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WBO Nieuwsflits 17 
7e jaargang, september 2017

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Iedereen is net begonnen en alweer een WBO Nieuwsflits. Hierin onder 

andere aandacht voor Mark Mieras, bekend van de WBO-Studiedag. Dat is 

meteen de link naar onze dank voor het invullen van de evaluatieformulieren. 

We hebben ze allemaal bekeken, besproken en gebruiken ze in maart 2019 

bij de volgende WBO-studiedag. Dit schooljaar organiseren we dus geen 

studiedag, maar uiteraard wel andere activiteiten. We houden jullie op de 

hoogte.

De WBO was in 2017 nauw betrokken bij het vervangen van oude klimrekken 

door twee nieuwe elektrische wandrekken, inclusief vier ondersteuners. Dit is 

in de zomervakantie in 18 gymzalen gerealiseerd. Collega’s die er werken 

krijgen deze week instructie en een sleuteltje. Daarnaast heeft de WBO, op 

verzoek van het Sportbedrijf, een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de 

verschillende knelpunten in toestelbergingen van de 33 gymzalen. Dat was 

soms best wel schrikken! Een verslag daarvan is, voorzien van foto’s 

en wensen en adviezen, na de vakantie aan het Sportbedrijf overhandigd. 

Het gezamenlijke doel is om een grote verbeterslag te maken op het gebied 

van dit probleem waar menig collega geregeld mee loopt te worstelen.

Een goed jaar gewenst namens alle WBO-ers!

Karel Snel

  

  

Dag van het sportonderzoek 2017: 
Mark Mieras is keynote speaker

De Dag van het Sportonderzoek 2017 wordt 

georganiseerd door Windesheim (Calo) in 

samenwerking met de beweeg en sportlectoraten 

van Hogeschool Windesheim, te weten:

• Bewegen, School en Sport

• Sportpedagogiek

• Bewegen, Gezondheid en Welzijn

Het thema tijdens de Dag van het 

Sportonderzoek 2017 is ‘Samen kennis maken’.

De Dag van het Sportonderzoek (DSO) is een landelijk congres voor en door 

sportonderzoekers. De DSO richt zich op onderzoekers die op wat voor 

manier dan ook te maken hebben met sportonderzoek. Met name het werk 

aan elkaar presenteren en daarover met elkaar in debat gaan is wat centraal 

staat op deze dag. Diverse thema’s die spelen binnen de sportpraktijk komen 

aan bod, zoals gezondheid, maatschappij, aangepast sporten, topsport en 

evenementen. De DSO wordt elk jaar georganiseerd door een andere 

sportacademie (HBO), waarbij elk jaar een algemeen thema centraal staat. 

De DSO is een initiatief van het Mulier Instituut in samenwerking met 

Kenniscentrum Sport ook voor nieuwsgierige docenten bewegingsonderwijs 

is dit congres buitengewoon interessant. 

www.dagvanhetsportonderzoek.n
l
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Opinie: 'Kinderen moeten risico's leren nemen.
Kinderen moeten zelf leren inschatten waar hun grenzen liggen. We 

moeten risico’s omarmen, want dat is goed voor de ontwikkeling.

De onlangs gelanceerde SIRE-campagne over ‘jongensachtig gedrag’ 

leidt tot veel discussie. Dat is mooi! Er wordt opnieuw gesproken over 

het belang van fysieke risico’s voor kinderen. Het nemen en inschatten 

van risico’s is een voorwaarde voor het leren verkennen en 

respecteren van fysieke grenzen en dat is goed voor de ontwikkeling. 

Kinderen die niet vrij zijn om zelfstandig hun fysieke grenzen te leren 

kennen, leren niet doorzetten en de eigen grenzen te verleggen. 

Wanneer dit langdurig aanhoudt kan het leiden tot 

ontwikkelingsstoornissen en een verhoogde kans op irreële angsten.

  

'Ren.Spring.Gooi.: Een nieuw beweegprogramma van de 
atletiekunie met o.a. Daphne Schippers
Een kind dat op jonge leeftijd de basistechnieken van bewegen leert, 

heeft daar heel zijn/haar leven profijt van. Want jong bewegen, blijft 

bewegen. En daar helpt de atletiekunie een handje bij. Door kinderen 

op een leuke én plezierige manier kennis te laten maken met de 

basisbewegingen van Atletiek!

Hoe?

