
Leerlingen kiezen hun zelf 
 
Programma's bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs richten zich steeds vaker op een 
betere afstemming op de sportvraag van de leerlingen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om te kiezen uit allerlei beweeg- en sportactiviteiten. In dit artikel bespreken we een 
andere invalshoek, namelijk het kiezen door leerlingen uit verschillende verschijningsvormen van 
bewegen en sport, contexten en bijhorende motieven. Dit artikel biedt een overzicht van vijf 
modellen om programma's bewegingsonderwijs en schoolsport nader in te richten. 
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Twee voorbeelden van voetbal op school 
Scholen focussen binnen hun programma bewegingsonderwijs naast een gevarieerd aanbod aan 

activiteiten meer en meer op variatie in verschijningsvormen. Leerlingen kiezen uit verschillende 

manieren waarop wordt deelgenomen aan beweeg- en sportactiviteiten. Daarmee komen ze beter 

tegemoet aan de verschillende wensen en behoeftes van hun leerlingen.  

Voetbal op school A 
Op school A kunnen de leerlingen bijvoorbeeld gedurende de lessenreeks voetbal kiezen uit 
wedstrijdvoetbal en recreatievoetbal. Bij wedstrijdvoetbal is de intentie dat leerlingen zich willen 
verbeteren in voetbal. Deze lessen worden gekenmerkt door het oefenen van techniek en tactiek en 
het spelen van wedstrijden volgens de gangbare spelregels. Recreatievoetbal wordt daarentegen 
gekenmerkt door het doen van allerlei voetbalspelen, zoals penaltyspel, matvoetbal, voetbaltennis 
en partijvoetbal met aangepaste spelregels zoals vrij balbezit in beschermde gebieden. De leerlingen 
geven elkaar speelruimte, bijvoorbeeld in tijd en ruimte om de bal aan te nemen. Beide teams 
beleven samen plezier aan voetbal. Bij wedstrijdvoetbal is veel meer sprake van wedijver en een 
tegengesteld belang: beide teams geven elkaar zo min mogelijk ruimte om een aanval op te bouwen 
en te scoren. 

 

Voetbal op school B 
Op school B kunnen leerlingen tijdens de les kiezen uit verschillende vormen van voetbal, 
bijvoorbeeld: straatvoetbal, pannavoetbal of freestyle voetbal. Op de school kan ook buiten de les 
bewegingsonderwijs voor voetbal worden gekozen. De school zorgt er bijvoorbeeld voor dat een deel 
van het schoolplein wordt ingericht als voetbalspeelplaats tijdens pauzes en tussenuren. Na 
schooltijd worden er diverse klassentoernooien gehouden. En het schoolvoetbalteam doet mee aan 
het scholierenkampioenschap.  

Drie doeldomeinen 
In beide voorbeelden krijgen de leerlingen de ruimte om zelf keuzes te maken aan welke 
voetbalsituaties zij deelnemen op school en zich persoonlijk te ontwikkelen in bewegen en sport. 
Onderwijs2032 onderscheidt daartoe drie doeldomeinen: kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming (weergegeven in een venn diagram, zie figuur 1). Goed leren bewegen verwijst 
naar kwalificatie. Bij socialisatie worden de leerlingen geïntroduceerd in de bewegingscultuur. De 
leerlingen maken kennis met de bewegingscultuur in al haar verschijningsvormen, contexten, 
bijhorende motieven en zij leren zich op verantwoordelijke wijze te gedragen. Bijvoorbeeld in de zin 
van leren omgaan met verschillen en leren samenwerken. Het verbindt hen met bestaande tradities 
en praktijken. Bij persoonsvorming gaat het om zelf leren kiezen en betekenis verlenen aan het 
sportaanbod van de bewegingscultuur. Leerlingen krijgen de vrijheid en ruimte om zelf keuzes te 
maken. Persoonsvorming begeeft zich op het vlak van de subjectivering of subjectification (Biesta, 
2015): wat vind ik er zelf van? Bij socialisatie gaat het om persoonlijkheidsvorming. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1. Drie doeldomeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 
 
