
 

Beschrijvingen workshops gecombineerde BSM/LO2-studiedag 
Dinsdag 20 september, Comenius College in Hilversum 

De workshops die, op basis van voldoende deelname, worden aangeboden: 

 

1. Frisbee-basistactieken ultimate voor vo 
Ultimate op school? Leuk, maar hoe leid je het in goede banen? Wat zijn basisopstellingen aanvallend 

en verdedigend? Wanneer en hoe kom je vrij en op de goede plek? Hoe verdedig je daartegen? 

Nadat je leerlingen basisvaardigheden beheersen (backhand, forehand, basisspelregels) wil je de 

volgende stap maken. In de workshop maak je kennis met basistactieken en hoe deze te ontwikkelen 

in de klas. 

Uiteraard ga je zelf aan de slag in deze praktische workshop en worden de werptechnieken die de 

aanvallende partij variatie moet bieden ook geoefend. 

Voor iedere docent LO interessant maar vooral voor de docent die naar een next level wil in zijn 

lessen. 

 

Daan Remmers (Frisbeeclinics) 

 

 

2. Zelfverdediging in het onderwijs 
Zelfverdediging in het onderwijs. Een combinatie van judo, karate en jiu jitsu. Verbeter je eigen 

motorische vaardigheden om zo ook beter de lessen te kunnen geven. Maak kennis met een leerplan 

voor klas 1 t/m 4 plus LO2, gemaakt in iBooks. Per leerjaar kun je de technieken terugzien op video, 

helemaal geanalyseerd en ingesproken. Leerlingen kunnen ook tijdens een les zelfstandig aan het 

werk met het digitale boek op een iPad.  

 

Grégory Lans (RSG Stad en Esch, Meppel) 

 

 

3. Formatief beoordelen 
In deze interactieve theorieworkshop inventariseren we bij de deelnemers de wijze waarop bij LO2 en 

BSM wordt beoordeeld: formatief (beoordelen om te begeleiden) en summatief (beoordelen om te 

selecteren). Vervolgens leggen we de focus op het formatieve beoordelen: waarom formatief 

beoordelen? Hoe verhoudt het formatieve beoordelen zich t.o.v. het summatieve? Welke 

mogelijkheden bieden de toetsvoorbeelden van SLO? En hoe kunnen scholen dit vertalen naar hun 

praktijk? 

 

Ger van Mossel, Max van Boxel (SLO, Enschede) 

 

 

4. Flag Football 
Flag Football werd een kleine tien jaar geleden zeer intensief gepromoot door de Amsterdam 

Admirals, door het bezoek aan scholen om daar leerlingen en docenten kennis te laten met deze non-

contact variant van American Football. Op veel scholen zijn nog docenten actief in deze tak van sport. 

Samenwerking, strategie, techniek en snelheid komen hierin samen. Tijdens de clinic wordt gegraven 

in de geheugens hoe het ook al weer zat en hoe de sport toegepast kan worden in het onderwijs. 

 

Martin Kuitert (Stichting Sportkoepel, Hoorn) 

 

  



 
5. Medical First Aid 
Welke criteria moeten worden gesteld aan de duur en inhoud van een aantal lesblokken Eerste 

hulpverlening. Wat is binnen uw team / school haalbaar met inzet van eigen middelen en docenten. 

Praktisch ervaring opdoen met didactische werkvormen, lesmateriaal en lesinhoud in een aantal 

eerstehulpverlening oefenstations.  

 

Johan Walraven, Quido Zoutenbier (MFA Europe, Eindhoven) 

 

 

6. Burner Games 
Allerlei kleine spelen om enerzijds LO2- en BSM leerlingen handvatten te geven wanneer zij les 

moeten geven met bijvoorbeeld een warming-up of een spel-lesje en anderzijds LO2- en BSM 

leerlingen na te laten denken over mogelijke aanpassingen binnen de aangeboden spelen, wanneer 

zij zelf spelend bezig zijn.  

Burner Games zijn actieve, intensieve, leuke spelletjes die uitermate geschikt zijn om te spelen met 

uw LO2- en BSM leerlingen, maar ook eenvoudig te organiseren door deze leerlingen.  

Wij gaan tijdens deze workshop in elk geval veel bewegen en plezier beleven! 

 

Dennis Witsiers (Fontys Hogeschool, Eindhoven; auteur Be sports-Minded en Sportitude) 

 

 

7. Be Sports-Minded: de meerwaarde van Be Sports-Minded op vwo 
Voor het vak BSM is het best moeilijk om voor het vwo echt het onderscheid met havo te maken. In 

deze workshop komen de verschillen vanuit de eindtermen aan de orde en hoe aan die verschillen 

vorm gegeven kan worden in de theorie- en praktijklessen en welke didactische werkvormen daarvoor 

gebruikt kunnen worden. 