Met behulp van het drie weken durende beweegprogramma 

Ren.Spring.Gooi. De combinatie en afwisseling van de verschillende 

bewegingen in het programma bevorderen de motorische ontwikkeling 

van het kind. Het beweegprogramma en het materialenpakket zijn 

samengesteld ter inspiratie voor leerkrachten, zodat ze ook na de 

lessen zelf aan de slag kunnen gaan. Ren.Spring.Gooi laat 

basisschoolkinderen op een leuke en goede manier zo veel mogelijk 

bewegen. Wanneer een kind plezier heeft in bewegen, motiveert dat 

om te blijven bewegen. Op deze wijze levert Ren.Spring.Gooi een 

positieve bijdrage in het aanleren van een gezonde leefstijl.

Wil je als school meedoen aan het Ren, Spring, Gooi programma? 

Stuur een mailtje naar renspringgooi@atletiekunie.nl. De 

atletiekunie neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Lees verder

  

Meer plezier in gym: Later sportiever.
Verreweg de meeste mensen vinden bewegingsonderwijs als 12-13-

jarige leuk. Vrouwen die bewegingsonderwijs vroeger leuk vonden, 

blijken twintig jaar later vaker te sporten dan vrouwen die de 

gymlessen minder leuk vonden. Voor mannen is dit verband minder 

sterk, maar geldt wel dat een negatieve gymervaring negatief werkt op 

het sporten op latere leeftijd.

Dat blijkt uit een heranalyse van het Mulier Instituut van gegevens uit 

het Amsterdams Groei- en Gezondheidsonderzoek (AGGO), uit 1976 

en 1996. De heranalyses vonden plaats in het kader van het lopende 

onderzoek naar bewegingsonderwijs bij het Mulier Instituut.

Lees verder

Klik hier voor het scholingsoverzicht van de 
KVLO met o.a. de studiedag PO op 1 

november
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De WBO was in 2017 nauw betrokken bij het vervangen van oude klimrekken 

door twee nieuwe elektrische wandrekken, inclusief vier ondersteuners. Dit is 

in de zomervakantie in 18 gymzalen gerealiseerd. Collega’s die er werken 

krijgen deze week instructie en een sleuteltje. Daarnaast heeft de WBO, op 

verzoek van het Sportbedrijf, een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de 

verschillende knelpunten in toestelbergingen van de 33 gymzalen. Dat was 

soms best wel schrikken! Een verslag daarvan is, voorzien van foto’s 

en wensen en adviezen, na de vakantie aan het Sportbedrijf overhandigd. 

Het gezamenlijke doel is om een grote verbeterslag te maken op het gebied 

van dit probleem waar menig collega geregeld mee loopt te worstelen.

Een goed jaar gewenst namens alle WBO-ers!

Karel Snel

  

  

Dag van het sportonderzoek 2017: 
Mark Mieras is keynote speaker

De Dag van het Sportonderzoek 2017 wordt 

georganiseerd door Windesheim (Calo) in 

samenwerking met de beweeg en sportlectoraten 

van Hogeschool Windesheim, te weten:

• Bewegen, School en Sport

• Sportpedagogiek

• Bewegen, Gezondheid en Welzijn

Het thema tijdens de Dag van het 

Sportonderzoek 2017 is ‘Samen kennis maken’.

De Dag van het Sportonderzoek (DSO) is een landelijk congres voor en door 

sportonderzoekers. De DSO richt zich op onderzoekers die op wat voor 

manier dan ook te maken hebben met sportonderzoek. Met name het werk 

aan elkaar presenteren en daarover met elkaar in debat gaan is wat centraal 

staat op deze dag. Diverse thema’s die spelen binnen de sportpraktijk komen 

aan bod, zoals gezondheid, maatschappij, aangepast sporten, topsport en 

evenementen. De DSO wordt elk jaar georganiseerd door een andere 

sportacademie (HBO), waarbij elk jaar een algemeen thema centraal staat. 

De DSO is een initiatief van het Mulier Instituut in samenwerking met 

Kenniscentrum Sport ook voor nieuwsgierige docenten bewegingsonderwijs 

is dit congres buitengewoon interessant. 

www.dagvanhetsportonderzoek.n
l
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Opinie: 'Kinderen moeten risico's leren nemen.
Kinderen moeten zelf leren inschatten waar hun grenzen liggen. We 

moeten risico’s omarmen, want dat is goed voor de ontwikkeling.

