
Regeling

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 26 november 1999, nr. OR 990651/494);

Besluit:

Artikel 1. Examenprogramma lichamelijke opvoeding 2 v.w.o.
Het examenprogramma lichamelijke opvoeding 2 v.w.o. wordt vastgesteld
zoals aangegeven in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Bekendmaking
Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden
geplaatst maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd
in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage legging zal mededeling
worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2000.

Artikel 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma profielen
v.w.o. lichamelijke opvoeding 2.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund
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Toelichting

Toelichting

Door deze regeling wordt het examenprogramma
lichamelijke opvoeding 2 vastgesteld zoals dat geldt
voor het vwo met ingang van 1 augustus 2000.
Eerder werd reeds het examenprogramma voor het
havo vastgesteld (Uitleg Gele katern nr. 15 van 2
juni 1999, p. 17). 
Nu ook de ontwikkeling van het
examenprogramma lichamelijke opvoeding 2 voor
het vwo is afgerond zal een brochure naar de
scholen en instellingen voor educatie en
beroepsonderwijs (vavo) worden gezonden met
daarin het reeds vastgestelde examenprogramma
voor havo en het nu vastgestelde
examenprogramma voor vwo (regeling met
toelichting en bijlagen). De examenprogramma's
zijn ook op te vragen via de internetsite van Cƒi
(http://www.cfi.nl).

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en
wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund
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Bijlage

1 Het eindexamen

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen.

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
• Domein A  Algemene vaardigheden;
• Domein B  Bewegen;
• Domein C  Bewegen en regelen;
• Domein D  Bewegen en gezondheid;
• Domein E  Bewegen en samenleving.

Het schoolexamen

Het schoolexamen bestaat uit een examendossier met de volgende onderdelen, die tezamen
de eindtermen toetsen.

a toetsen met gesloten en/of open vragen
Het beantwoorden van vragen over thema's uit de domeinen D (Bewegen en gezondheid),
E (Bewegen en samenleving) en het subdomein Reflecteren op het regelen van bewegen
binnen het domein Bewegen en regelen (domein C). 
Het werk wordt beoordeeld aan de hand van een correctiesleutel (gesloten vragen) of een
correctievoorschrift (open vragen), waarin mogelijke antwoorden en een puntenverdeling
zijn opgenomen.

b praktische opdrachten
In het schoolexamen zijn de volgende praktische opdrachten opgenomen:

Opdracht 1
Deze praktische opdracht bestaande uit de volgende deelopdrachten:
• drie groepsopdrachten voor het subdomein spelen;
• twee opdrachten voor turnen;
• een opdracht voor bewegen en muziek;
• drie opdrachten voor atletiek;
• een partneropdracht voor zelfverdedigingsspelen.
Centraal staat hier de toetsing van eindtermen uit domein B Bewegen en het subdomein
Regelen in de rol van beweger uit domein C.

Opdracht 2
Deze praktische opdracht bestaat uit het maken van een trainings- of oefenprogramma
voor zichzelf, een ander of een groep binnen domein D Bewegen en gezondheid
(eindterm 40).
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Opdracht 3
Alle leerlingen (individueel of in een kleine groep) maken een praktische opdracht
waarin gereflecteerd wordt op een thema op het terrein van sport en bewegen. De
leerling maakt daarbij gebruik van natuurwetenschappelijke en/of
sociaalwetenschappelijke methodes. Afhankelijk van het gekozen profiel kan worden
gekozen voor (a) een economische, (b) een cultureel maatschappelijke, (c) een
biomechanische en/of biochemische en/of (d) een fysiologische en gezondheidskundige
invalshoek.

Enkele voorbeelden van te bestuderen thema's zijn:
• de invloed van luchtverontreiniging op het leveren van sportprestaties in de

buitenlucht;
• motieven van specifieke bevolkingsgroepen (in de wijk) om wel of niet deel te nemen

aan sport- en bewegingsactiviteiten;
• de economische bijdrage van sport en bewegen aan de Nederlandse samenleving

(werkgelegenheid, inkomsten);
• de relatie sport en voeding in verschillende omstandigheden;
• de positieve en negatieve invloed van sportbeoefening op de infrastructuur van (een

deel van) ons land.

De presentatie van de opdracht vindt plaats door middel van een geschreven verslag en/of
door
• een mondelinge voordracht
• een reeks stellingen met onderbouwing
• een posterpresentatie met toelichting
• een presentatie met gebruik van media (audio, video, ICT).
Deze opdracht heeft een studielast van 40 uur.