 

Wessel van de Kamp (SG Guido de Brès, Amersfoort; auteur Be sports-Minded en Sportitude) 

 

 

8. Be Sports-Minded: activerende werkvormen (incl. nieuw stramien opdrachten) 
Het aanbieden van theorie bij BSM is voor veel LO-docenten relatief nieuw. Docenten LO zijn goed in 

het gebruik van activerende didactiek in de lessen LO. In veel boeken over didactiek vind je anekdotes 

van LO-lessituaties, die als voorbeeld worden gegeven. Hoe werkt dit dan bij theorie-onderdelen, kan 

de vertaalslag gemaakt worden?  

In deze workshop gaan we in op effectief (laten) leren van theorie. Er is namelijk een verschil tussen 

het aanleren van theorie en het aanleren van bewegen. In anderhalf uur presenteren we enkele 

basisprincipes bij het lesgeven in theorie en gaan we in op welke (activerende) didactiek je kunt 

gebruiken tijdens de theorieles aan de hand van het boek Be Sports-Minded en de vernieuwde 

opdrachten daarbij. 

 

Koen Anthoni (Haarlemmermeerlyceum Zuidrand; auteur Be sports-Minded en Sportitude) 

 

 

9. Sportitude: de nieuwe LO2-methode 
Sportitude is de nieuwe methode voor LO2. Alle LO2-docent die willen starten met deze methode zijn 

van harte welkom om aan deze workshop deel te nemen. We bespreken onder andere wat de 

meerwaarde is van deze methode voor het vak LO2, maar er is ook aandacht voor de opbouw van de 

methode. Daarnaast komt zowel het boek als de website uitvoerig aan bod. 

 

Dennis Witsiers (Fontys Hogeschool, Eindhoven; auteur Be sports-Minded en Sportitude) 

 



 
10. Be Sports Minded voorlichting 
Begin je net met het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij of ben je op zoek naar een andere 

lesmethode? In deze introductie van Be Sports Minded geven we je inzicht in alles wat de methode te 

bieden heeft. Een keuze uit talrijke praktische opdrachten op de methodesite, een aantrekkelijk en 

begrijpelijk geschreven theorieboek, diagnostische toetsvragen, een toetsenbank en een 

docentenhandleiding maken de methode compleet en aantrekkelijk voor zowel de leerling als de 

docent. 

 

Oscar Linde (Roelof van Echten College, Hoogeveen; auteur Be sports-Minded en Sportitude) 

 

 

11. Aan de slag met Sportitude 
Heb je de methode Sportitude aangeschaft en ben je benieuwd hoe deze te gebruiken in de praktijk? 

In deze Sportitude-workshop gaan we in op de manier waarop je de praktische opdrachten, de 

ondersteunende theorie uit het boek, de diagnostische toetsvragen en de toetsvragen zou kunnen 

inzetten tijdens jouw lessen LO2.  

Oscar Linde (Roelof van Echten College, Hoogeveen; auteur Be sports-Minded en Sportitude) 

 

 

12. Rugby 
In de workshop wordt de contactsport rugby met compacte werkvormen en spelletjes geïntroduceerd. 

De opbouw is gericht op het spelenderwijs vergroten van de regel-, technische- en tactische kennis 

van het rugbyspel. In de workshop komen de verschillende spel- en oefenvormen aan bod die zijn 

uitgewerkt in een leerlijn rugby voor op school. Marijn Donkers heeft tien jaar rugby-ervaring en is in 

haar lessen LO altijd op zoek naar vormen die de leerlingen aanspreken en enthousiast maken, maar 

ook waarin de leerlingen in goed controleerbare situaties aan de slag kunnen. Het is een praktische 

workshop die buiten wordt gegeven op gras. Dus wees voorbereid en kom het liefst met kleren die 

vies mogen worden en doe je hockey- of voetbalschoenen aan! 

 

Marijn Donkers (Pax Christi College, Druten) 

 

 

13. Fitness in het vo en onderdeel van BSM 
Hebt u de beschikking over een fitnesszaal maar weet u zich hier geen raad mee? Wij helpen u hier 

graag bij. In deze workshops vertellen wij onze ervaring en methode die wij toepassen binnen de 

lessen en bij BSM.  

 

Dennis van den Heuvel, Armand Tenten (Comenius College, Hilversum) 

 

 

14. Cricket 
#HOWZAT!! 

Cricket is een populaire wereldsport, cricket is voor veel leerlingen onbekend en cricketmateriaal is 

goedkoop. Een ideale mix voor een module BSM of LO2.  

