toch wordt het bewegingsonderwijs gezien als
middel voor het ontwikkelen van motorische, sociale en cognitieve vaardigheden. Wanneer
bewegingsvaardigheden worden beoordeeld wordt er gekeken naar het proces dat de leerling heeft
doorlopen. Als laatste word er aandacht geschonken aan een gezonde leefstijl.
Deze visie staat uitgebreider omschreven in de scriptie Rolstoelen geen bezwaar. In deze handleiding
zullen niet alle aspecten van deze visie aanbod komen. Dit omdat de handleiding zijn doel dan voorbij
gaat en te uitgebreid wordt. Van deze visie wordt meegenomen dat de leerlingen samen leren
werken, zelfstandig leren werken en leren mee denken in het organiseren van de lessen. Daarnaast
wordt er doormiddel van de omschreven spelvormen gewerkt aan eigenschappen als wilskracht,
doorzettingsvermogen, concentratie, zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarden. Met de
aanpassingen die gemaakt worden in deze scriptie wordt geprobeerd de leerling in de HR in de drie
behoeftes om te willen leren te voorzien. Namelijk; de behoefte te ervaren dat het gerespecteerd en
gewaardeerd wordt in de omgang met andere. Vertrouwen hebben in zijn eigen mogelijkheden. En
het gevoel hebben dat de leerling in staat is om zonder hulp of toestemming van andere aan
bewegingsactiviteiten deel te nemen. In de scriptie worde al verschillende aanpassingen genoemd.
Niet al deze aanpassingen zijn meegenomen in dit product. Er is daarvoor gekozen omdat deze
aanpassingen niet passen binnen de gekozen visie op bewegingsonderwijs.
In hoofdstuk 1 wordt de leerlijn tikspelen behandeld. Er wordt eerst een kort uitgelegd wat de leerlijn
inhoud. Vervolgens worden de spellen en aanpassingen omschreven. In hoofdstuk 2 wordt er
gekeken naar de leerlijn stoeispelen. Ook hier wordt er eerst een korte uitleg gegeven waarna de
spellen en aanpassingen omschreven worden.
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Hoofdstuk 1Tikspelen
De leerlijn tikspelen bestaat niet alleen uit het bewegingsthema tikspelen spelen maar ook uit
afgooispelen en honkloop spelen. In dit hoofdstuk worden enkele spelvormen en aanpassingen
omschreven als het gaat om tikspelen. Deze aanpassingen worden gegeven met de visie van de
scriptie `Rolstoelen geen bezwaar` in het achterhoofd. Samenwerken en zelfstandig werken wordt
belangrijk gevonden in deze visie en zal dus ook terugkomen in dit hoofdstuk.
2.1 Tikspelen
Een van de bewegingsthema´s van de leerlijn tikspelen is tikspelen.
Het Basisdocument Bewegingsonderwijs maakt onderscheid in drie verschillende soorten tikspelen.
Namelijk;
- Weglooptikspelen
- Overlooptikspelen
- Kriskrastikspelen
In de volgende paragrafen zullen de verschillende tikspelen worden uitgewerkt.
Maar eerst wordt er gekeken naar enkele algemene aanpassingen die gemaakt kunnen worden als
het gaat om tikspelen.
2.1.1 Algemene aanpassingen voor tikspelen.
Deze algemene aanpassingen zijn afkomstig uit het literatuur en praktijk onderzoek.
-

Maak het speelgebied kleiner wanneer de leerling in de HR de tikker is. Hierdoor wordt de
kans op tikken vergroot.
Laat de leerlingen mee helpen met het bedenken van de aanpassingen.
De leerling mag alleen op bepaalde plaatsen van het lichaam getikt worden
Maak gebruik van vrijplaatsen. Dit kunnen tapijttegels of markeringen zijn
Laat een andere leerling mee tikken als de leerling in de rolstoel de tikker is.
Maak gebruik van en tikstok
De leerling in de rolstoel is niet af als hij de tikker eerst tikt of als hij nadat hij getikt is
meteen de tikker terug tikt
De leerling is na de eerste keer tikken niet meteen af. Hij heeft levens
Geef de leerling een helper als hij tikker is . Deze leerling mag de leerling in de HR bij alles
helpen
Geef de andere leerlingen opdrachten die ze beperken. Bijv je mag alleen maar lopen,
kruipen etc.
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2.1.2 Weglooptikspelen
In deze paragraaf wordt er gekeken naar weglooptikspelen. Bij weglooptikspelen kan er gedacht
worden aan ´vos kom uit je hol of Annemarie koekoek. Er zijn verschillende spelvormen uitgewerkt
voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Naam: Vos kom uit je hol
Groep: Onderbouw
Organisatie: Midden in de zaal ligt een matje. Op dit matje, het vossenhol, ligt een leerling (de vos).
De vos ligt onder een dekentje te slapen. De rest van de leerlingen zijn konijnen. De konijnen
hebben ook een hol. Het konijnen hol is en afgezet gebied aan de zijkant van de zaal. Het gebied is
afgezet met tapijttegels.
Organisatietekening:

Vos kom uit je hol met een gezamenlijk konijnenhol.