Elke praktische opdracht wordt beoordeeld aan de hand van criteria die van te voren zijn
vastgesteld en waarvan de kandidaten op de hoogte zijn gesteld. Voorts wordt, voor zover
relevant, het doorlopen proces door de kandidaat gedocumenteerd. Dit wordt in de
beoordeling betrokken.

c handelingsdeel
Dossier sport en bewegen
De kandidaat stelt een dossier sport en bewegen samen, waarin hij zijn ervaringen met en
beschouwingen over sport en bewegen heeft gedocumenteerd. Het kan daarbij gaan om
• de beoefende keuzeactiviteiten (eindterm 22);
• ervaringen opgedaan met het meten van fitheid (eindterm 39);
• verslag van een bezoek aan een sportwedstrijd of een evenement;
• autobiografie over sport en bewegen;
• resultaat van het informeren naar toekomstperspectieven bij vervolgopleidingen,

opleidingen en vrijwilligerswerk binnen de sport (eindterm 47).
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De uitvoering van dit handelingsdeel blijkt uit een eenvoudig verslag van de kandidaat
waarin aandacht besteed wordt aan de voorbereiding van en de ervaring met de opdracht
en waarin op de uitvoering van de opdracht gereflecteerd wordt.
Voor de opdrachten in het handelingsgedeelte worden geen cijfers toegekend. De
examinator stelt aan de hand van het verslag vast of een opdracht naar behoren is
uitgevoerd. De verslagen maken onderdeel uit van het examendossier.

weging

De weging van de verschillende onderdelen bij het vaststellen van het cijfer voor het
schoolexamen is als volgt:
a toetsen met gesloten en/of open vragen 30%
b praktische opdrachten

- Opdracht 1 30%
- Opdracht 2 10%
- Opdracht 3 30%

2 Examenstof

Domeinen A: Algemene vaardigheden

Subdomein: Leren uitvoeren

De kandidaat kan
1 enkele elementaire vaardigheden uitvoeren binnen of in relatie tot bewegingssituaties,

waarbij het gaat om het
• adequaat en veilig gebruikmaken van materiaal (en onderdelen) van accommodaties
• voldoen aan eisen van milieu, hygiëne, gezondheid en ergonomie
• benutten van mondelinge, schriftelijke en visuele bronnen voor het verzamelen van

informatie
• produceren van schriftelijke en mondelinge teksten in correct Nederlands
• uitvoeren van eenvoudige berekeningen;

Subdomein: Leren leren

2 enkele strategische vaardigheden uitvoeren binnen of in relatie tot bewegingssituaties,
waarbij het gaat om het
• doelgericht kiezen en gebruiken van strategieën voor het aanleren van nieuwe

kennis en vaardigheden
• planmatig onderzoeken van een eenvoudig vraagstuk
• op basis van argumenten tot een standpunt komen over actuele maatschappelijke en

ethische onderwerpen
• op een doordachte wijze oplossen van keuzeproblemen;
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Subdomein: Leren communiceren

3 enkele sociale en communicatieve vaardigheden uitvoeren binnen of in relatie tot
bewegingssituaties, waarbij het gaat om het
• in acht nemen van elementaire sociale conventies
• door woord, gebaar en houding uitdrukking geven aan eigen bedoelingen en het

interpreteren van die van anderen
• onderkennen en hanteren van verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses,

culturele achtergrond en geslacht
• overleggen en samenwerken in teamverband
• in uiteenlopende bewegingssituaties omgaan met formele en informele afspraken en

regels
• voeren van gesprekken over verschillende aspecten van sport en bewegen
• alleen of samen presenteren van het resultaat van een leerproces (een zelf ontworpen

bewegingssituatie, een werkstuk) aan anderen;

Subdomein: Leren reflecteren

4 enkele regulerende vaardigheden uitvoeren binnen of in relatie tot bewegingssituaties,
waarbij het gaat om het
• maken van een planning voor leersituaties
• bewaken van het leerproces
• evalueren van bewegingssituaties op verschillende aspecten en hieruit conclusies

trekken
• reflecteren op de eigen ontwikkeling en interesses in relatie tot de

toekomstmogelijkheden wat betreft studie en (vrijwilligers)werk.

Domein B: Bewegen

Subdomein: Spelen

De kandidaat kan 
5 deelnemen aan minimaal één doelspel, waarbij het gaat om het

• afhankelijk van de situatie, individueel spelend of samenspelend opbrengen van de
bal 

• passeren van een tegenstander met een gerichte pass naar een medespeler of met een
individuele passeeractie

• herkennen van scoringskansen en het omzetten ervan in een geschikte doelpoging
• op het juiste moment openen van afspeellijnen in de breedte of in de diepte
• controleren van een aangespeelde bal en in het juiste tempo doorspelen
• spelen met een taakverdeling in de aanvalsopbouw
• bij balverlies op tijd omschakelen naar verdedigende taken
• volgens afspraak afspeellijnen of een deel van het speelveld afschermen
• spelen met een taakverdeling in de verdediging;

6a deelnemen aan minimaal één terugslagspel waarbij het binnen volleybal gaat om het
• geplaatst opslaan van de bal van achter de achterlijn
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• zodanig positie kiezen dat een gedeelte van het speelveld volgens afspraak verdedigd
wordt