Tijdens deze workshop, onder leiding van twee ervaren BSM-docenten, leer je de beginselen van 

cricket door middel van verschillende oefenvormen en een wedstrijd. 

Na deze workshop heb je voldoende ideeën voor een module cricket van minimaal 8 lessen.  

Cricket: eens wat anders (dan softbal)!  

 

Eric-Jan Stegeman, Erik Achterkamp (Carolus Clusius College, Zwolle) 

 



 
15. Taalgericht in beweging – verdieping in taal bij BSM-opdrachten 
Bij de examenvakken BSM en LO2 speelt taal een grotere rol dan bij Lichamelijk Oefening. Leerlingen 

leren er niet alleen beter te spelen en te bewegen, bij BSM/LO2 moeten ze ook medeleerlingen 

instrueren, plannen maken en verslagen schrijven, enzovoort. Leerlingen voeren die opdrachten niet 

altijd in een keer goed of goed genoeg uit. Welke problemen komen we in de praktijk tegen en hoe 

kunnen we de leerlingen daarbij optimaal begeleiden? Het geven en beoordelen van zulke meertalige 

opdrachten bij BSM en LO2 vraagt de nodige deskundigheid. BSM/LO2 is een multidisciplinair vak en 

de gebruikte taal houdt dan ook verband met vakken als biologie, organisatiekunde en geschiedenis, 

maar ook met beroepsgerichte vakken: hoe spreek je als coach, scheidsrechter, jurylid of blessure-

behandelaar? In deze workshop willen we de ervaringen van leraren inventariseren en vanuit de visie 

dat taal gebruiken een doelgerichte activiteit is, komen tot suggesties voor een systematische aanpak.  

 

Eric Swinkels (SLO, Enschede; auteur Be sports-Minded en Sportitude), Theun Meestringa (SLO, 

Enschede) 

 

 

16. TalenT2Move - je lichaam liegt nooit 
Een bekende uitspraak is dat 'de meeste talenten op de bank voor de buis zitten'. Hoe komt het dat 

zoveel talent niet ontdekt wordt? In de praktijk worden hele methodieken geschreven over hoe je het 

beste een bal kunt gooien, hoe je een hockeybal moet pushen. Men gaat dan uit van één ideale 

methodiek. Talent2Move heeft ontdekt dat er niet zo iets bestaat als één ideale techniek die voor 

iedereen geldt. Iemand die horizontaal beweegt moet een hele andere aanwijzing krijgen dan iemand 

die dat verticaal doet en een toptwister weer andere dan een lage bulldozer. Als je weet welk oog van 

de keeper dominant is, mis je nooit meer een strafschop! 'Je gaat het pas zien als je het doorhebt.' 

Dat is precies wat TalenT2Move in haar workshop laat ervaren. Spreek mensen aan op hun 

natuurlijke manier van bewegen, hun eigen 'bodynamica' en er zal geen talent verloren gaan. 

 

Kyra Mollema-van Bijsterveld, René Maertens (TalenT2Move) 

 

 

17. Balanceren nieuwe stijl: Slacklinen 
Slacklinen is het balanceren op een labiel, verend oppervlak. Er geldt geen prestatiedruk; leerlingen 

bewegen vanuit intrinsieke motivatie op de slackline door zichzelf contstant uit te dagen in een nieuwe 

situatie. Begeleider van deze workshop is Jonas Konijnenberg van Slacktivity. Naast ervaren 

slackliner is Jonas gymleraar en heeft hij veel ervaring met slackline-lessen voor sportopleidingen en 

vakdocenten. 

 

Jonas Konijnenberg (Slacktivity, Slacklines Benelux) 

 

 

18. TRX, krachttraining aan de basis 
De TRX is een trainingsapparaat, bestaande uit twee banden, dat op een bepaald punt is 

opgehangen. Aan de uiteinden van deze banden bevinden zich twee handvatten waarmee je kunt 

trainen met behulp van je eigen lichaamsgewicht. Doordat je vasthoudt aan handvatten die labiel zijn 

moet je met het eigen lichaam steeds de beweging bijsturen of coördineren. TRX is een 

trainingsmiddel voor de leerling van elk niveau en elke lichaamssamenstelling. TRX is een ideale 

manier om vormspanning, krachtuithoudingsvermogen en core stability te trainen. Tijdens de 

workshop ervaar je wat de TRX doet met het hele lichaam. TRX is een nieuwe vorm van krachttraining 

en daarmee een mooie verdieping voor het BSM- en LO2-programma. Nieuw is ook het gebruik van 

het recent verschenen iBook over TRX-training, zodat leerlingen tijdens de les BSM/LO2 op de iPad 

zelfstandig aan het werk kunnen en bewegingsanalyses kunnen maken.  

 

Dennis van Os (RSG Stad en Esch, Meppel) 