Vos kom uit je hol met een gezamenlijk konijnenhol en aparte kleine hollen.
Opdracht: De konijnen gaan proberen het dekentje van de vos te stelen. Als de vos wakker wordt
gaat hij proberen de konijnen te pakken (tikken). De konijnen mogen niet meer getikt worden als ze
in hun eigen hol zijn. De vos probeert zo veel mogelijk konijnen te tikken. Na drie keer wordt er van
vos gewisseld.
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Aanpassingen:
− Afhankelijk van het niveau van de leerlingen kan het konijnenhol dichterbij het vossenhol
worden gelegd of juist verder weg.
− Wanneer er een groot verschil is tussen de leerlingen kunnen er aparte konijnen hollen
worden gemaakt. De hele snelle konijnen hebben dan een hol ver van het vossenhol
vandaan.
Aanpassingen voor de leerling in de HR:
− Geef de leerling in de rolstoel de keus om een eigen konijnen hol te creëren in de vorm van
een tapijttegel of om gebruik te maken van het konijnen hol van de rest van de klas.
Wanneer er gekozen word voor een eigen konijnenhol wordt deze dichtbij het vossenhol
gelegd. De kans dat de leerling getikt wordt is dan kleiner.
− Laat een assistent de leerling rijden. En laat de assistent op het teken van de leerling de
doek optillen.
− Laat alle andere konijnen in hand in hand in tweetallen naar de vos toe sluipen.
− Laat alle andere konijnen en de vos op handen en voeten voortbewegen. Deze zullen dan
ongeveer net zo snel zijn als de leerling in de HR.
− Laat de vos niet op een matje slapen maar op een aantal tapijttegels. Hierdoor kan de
leerling in de rolstoel dichter bij de vos komen.
− De leerling in de rolstoel mag de eerste vijf tellen niet getikt worden. Op die manier heeft hij
meer tijd om te draaien. Afhankelijk van de snelheid waarop de leerling kan draaien kan het
aantal tellen worden vermeerderd of verminderd.
Leerling in HR als vos:
− Geeft de leerling een tikstok.
− Laat de leerling in de rolstoel op een aantal aan elkaar gelegde tapijttegels staan.
− Laat de konijnen zich voortbewegen als konijnen (gehurkt of op handen en voeten).
Hierdoor zijn ze langzamer en is de kans groter dat ze getikt worden.
− Zet het konijnenhol verder van het vossenhol vandaan.
− Laat de vos door een assistent rondgereden worden. Let dan goed op de veiligheid.
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Naam: Diamantenroof
Groep: Middenbouw en bovenbouw.
Organisatie: De groep wordt in twee groepen verdeeld. Een van de groepen krijgen lintjes om. Beide
groepen krijgen twee aan elkaar gelegde matjes (eilanden) met daarop verschillende materialen
(diamanten). Elke groep krijgt evenveel en dezelfde diamanten. De zaal wordt in de breedte
doormidden gedeeld. Op elke helft van de zaal ligt een eiland.
Organisatietekening:

De piraten eilanden
Opdracht: De piraten, dieven of gewoon leerlingen proberen bij het andere team diamanten te
stelen. Alle piraten mogen diamanten proberen te stelen. Maar het eiland mag ook verdedigd
worden. Per piratenteam worden er twee piraten aangewezen die het eiland mogen verdedigen.
Deze piraten kunnen het eiland verdedigen door de piraten van het andere team te tikken. Als een
piraat getikt word moet hij eerst terug naar zijn eigen eiland. Pas als hij die heeft aangeraakt mag hij
weer gaan stelen. Als een piraat het eiland van de tegenstander heeft aangeraakt mag hij niet meer
getikt worden. Hij mag dan een diamant pakken en terug rennen naar zijn eigen eiland. Er mag maar
een diamant per keer mee worde genomen. Het piraten team met de meeste diamanten wint het
spel.
Laat de leerlingen zelf overleggen welke leerlingen het eiland gaan verdedigen en hoe ze de
diamanten gaan stelen.
Aanpassing:
− De piraten zijn alleen vrij van het tikken als ze een diamant vast hebben. Zo niet, kunnen ze
gewoon worden afgetikt.
− De piraten kunnen alleen worden afgetikt binnen een cirkel van tapijttegels die om het
eiland ligt.
− De piraten kunnen altijd af worden getikt.
− Het spel kan gespeeld worden op tijd of er kan voor gekozen worden zo lang door te gaan
totdat een team geen diamanten meer heeft.
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Aanpassingen voor de leerling in de HR:
− Laat een assistent de leerling helpen en rijden. Laat de assistent de leerling in de rolstoel de
diamanten aangeven.
− Hang een emmer aan de rolstoel. Daar kunnen de diamanten in worden gelegd. Op die
manier heeft de leerling twee handen vrij om de rolstoel voort te bewegen.
− Laat de anderen piraten in tweetallen werken met hun handen vast. Ook de verdedigende
piraten hebben de handen vast.
− Leg bij de leerling in de rolstoel alvast een aantal diamanten van de tegenpartij in de emmer.
Als de leerling met de rolstoel de mat aanraakt telt dat als het stelen van een diamant en
mag de leerling terug rijden naar het eigen eiland en daar de diamant op leggen. Als de
leerling wordt getikt moet ook hij terug naar zijn eigen eiland. En moet de leerling een
diamant uit zijn emmer terug geven aan de tegenpartij, terug naar het eigen eiland en dan
pas mag hij weer meedoen.
− Spreek goed af wanneer de leerling in de rolstoel getikt is. Lijf, lichaamsdeel of stoel. Dit
voorkomt onenigheden.
Leerling in HR als verdedigende piraat:
− Geef de leerling een tikstok.
− Haal de leerling uit zijn stoel en leg hem op zijn buik. Dit alleen doen als het mogelijk is.
− Voer de regel in dat maar twee of drie piraten te gelijk diamanten mogen gaan stelen.
Hierdoor is de kans groter dat de leerling in de rolstoel een andere leerling af kan tikken. De
piraten die niet aan het stelen zijn kunnen dan een tactiek met elkaar bedenken of wisselen
met de verdedigende piraten. Het moet dan wel van te voren besproken worden of er vaste
verdedigers zijn of niet.
− Laat de anderen piraten in tweetallen werken met hun handen vast. De verdedigende
piraten hoeven hun handen niet vast te houden. Als dit te moeilijk is houden de
verdedigende piraten ook elkaar handen vast.
− De leerling in de rolstoel mag de piraten altijd tikken. Of ze nou een diamant vast hebben of
niet, of er een tikvrij gebied is of niet, deze leerling mag altijd tikken. Er kan ervoor gekozen
worden om in het andere team een verdedigende piraat aan te wijzen die altijd mag tikken.
Laat de leerlingen aan het einde van het spel zelf de diamanten tellen en weer eerlijk over twee
maten verdelen. Laat de leerlingen ook zelf de score bijhouden als het spel vaker wordt
gespeeld. In de hogere groepen kan een geblesseerde leerling deze taken op zich nemen.
Daarnaast zou deze leerling samen met de leerkracht als scheidsrechter fungeren. Help de
leerlingen herinneren dat de scheidsrechter altijd gelijk heeft. Probeer als leerkracht alleen te
sturen wat nodig is. Dit is afhankelijk van de groep!
Laat de leerlingen meedenken over het aanpassen van het spel.
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2.1.3 Overlooptikspelen
In deze paragraaf word er gekeken naar overlooptikspelen. Bij dit soort tikspelen gaat het erom dat
leerlingen een bepaalde afstand overbruggen zonder dat ze getikt worden. Er kan dan gedacht
worden aan spellen als overlopertje.