De onlangs gelanceerde SIRE-campagne over ‘jongensachtig gedrag’ 

leidt tot veel discussie. Dat is mooi! Er wordt opnieuw gesproken over 

het belang van fysieke risico’s voor kinderen. Het nemen en inschatten 

van risico’s is een voorwaarde voor het leren verkennen en 

respecteren van fysieke grenzen en dat is goed voor de ontwikkeling. 

Kinderen die niet vrij zijn om zelfstandig hun fysieke grenzen te leren 

kennen, leren niet doorzetten en de eigen grenzen te verleggen. 

Wanneer dit langdurig aanhoudt kan het leiden tot 

ontwikkelingsstoornissen en een verhoogde kans op irreële angsten.

  

'Ren.Spring.Gooi.: Een nieuw beweegprogramma van de 
atletiekunie met o.a. Daphne Schippers
Een kind dat op jonge leeftijd de basistechnieken van bewegen leert, 

heeft daar heel zijn/haar leven profijt van. Want jong bewegen, blijft 

bewegen. En daar helpt de atletiekunie een handje bij. Door kinderen 

op een leuke én plezierige manier kennis te laten maken met de 

basisbewegingen van Atletiek!

Hoe?

Met behulp van het drie weken durende beweegprogramma 

Ren.Spring.Gooi. De combinatie en afwisseling van de verschillende 

bewegingen in het programma bevorderen de motorische ontwikkeling 

van het kind. Het beweegprogramma en het materialenpakket zijn 

samengesteld ter inspiratie voor leerkrachten, zodat ze ook na de 

lessen zelf aan de slag kunnen gaan. Ren.Spring.Gooi laat 

basisschoolkinderen op een leuke en goede manier zo veel mogelijk 

bewegen. Wanneer een kind plezier heeft in bewegen, motiveert dat 

om te blijven bewegen. Op deze wijze levert Ren.Spring.Gooi een 

positieve bijdrage in het aanleren van een gezonde leefstijl.

Wil je als school meedoen aan het Ren, Spring, Gooi programma? 

Stuur een mailtje naar renspringgooi@atletiekunie.nl. De 

atletiekunie neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Lees verder

  

Meer plezier in gym: Later sportiever.
Verreweg de meeste mensen vinden bewegingsonderwijs als 12-13-

jarige leuk. Vrouwen die bewegingsonderwijs vroeger leuk vonden, 

blijken twintig jaar later vaker te sporten dan vrouwen die de 

gymlessen minder leuk vonden. Voor mannen is dit verband minder 

sterk, maar geldt wel dat een negatieve gymervaring negatief werkt op 

het sporten op latere leeftijd.

Dat blijkt uit een heranalyse van het Mulier Instituut van gegevens uit 

het Amsterdams Groei- en Gezondheidsonderzoek (AGGO), uit 1976 

en 1996. De heranalyses vonden plaats in het kader van het lopende 

onderzoek naar bewegingsonderwijs bij het Mulier Instituut.

Lees verder

Klik hier voor het scholingsoverzicht van de 
KVLO met o.a. de studiedag PO op 1 

november
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WBO Nieuwsflits 17 
7e jaargang, september 2017

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Iedereen is net begonnen en alweer een WBO Nieuwsflits. Hierin onder 

andere aandacht voor Mark Mieras, bekend van de WBO-Studiedag. Dat is 

meteen de link naar onze dank voor het invullen van de evaluatieformulieren. 

We hebben ze allemaal bekeken, besproken en gebruiken ze in maart 2019 

bij de volgende WBO-studiedag. Dit schooljaar organiseren we dus geen 

studiedag, maar uiteraard wel andere activiteiten. We houden jullie op de 

hoogte.

De WBO was in 2017 nauw betrokken bij het vervangen van oude klimrekken 

door twee nieuwe elektrische wandrekken, inclusief vier ondersteuners. Dit is 

in de zomervakantie in 18 gymzalen gerealiseerd. Collega’s die er werken 

krijgen deze week instructie en een sleuteltje. Daarnaast heeft de WBO, op 

verzoek van het Sportbedrijf, een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de 

verschillende knelpunten in toestelbergingen van de 33 gymzalen. Dat was 

soms best wel schrikken! Een verslag daarvan is, voorzien van foto’s 

en wensen en adviezen, na de vakantie aan het Sportbedrijf overhandigd. 

