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KLANKBORDGROEP: Bewegen & Sport
Inleiding
Hartelijk dank voor deze conceptvisie. De klankbordgroep Bewegen & Sport van de MBO Raad heeft
deze met waardering en belangstelling gelezen. In dit document vindt u de gemeenschappelijke
reactie van de klankbordleden.
[contactgegevens worden niet gepubliceerd]
Wij wensen u veel succes met de vervolgstappen en zien uit naar de volgende producten.
Met vriendelijke groet, namens de klankbordgroep,
Wat vind je van de visie die in het document geschetst wordt?
Duidelijk en uitgebreid omschreven visie. Duidelijke missie. Het “met plezier bewegen” spreekt erg aan
omdat op het mbo dit de basis is om studenten aan het bewegen te krijgen/houden.
Zijn er zaken waar je het niet mee eens bent?
Voor het hoofdstuk “De relevantie van het leergebied” een aantal opmerkingen:
•

tekstueel: 1e bullet bij b) volgorde aanpassen in Vaardigheids- en kennisontwikkeling.

•

In dat geval klopt de volgorde van de rest ook.
Bij d) gaat het om vernieuwende zaken. Het is jammer dat deze achter bullets staan. Het
lijkt nu net of hier slechts in de kantlijn nog rekening mee moet worden gehouden, terwijl
dit juist de punten zijn waarop je kunt vernieuwen en meegaat met de tijd.

•

Voor de doorlopende leerlijn met het mbo is de aandacht voor de gezonde leefstijl (vitaal
burgerschap) belangrijk. Dat gaat verder dan alleen het bewegen. Zoek de verbinding met
de Gezonde School.

Mis je zaken?
•

Jongeren gaan zelf keuzes maken op het gebied van bewegen en leefstijl. Zo haken veel
jongeren tussen 15 en 18 jaar af bij de sportvereniging en gaan beduidend minder
bewegen. Leer jongeren ook het belang van bewegen en de gevolgen van het niet
bewegen.

•

In het stuk is weinig te lezen over de fysieke ontwikkeling van scholieren. Doordat we
bijvoorbeeld steeds meer zitten en veel op een beeldscherm/telefoon kijken, verandert er
veel in de lenigheid en de ontwikkeling van spierkracht. Een ander voorbeeld is de

•

toename van de bmi met daaraan gekoppeld allerlei gezondheidsrisico’s.
Op pagina 2 mist bij Maatschappelijke vorming de verbinding met de gezonde leefstijl.

•

Op pagina 3 mist de aansluiting bij het beweegprogramma in het mbo en het langer
moeten werken.

•

Op pagina 4 2e alinea wordt beschreven het wat en hoe. Het waarom is vergeten te
vermelden. Terwijl dit het uitgangspunt zo moeten zijn.

Andere opmerkingen
•

Uit de feedback is op te maken dat er meer aandacht wordt gevraagd voor de
gezondheid. Binnen het mbo is hier veel aandacht voor omdat we studenten (de
toekomstige vitale werknemers) willen voorbereiden op een vitale en gezonde toekomst
waarin. Plezier in bewegen is daarin zeer belangrijk.