• verwerken van de ingeplaatste bal tot een stop of een pass naar een medespeler
• zodanig doorspelen van een gestopte of aangespeelde bal dat een medespeler deze

gericht kan inplaatsen op het speelveld van de tegenspelers
• een door een medespeler aangespeelde bal gericht inplaatsen op het speelveld van de

tegenspelers;
6b en binnen de racketspelen om het

• geplaatst opslaan vanuit de opslagpositie
• zodanig positie kiezen dat het speelveld volledig verdedigd kan worden en een

ingeplaatste bal/shuttle terugslaan
• uitvoeren van verschillende slagen die de tegenspeler uit zijn positie halen zodat een

deel van het speelveld van de tegenspeler minder goed verdedigd wordt
• slaan met een harde aanvalslag als er hoog teruggespeeld wordt; 

7 deelnemen aan minimaal één slag- en loopspel waarbij het gaat om het
• gericht het veld inslaan van een geworpen bal waarbij een keuze wordt gemaakt voor

een stootslag of een verre slag
• afstemmen van de loopacties op de gegeven situatie
• zodanig verdelen van de verdedigende taken dat de veldposities optimaal bezet zijn
• kunnen bezetten van minimaal één positie in het binnenveld en één in het

buitenveld
• positie kiezen in het veld en een geslagen bal vangen of fielden
• de, gezien de spelsituatie, juiste loper het eerst uitmaken
• gegeven de spelsituatie een loper uittikken of uitbranden.

Subdomein: Turnen

De kandidaat kan deelnemen aan meerdere turnactiviteiten binnen twee van de volgende
onderdelen: springen, zwaaien, acrobatiek, balanceren en klimmen. Daarbij kan de kandidaat
8 bij het springen een serie van vijf verschillende sprongen uitvoeren, waarbij

• tenminste een handstandoverslag of salto wordt gesprongen
• met behulp van een afzetondersteunend apparaat een ruime zweefvlucht wordt

opgeroepen
• meegenomen rotaties op een juiste en veilige manier worden verwerkt;

9 bij het zwaaien twee verschillende reeksen uitvoeren, waarbij
• elke reeks beëindigd wordt met een afsprong
• tenminste twee verschillende draaien voor- of achterover plaatsvinden
• zwaaiend aan het apparaat een ruime uitslag wordt opgeroepen
• rotaties op het juiste moment worden ingezet en veilig worden verwerkt;

10 bij acrobatiek meerdere trucs met elkaar verbinden, waarbij
• tenminste twee trucs met een staande onderpersoon worden uitgevoerd
• het opstappen in een vlot tempo wordt uitgevoerd
• het afstappen gecontroleerd gebeurt
• de balans snel gevonden en zonodig hersteld wordt;

11 balanceren op een los of vast voorwerp, waarbij
• een vooraf afgesproken of uitgezet parcours met meerdere richtingsveranderingen
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wordt afgelegd
• het op- en afstappen gecontroleerd gebeurt
• het tempo van balanceren gedoseerd wordt;

12 verschillende routes klimmen op en abseilen van een klimwand waarbij 
• het inbinden en beveiligen van hemzelf en anderen plaatsvindt met daarvoor

geëigende knopen en handgrepen
• het wisselen van steunpunten gecontroleerd gebeurt.

Subdomein: Bewegen op muziek

De kandidaat kan twee dansen van minimaal zestien muzikale lengtes uitvoeren binnen één
of meer van de deelgebieden ritme en bewegen, jazzdans, volksdansen of een andere
dansvorm. Daarbij kan de kandidaat
13 verschillende veranderingen ten aanzien de ruimte (richtingen en levels) en ten aanzien

van de tijd (vertragen versnellen, maatsoort) toepassen;
14 de opeenvolging van de verbindingen op een muzikaal verantwoorde manier aanpassen;
15 vanuit verschillende opstellingen werken waarbij de positie van de dansers ten opzichte

van elkaar verandert.

Subdomein: Atletiek

De kandidaat kan
16 bij het lopen minimaal één onderdeel (sprint, hordenloop, middenafstand of duurloop)

uitvoeren, waarbij 
• looptempo en afstand op elkaar afgestemd zijn
• vanuit een knielstart zonder haperen de overgang gemaakt wordt naar een

maximaal tempo (sprint)
• in een passend ritme hindernissen worden genomen (hordenloop)
• door deelname aan een zoveel mogelijk zelf opgesteld oefenprogramma één of meer

aspecten van het gekozen looponderdeel verbeterd worden;
17 bij het springen minimaal één onderdeel (verspringen, hoogspringen, driesprong of

polsstokspringen) uitvoeren, waarbij
• aanlooptempo, afzet en sprong op elkaar afgestemd zijn
• gebruik gemaakt wordt van een zo efficiënt mogelijke techniek
• door deelname aan een zoveel mogelijk zelf opgesteld oefenprogramma één of

meerdere aspecten van het gekozen springonderdeel verbeterd worden;
18 bij het werpen minimaal één onderdeel (speerwerpen, kogelstoten, discuswerpen en

slingerbalwerpen of kogelslingeren) uitvoeren, waarbij
• het aanlooptempo (speerwerpen), de draai (discus, slingerbal of -kogel) of de

aansluitpas (kogel), het moment, de richting en het tempo van het werpen of stoten
op elkaar afgestemd zijn

• door deelname aan een zoveel mogelijk zelf opgesteld oefenprogramma één of meer
aspecten van het gekozen werponderdeel verbeterd worden.
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Subdomein: Zelfverdedigingsspelen 

