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Drie petten op ...



BSM studiedag 2016

Over de streep ...

Wie vindt dat het vak BSM een meerwaarde is 
op vwo? Ja of nee?



BSM meerwaarde vwo?

• Biedt BSM (en methode) meerwaarde voor vwo-ers?

• Vindt de SL vak BSM meerwaarde voor vwo?

• Wat verwachten vwo-leerlingen van BSM?

• Hoe doorstroomrelevant is BSM op WO?

• Waarin onderscheidt BSM zich op vwo t.o.v. 
andere vakken?



BSM meerwaarde vwo?

• Wat zijn momenteel bij BSM typische 
opdrachten en onderwerpen voor vwo?



Het verschil tussen havo en vwo 
bij BSM

– PTA & eindtermen

– Boek, typisch vwo (en havo) en nieuw in 2e druk

– Opdrachten (TW/ REC)

– Toetsen (DV/TV/

– Werkvormen (CC?)

– Differentiëren en faseren 



PTA Be Sports-Minded



Verschil h/v voorbeeld

• Atelier: h+v samen les (3+3)

• Praktijk gelijk

• Theorie samen, andere opdrachten

• Toetsen anders

• Voorbeelden: licht=havo; donker=vwo



Verdieping h/v in regelen
Hfst 2 Bewegen en 

regelen

25% 15% 60 80 fase 1 fase 2 fase 3 fase 4

2.1 Communicatie 6 10h 8,9fase 1-2 h v

2.2 Het begeleiden van 
bewegingsactiviteiten

14 20po 9fase 1-2 h v

2.3 Leren 
lesgeven

20 20po 9fase 1-2-
3-4

h v 2.3.1 
Verzorgen 
warming-up

2.3.2.1 
Micro-
teaching 
speltechniek

2.3.3.1 
Lesgeven 
(2tal) 
onderbouw-
klas

po 9fase 2-3-
4

h v 2.3.2.2 
Lesgeven 
(stapel)dans

2.3.3.2 
Spelontwerp 
lesgeven 
eigen klas

2.3.4 
Ontwerpen 
samenwerkin
gsopdracht 
eigen klas

po 9fase 2-3 h v 2.3.2.3 
Lesgeven 
eigen klas

2.3.3.3 
Spelontwerp 
trefbal 
lesgeven 
eigen klas

2.4 Het organiseren van 
bewegingsactiviteiten

20 30po 10,8fase 1-2-
3-4

h v 2.4.1 
Organiseren 
fictief 
toernooi

2.4.2 
Organiseren 
toernooi 
eigen klas

2.4.3 
Organiseren 
complexe 
activiteit

2.4.4 
Organisatie 
aansturen 
complexe 
activiteit

Reflecteren op 
bewegen en 
regelen

11 v 2.5.4 
Reflecteren 
op bewegen 
en regelen



Verdieping h/v gezondheid
Hfst 1 Bewegen en gezondheid 15% 15% 70 80 fase 1 fase 2 fase 3 fase 4

1.1 Gezonde 
leefstijl

6 6 t h11/
v12

fase 1 h v 1.1.1 Opstel 
suiker

1.2 Warming-up & cooling-down 6 6 po h13/
v14

fase 1 h v 1.2.1 Warming-
up

1.3 Bewegingsap
paraat

6 6 t h13/
v14

fase 1 h v 1.3.1 spieren 
bewegingsappar
aat

1.4 Blessurepreventie en -
behandeling en behandeling 
van sportblessures

10 12 t-po h13/
v14

fase 1 h v 1.4.1.1 Eigen 
blessures 
voorkomen

Blessurebeh
andeling 
(EHV)

12 15 t-po h13/
v14

fase 1-2-3 h v 1.4.1.2 Casus 
behandeling 
blessures

1.4.2 
Expertgroep 
behandeling 
blessures

1.4.3.1 Bedenk 
(ontwerp) casus 
blessure

t h13/
v14

fase 
1

h v 1.4.1.3 
Presenteren van 
blessures

1.5 Voeding 10 15 t-po h11/
v12

fase
1-2-3

h v 1.5.1.1 Casus 
voedingspatroo
n Mark (opdr 1)

1.5.2.1 Eigen 
voedingspatroo
n en advies 
(opdr 2 en 3)

1.5.3.1 
Beoordeling 
gezonde 
voeding (opdr 4)

po/h h11/
v12

fase 1-2 h v 1.5.1.2 Eigen 
voedingspatroo
n (opdr 6)