Het gezamenlijke doel is om een grote verbeterslag te maken op het gebied 

van dit probleem waar menig collega geregeld mee loopt te worstelen.

Een goed jaar gewenst namens alle WBO-ers!

Karel Snel

  

  

Dag van het sportonderzoek 2017: 
Mark Mieras is keynote speaker

De Dag van het Sportonderzoek 2017 wordt 

georganiseerd door Windesheim (Calo) in 

samenwerking met de beweeg en sportlectoraten 

van Hogeschool Windesheim, te weten:

• Bewegen, School en Sport

• Sportpedagogiek

• Bewegen, Gezondheid en Welzijn

Het thema tijdens de Dag van het 

Sportonderzoek 2017 is ‘Samen kennis maken’.

De Dag van het Sportonderzoek (DSO) is een landelijk congres voor en door 

sportonderzoekers. De DSO richt zich op onderzoekers die op wat voor 

manier dan ook te maken hebben met sportonderzoek. Met name het werk 

aan elkaar presenteren en daarover met elkaar in debat gaan is wat centraal 

staat op deze dag. Diverse thema’s die spelen binnen de sportpraktijk komen 

aan bod, zoals gezondheid, maatschappij, aangepast sporten, topsport en 

evenementen. De DSO wordt elk jaar georganiseerd door een andere 

sportacademie (HBO), waarbij elk jaar een algemeen thema centraal staat. 

De DSO is een initiatief van het Mulier Instituut in samenwerking met 

Kenniscentrum Sport ook voor nieuwsgierige docenten bewegingsonderwijs 

is dit congres buitengewoon interessant. 

www.dagvanhetsportonderzoek.n
l
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Opinie: 'Kinderen moeten risico's leren nemen.
Kinderen moeten zelf leren inschatten waar hun grenzen liggen. We 

moeten risico’s omarmen, want dat is goed voor de ontwikkeling.

De onlangs gelanceerde SIRE-campagne over ‘jongensachtig gedrag’ 

leidt tot veel discussie. Dat is mooi! Er wordt opnieuw gesproken over 

het belang van fysieke risico’s voor kinderen. Het nemen en inschatten 

van risico’s is een voorwaarde voor het leren verkennen en 

respecteren van fysieke grenzen en dat is goed voor de ontwikkeling. 

Kinderen die niet vrij zijn om zelfstandig hun fysieke grenzen te leren 

kennen, leren niet doorzetten en de eigen grenzen te verleggen. 

Wanneer dit langdurig aanhoudt kan het leiden tot 

ontwikkelingsstoornissen en een verhoogde kans op irreële angsten.

  

'Ren.Spring.Gooi.: Een nieuw beweegprogramma van de 
atletiekunie met o.a. Daphne Schippers
Een kind dat op jonge leeftijd de basistechnieken van bewegen leert, 

heeft daar heel zijn/haar leven profijt van. Want jong bewegen, blijft 

bewegen. En daar helpt de atletiekunie een handje bij. Door kinderen 

op een leuke én plezierige manier kennis te laten maken met de 

basisbewegingen van Atletiek!

Hoe?

Met behulp van het drie weken durende beweegprogramma 

Ren.Spring.Gooi. De combinatie en afwisseling van de verschillende 

bewegingen in het programma bevorderen de motorische ontwikkeling 

van het kind. Het beweegprogramma en het materialenpakket zijn 

samengesteld ter inspiratie voor leerkrachten, zodat ze ook na de 

lessen zelf aan de slag kunnen gaan. Ren.Spring.Gooi laat 

basisschoolkinderen op een leuke en goede manier zo veel mogelijk 

bewegen. Wanneer een kind plezier heeft in bewegen, motiveert dat 

om te blijven bewegen. Op deze wijze levert Ren.Spring.Gooi een 

positieve bijdrage in het aanleren van een gezonde leefstijl.

Wil je als school meedoen aan het Ren, Spring, Gooi programma? 

Stuur een mailtje naar renspringgooi@atletiekunie.nl. De 

atletiekunie neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Lees verder

  

Meer plezier in gym: Later sportiever.
Verreweg de meeste mensen vinden bewegingsonderwijs als 12-13-

jarige leuk. Vrouwen die bewegingsonderwijs vroeger leuk vonden, 

blijken twintig jaar later vaker te sporten dan vrouwen die de 

gymlessen minder leuk vonden. Voor mannen is dit verband minder 

sterk, maar geldt wel dat een negatieve gymervaring negatief werkt op 

het sporten op latere leeftijd.