Vijf modellen 
Hieronder worden vijf modellen gepresenteerd die vaksecties helpen zicht te krijgen op de mogelijke 
sportvraag van leerlingen en het sportaanbod uit de bewegingscultuur. Deze modellen bieden een 
kader om het programma bewegingsonderwijs en schoolsport nader in te richten. De vijf modellen 
zijn: 1) motivatiemodel met beweegmotieven, 2) sportfamilies, 3) sportmodi, 4) vierveldenmodel en 
5) lichte of zware sport. Bij deze modellen gaat het niet zo zeer om kwalificatie maar meer om het 
snijvlak van socialisatie en de persoonsvorming, hoewel de drie doeldomeinen nooit helemaal zijn te 
scheiden.  

Het perspectief van het motivatiemodel met beweegmotieven is de leerling: hoe worden leerlingen 
meer gemotiveerd om deel te nemen aan bewegen en sport? Het tweede model onderscheidt vier 
sportfamilies die onder andere worden gekenmerkt door het game-karakter: in hoeverre geven 
leerlingen blijk van een speelse houding? Het perspectief van het derde model met zeven sportmodi 
is de bewegingscultuur: welke verschijningsvormen en bijhorende motieven maken deel uit van het 
aanbod van de school? In dit artikel wordt het vierveldenmodel benaderd vanuit het perspectief van 
een bepaalde sport: in welk kwadrant verschijnt een bepaalde sport op school? Het vijfde model 
maakt onderscheid tussen zware en lichte sport, zowel qua participatie van de leerling als de 
organisatie voor de school. In hoeverre is er ruimte voor de leerlingen om deel te nemen aan 'sport 
light' op school? 

Motivatiemodel met beweegmotieven 
Het eerder beschreven voetbalvoorbeeld laat zien, dat leerlingen verschillende motieven hebben om 
deel te nemen aan bewegen en sport. Sommige leerlingen hechten belang aan het sociaal contact en 
anderen vinden wedijver of aanzien belangrijk. Binnen de les wordt een context gecreëerd waarop 
beide beweegmotieven worden bewerkstelligd bij de leerlingen. 



In het onderzoek School, bewegen en sport (Stuij et al., 2011) worden vijf beweegmotieven 
onderscheiden: beweegplezier, spanning & avontuur, sociaal contact, aanzien en lichamelijk effect. 
Deze beweegmotieven bieden een kader voor het inrichten van lessen, jaarprogramma's en de 
naschoolse sport. 

Jongeren verschillen in waarom zij aan bewegen en sport doen. De ene leerling beweegt vanuit 
gezondheidsmotieven en de andere leerling wil juist graag samen met anderen sporten. Leerlingen 
verschillen ook in de mate waarin zij bewegingsonderwijs waarderen. Meisjes, leerlingen met een 
laag sportief zelfbeeld en leerlingen in de hogere leerjaren waarderen de lessen LO bijvoorbeeld 
minder dan andere leerlingen (Van Ekdom & Van Mossel, 2014). Mogelijk hangt dit samen met hun 
competentiegevoelens en verschuiving van hun beweegmotieven. Deze leerlingen voelen zich 
minder competent en onderkennen minder beweegplezier. Het gevolg is dat deze leerlingen minder 
autonoom gemotiveerd zijn voor bewegen en sport. Voor hen is bewegingsonderwijs geen kwestie 
van motivatie, maar moetivatie. 

In het artikel Wat beweegt onze leerlingen? (Van Ekdom & Van Mossel, 2014) presenteerden wij een 
motivatie-model waarin de vijf beweegmotieven zijn gepositioneerd (zie figuur 2). Een pedagogisch-
didactisch klimaat met aandacht voor de gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid 
bij de leerlingen zorgt voor autonome motivatie of goesting. Er zijn parallellen te trekken tussen deze 
psychologische basisbehoeften en de drie doeldomeinen: autonomie en persoonsvorming; 
competentie en kwalificatie; en verbondenheid en socialisatie. 