1.5.2.2 
Energieverbruik 
ander (opdr 5)

po/h h11/
v12

fase 
1-3-4

h v 1.5.1.3 Meten 
eigen lichaam 
(opdr 7)

1.5.3.2 Eigen 
ideale 
voedingspatroo
n bij sport (opdr 
8)

1.5.4.1 Kook je 
ideale 
sportmaaltijd

1.6 Meten van de fitheid 10 10 po/h h12/
v13

fase 
1

h v 1.6.1 Meten 
eigen fitheid

1.7 Verbeteren van de 
fitheid

10 10 po h12/
v13

fase 
1-2

h v 1.7.1.1 Trainen 
fitheid 
krachttraining

1.7.2.1 Ontwerp 
eigen circuit 
krachttraining

Maken van 
trainingspro-
gramma

10% 10% 10 20 po h12/
v13

fase 
1-2-3-4

h v 1.7.1.2 
Climaxloop 
(testloop)

1.7.2.2 
looptrainingen 
zone 1-2-3-4

1.7.3.2 Ontwerp 
eigen 
trainingsprogra
mma

1.7.4.2 Ontwerp 
trainingsprogra
mma ander(en)



Verdieping h/v samenleving
hfst 3 Bewegen en 

samenleving

15% 15% 60 80 t h14/
v15

fase 1-2-3 h v 3.1.1.1 Mijn 
sportadvies

3.1.2.1 
Sportadvies 
anderen

3.1.3.1 
Vergelijking 
sportadvies

hfst 3

3.1 Toekomsto
riëntatie

10 15 po h14/
v15

fase 1-2-
3-4

h v 3.1.1.2  
Sport-
autobiografie

3.1.2.2 
Interview in 
sport

3.1.3.2 
(Trainings)Sta
ge

3.1.4.1 
Maatschappe
lijke stage

3.1

Sportoriën
tatie

10 10 t h14/
v15

fase 1-2-3 h v 3.1.1.3 
Vervolgstudie
s in de sport

3.1.2.3 
Sportonderzo
ek op HBO

3.1.3.3 
Sportonderzo
ek op 
universiteiten

3.2 De historie van de huidige 
cultuur van bewegen en 
sport

10 15 t h15/
v16, 
v18

fase 1-2-
3-4

h v 3.2

3.3 De huidige 
bewegings- en 
sportcultuur

15 t h15 fase 1-2-3 h 3.3.1.1 Opstel 
(toets)

3.3.2 Opstel 3.3.3.1
Expertgroepe
n

3.3

20 t v17,16 fase 1-2-
3-4

v 3.3.1.2 
Betoog 
(toets)

3.3.3.2 
Doping in de 
wielersport

3.3.4 
Documentair
e

3.4 Organisatie van bewegen 
en sport

15 10 t h16/
v19

fase 1-2-
3-4

h v 3.4.1 Bezoek 
(top)sport-
wedstrijd

3.4.2 
Organisatie 
Sportverenigi
ng

3.4

3.5 De toekomst van 
bewegen en sport

10 t v18 fase 3-4 v 3.5.4 Debat 
toekomstscen
ario's

3.5



Verdieping wetenschap (vwo)

% % slu slu

Toet
s-

vor
m

Eindt
erm

Faseri
ng

Opd
rach

t

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Hfst 
4

Bewegen en wetenschap 0 60 Hfs
t 4

4.1 Wat houdt onderzoek in? 20 po v11-
19

fase 1-
2-3-4

v 4.1

4.2 Onderzoeken in zes 
stappen

n.v.t
.

20% 40 po v11-
19

fase 2-
3-4

v 4.2.1 
Enquête 
en 
interview

4.2.2 
Presentere
n en 
verslag

4.2.3 
Sportsegm
enten

4.2.4. 
Onderzoek
s-opdracht

4.2



Toetsen

Extra theoretische Toets 

opdracht: 
• Eigen voedingspatroon (1.5.2.1. site)

• Analyse eigen voedingspatroon (1.5.2.3. site)

1.1. Gezonde leefstijl
1.5. Voeding
1.7. Verbeteren van de fitheid (blz. 128 – 136)



Bewegen

HAVO VWO programma 

is nagenoeg gelijk

Verdieping: 

softbal (h)/ cricket (v)

Trainingsprogramm



Bewegen & Regelen:

6 VWO fase 4 opdracht organisatie:

• (mede) Organisatie sportdag basis 
onderwijs

• (mede) Organisatie ‘interscholairen’: 
zoals voorronde “Olympic Moves”.