De kandidaat kan deelnemen aan minimaal één zelfverdedigingsspel te kiezen uit judo,
boksen, schermen of een ander zelfverdedigingsspel; de kandidaat kan daarbij 
19 binnen judo deelnemen aan partijtjes, waarbij het gaat om het

• uit evenwicht brengen van de partner door gebruik te maken van verschillende
staande technieken en het reageren op evenwichtsverstoringen door de partner

• op de rug krijgen van de partner door o.a. gebruik te maken van kanteltechnieken en
het ontwijken van het kantelen door de partner

• onder controle brengen en houden van de partner door gebruik te maken van
verschillende houdgrepen en het zich bevrijden uit de controle van een partner

• opvangen van de eigen val of valbreken en het begeleiden van een val van de partner;
20 binnen boksen deelnemen aan partijtjes signaalboksen, 'skin-touchboksen' of trefboksen,

waarbij het gaat om het 
• innemen van de geschikte afstand (verkenafstand, halve afstand, hele afstand)
• uitvoeren van verschillende aanvalsstoten en combinaties van aanvalsstoten en

daarmee een treffer plaatsen
• uitvoeren van verdedigende acties vanuit de goede bokshouding
• zich op de juiste wijze verplaatsen en op afstand houden van de partner die voor de

verdediging nodig zijn
• reageren op aanvallende initiatieven van zijn partner door weren, blokkeren en

ontwijken;
21 binnen schermen deelnemen aan partijtjes, waarbij het gaat om het 

• op tijd het initiatief nemen om aan te vallen
• benutten van meerdere enkelvoudige en samengestelde aanvalsmogelijkheden
• op tijd ontwijken en weren van enkelvoudige en samengestelde aanvallen

overnemen van het aanvalsinitiatief na een geslaagde parade. 

Subdomein: Keuzeactiviteiten

22 De kandidaat kan deelnemen aan minimaal twee keuzeactiviteiten die niet zijn
opgenomen in de overige subdomeinen van Domein B Bewegen, waarbij het gaat om het
leren van de beginselen of het verbeteren van de bestaande bekwaamheid.

Domeinen C:  Bewegen en regelen

Subdomein: Regelen in de rol van beweger

De kandidaat kan
23 bewegingssituaties op een veilige manier ontwerpen en inrichten waarbij

• materialen op een geëigende en zorgvuldige manier worden gebruikt verhoudingen,
aantallen en afstanden in overeenstemming zijn met het niveau van de deelnemers;

• bij de inrichting van en de deelname aan bewegingssituaties laten zien, dat hij oog
heeft voor de veiligheid van zichzelf en die van anderen;

24 afspraken maken over (spel)regels en de verdeling van taken binnen een
bewegingssituatie, waarbij rekening wordt gehouden met de interesse en de
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mogelijkheden van de deelnemers;
25 de verschillende ondersteunende taken die nodig zijn binnen een bewegingssituatie

vervullen, waarbij
• de ondersteuning bijdraagt aan een goed en veilig verloop van de bewegingssituatie
• de ondersteuning is afgestemd op het niveau van de deelnemers;

26 het verloop van bewegingssituaties beoordelen en waarderen, waarbij
• de prestaties van deelnemers op eenvoudige kenmerken met elkaar worden

vergeleken
• suggesties voor het veranderen en aanpassen van de bewegingssituatie worden

gedaan en uitgevoerd.

Subdomein: Reflecteren op het regelen van bewegen

27 aangeven en verklaren welke factoren van belang (kunnen) zijn bij het begeleiden van
sporters;

28 toelichten en uitleggen op welke manier principes uit de trainingsleer gebruikt worden
om sportieve prestaties te verbeteren;

29 een eenvoudige biomechanische analyse maken van een sportieve beweging of  een
bewegingspatroon;

30 toelichten wat mentale begeleiding betekent en uitleggen welke rol dit kan spelen in de
begeleiding van individuen en groepen in verschillende bewegingssituaties.

Domein D: Bewegen en gezondheid

Subdomein: Bewegen en welzijn

De kandidaat kan
31 aangeven en verklaren wat de betekenis van sport en bewegen is voor het lichamelijke,

psychische en sociale welzijn;
32 de gezondheidswaarde van sport en bewegen plaatsen ten opzichte van andere

gezondheidsbeïnvloedende factoren in het dagelijks leven;
33 verklaren waarom sport en bewegen een positieve bijdrage leveren aan het voorkomen en

verminderen van diverse chronische (welvaarts)ziekten;
34 de relatie leggen tussen fitheid, lichamelijke activiteit en persoonsgebonden factoren als

aanleg, lichaamsbouw en -samenstelling;
35 uitleggen waarom het van belang is dat mensen in elke levensfase een actieve leefstijl

hebben.