Dat blijkt uit een heranalyse van het Mulier Instituut van gegevens uit 

het Amsterdams Groei- en Gezondheidsonderzoek (AGGO), uit 1976 

en 1996. De heranalyses vonden plaats in het kader van het lopende 

onderzoek naar bewegingsonderwijs bij het Mulier Instituut.

Lees verder

Klik hier voor het scholingsoverzicht van de 
KVLO met o.a. de studiedag PO op 1 

november
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WBO Nieuwsflits 17 
7e jaargang, september 2017

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Iedereen is net begonnen en alweer een WBO Nieuwsflits. Hierin onder 

andere aandacht voor Mark Mieras, bekend van de WBO-Studiedag. Dat is 

meteen de link naar onze dank voor het invullen van de evaluatieformulieren. 

We hebben ze allemaal bekeken, besproken en gebruiken ze in maart 2019 

bij de volgende WBO-studiedag. Dit schooljaar organiseren we dus geen 

studiedag, maar uiteraard wel andere activiteiten. We houden jullie op de 

hoogte.

De WBO was in 2017 nauw betrokken bij het vervangen van oude klimrekken 

door twee nieuwe elektrische wandrekken, inclusief vier ondersteuners. Dit is 

in de zomervakantie in 18 gymzalen gerealiseerd. Collega’s die er werken 

krijgen deze week instructie en een sleuteltje. Daarnaast heeft de WBO, op 

verzoek van het Sportbedrijf, een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de 

verschillende knelpunten in toestelbergingen van de 33 gymzalen. Dat was 

soms best wel schrikken! Een verslag daarvan is, voorzien van foto’s 

en wensen en adviezen, na de vakantie aan het Sportbedrijf overhandigd. 

Het gezamenlijke doel is om een grote verbeterslag te maken op het gebied 

van dit probleem waar menig collega geregeld mee loopt te worstelen.

Een goed jaar gewenst namens alle WBO-ers!

Karel Snel

  

  

Dag van het sportonderzoek 2017: 
Mark Mieras is keynote speaker

De Dag van het Sportonderzoek 2017 wordt 

georganiseerd door Windesheim (Calo) in 

samenwerking met de beweeg en sportlectoraten 

van Hogeschool Windesheim, te weten:

• Bewegen, School en Sport

• Sportpedagogiek

• Bewegen, Gezondheid en Welzijn

Het thema tijdens de Dag van het 

Sportonderzoek 2017 is ‘Samen kennis maken’.

De Dag van het Sportonderzoek (DSO) is een landelijk congres voor en door 

sportonderzoekers. De DSO richt zich op onderzoekers die op wat voor 

manier dan ook te maken hebben met sportonderzoek. Met name het werk 

aan elkaar presenteren en daarover met elkaar in debat gaan is wat centraal 

staat op deze dag. Diverse thema’s die spelen binnen de sportpraktijk komen 

aan bod, zoals gezondheid, maatschappij, aangepast sporten, topsport en 

evenementen. De DSO wordt elk jaar georganiseerd door een andere 

sportacademie (HBO), waarbij elk jaar een algemeen thema centraal staat. 

De DSO is een initiatief van het Mulier Instituut in samenwerking met 

Kenniscentrum Sport ook voor nieuwsgierige docenten bewegingsonderwijs 

is dit congres buitengewoon interessant. 

www.dagvanhetsportonderzoek.n
l
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Opinie: 'Kinderen moeten risico's leren nemen.
Kinderen moeten zelf leren inschatten waar hun grenzen liggen. We 

moeten risico’s omarmen, want dat is goed voor de ontwikkeling.

De onlangs gelanceerde SIRE-campagne over ‘jongensachtig gedrag’ 

leidt tot veel discussie. Dat is mooi! Er wordt opnieuw gesproken over 

het belang van fysieke risico’s voor kinderen. Het nemen en inschatten 

van risico’s is een voorwaarde voor het leren verkennen en 

respecteren van fysieke grenzen en dat is goed voor de ontwikkeling. 

Kinderen die niet vrij zijn om zelfstandig hun fysieke grenzen te leren 

kennen, leren niet doorzetten en de eigen grenzen te verleggen. 