• Supervisie toernooi (2.4.4.)



Bewegen & Gezondheid

Verdieping H.1.4. 

Blessure preventie & behandeling:

Reanimatie cursus



Bewegen & Samenleving

Expertgroepen (opdracht site: 
3.4.1. site)

Documentaire B&S



Bewegen & Wetenschap

Aan sport gerelateerd 
wetenschappelijk onderzoek:

Verslag en presentatie



Verschil toetsen 
HAVO - VWO

Verschil in hoeveelheid leerstof, het aantal 
vragen en meer complexe vragen in de 
toets.



BSM meerwaarde vwo

Cognitief proces

Kennis 1. Herinneren 2. Begrijpen 3. Toepassen 4. 
Analyseren 5. Evalueren 6. Creëren

1. Feitenkennis  
van bijv.

blessure-
preventie

Maak een lijst 
met oorzaken 
polsbreuk.

Vat samen 
de 
kenmerken 
polsbreuk.

Reageer op 
veel gestelde 
vragen over 
botbreuken..

Selecteer de 
meest 
voorkomend
e 
botbreuken.

Controleer 
naar de 
meest 
voorkomend
e 
botbreuken.

Maak een 
poster ter 
preventie 
van de 
meest 
voorkomend
e 
botbreuken.

2. Concep-
tuele
kennis

van bijv.
FITT-
principes

Herken de 
trainingszone 
bij een 
hartslag

Classificeer 
de gelopen 
training in 
één van de 
vier zones

Bied aan, 
adviseer 
intensiteit 
van een 
training

Differentieer 
in de 
ploegenloop 
met de 
arbeid-rust 
verhouding

Ontleed, 
determinee
r

Voeg samen

3. 
Procedurele 
kennis

van bijv. 
blessure-
behandelin
g

Roep op: wat 
zeg je bij het 
alarmeren, 
nadat je 112 
belt?

Verduidelijk
wat er 
precies is 
gebeurd bij 
de 
sportblessur
e

Draag uit 
hoe je een 
enkelblessur
e behandelt

Integreer
zelfgemaakte 
foto's bij het 
behandelen 
van een 
blessure

Beoordeel 
een mitella 
goed zit

Ontwerp

4. 
Metacogni-
tieve kennis

Identificeer Voorspel Gebruik Ontleed Reflecteer Creëer



Taxonomie Bloom Onthouden

Vaardigheden: Memoriseren, ophalen 
relevante  kennis, parate objectieve kennis. 

Toetswoorden: noem, herken, definieer, wijs 
aan, schrijf op, kies, vind, vul in, geef. 

Toetsvraag: Noem de 5 motorische 
eigenschappen die je conditie bepalen.



Taxonomie Bloom Begrijpen

Vaardigheden: De betekenis achterhalen van 
informatie, de betekenis kunnen, verbinden 
met andere kennis. 

Toetswoorden: Leg uit, verklaar, verhelder, 
beschrijf, geef voorbeeld, licht toe. 

Toetsvraag: Verklaar:  Alle energie is 
uiteindelijk afkomstig van de zon.



Taxonomie Bloom Toepassen

Vaardigheden: Eerder verworven kennis en 
inzicht gebruiken in nieuwe situaties of om een 
(nieuw) probleem op te lossen. 

Toetswoorden: toon aan, lijn plan van aanpak 
uit, los op, bereken. 

Toetsvraag: Bereken het aantal wedstrijden in 
een hele competitie van 8 ploegen. Laat je 
berekening zien.



Taxonomie Bloom analyseren

Vaardigheden: Analyseren (A) Vereenvoudigen 
van ingewikkeld probleem, materiaal/bronnen 
in stukjes verdelen, ontdekken hoe de stukjes 
gerelateerd zijn tot elkaar en een complete 
structuur vormen. 

Toetswoorden: Vergelijk, selecteer, deel in, 
bepaal kenmerk, ontleed, structureer, 
determineer. 