Door tegemoet te komen aan de beweegmotieven van de leerlingen hechten leerlingen meer 
persoonlijk belang aan het doen van beweeg- en sportactiviteiten op school. Bij het behalen van 
beweegplezier gaat de leerling volledig op in de 'gein' van het bewegen zelf, wat gepaard gaat met 
‘lukken’ en beter leren bewegen (competentie). Beweegplezier is het belangrijkste motief om te 
komen tot een actieve leefstijl (Stuij & Wisse, 2011). De beweegmotieven spanning & avontuur, 
sociaal contact, aanzien en lichamelijk effect liggen buiten het bewegen zelf. 



 
 
Figuur 2. Motivatie-model met daarin de vijf beweegmotieven 

Sportfamilies 
Steenbergen (2004) onderscheidt vier sportfamilies: 1) agonale bewegingsvaardigheidsspelen, 2) 
speelse bewegingsvaardigheidsspelen, 3) fitnessactiviteiten en 4) agonale vaardigheidsspelen (zie 
tabel 2). De sportfamilies worden gekenmerkt door game, agonaliteit of wedijver en/of bewegen. Bij 
game-karakter geven deelnemers blijk van een speelse houding. In het voorbeeld roept zowel 
recreatie- als wedstrijdvoetbal een speelse houding op bij leerlingen. Bij wedstrijdvoetbal kan de 
speelse houding worden overschaduwd door te veel wedijver. Voor de persoonsvorming is het 
belangrijk dat jongeren een speelse houding leren waarderen. Bij socialisatie leren leerlingen 
bijvoorbeeld op een verantwoordelijke wijze omgaan met spanning, winst en verlies. 
 

 

game agonaliteit/
wedijver 

bewegen/ 

verplaatsen 

1. Agonale bewegingsvaardigheidsspelen √ √ √ 

2. Speelse bewegingsvaardigheidsspelen √  √ 

3. Fitnessactiviteiten ('exercise')   √ 



4. Agonale vaardigheidsspelen 
(denksporten) 

√ √  

 
Tabel 2. Kenmerken en leden van sportfamilies (Steenbergen, 2004) 
 
Sportmodi 
Op basis van motieven onderscheidt Crum (1992) zeven sportmodi of verschijningsvormen in de 
sport (zie tabel 2). Deze verschijningsvormen met bijhorende motieven zijn van 25 jaar geleden en 
zijn nog steeds actueel. Het voorbeeld dat leerlingen binnen de les bewegingsonderwijs kunnen 
kiezen tussen wedstrijd- en recreatievoetbal komt in feite hieruit voort. Een ander voorbeeld is dat 
leerlingen zich in een groep van school gaan voorbereiden op een buitengewone sportprestatie, 
bijvoorbeeld door mee te doen aan het nationaal kampioenschap voetbal tijdens Olympic Moves. 
Het ligt voor de hand dat een dergelijk sportaanbod buiten de lessen bewegingsonderwijs 
plaatsvindt. 
 

 Topsport, dominant motief: presteren, status en inkomen. 

 Wedstrijdsport, motief: sociaal contact, ontspanning, gezamenlijke ervaring van spanning van 
een wedstrijd en subjectief presteren. 

 Recreatiesport, motief: sportieve recreatie, gezamenlijkheid en ontspanning. 

 Avontuursport, motief: spanning en avontuur 

 Lust-/pret-/pleziersport, dominant motief: exclusief plezier 

 Cosmetische sport, motief: het model-uiterlijk. 

 Fitnessport, motief: fysieke fitness en gezondheid. 

Tabel 2. Sportmodi van Crum (1992) 

 
Vierveldenmodel 
Het vierveldenmodel van Seghers en Vanreusel (2011) onderscheidt op basis van twee dimensies vier 
kwadranten (zie figuur 3). De horizontale as verloopt van traditioneel naar vernieuwend en de 
verticale as van formeel naar informeel. In de kwadranten zijn vier verschijningsvormen van voetbal 
uit het schoolvoorbeeld weergegeven. Ook dit model biedt handvatten voor een programma 
bewegingsonderwijs. De ene leerling voelt zich aangetrokken tot het schoolvoetbaltoernooi, terwijl 
de andere leerling meer gaat voor het leren van trucjes met de bal. Een breed aanbod vanuit alle vier 
de kwadranten waaruit leerlingen kunnen kiezen sluit aan bij de verschillende wensen van de 
leerlingen. 