Subdomein: Bewegen en fitheid

36 aangeven hoe en in welke mate persoonlijke motorische eigenschappen van invloed zijn
op de fitheid en het prestatievermogen;

37 aangeven welk effect training heeft op de skeletspieren en orgaansystemen als hart,
bloedsomloop en ademhaling;

38 voor diverse fitheidprogramma's en -activiteiten aangeven welk trainingseffect ermee
beoogd wordt;
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39 een aantal eenvoudige fitheidstesten toepassen, eenvoudige fysiologische metingen doen
en de resultaten ervan interpreteren;

40 een trainings- of oefenprogramma opstellen voor zichzelf, een ander of een groep;
41 op grond van fysiologische factoren aangeven op welke wijze aspecten van fitheid op peil

gebracht en gehouden kunnen worden voor verschillende mensen.

Subdomein: Bewegen en risico’s

42 het begrip belasting uitleggen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in piekbelasting,
dynamische belasting en statische belasting;

43 aangeven welke factoren de verschillen in belastbaarheid van mensen veroorzaken en het
verband leggen met het voorkomen van blessures;

44 risicovolle eenzijdige vormen van belasting in werk- en sportsituaties aangeven en
verklaren;

45 aangeven en verklaren  welke principes ten grondslag liggen aan een goede warming-up
en cooling-down in verschillende situaties;

46 de uitwassen met betrekking tot training, voeding en stimulerende middelen gericht op
prestatiebevordering en 'bodyshaping' toelichten.

Domein E: Bewegen en samenleving

Subdomein: Toekomstoriëntatie

De kandidaat kan
47 aangeven welke vervolgopleidingen, beroepen en vrijwilligersactiviteiten zich (mede) op

het terrein van sport en bewegen richten, waarbij hij
• de uiteenlopende plaats van sport en bewegen kan aangeven
• een relatie kan leggen tussen eigen vaardigheden, kennis, attitudes en interesses en

de eisen van vervolgopleidingen, beroepsuitoefening en vrijwilligerswerk. 

Subdomein: De ontwikkeling van de bewegingscultuur

48 uitleggen onder invloed van welke omstandigheden en processen de West-Europese
bewegingscultuur is ontstaan;

49 de verschijningsvormen van de hedendaagse West-Europese bewegingscultuur
onderscheiden en duiden;

50 de relatie tussen (de ontwikkeling van) topsport , breedtesport en vormen van passieve
sportconsumptie op een aantal relevante aspecten beschrijven en uitleggen;

51 de invloed van andere bewegingsculturen op de ontwikkeling van de bewegingscultuur in
Nederland toelichten en uitleggen;

52 de oorzaken en de (directe en indirecte) gevolgen van commercialisering en
professionalisering van de bewegingscultuur aangeven.

Subdomein: Mens en bewegen

53 aangeven welke verschillende betekenissen deelname aan sport en bewegen voor mensen
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in uiteenlopende omstandigheden en leeftijdsfasen kan hebben;
54 de belangrijkste motieven voor sportbeoefening benoemen en relateren aan de wijze van

deelneming;
55 aangeven welke persoonlijke en omgevingsfactoren een rol kunnen spelen bij het maken

van keuzen inzake deelname aan sport en bewegen;
56 aangeven dat er vanuit verschillende visies aangekeken kan worden tegen de

lichamelijkheid en het bewegen van de mens.

Subdomein: Maatschappij en bewegen

57 aangeven welke de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen kan zijn;
58 aangeven en verklaren welke factoren van invloed zijn op de deelname aan sport en

bewegen van verschillende bevolkingsgroepen;
59 aangeven en verklaren welke factoren van invloed zijn op de populariteit van bepaalde

vormen van sport en bewegen;
60 de (mogelijke) effecten van sportbeoefening op natuur en milieu aangeven en verklaren;
61 een beargumenteerde mening over ethische aspecten van actieve en passieve

sportbeoefening;
62 aangeven welke de (macro-)economische betekenis van sport is en kan zijn;
63 het effect van sport en bewegen op de arbeidsproduktiviteit en de werkgelegenheid

aangeven en verklaren;
64 de betrokkenheid van de media bij sport en bewegen verklaren en uitleggen welke invloed

hiervan kan uitgaan op de sport, de sporters, de sportorganisatie en het publiek.

Subdomein: De organisatie van sport en bewegen

65 een overzicht geven van de structuur en de organisatie van de sport op micro-, meso- en
macroniveau;

66 een aantal kenmerkende verschillen en overeenkomsten tussen georganiseerde
professionele sport, (on)georganiseerde amateursport en commercieel opgezette sport
aangeven;

67 aangeven welke overwegingen en belangen meespelen bij het voeren van overheidsbeleid
(lokaal en nationaal) op het terrein van sport en bewegen;

68 aangeven en verklaren welke factoren van invloed zijn op landelijk en lokaal sportbeleid.
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Aanhangsel

Aanhangsel

Uitgangspunten

Aansluiting op vervolgonderwijs
Het examenprogramma dient doorstroomrelevant te zijn voor vervolgopleidingen in het
wetenschappelijk onderwijs. Dit betekent dat het programma dient aan te sluiten op de studie
bewegingswetenschappen (sociaal wetenschappelijk en natuurwetenschappelijk ingevuld)
alsmede relevant dient te zijn voor wetenschappelijke opleidingen op het terrein van toerisme
en vrije tijd, (sport)management en -economie, gezondheidswetenschappen e.d.