Naam: Zakjes overbrengen
Groep: Onderbouw
Organisatie: Twee banken staan ongeveer 3 meter uit elkaar. Aan de linkerkant staat een lege
mand. Aan de rechterkant staat een mand met pittenzakjes. Er is een tikker.
Organisatietekening:

Overlopertje

Overlopertje op een zandloperveld

Overlopertje op een schuinaflopend veld
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Opdracht: Breng een voor een de pittenzakjes naar de overkant. De tikker staat in het midden en
probeert de anderen af te tikken. Als het lukt doe je het zakje in de mand en loop je buiten om
terug. Als je wordt getikt stap je over de bank, loop je terug en probeer je het opnieuw. Hoeveel
zakjes kunnen jullie naar de overkant brengen?
Aanpassing:
− Maak het speelveld in de vorm van een zandloper of schuin aflopend . Dit kan gedaan
worden met behulp van tapijttegels. In het middelste gedeelte hoeft er een kleinere afstand
overbrugt te worden. Hier kunnen zwakke lopers en de leerling in de HR gebruik van maken.
− Laat een assistent de leerling duwen. De leerling moet dan wel aangeven wanneer hij wilt
oversteken en waar hij naartoe wilt.
− De leerling in de rolstoel mag niet als eerste getikt worden.
− De andere leerlingen krijgen een opdracht. Ze moeten op een bepaalde manier naar de
overkant. De opdracht geld ook voor de tikker. Lopen, springend, kruipend etc.
Aanpassingen voor leerlingen in HR als tikker.
− Maak de ruimte tussen de banken kleiner.
− Laat een medeleerling helpen door een extra tikker in te zetten. Ze kunnen moeten nu met
zijn tweeën samenwerken.
− Geef de leerling een tikstok.
− Laat de andere leerlingen binnen een bepaalde tijd over steken. Op die manier rennen er
meer leerlingen te gelijk naar de overkant en is de kans tot tikken groter.
− Geef de leerlingen opdrachten bij het oversteken. Ze moeten bijvoorbeeld op handen en
voeten bewegen als een varken, konijn, spin of tijgeren. Laat de leerlingen mee denken over
manieren waarop ze naar de overkant moeten.
− Laat de leerlingen in tweetallen hand in hand oversteken. Ze zijn dan minder wendbaar en
moeten al meer gaan samenwerken. In de hogere groepen kunnen de leerlingen proberen
met zo veel mogelijk leerlingen die elkaar handen vast hebben over te steken.
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Naam: Overloopspel met duo tikkers
Groep: Middenbouw en bovenbouw
Organisatie: Een tikgebied van ongeveer 5 meter breed en 3 meter diep afgezet met banken. Op de
banken staan zes pylonen. Er zijn twee tikkers.
Organisatietekening:

Schuinaflopend speelveld

Zandloper speelveld

Trechtervormig speelveld
Opdracht: Probeer het gebied over te steken. Als je getikt wordt leg je een pylon om en probeer je
het opnieuw. De tikkers worden gewisseld als alle pylonen omliggen.
Variatie: het spel kan ook gespeeld worden met een tikker en twee lopers. Er mogen dan maar twee
lopers overstekken terwijl en een tikker ze probeert af te tikken.
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Aanpassing:
− Laat de leerlingen allemaal te gelijk ter tijd beginnen. Hierdoor maakt de leerling meer kans
om over te kunnen steken.
− Geef de leerling vrijplaatsen waarop hij niet getikt mag worden.
− Laat een assistent de leerling voortduwen. De leerling geeft dan wel zelf aan wanneer hij
wilt vertrekken en waar hij naartoe wilt.
− Zet het veld neer in de vorm van een zandloper, trechter of schuin aflopend. Hierdoor kan
de leerling in het korte gedeelte oversteken en is hij/zij sneller aan de overkant.
− De leerling in de HR mag niet als eerste getikt worden.
− Als de leerling in de HR de tikker tikt voordat die hem tikt is hij niet af.
− De leerling in de HR mag alleen op een afgesproken lichaamsdeel getikt worden.
Bijvoorbeeld alleen op de knieën.
− Laat de andere leerlingen in tweetallen overstekken. Hierdoor zijn ze minder snel.
− Laat de tikkers elkaar de handen vasthouden. Hierdoor moeten ze samenwerken om de
leerlingen te kunnen tikken. Daarnaast zijn ze hierdoor minder snel.
− Speel het spel met levens.
Aanpassingen voor de leerling in HR als tikker.
− Geef de leerling een tikstok.
− Maak de gehele speelruimte kleiner.
− Laat drie leerlingen tikken in plaats van twee.
− Maak een trechter van het speelveld. Op zo’n manier dat de eindstreep korter is dan de
startlijn. Wanneer de leerling achterin het speelveld gaat staan is de kans groter dat hij
iemand kan tikken. Daarnaast wordt het voor de lopers een uitdaging om voorbij de leerling
te komen.
− Maak poortjes op de startlijn. De leerlingen moeten door deze poortjes beginnen. Op de
plek waar de leerling in de HR staat kunnen de poortjes dichter op elkaar gezet worden
waardoor de kans op tikken groter is.
− Laat de lopers oversteken in twee of drie tallen. Er kan uiteindelijk geprobeerd worden om
met zoveel mogelijk leerlingen die elkaars handen vast hebben over te steken. Hou dan wel
de veiligheid in de gaten.
− Geef de lopers opdrachten. Laat ze oversteken op handen en voeten, als een spin, als een
kikker, tijgerend, op een been, op een been ( het slechte been). Laat de leerlingen mee
denken over manieren om over te steken. Ook de leerling in de HR kan een opdracht
krijgen. De leerling moet bijvoorbeeld met zijn slechte arm tikken of mag in een beurt dat de
leerlingen over steken maar een bepaald aantal keer rollen met de stoel.
Laat de leerlingen meedenken over het aanpassen van het spel.
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2.1.3 Kriskrastikspelen
Deze paragraaf gaat over kriskras tikspelen. Bij kriskrastikpelen rennen de leerlingen allemaal dwars
door de zaal en proberen ze niet getikt te worden. Een voorbeeld van een kriskras tikspel is jagerbal
of drie is te veel.
Naam: Drie is te veel
Groep: Onderbouw
Organisatie: De gehele zaal wordt gebruikt. Wanneer er weinig kleuters zijn kan de helft van de zaal
gebruikt worden.
Organisatietekening:

Opdracht: De tikker probeert de andere leerlingen af te tikken. Als je af bent ga je op de bank zitten.
Als er twee kinderen op de bank zitten en een derde komt erbij mag de eerste weer meedoen.
Aanpassing:
− Maak gebruik van tapijttegels als vrijplaatsen voor de leerlingen. De anderen leerlingen
mogen ook gebruik maken van de tegels. Er kan worden afgesproken dat bepaalde tegels
alleen voor de leerling in de HR gebruikt mag worden. Hoe lang de leerlingen op de tegels
mogen staan kan met de klas worden afgesproken.
− Geef de andere leerlingen een opdracht. Ze mogen bijvoorbeeld alleen maar voortbewegen
door te lopen, springen, kruipen etc.
− Laat de assistent de leerling voortduwen. De leerling geeft dan wel aan waar hij naar toe wilt
− Maak duidelijk afspraken over wanneer de leerling getikt is en wanneer niet. Telt het
lichaam of telt de stoel? ‘
− Er kan worden gesproken dat de leerling in de HR alleen op een bepaald lichaamsdeel getikt
mag worden. Betrek de leerlingen in het maken van deze aanpassing.