Taxonomie Bloom analyseren

Toetsvraag: 

Er zijn verschillende motieven om te 
sporten. Noem de motieven die jij 
hebt/destijds had om te gaan sporten. 
Deel jouw motieven daarna in een 
rangorde van belangrijkheid in die de 
verschillende motieven voor jou hebben 
en leg uit waarom jij voor die volgorde 
hebt gekozen.



Taxonomie Bloom evalueren 

Vaardigheden: Tot een afgewogen 
beargumenteerd oordeel komen, een 
standpunt innemen. 

Toetswoorden: Bekritiseer, test, beoordeel, 
licht door, beargumenteer. 

Toetsvraag: Geef minimaal drie argumenten 
voor en ook een argument tegen op de 
volgende stelling: iedereen zou 5 uur in de 
week een sport moeten beoefenen.



Taxonomie Bloom creëren 

Vaardigheden: elementen toevoegen tot een 
samenhangend geheel, tot iets nieuws, tot 
een ontwerp. 

Toetswoorden: Adviseer, ontwerp, 
construeer, rapporteer

Toetsvraag: Hoe zou jij dopinggebruik 
indammen als jij het voor het zeggen had 
als voorzitter van het IOC? Geef drie 
verschillende adviezen en ondersteun deze 
met voorbeelden.



Toetsvragen: toetsmatrijs
datum niveau klas Onderwerp

eind 
term

vraag punt onthou
den

begrij
pen

toepasse
n

analy
seren

evalu
eren

creëren

1 1 1

2ab 2 1 1

3ab 2 1 1

4abc 3 1 1 1

5ab 2 1 1

6ab 2 1 1

7 1 1

8ab 2 1 1

totaal 8 15 4 5 4 1 1 0

% 26% 33% 26% 7% 7%



MW: Overzicht hoofdconcepten en kernconcepten
http://maatschappijwetenschappen.slo.nl/

Hoofdconcepten Sociologische
kernconcepten 

Politicologische
kernconcepten

vorming socialisatie
acculturatie
identiteit
cultuur

politieke socialisatie
ideologie

verhouding sociale (on)gelijkheid macht/gezag
conflict/samenwerking

binding sociale cohesie
sociale instituties
groepsvorming
cultuur

politieke instituties
representatie
representativiteit

verandering rationalisering
individualisering
institutionalisering

democratisering
staatsvorming
globalisering

http://maatschappijwetenschappen.slo.nl/


MW: Gekozen contexten voor havo en vwo
http://maatschappijwetenschappen.slo.nl/

domein hoofdconcept havo context vwo context

B Vorming Samenlevingsvormen 

(CE)

Zelf te bepalen (SE)

(bijvoorbeeld: Religie)

C Verhouding Maatschappelijke verschillen 
(CE)

Machtsverhoudingen in de wereld 

(CE)

D Binding Veiligheid 

(CE)

Natievorming en de rol van de staat 

(CE)

E Verandering Zelf te bepalen (SE)

(bijvoorbeeld: Media)

De wording van 
de moderne westerse samenleving 

(CE)

http://maatschappijwetenschappen.slo.nl/


Boek tweede druk I

• Onderzoek-in-zes-stappen

1. Oriënteren & vaststellen

2. Zoeken & plannen

3. Selecteren, meten & verzamelen

4. Verwerken

5. Presenteren

6. Evalueren & beoordelen



Boek tweede druk II

• Hoofdstuk 3.3: sportsegmenten

– Bewegingscultuur

– Van Sportivo tot Sport-NO!

• Hoofdstuk 4: onderzoek in zes stappen herzien

• Onderzoek:

I. Bronnenonderzoek III. Ontwerpen

II. Proefondervindelijk onderzoek IV. Modelleren



Sportsegmenten

• Bron: Meten en weten over zweten. Van 
Tuyckom, C., Vos, S., Scheerder, J. (2011)

• Voor beginnende wetenschappers 
sociaalwetenschappelijk sportonderzoek



Sportsegmenten

3

Sportexclusivo

Sportoccacio

(niet- of anders-georganiseerde 

conformisten)

1

Supersportivo

Sportivo

(georganiseerde conformisten)

2

Sportiva

(georganiseerde progressieven)

Sport?-No!