De doelgroep
Het examenvak is bedoeld voor alle leerlingen die hier belangstelling voor hebben. Een
redelijke bewegingsvaardigheid moet voldoende zijn om het examen succesvol af te werken.
Het is dus per se geen vak voor alleen de sportief getalenteerden.

Het leren bewegen
Het na te streven niveau van bewegingsvaardigheid in de eindtermen ligt hoger dan het te
verwachten niveau na het volgen van de lichamelijke opvoeding in het gemeenschappelijk
deel, maar het vergroten van de eigen vaardigheid krijgt geen zwaar accent. De rol van
absolute maatstaven is beperkt. Een gevolg hiervan is dat het soms om een beginnersniveau
gaat (bijvoorbeeld bij een nieuwe keuze-activiteit), terwijl het ook om een (sub)topniveau kan
gaan bij een activiteit die een leerling erg goed beheerst. Het beter leren bewegen is bedoeld
om de eigen mogelijkheden verder te ontplooien, maar biedt ook de mogelijkheid om
verschillende leerprocessen te ervaren: die van een beginner, een gevorderde en een ervaren
deelnemer. Deze ervaringen komen van pas bij het wetenschappelijk benaderen van
vraagstukken op het terrein van sport en bewegen.
In dat verband is het ook belangrijk dat de leerlingen over een brede bewegingsvaardigheid
beschikken (hetgeen trouwens een hoge bewegingsvaardigheid niet uitsluit). Dit betekent dat
alle activiteitengebieden aan bod komen en dat de leerlingen nog twee minimaal
keuzeactiviteiten dienen te kiezen. 

Bewegen en regelen
Het domein Bewegen en regelen krijgt binnen het vwo-examenprogramma geen groot accent.
Kandidaten die dit programma hebben doorlopen, stromen door naar wetenschappelijke
vervolg-opleidingen en daarin staat het kunnen begeleiden, instrueren, beoordelen en
organiseren niet centraal. Het subdomein Regelen in de rol van beweger is van belang omdat
dit niet los te koppelen is van het Domein Bewegen (zie boven). Elke bewegende deelnemer
regelt ook. Voorbereiding op een wetenschappelijk benaderingswijze van sport en bewegen is
gebaat bij een brede ervaring in bewegingssituaties. Het subdomein Reflecteren op begeleiden
van bewegen is bedoeld om het belangrijke terrein van de ondersteuning en begeleiding van
sportbeoefening vanuit een meer beschouwend perspectief een plaats te geven.

De theorie
Het examenvak bevat veel eindtermen gericht op kennis van en inzicht in bewegen,
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bewegingssituaties en bewegingscultuur. Een logische beslissing gezien de dominante
betekenis van het op een meer reflecterende manier omgaan met het aandachtsveld sport en
bewegen. Deze theoretische eindtermen zijn ondergebracht in de domeinen Bewegen en
gezondheid en Bewegen en samenleving en voor een deel in Bewegen en regelen. Het gaat om
kennis en inzicht waarop in het vervolg-onderwijs een beroep gedaan kan worden. In het
wetenschappelijk onderwijs is sport en bewegen zowel vanuit natuurwetenschappelijke als
sociaal wetenschappelijke invalshoek onderwerp van studie.
Vandaar ook dat beide benaderingswijzen een plaats hebben gekregen in de eindtermen en de
daarop aansluitende praktische opdracht.

Keuzemogelijkheden
Het examenprogramma lichamelijke opvoeding biedt keuzemogelijkheden voor de
leerlingen. Alle domeinen zijn verplicht, maar binnen domein B Bewegen kan binnen de
verschillende subdomeinen gekozen worden. Het gaat om minimaal één doelspel, één
terugslagspel en één slag- en loopspel, twee onderdelen van turnen, minimaal één deelgebied
van bewegen op muziek, minimaal één onderdeel binnen de deelgebieden lopen, springen en
werpen binnen atletiek, minimaal één onderdeel van zelfverdediging en minimaal twee
keuzeactiviteiten. Het laten vallen van één of meer activiteitengebieden - zoals het geval in het
gemeenschappelijk deel- is hier dus niet mogelijk. Dit in verband met de gewenste brede
bewegingsbekwaamheid van de kandidaten.

Examinering
Lichamelijke opvoeding 2 wordt afgesloten door een schoolexamen in de vorm van een
examendossier. Dit betekent dat de leerling in de loop van de leerjaren in de bovenbouw de
verschillende eisen uit het dossier afwerkt en dan een beoordeling krijgt voor het vak
lichamelijke opvoeding. Deze beoordeling telt mee bij de beslissing over zakken of slagen van
de kandidaat. Vooralsnog is niet gekozen voor een centraal examen. Zo'n centraal examen
heeft vooral zin als het resultaat van een kandidaat afgemeten dient te worden aan absolute
maatstaven. Dit kan belangrijk zijn in verband met het civiel effect van een examen (denk aan
toelating tot een vervolgopleiding). Omdat vervolgopleidingen op dit moment het examenvak
lichamelijke opvoeding niet verplichten bij toelating, kan volstaan worden met een
schoolexamen waar de ontwikkeling van de leerling centraal staat.