−

Leerling in HR als tikker.
− Geef de leerling een tikstok.
− Laat de leerling samen met een ander tikken.
− Laat een assistent de leerling voortduwen.
− Maak de ruimte kleiner. Maak gebruik van een halve zaal of kwart zaal. Er kan bijvoorbeeld
op meerdere velden worden gespeeld die met banken zijn afgezet.
− Geef de andere leerlingen een opdracht. Ze mogen bijv alleen lopen, kruipen etc.
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Naam: Tikspel met vrijgooien.
Groep: Middenbouw
Organisatie: Het spel kan gespeeld worden op een hele of halve zaal.
Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen in de klas. Een hoek van de zaal is afgezet met banken.
Ongeveer een meter om deze banken is een halve cirkel van tapijttegels neergelegd. In deze hoek
liggen verschillende ballen.
Organisatietekening:

Speelveld
Opdracht: Twee tikkers proberen de andere leerlingen af te tikken. Als je bent afgetikt ga je in de
afgezette hoek staan. Wanneer het lukt om over te gooien met een leerling de buiten de tapijttegels
staat mag deze weer mee doen. De ballen waarmee wordt overgegooid liggen in de korf. De ballen
moeten telkens terug in de korf worden gelegd.
Aanpassing:
− Maak gebruik van grote ballen. Deze zijn makkelijker te vangen. Wanneer de andere
leerlingen sterk zijn in gooien en vangen kan er voor hun gedifferentieerd worden naar
kleinere ballen. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van standballen. Als deze niet
helemaal zijn opgeblazen zijn ze makkelijker te vangen.
− De leerling in de HR mag niet getikt worden als hij aan het overgooien is. Dat wil zeggen als
hij de aan het ontvangen of aan het gooien is. De andere leerlingen mogen wel getikt
worden.
− De leerling in de HR mag alleen niet getikt worden als hij een bal vast heeft. Deze regel kan
ook gebruikt worden bij zwakkere leerlingen. Op deze manier hebben ze meer tijd op de bal
te gooien.
− Geef de leerling in de HR een tennisraket. Deze kan tijdens het spel tussen de bennen
worden geklemd. Wanneer de leerling iemand probeert vrij te krijgen door de bal te vangen
mag hij gebruik maken van het tennisraket. Het werkt dan als verlengstuk van zijn arm. Er
kan dan worden afgesproken dat wanneer de bal het racket raakt de bal “gevangen en
teruggespeeld”is. Dit is afhankelijk van het kunnen van de leerling. Het moet wel uitdagend
blijven.
− Er kan gedifferentieerd worden in afstand van de tapijttegels of markeerschijven. Dit is
afhankelijk van het werp en vang niveau van de leerling. Dit geld voor alle leerlingen.
− Ga als docent bij het vak staan om ballen eventueel aan te geven wanneer de leerling deze
zelf niet kan oppakken.
− Zet de banken zo neer dat de leerling makkelijk in en uit het vak kan rijden.
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− Geef duidelijk aan wanneer de leerling af is. Als de stoel is getikt of het lichaam?
− Hang een emmer met ballen aan de rolstoel. Als de leerling af is kan hij zelf voor ballen

zorgen om zich vrij te gooien. Hij is dan niet afhankelijk voor anderen. Dit kan echter alleen
als er met kleinere ballen wordt gespeeld.
− Speel het spel in koppels. Gedurende het hele spel moeten de leerlingen in tweetallen
elkaar hand vast houden. Alleen met werpen en vangen mogen de leerlingen elkaars hand
loslaten. Op die manier heeft de leerling in de rolstoel altijd een maatje die kan helpen en
hem rond kan rijden. Let dan wel op de veiligheid! In hun enthousiasme kunnen leerlingen
soms te hard en daardoor gevaarlijk gaan rond rijden. Laat de leerlingen bij deze aanpassing
zelf hun maatje kiezen. De leerling in de rolstoel kan dan iemand kiezen die hij vertrouwt.\
− Leg vrijplaatsen neer in de zaal. Hier mogen de anderen leerlingen ook gebruik van maken.
Er kan worden afgesproken dat bepaalde tegels alleen voor de leerling in de rolstoel zijn.
Aanpassingen voor leerling in HR als tikker:
− Geef de leerling een tikstok.
− Laat de leerling samen met een ander tikken.
− Maak de ruimte kleiner. Maak gebruik van een halve zaal of kwart zaal.
− Laat een assistent de leerling voort duwen.
Laat de leerlingen n meedenken met het zoeken naar aanpassingen om het spel te kunnen spelen.
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Naam: Ring tikkertje
Groep: Bovenbouw
Organisatie: Dit tikspel kan op een heel en half veld gespeeld worden. Dit afhankelijk van de grote
van de groep.
Organisatietekening:

De gehele zaal is het speelveld. Er is geen extra materiaal nodig.
Opdracht: Er is een tikker. Een van de andere leerlingen hebben een ring.
Alleen de leerling met de ring mag getikt worden. De leerlingen moeten de ring dus door blijven
geven om niet getikt te worden. Als je bent getikt krijgt de tikker de tikker de ring om mee te
beginnen. De ring moet eerst zijn doorgegeven voordat hij getikt mag worden. Je moet de ring
aanpakken als je hem aangeboden krijgt. De leerlingen moeten dus samenwerken om niet getikt te
worden.
Aanpassing:
− De leerling in de HR mag de ring tien tellen vasthouden zonder dat deze getikt mag worden.
Deze tijd kan verkort of verlengd worden afhankelijk van het kunnen van de leerling.
− In plaats van een ring kan er ook een tikstok gebruikt worden. Deze is langer en daardoor
makkelijker door te geven. Er zou ook gekozen kunnen worden voor een pittenzakje. De
leerling in de HR kan waarschijnlijk makkelijker rijden meteen pittenzakje in zijn hand dan
met een ring. Laat de leerlingen mee beslissen in de materiaal keuze.
− Speel met drie is te veel ipv een wisselde tikker. Hierdoor is het spel overzichtelijker en .
− Laat een assistent de leerling voortduwen. Op die manier heeft de leerling twee handen vrij
om de ring aan te pakken en door te geven.
− Laat een goede en snelle leerlingen de leerling in de rolstoel helpen. Deze leerling wordt
door de leerling in de rolstoel zelf gekozen. De helper blijft in de buurt en kan de ring altijd
ontvangen. De ring hoeft echter niet altijd aan deze leerling doorgegeven te worden. Op die
manier kan de leerling in de rolstoel zelf kiezen of hij voor de makkelijkere of moeilijkere
weg gaat.
Leerling in HR als tikker.
− Maak gebruik van een tikstok.
− Laat de leerling rijden door een medeleerling of assistent. Het spel gaat snel dus houd de
veiligheid goed in de gaten.
− Maak gebruik van meerdere ringen. De kans dat er een leerling getikt wordt is dan groter.
Daardoor wordt het een grotere uitdaging voor de andere leerlingen in de klas.
− Laat de leerlingen mee beslissen in het aanpassen van het tikspel.
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2.2 Afgooispelen
In de volgende subparagrafen worden er verschillende afgooispelen uitgelegd. Het doel van
afgooispelen is lopers proberen af te gooien die zelf het afgooien proberen te voorkomen.
Ook nu zijn er spellen uitgewerkt en worden er per spel aanpassingen gegeven. De spellen zijn deels
afkomstig uit het Basisdocument Bewegingsonderwijs. De aanpassingen zijn afkomstig uit het
literatuur en praktijkonderzoek van deze scriptie .
2.3.1 Algemene aanpassingen voor afgooispelen.
- Geef de leerling in de HR extra vrijplaatsen door bijvoorbeeld tapijttegels in de zaal neer te
leggen.
- Geef de leerling in de HR extra tijd. Deze mag er bijvoorbeeld niet afgegooid worden als hij
een bal in zijn handen heeft.
- Laat de leerlingen meedenken over de aanpassingen die gemaakt kunnen worden.
De leerling in de HR mag de bal afweren.
- De leerling in de HR is alleen af als hij op bepaalde plaatsen word geraakt. Deze plaatsen zijn
van te voren afgesproken.
- Speel met extra levens. De leerling in de HR is niet meteen af als hij wordt geraakt.
- De leerling in de HR is alleen af als hij geraakt wordt door een stuit of rolbal.
- Maak gebruik van een hockeystick.
Nu de wat algemenere aanpassingen bekend zijn zullen er enkele spelvormen worden uitgewerkt. De
spelen zijn uitgewerkt voor de kleuters, middenbouw en bovenbouw. Daarnaast zijn de spelen
geschreven vanuit de visie die voor deze scriptie gebruikt is. In deze visie stonden samenwerken,
zelfstandig werken en leren communiceren centraal.
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Naam: Lange matten trefbal
Groep: Onderbouw
Organisatie: Een hele zaal wordt in de breedte doormidden verdeeld. Op elke helft van de zaal staat
een team. In het midden van de zaal wordt een lange mat uitgerold. Als er geen lange mat in de zaal
aanwezig is kan er ook gebruik worden gemaakt van matjes. Aan beide eindes van de lange mat
worden vier pylonen neergezet. De afstand van de mat tot de pylonen is afhankelijk van het mik
niveau van de leerlingen. Aan de zijkant van het speelveld staan twee banken waar de leerlingen
kunnen gaan zitten als ze af zijn.

Organisatietekening:

Speelveld met lange mat

Speelveld met lange mat en extra baan afgezet met tapijttegels .

Opdracht: Probeer de vier pylonen van de andere partij om te gooien. Vanaf de lange mat mag je de
pylonen proberen te raken. Je mag dan geen kinderen af gooien maar je mag zelf ook niet worden
afgegooid. Vanachter de middenlijn probeer je de andere spelers af te gooien. Als je direct met een
bal wordt geraakt ben je af en moet je op de bank gaan zitten. Als er nog twee andere kinderen
worden afgegooid mag de eerste weer meedoen.
Dit spel kan gespeeld worden als uitbereiding op het gewone trefbal waarbij leerlingen elkaar
afgooien en op de bank moeten gaan zitten als ze af zijn.
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Aanpassing:
− Maak een extra baan naast de lange mat.
− Haal de lange mat weg en zet alleen een baan af met tapijttegels. Op die manier hoeft er
geen aanpassing gemaakt te worden in het spel. De baan moet dan echter wel duidelijk
kunnen worden aangegeven.
− Spreek af wanneer de leerling in de HR af is. Wanneer de rolstoel wordt geraakt of alleen
het lichaam.
− De leerling in de HR mag zich afweren.
− De leerling in de HR speelt met extra levens.
− De leerling in de HR is alleen af als de bal gerold of gestuiterd word
− Laat de leerlingen mee denken over eventuele aanpassingen.
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Naam: Bunkerbal
Groep: Middenbouw
Organisatie: De zaal wordt in twee gedeeld in de breedte van de zaal. Op elke helft komen evenveel
en dezelfde materialen neergelegd. Banken, kasten, dikken maten, dunne matten en wat verder nog
eerlijk te verdelen is.
Organisatietekening:

Speelveld bunkerbal met als speelgebied het volleybal veld en als afgooigebied alles buiten de
gele lijnen.
Opdracht: Er worden twee teams gemaakt. Elk team krijgt een helft van de zaal. Op het midden van
deze helft moet er een bunker worden gebouwd met de materialen die klaar liggen. Het is de
bedoeling dat je ook daadwerkelijk in deze bunker kunt, ook de leerling in de HR. Ze moeten dus
goed nadenken over de grote, in en uitgangen. De leerlingen krijgen een afgesproken tijd voor het
bouwen van deze bunker. Als de bunkers klaar zijn wordt het trefbalspel gespeeld met de volgende
regels.
- Er mogen maar twee leerlingen te gelijk in de bunker zitten.
- Als je af bent ga je aan de kant van de tegenpartij achter de gele lijn in het afgooigebied
staan en probeer je iemand af te gooien. Lukt dat mag je weer mee doen. Als dat te moeilijk
is wordt er met drie is te veel gespeeld.
- Je mag niet lopen met de bal. Je moet dus samenspelen.
- Als iedereen af is gegooid is het spel afgelopen.