Wanneer dit langdurig aanhoudt kan het leiden tot 

ontwikkelingsstoornissen en een verhoogde kans op irreële angsten.

  

'Ren.Spring.Gooi.: Een nieuw beweegprogramma van de 
atletiekunie met o.a. Daphne Schippers
Een kind dat op jonge leeftijd de basistechnieken van bewegen leert, 

heeft daar heel zijn/haar leven profijt van. Want jong bewegen, blijft 

bewegen. En daar helpt de atletiekunie een handje bij. Door kinderen 

op een leuke én plezierige manier kennis te laten maken met de 

basisbewegingen van Atletiek!

Hoe?

Met behulp van het drie weken durende beweegprogramma 

Ren.Spring.Gooi. De combinatie en afwisseling van de verschillende 

bewegingen in het programma bevorderen de motorische ontwikkeling 

van het kind. Het beweegprogramma en het materialenpakket zijn 

samengesteld ter inspiratie voor leerkrachten, zodat ze ook na de 

lessen zelf aan de slag kunnen gaan. Ren.Spring.Gooi laat 

basisschoolkinderen op een leuke en goede manier zo veel mogelijk 

bewegen. Wanneer een kind plezier heeft in bewegen, motiveert dat 

om te blijven bewegen. Op deze wijze levert Ren.Spring.Gooi een 

positieve bijdrage in het aanleren van een gezonde leefstijl.

Wil je als school meedoen aan het Ren, Spring, Gooi programma? 

Stuur een mailtje naar renspringgooi@atletiekunie.nl. De 

atletiekunie neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Lees verder

  

Meer plezier in gym: Later sportiever.
Verreweg de meeste mensen vinden bewegingsonderwijs als 12-13-

jarige leuk. Vrouwen die bewegingsonderwijs vroeger leuk vonden, 

blijken twintig jaar later vaker te sporten dan vrouwen die de 

gymlessen minder leuk vonden. Voor mannen is dit verband minder 

sterk, maar geldt wel dat een negatieve gymervaring negatief werkt op 

het sporten op latere leeftijd.

Dat blijkt uit een heranalyse van het Mulier Instituut van gegevens uit 

het Amsterdams Groei- en Gezondheidsonderzoek (AGGO), uit 1976 

en 1996. De heranalyses vonden plaats in het kader van het lopende 

onderzoek naar bewegingsonderwijs bij het Mulier Instituut.

Lees verder

Klik hier voor het scholingsoverzicht van de 
KVLO met o.a. de studiedag PO op 1 

november
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WBO Nieuwsflits 17 
7e jaargang, september 2017

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Iedereen is net begonnen en alweer een WBO Nieuwsflits. Hierin onder 

andere aandacht voor Mark Mieras, bekend van de WBO-Studiedag. Dat is 

meteen de link naar onze dank voor het invullen van de evaluatieformulieren. 

We hebben ze allemaal bekeken, besproken en gebruiken ze in maart 2019 

bij de volgende WBO-studiedag. Dit schooljaar organiseren we dus geen 

studiedag, maar uiteraard wel andere activiteiten. We houden jullie op de 

hoogte.

De WBO was in 2017 nauw betrokken bij het vervangen van oude klimrekken 

door twee nieuwe elektrische wandrekken, inclusief vier ondersteuners. Dit is 

in de zomervakantie in 18 gymzalen gerealiseerd. Collega’s die er werken 

krijgen deze week instructie en een sleuteltje. Daarnaast heeft de WBO, op 

verzoek van het Sportbedrijf, een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de 

verschillende knelpunten in toestelbergingen van de 33 gymzalen. Dat was 

soms best wel schrikken! Een verslag daarvan is, voorzien van foto’s 

en wensen en adviezen, na de vakantie aan het Sportbedrijf overhandigd. 

Het gezamenlijke doel is om een grote verbeterslag te maken op het gebied 

van dit probleem waar menig collega geregeld mee loopt te worstelen.

Een goed jaar gewenst namens alle WBO-ers!

Karel Snel

  

  

Dag van het sportonderzoek 2017: 
Mark Mieras is keynote speaker

De Dag van het Sportonderzoek 2017 wordt 

georganiseerd door Windesheim (Calo) in 

samenwerking met de beweeg en sportlectoraten 

van Hogeschool Windesheim, te weten:

• Bewegen, School en Sport

• Sportpedagogiek

• Bewegen, Gezondheid en Welzijn

Het thema tijdens de Dag van het 

Sportonderzoek 2017 is ‘Samen kennis maken’.