Haalbaarheid
De verschillen met het programma in de basisvorming en in het gemeenschappelijk deel van
de bovenbouw zijn zo beperkt dat de haalbaarheid (personeel, accommodaties en materiaal,
financiën, groepering van leerlingen en dergelijke) geen probleem mag vormen.

Domein A Algemene vaardigheden

Er zijn vier categorieën vaardigheden geformuleerd die voor het voortgezet onderwijs gelden:
• leren uitvoeren ofwel de elementaire vaardigheden
• leren leren ofwel de strategische vaardigheden
• leren reflecteren ofwel de regulerende vaardigheden
• leren communiceren ofwel de sociale en communicatieve vaardigheden.
Elk vak levert een bijdrage aan deze vier algemene vaardigheden. De bijdrage van het vak
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lichamelijke opvoeding aan die algemene vaardigheden staat in domein A. Deze algemene
vaardigheden komen doorgaans niet zelfstandig maar in samenhang met eindtermen uit de
andere domeinen aan bod binnen het onderwijs. Ook worden deze eindtermen in samenhang
getoetst met eindtermen uit de domeinen B tot en met E.

Subdomein leren uitvoeren

Het gaat hier om basisvaardigheden die te maken hebben met lezen, schrijven, spreken,
luisteren, rekenen en het verzamelen van informatie. Voorts is er aandacht voor het voldoen
aan eisen van veiligheid, hygiëne e.d. alsmede het verantwoord omgaan met materiaal en
accommodaties. Deze eindtermen kunnen zowel in de praktijk- als in de theorielessen aan bod
komen. Het produceren van schriftelijke teksten komt o.a. tot uiting in het maken van
praktische opdracht nr. 3.

Subdomein leren leren

In dit subdomein gaat het om die vaardigheden die de leerlingen in staat stellen om
zelfstandig en doelgericht te kunnen leren. Het steeds zelfstandiger kunnen leren (van
zelfstandig werken, zelfstandig leren naar zelfverantwoordelijk leren) staat hierbij centraal.
Het kiezen en hanteren van leerstrategieën is daarbij erg belangrijk.

Dat houdt bijvoorbeeld in dat een leerling weet dat je een bewegingsvaardigheid op
verschillende manieren kunt verbeteren (bijvoorbeeld apart of in de context oefenen) en dat
hij/zij een passende keuze weet te maken in een bepaalde situatie. Bij de meer theoretische
eindtermen gaat het om strategieën als memoriseren, aantekeningen maken, schematiseren,
herhalen, verbanden leggen e.d.
Het innemen van een standpunt komt vooral terug in domein E (bijvoorbeeld eindterm 50) en
het oplossen van keuzeproblemen komt vooral terug in het subdomein Toekomstoriëntatie
(Domein E).

Subdomein leren communiceren

De algemene vaardigheden gericht op de communicatie houden verband met vrijwel alle
eindtermen in de andere domeinen. In de meeste onderwijsleersituaties (afgezien van
zelfstudie) wordt een beroep gedaan op de omgang met elkaar. Het gaat dan om zaken als naar
elkaar kunnen luisteren, anderen de ruimte bieden, duidelijk kunnen maken wat je bedoelt,
taken kunnen verdelen, anderen vertrouwen, omgaan met kritiek, elkaar helpen, maken van
en houden aan afspraken e.d. Met name in de praktische onderwijsleersituaties (domein B en
C) komen de verschillen in bewegings- en regelvaardigheid, motivatie, interesse e.d. naar
voren. Het presenteren kan naar voren komen in domein B (bijvoorbeeld bij bewegen op
muziek), maar ook in E bij het presenteren van een werkstuk of verslag.

Subdomein leren reflecteren

Het gaat hier om het reflecteren op het leerproces. Met name gaat het om het plannen en
bewaken van theoretische of praktische leerprocessen. Het maakt dus niet uit of het gaat om
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het aanleren van een bovenhandse serve bij volleybal, het leren fluiten van een
basketbalpartijtje of het inzicht krijgen in het thema 'de maatschappelijke betekenis van
sport'. Ook hier gaat het erom dat de leerlingen zo zelfstandig mogelijk deze reflectieve taken
vervullen. Dit komt in alle onderwijsleersituaties, dus ook in alle andere domeinen terug.

Domein B Bewegen

Binnen dit domein gaat het om het vergroten van de bewegingsvaardigheid binnen
uiteenlopende contexten. Bewegingscontexten die kunnen verschillen op punten als
groepssamenstelling, dominante motieven, materiaal, ruimte, tijd, organisatie e.d. In de
praktijk van het onderwijs zal het vergroten van de bewegingsvaardigheid in nauwe
samenhang met de eindtermen uit de andere domeinen plaatsvinden.