Aanpassing:
- Het is belangrijk dat er een bunker wordt gebouwd waar ook de leerling in een HR kan
schuilen. Geef dit de leerlingen mee in het bouwproces van de bunker. Laat ze dit probleem
samen oplossen en stuur alleen waar nodig.
- De leerling is alleen af als de stoel of juist het lichaam is geraakt. Het is belangrijk om daar
duidelijke afspraken over te maken.
- De leerling in de rolstoel mag niet afgegooid worden als hij een bal in zijn handen heeft.
- Als de leerling vanuit het afgooigebied iemand heeft afgegooid en weer terug mag keren
naar zijn eigen spelhelft mag hij pas naar dertig tellen worden afgegooid. Op die manier
heeft de leerling wat meer tij om rustig naar zijn eigen speelveld te rijden.
- Betrek de leerlingen in het maken van de aanpassingen.
- Speel het spel met levens.
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Maak gebruik van een hockeystick of tennisracket. Hierdoor kan de leerling de bal
makelijker kwijtspelen.
Maak gebruik van een afgooi vrije zone.
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Naam: Trefbal met stelen
Groep: Bovenbouw.
Organisatie: Het spel wordt gespeeld met twee teams. Elk team staat op een helft van het veld. Op
elke helft staan vier pylonen op een horizontale lijn. De afstand van de pylonen lijn tot de middenlijn
is afhankelijk van het niveau van de groep.
Organisatietekening:

Speelveld zonder vrijplaatsen

Speelveld met vrijplaatsen

Speelveld met vrijzone
Opdracht: De twee teams proberen bij elkaar de pylonen om te gooien of spelers af te gooien. Als je
bent af gegooid ga je bij de tegenstander achter de gele lijn staan er probeer je ze af te gooien. Je
mag lopen met de bal. De pylonen mogen niet omgegooid worden vanachter de gele lijn. Pylonen
mogen gestolen worden. Als een speler een pylon vast heeft mag hij getikt worden. Vervolgens zet
hij de pylon bij zijn eigen pylonen neer. Het spel is afgelopen als alle pylonen om zijn of alle spelers
af zijn.
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Aanpassing:
- Er liggen enkele tapijt tegels op de grond. De leerling in de HR mag hierop gaan staan als hij
een pylon heeft gestolen en mag dan niet afgetikt worden.
- Alleen de stoel of alleen het lichaam is af.
- De leerling in de HR krijgt een vrijzone vanaf de middenlijn het eigen veld in. In die zone mag
hij/ zij niet geraakt worden. Hierdoor heeft de leerling meer tijd om zich om te draaien na
het gooien van een bal zonder meteen afgegooid te worden.
- Als de leerling in de HR een pylon vast heeft mag hij niet getikt worden. Deze regel kan
klassikaal worden ingevoerd.
- Als de leerling in de HR een pylon gaat stelen mag hij een maatje meenemen. Het maatje
krijgt dezelfde voordelen als de leerling in de rolstoel. Ze zijn 1.
- De leerling mag zich afweren.
- De leerlingen mogen niet lopen met de bal. Behalve de leerling in de HR.
- De leerling wordt gerede door een assistent. Op die manier kan hij zijn armen gebruiken om
ballen te vangen.
- De leerling in de HR mag zijn stoel gebruiken als schild. Andere leerlingen mogen ook achter
hem schuilen.
- De leerling in de HR is nooit af als hij op zijn achterkan geraakt wordt. Daar kan hij niet op
reageren.
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2.3 Honkloopspelen
Bij honkspelen wordt er geprobeerd lopers tussen honken uit te branden of uit te tikken. De lopers
proberen zo snel mogelijk de honken te bereiken om te voorkomen dat ze afgegooid worden (Mooij
e.a., 2004)
In de volgende paragrafen worden er verschillende honkspelen uitgelegd. Deze spelen zijn verdeeld
in onderbouw, middenbouw en bovenbouw en geschreven met de visie van de scriptie in het
achterhoofd.
Voordat er dieper wordt ingegaan op de spelen en de aanpassingen die gemaakt kunnen worden
wordt er gekeken naar een paar algemene aanpassingen die gemaakt kunnen worden bij
honkspelen.
Algemene aanpassingen voor honkspelen.
De volgende aanpassingen zijn uit het literatuur en praktijkonderzoek gehaald.
-

Geef de leerling in de HR extra vrijplaatsen door bijvoorbeeld tapijttegels in de zaal neer te
leggen.
Geef de leerling ander slaghout.
Geef de leerling materialen ( bijv een hockeystick of tennisracket) om zijn reikwijdte als
veldspeler te vergoten.
Laat de leerlingen meedenken over eventuele aanpassingen die gemaakt kunnen worden
Laat de leerling de bal van statief slaan.
Geef de leerling een hockeystick als hij brander is.
Maak een aparte route voor de leerling in de HR.
Maak als brandplaats gebruik van een omgekantelde bank.
Spreek af aanraken = Vangen
Andere slagman Er kan ook gekozen worden voor het aanwijzen van een andere slagman.
Deze slaat en de leerling in de HR maakt de ronde.
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Slagspelen
Naam: Pittenzakjes overbrengen
Groep: Onderbouw, middenbouw.
Organisatie: Er worden teams gemaakt van drie leerlingen. Twee teams van drie spelen tegen elkaar
op een veld. Er kunnen ongeveer vier velden gemaakt worden in een standaard gymzaal. Op een
speelveld liggen twee hoepels op ongeveer vijf meter van elkaar op een verticale lijn. Achter de
eerste hoepel ligt een matje. In de tweede hoepel liggen pittenzakjes. In het speelveld staan twee
veldspelers. Op de mat staat de derde brander. De slagman begint op de mat.
Organisatietekening:

Speelveld met aanpassing voor de leerling in de HR
Opdracht: Gooi de bal zo hard als je kan het speelveld in. Daarna ren je zo snel mogelijk naar de
hoepel met pittenzakjes, pakt een zakje en rent terug naar de eerste hoepel. Probeer zo veel
mogelijk pittenzakjes naar de eerste hoepel te brengen. Elk zakje is een punt. Als de veldpartij de bal
op de mat heeft gegooid moet je stoppen. ( Er staat een brander op de mat. Als de leerlingen de bal
gaan brengen in plaats van gooien of rollen kan er een gebied worden afgesproken waar de rest van
de veldpartij niet meer mag komen.) Als alle leerlingen van de gooipartij zijn geweest wordt er
gewisseld. De leerlingen houden zelf de score bij doormiddel van een scoreformulier.
Aanpassingen voor de leerling in de HR in de slagpartij:
-Laat de leerling voor de mat beginnen.
-Geef de leerling een emmer met pittenzakjes die aan de stoel gehangen kan worden.
- Laat de leerling niet heen en weer rijden maar zet een pylon dichter bij en laat de leerling hier
omheen rijden. Hoe minder zakjes de leerling kan overbrengen hoe dichterbij de pylon komt te
staan.
Aanpassingen voor de leerling in de HR in de veldpartij:
- Geef de leerling een tennisracket. Hiermee kan hij de bal stoppen of misschien wel terug spelen
naar de brander of andere veldspeler.
- Laat de leerling branden met een hockeystick of tennisracket. Aanraken is dan brander. Laat de
leerling in verband met de veiligheid voor de mat branden.
- Laat een leerling de leerling in de rolstoel helpen. Deze helper mag alles doen van de leerling in de
rolstoel vaagt.
- Ze een omgekantelde bank achter de mat. Voor de leerling in de HR is dat de brandplaats.
- Laat de leerling de al in het spel brengen met een tennisracket.
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Naam: Slagbal
Groep: middenbouw
Organisatie: Er worden twee partijen gemaakt. De ene partij staat in het veld de ander is de
slagpartij. Wanneer er voldoende ruimte is kunnen er vier partijen gemaakt worden en word er op
twee veldjes gespeeld. In de zaal liggen vier honken.
Bij de slagplaats ligt een hoepel voor de brander en een korf voor het slaghout. Er wordt vanaf een
mat geslagen.

Organisatietekening:

Speelveld met honken

Speelveld met een extra baan voor de leerling in de HR

Speelveld met een pylonenbaan met pittenzakjes voor de leerling in de HR
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Opdracht: Probeer met je team zo veel mogelijk punten binnen te halen. Elke speler die alle honken
heeft gehaald krijgt een punt. Wanneer hij dat in een slag doet verdient hij twee punten. Een speler
die uitgebrand wordt wanneer hij niet op een honk staat is uit. Je mag met meer spelers op een
honk staan. De veldpartij probeert de slagpartij zo snel mogelijk uit te branden door de bal in de korf
te gooien. Daar is de brander voor. Als er drie spelers uit zijn wisselen de veld en slagpartij.
Aanpassing voor de leerling in de HR in de veldpartij:
- Geef de leerling in de HR een hockeystick wanneer hij gaat branden. Aanraken met de stick is dan
branden. Op deze manier kan ook deze leerling de functie van brander invullen.
- Geef de leerling een tennisracket wanneer deze in het veld staat. Nu geld aanraken is vangen.
Doormiddel van het tennisracket wordt de reikwijdte van de leerling vergroot en is de kans op
‘vangen’ groter. Aanraken is vangen.
- Laat de leerlingen zelf de score bijhouden met een scoreformulier of met behulp van een
whitebord.
- Laat de leerlingen zelf meedenken over eventuele aanpassingen van het spel.
- Maak gebruik van een gekantelde bank als brandplaats.
Aanpassingen voor de leerling in de HR in de slagpartij:
- Laat de leerling in de HR de bal met een stick of tennisracket in het spel brengen. Wanneer een
leerling de bal met een slaghout wilt slaan kan dat het beste gedaan worden vanaf een slagstatief.
Dit geld ook voor leerlingen die minder goed slaan met een slaghout. Bied alle mogelijkheden aan de
leerlingen aan. Laat ze zelf kiezen maar stimuleer ze om passend materiaal te kiezen.
- Alle leerlingen krijgen meer slagbeurten. Op die manier krijgen ook de leerlingen die minder goed
slaan de kans de bal goed in het spel te brengen.
- Laat de leerling in de HR dichter bij het speelveld beginnen. Op die manier is de afstand naar het
eerste honk korter en is de kans groter dat hij het honk zal halen.
- Plaats tussenhonken die alleen voor zwakke lopers en de leerling in de HR gelden. De leerlingen
mogen gewoon uitgebrand worden.
- Speel het spel met levens. Per slagronde krijgt de leerling in de HR twee levens. Pas als deze op zijn
is hij echt af.
- Als de ll in de HR veel langzamer is of de grote ronde te zwaar is kan er een kleiner ronden met
honken gelegd worden binnen in het veld. Deze is dan speciaal voor de leerling in de HR. Let hierbij
op de veiligheid van de veldpartij.
- Maak honken van pylonen waar een pitten zakje op ligt. Als de leerling voorbij een pylon komt
moet hij het pittenzakje eraf duwen. Dat laat zien dat hij er langs is geweest.
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Naam: Slagbal met hindernissen
Groep: Bovenbouw.
Organisatie: Er worden twee partijen gemaakt. De ene partij staat in het veld de ander is de
slagpartij. In de zaal liggen vier honken. Tussen de honken staan verschillende hindernissen als
kasten, dikke mat, een hoepel, bank. Bij de slagplaats ligt een korf voor de brander en een hoepel
voor het slaghout.
Organisatietekening:

Speelveld met hindernissen

Speelveld met extra hindernissenbaan voor de leerling in de HR
Opdracht: Probeer met je team zo veel mogelijk punten binnen te halen. Elke speler die alle honken
heeft gehaald krijgt een punt. Wanneer hij dat in een slag doet verdient hij twee punten. Een speler
die uitgebrand wordt wanneer hij niet op een honk staat is uit. Je moet tussen de honken door over
allerlei hindernissen. Je mag met meer spelers op een honk staan. De veldpartij probeert de
slagpartij zo snel mogelijk uit te branden door de bal in de korf te gooien. Daar is de brander voor.
Als er drie spelers uit zijn wisselen de veld en slagpartij.
Aanpassingen voor de leerling in de HR in de veldpartij:
- Geef de leerling in de HR een hockeystick wanneer hij gaat branden. Aanraken met de stick is dan
branden. Op deze manier kan ook deze leerling de functie van brander invullen.
- Geef de leerling een tennisracket wanneer deze in het veld staat. Nu geld aanraken is vangen.
Doormiddel van het tennisracket wordt de reikwijdte van de leerling vergroot en is de kans op
‘vangen’ groter.
- Laat de leerlingen meedenken over eventuele aanpassingen van het spel. Dit kan in de teams
worden gedaan. Daarna kunnen klassikaal de aanpassingen gekozen worden waarmee er ook
daadwerkelijk gespeeld gaat worden. Vaak heeft de leerling in de rolstoel zelf ook hele goed
oplossingen.
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Aanpassingen voor de leerling in de HR in de slagpartij:
- Creëer voor de leerling in de HR een aparte baan met hindernissen en honken. Denk bij de
hindernissen aan bijv slalommen tussen pylonen, een matje, ergens onderdoor rijden, rondje rijden
om pylonen.
-Laat de leerling in de HR de bal met een stick of tennisracket in het spel brengen. Wanneer een
leerling de bal met een slaghout wilt slaan kan dat het beste gedaan worden vanaf een slagstatief.
Dit geld ook voor leerlingen die minder goed slaan met een slaghout. Bied alle mogelijkheden aan de
leerlingen aan. Laat ze zelf kiezen maar stimuleer ze om passend materiaal te kiezen.
- Alle leerlingen krijgen meer slagbeurten. Op die manier krijgen ook de leerlingen die minder goed
slaan de kans de bal goed in het spel te brengen.
- Laat de leerling in de HR dichter bij het speelveld beginnen. Op die manier is de afstand naar het
eerste honk korter en is de kans groter dat hij het honk zal halen.
- Plaats tussenhonken die alleen voor zwakke lopers en de leerling in de HR gelden. De leerlingen
mogen gewoon uitgebrand worden.
- Speel het spel met levens. Per slagronde krijgt de leerling in de HR twee levens. Pas als deze op zijn
is hij echt af.
- Als de ll in de HR veel langzamer is of de grote ronde te zwaar is kan er een kleiner ronden met
honken gelegd worden binnen in het veld. Deze is dan speciaal voor de leerling in de HR. Let hierbij
op de veiligheid van de veldpartij.
- Laat de slagpartij zelf de score bijhouden doormiddel van scoreformulieren of een whitebord.
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Hoofdstuk 2 Stoeispelen
Bij stoeispelen gaat het erom dat de balans van de tegenstander wordt verstoord. Zelf probeer je e
ballans verstoring te voorkomen (Mooij e.a.,2004).
In de volgende paragraaf worden de verschillende stoeispelen uitgewerkt. Er worden spellen
uitgewerkt voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
2.1 Stoeispelen
Voordat er gekeken wordt naar de spellen wordt er eerst gekeken naar de algemene oplossingen die
er zijn voor stoeispelen.
2.2.1 Algemene oplossingen
Deze aanpassingen zijn uit het literatuur en praktijkonderzoek gehaald.
-

Maak alleen gebruik van liggende of zittende vormen van stoeien.
Haal de leerling uit de rolstoel.
Stoei om materiaal
Laat de leerlingen elkaar omdraaien.

De spellen zijn gebaseerd op de spellen in het Basisdocument Bewegingsonderwijs.
Naam: Bal afpakken
Groep: Onderbouw, middenbouw, bovenbouw.
Organisatie: Leg, wanneer deze aanwezig is, een judomat uit in de zaal. Anders kan er ook gebruik
worden gemaakt van matjes die aan elkaar worden gelegd.
Maak groepjes van twee of laat de leerlingen dat zelf doen. Geef ieder tweetal een bal.
Opdracht: Een leerling pakt de bal met twee handen vast. De andere leerling probeert de bal af te
pakken. Er mag niet geslagen, geschopt of gekrabd worden. Als een van beide leerlingen roept STOP
wordt er meteen gestopt. Wanneer de bal is afgepakt wisselen de leerlingen van rol.
Aanpassing:
- Haal de leerling uit de rolstoel als dat kan.
- Laat alle leerlingen met de bal op hun buik of rug beginnen.
- Wissel af in de grote van de bal.
- Het spel kan ook met een ring gespeeld worden.
- Leg de bal in het midden van de mat neer en laat de leerlingen aan de zijkanten beginnen. Op het
teken proberen beide leerlingen zo snel mogelijk de bal te pakken. Er kan worden afgesproken dat
beide leerlingen moeten tijgeren of kruipen.
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Naam: Van de mat duwen
Groep: Onderbouw, middenbouw, bovenbouw
Organisatie: Leg, wanneer deze aanwezig is, een judomat uit in de zaal. Anders kan er ook gebruik
worden gemaakt van matjes die aan elkaar worden gelegd.
Maak groepjes van twee of laat de leerlingen dat zelf doen.
Opdracht: De leerlingen zitten op de mat. Een leerling probeert de andere leerling van de mat te
duwen. De leerlingen mogen niet gaan staan. Als het is gelukt wisselen de leerlingen van rol.
Aanpassing:
- Haal de leerling uit de rolstoel als dat kan.
- Laat de leerlingen op hun buik of rug beginnen.
- Laat de leerlingen elkaar met de billen vanaf duwen.

- Maak het gebied waar ze elkaar vanaf moeten duwen groter of kleiner.
- Zittend op de billen met elkaars armen vast kan geprobeerd worden elkaar uit balans te
halen.
Naam: Omdraaien
Groep: Onderbouw, middenbouw, bovenbouw.
Organisatie: Leg, wanneer deze aanwezig is, een judomat uit in de zaal. Anders kan er ook gebruik
worden gemaakt van matjes die aan elkaar worden gelegd.
Maak groepjes van twee of laat de leerlingen dat zelf doen.
Opdracht: Een leerling zit op de mat. De andere leerling ligt op zijn buik. De zittende leerling
probeert de liggende leerling op zijn rug te draaien. De leerlingen mogen niet gaan staan. Als het is
gelukt wisselen de leerlingen van rol.

Aanpassing:
- Haal de leerling uit de rolstoel als dat kan.
- Laat allebei de leerlingen liggen.
- Laat de leerling in de HR zitten door een opgerolde lange mat achter hem neer te zetten waar
tegenaan geleund kan worden.
- De leerlingen elkaar omdraaien van buik naar rug lig en andersom.

Naam: Als de leerling niet uit de rolstoel mag
Oefeningen
- Laat de leerlingen duimworstelen met elkaar.
- Laat de leerling in de HR een leerling op een skatebord voorttrekken.
- Laat de leerlingen hoofdwostelen.
- Laat de leerlingen armpjedrukken in tweetallen.

-
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