De Dag van het Sportonderzoek (DSO) is een landelijk congres voor en door 

sportonderzoekers. De DSO richt zich op onderzoekers die op wat voor 

manier dan ook te maken hebben met sportonderzoek. Met name het werk 

aan elkaar presenteren en daarover met elkaar in debat gaan is wat centraal 

staat op deze dag. Diverse thema’s die spelen binnen de sportpraktijk komen 

aan bod, zoals gezondheid, maatschappij, aangepast sporten, topsport en 

evenementen. De DSO wordt elk jaar georganiseerd door een andere 

sportacademie (HBO), waarbij elk jaar een algemeen thema centraal staat. 

De DSO is een initiatief van het Mulier Instituut in samenwerking met 

Kenniscentrum Sport ook voor nieuwsgierige docenten bewegingsonderwijs 

is dit congres buitengewoon interessant. 

www.dagvanhetsportonderzoek.n
l
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Opinie: 'Kinderen moeten risico's leren nemen.
Kinderen moeten zelf leren inschatten waar hun grenzen liggen. We 

moeten risico’s omarmen, want dat is goed voor de ontwikkeling.

De onlangs gelanceerde SIRE-campagne over ‘jongensachtig gedrag’ 

leidt tot veel discussie. Dat is mooi! Er wordt opnieuw gesproken over 

het belang van fysieke risico’s voor kinderen. Het nemen en inschatten 

van risico’s is een voorwaarde voor het leren verkennen en 

respecteren van fysieke grenzen en dat is goed voor de ontwikkeling. 

Kinderen die niet vrij zijn om zelfstandig hun fysieke grenzen te leren 

kennen, leren niet doorzetten en de eigen grenzen te verleggen. 

Wanneer dit langdurig aanhoudt kan het leiden tot 

ontwikkelingsstoornissen en een verhoogde kans op irreële angsten.

  

'Ren.Spring.Gooi.: Een nieuw beweegprogramma van de 
atletiekunie met o.a. Daphne Schippers
Een kind dat op jonge leeftijd de basistechnieken van bewegen leert, 

heeft daar heel zijn/haar leven profijt van. Want jong bewegen, blijft 

bewegen. En daar helpt de atletiekunie een handje bij. Door kinderen 

op een leuke én plezierige manier kennis te laten maken met de 

basisbewegingen van Atletiek!

Hoe?

Met behulp van het drie weken durende beweegprogramma 

Ren.Spring.Gooi. De combinatie en afwisseling van de verschillende 

bewegingen in het programma bevorderen de motorische ontwikkeling 

van het kind. Het beweegprogramma en het materialenpakket zijn 

samengesteld ter inspiratie voor leerkrachten, zodat ze ook na de 

lessen zelf aan de slag kunnen gaan. Ren.Spring.Gooi laat 

basisschoolkinderen op een leuke en goede manier zo veel mogelijk 

bewegen. Wanneer een kind plezier heeft in bewegen, motiveert dat 

om te blijven bewegen. Op deze wijze levert Ren.Spring.Gooi een 

positieve bijdrage in het aanleren van een gezonde leefstijl.

Wil je als school meedoen aan het Ren, Spring, Gooi programma? 

Stuur een mailtje naar renspringgooi@atletiekunie.nl. De 

atletiekunie neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Lees verder

  

Meer plezier in gym: Later sportiever.
Verreweg de meeste mensen vinden bewegingsonderwijs als 12-13-

jarige leuk. Vrouwen die bewegingsonderwijs vroeger leuk vonden, 

blijken twintig jaar later vaker te sporten dan vrouwen die de 

gymlessen minder leuk vonden. Voor mannen is dit verband minder 

sterk, maar geldt wel dat een negatieve gymervaring negatief werkt op 

het sporten op latere leeftijd.

Dat blijkt uit een heranalyse van het Mulier Instituut van gegevens uit 

het Amsterdams Groei- en Gezondheidsonderzoek (AGGO), uit 1976 

en 1996. De heranalyses vonden plaats in het kader van het lopende 

onderzoek naar bewegingsonderwijs bij het Mulier Instituut.

Lees verder

Klik hier voor het scholingsoverzicht van de 
KVLO met o.a. de studiedag PO op 1 

november
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