 

 
Figuur 3. Vierveldenmodel (Seghers & Vanreusel, 2011) met vier verschijningsvormen van voetbal 

 
Lichte of zware sport 
Een interessant conceptueel model is het onderscheid tussen 'zware' en 'lichte' participatie en 
organisatievormen in de sport van Scheerder, Claes en Borgers (2016) (zie figuur 4). 'Sport light' 
wordt door hen gezien als potentieel alternatief voor de clubsport. Mensen willen zich minder 
binden aan vaste organisaties en meer zelf het initiatief nemen om te gaan bewegen en sporten. De 
clubsport zou meer 'light' varianten moeten aanbieden. Hetzelfde geldt wellicht voor school: welke 
'sport light' varianten zijn er mogelijk op school?  

Bewegingsonderwijs is in dit kwadrant te beschouwen als zwaar-zwaar: een 'zware' participatie voor 
de leerlingen en een 'zware' organisatie op schoolniveau. Andere voorbeelden van zwaar-zwaar zijn 
de sportklas, LO2 en BSM. Daartegenover staat licht-licht: incidenteel zelfgeorganiseerd sporten door 
leerlingen, bijvoorbeeld een partijtje voetbal door een groepje leerlingen na schooltijd in de gymzaal 
of zelf sporten tijdens de pauze op het schoolplein. Daarnaast zijn er twee combi's. Bij zwaar-licht 
organiseren de leerlingen zelf een vorm van schoolsport, bijvoorbeeld wekelijks voetbalt een vaste 
groep leerlingen samen met docenten. Bij licht-zwaar nemen de leerlingen op vrijwillige basis deel 
aan bijvoorbeeld een voetbaltoernooi op school, zonder verdere verplichtingen. Op schoolniveau 
moet voor het toernooi wel het een en ander worden georganiseerd, maar de participatie voor de 
leerlingen is 'licht'.  

In hoeverre worden de leerlingen in de huidige situatie op school gestimuleerd om na schooltijd met 
elkaar te bewegen en te sporten, bijvoorbeeld in vaste of losse groepen? En is er de mogelijkheid 
voor leerlingen om tijdens pauzes, tussenuren en na schooltijd te bewegen en sporten op het 
schoolplein, in de gymzaal en in de fitnessruimte van de school? In het curriculum van de toekomst 
biedt een kern- en keuzeprogramma allerlei mogelijkheden om bewegingsonderwijs op school te 
verlichten. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 4. Conceptueel model van 'zware' en 'lichte' participatie en organisatie (Scheerder, Claes & 
Borgers, 2016) met de plek van bewegingsonderwijs en voorbeelden van 'sport light' op school 

 
Leerlingen kiezen hun zelf 
Door een gevarieerd sportaanbod qua verschijningsvormen, contexten en bijhorende 
beweegmotieven - zowel bij bewegingsonderwijs als tijdens pauzes en schoolsport - kunnen 
leerlingen beter kiezen wat bij hen past. Bij beweeg- en sportactiviteiten leren leerlingen een speelse 
houding waarderen. 'Sport light' varianten op school bieden kansen om aan te sluiten bij de 
behoeftes van leerlingen. Door met leerlingen te reflecteren, worden de leerlingen zich bewuster van 
hun keuzes en hun gedrag. Ook dit kan op een lichte en zware wijze. Bij 'light' passen alle ervaringen 
en alle informele gesprekken tussen leerlingen onderling en met de docent. Bij 'zwaar' valt te denken 
aan een portfolio waarin de leerling beschrijft en laat zien welke keuzes hij waarom heeft gemaakt. 
Een voorbeeld van een tussenvariant is een sportfolio waarin de leerling allerlei videofragmenten 
laat zien van zijn beweeg- en sportactiviteiten van het afgelopen schooljaar waar hij trots op is. In 
een pedagogisch-didactisch klimaat, in verbondenheid met andere leerlingen en met de docent, 
bijdragend aan het zelfbeeld en de persoonsvorming van de leerling: welke beweeg- en 
sportactiviteiten passen bij mij? 
 
 
Ger van Mossel (e-mail: g.vanmossel@slo.nl) is leerplanontwikkelaar bewegingsonderwijs & sport bij 
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