4

Sportalternativo

(niet- of anders-georganiseerde 

progressieven)



Segment 1
• Sportivo:

– Actieve sporter, voornamelijk jongens VO

– Georganiseerde traditionele sport

• Supersportivo

– Uitermate getalenteerd: technisch, tactisch en 
supersportief > 6 uur pw

– Clubverband

– Sportactieve ouders, ook lid sportclub



Segment 2

• Sportiva

– Sportivo sportiva

– Meisjes tot 10 jr

– Dansante, expressieve, minder competitieve 
beweegvormen, met muziek

– Ook tennis en paardrijden



Segment 3
• Sportoccasio

– Gelegenheidssporter

– Aantrekkelijke omgeving belangrijker dan 
intensiteit en frequentie, dus verleiden!

– Recreatief sportactief



Segment 3
• Sportexclusivo

– Exclusieve sporten, belangrijk: sfeer en kader

– Hoogste SES (zeilen, skiën en windsurfen)

– Sportkampen 

– Jongeren uit VO TF, uit hoogste SES-groepen en uit 
de meest sportieve milieus



Segment 4

• Sportalternativo. 

– Bewegingsculturele pioniers Tegen klassieke bewegingspatronen

– Op zichzelf of met enkele vrienden op zoek naar 
sportief plezier, avontuur of uitdaging 

– Typische 'glijfanaten': uitdaging in zweef-, vlieg- en 
valsporten

– Trendsetters



Segment 2+/-

• Sport?-No! 

– De niet-sporter

– Voelt zich niet aangesproken tot sportaanbod 

– niet gemakkelijk/ geen toegang tot vrijetijdssport

– Vooral jongeren (V)MBO, uit laagste SES, beide 
ouders sportinactief 

– Meer meisjes dan jongens



Sportsegmenten
SES5

Sociaal-

economi

sch

kapitaal

↨

super 

sportivo

sportkapitaal  voetbal

inline 

skaten

MEISJES n2INK squash

fitness

Sport?-

No!
PAR1 SES1



Sportsegmenten
SES5 skiën zeilen PAR5

sport 

exclusivo

wind-

surfen

Sociaal-

economi

sch

kapitaal

↨

super 

sportivo

in familie 

verband
PAR4 Sport club karate JONGENS

recreatief 

wandelen
recreatief 

fietsen

sport 

occacio
PAR3 SES4

lager 

onderwijs
ASO sportivo

recreatief 

zwemmen

jeugd 

vereniging

kajak 

kanoën

2INK

1/2URB
atletiek 11-14jr rugby basketbal >15jr

sportkapitaal  school sport
ouders 

samen

FAM1-3-2 

URB
handbal

tafel-

tennis

sport 

klimmen
voetbal

ballet 

jazzdans

gymnas

tiek
tennis RUR PAR2

Indivi 

dueel

<10jr

moderne 

dans

Sportiva paard rijden
inline 

skaten
SES3

met 

vrienden

sport 

alternatvo

MEISJES aerobics volleybal n2INK SES2 squash

BSO volks dans
badmin

ton
judo fitness

Sport?-

No!
PAR1 SES1



Boek tweede druk II

• Hoofdstuk 4: onderzoek in zes stappen herzien

• Onderzoek:

I. Bronnenonderzoek III. Ontwerpen

II. Proefondervindelijk onderzoek IV. Modelleren



• Kern met zes stappen
• Reflectie met vier gesprekken

• Keuze vier type onderzoeken 
op specifieke posters:
– Bronnenonderzoek
– Proefondervindelijk 

onderzoek
– Ontwerpen
– Modelleren

• Layar: alleen hoofdlijnen 
(werkprocessen op de vier 
specifieke posters)



Vier specifieke posters:



Poster 2

• Onderzoeksvraag 

• Onderzoekstechnieken

• Zoek- en 
beoordelingscriteria

• Presenteren (V-I-S)

• Evalueren en 
beoordelen

• Reflecteren 



Poster 3

• Onderzoekstechnieken

• Hypothese

• Plan van aanpak

• Meetopstellingen 

• Variabelen 

• Gidsexperiment

• Waarnemingen 
verzamelen



Poster 4

• Productverkenning 

• Doelgroep verkenning

• Programma van eisen

• Prototype

• Testen, bouwen en 

Evalueren

• Ontwerp 



Poster 5

• Modelleer-leervraag

• Modelschets

• Experimenteren 
(software)

• Model maken, testen

• Wiskundig model







Blanco concept cartoon

• Onderwerp: Blessurepreventie en exogene 
factoren

• Voorbeeld Wielrennen, Ronde van Vlaanderen

• Veel valpartijen

• Welke concepten kun je bedenken?



Vragen?