Subdomein Spelen

Eindterm 5
De eindtermen voor de doelspelen zijn geformuleerd voor de volgende spelsituaties:

Voetbal
• Veldafmeting ca 40 x 50 m. 
• Kleine doelen (ca 4m. x 2,5m.)
• 6:6 of 7:7 met keeper
Hockey
• Veldafmeting ca. 40 x 50 m.
• Kleine doelen (plank van 3m. x 0,3m)
• 6:6 of 7:7 met keeper
Korfbal
• Microkorfbal in de zaal of op het veld in twee vakken
• 8:8 (4:4 in één vak)
Basketball
• Hele gymzaal als veldafmeting
• 5:5
Handbal
• Officiële handbalveldafmeting
• 7:7
Naast deze bekende spelen kunnen ook andere doelspelen beoefend worden: bijvoorbeeld
rugby, frisbee, American football, lacrosse.

Eindterm 6
De eindtermen voor de terugslagspelen zijn geformuleerd voor de volgende spelsituaties:
Volleybal
• Veldafmeting; volledig volleybal veld, net op dameshoogte (junioren)
• We spelen 6:6
Badminton
• Veldafmeting; volledig badmintonveld
• Spelen met officiële telling. Enkel en/of dubbel.
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Tafeltennis
• Veldafmeting; tafeltennistafel
• Spelen met officiële telling. Enkel en/of dubbel.
Ook kan gekozen worden voor andere terugslagspelen zoals tennis, squash of beachball.

Eindterm 7
De eindtermen voor de slag- en loopspelen zijn geformuleerd voor de volgende spelsituaties:
Softbal
• Officiële softbalveldafmeting met volledige veldbezetting
• We spelen 9:9
Honkbal
• Officiële honkbalveldafmeting met volledige veldbezetting
• We spelen 9:9
Naast soft- en honkbal kan ook gekozen worden voor de beoefening van cricket.

Subdomein Turnen

Binnen het subdomein turnen wordt een vijftal eindtermen opgenomen, waarvan er twee
door de kandidaten moeten worden gerealiseerd. De gekozen formulering laat toe dat er door
de school een keuze voor een beperkter aanbod dan vijf wordt gedaan (bijvoorbeeld gezien de
beschikbare accommodatie). Wanneer dit het geval is moet het mogelijk zijn tenminste drie
onderdelen aan te bieden, zodat ook de leerlingen kunnen kiezen.
De eindtermen 8, 9 en 10 kunnen in de beschikbare tijd voor het examenvak alleen
gerealiseerd worden wanneer binnen de school in de basisvorming en in het
gemeenschappelijk deel al een behoorlijk niveau gehaald is. Bij elk van deze eindtermen
worden de onderdelen, die afzonderlijk in een zekere mate beheerst worden, gecombineerd.
Hierdoor ontstaat een nieuw en interessant bewegingsprobleem waarmee een
niveaudoorbreking kan worden gerealiseerd.
Als bijvoorbeeld bij het zwaaien gevraagd wordt een zwaaireeks te kunnen uitvoeren met
zowel een draai voor- of achterover tijdens het zwaaien (vouwhang in de ringen,
borstwaartsom aan de trapezestok) als met een afsprong (salto af of achterafspreiden vanuit
een vouwhangzwaai) dan is dit alleen veilig mogelijk wanneer beide onderdelen eerst
afzonderlijk met een behoorlijk niveau van zwaaien kunnen worden gemaakt.
Eindterm 12 (klimmen) moet gezien worden als een aantrekkelijke uitbreiding van
turnachtige activiteiten met een ruime toepassingsmogelijkheid ook in de buitenschoolse
bewegingscultuur. Naast het oefenen in de bergachtige natuur komen er steeds meer
klimcentra en klimwanden in ons eigen land waar het klimmen als zelfstandige activiteit
gedaan wordt. Steeds meer scholen beschikken in hun gymzaal over een klimwand.

Subdomein Bewegen op muziek

Binnen dit subdomein is gekozen voor een verdieping en toepassing van dansmogelijkheden
die geleerd zijn in de basisvorming en het gemeenschappelijk deel. Door de dansen langer te
maken en verschillende danstechnieken te gebruiken kunnen de dansen ingewikkelder
gemaakt worden. Ook het (laten) kiezen van muziek die een groter contrast vormt met de
beweging kan de complexiteit van de dansen doen toenemen.
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De meer op conditieverbetering gerichte activiteiten vallen niet onder dit subdomein. Deze
vallen onder domein D Bewegen en gezondheid. 
De school kan een keuze maken voor een aanbod uit één of meer deelgebieden van het
subdomein. Het is wenselijk dat binnen het aanbod van de school de leerlingen
keuzemogelijkheden hebben.
Bij het samenstellen van de dansen blijft het waardevol om samen met de leerlingen
ontwerpend tot de uiteindelijke dansen te komen. Het resultaat van het leerproces leent zich
vervolgens goed om als vertoning georganiseerd te worden. Hierin kan aansluiting gezocht
worden bij de te realiseren eindtermen uit het domein C Bewegen en regelen.

Subdomein Atletiek

Het gaat er hierbij om dat de leerlingen (in overleg met de docent) rekening houdend met de
beschikbare tijd en de eigen mogelijkheden zichzelf realistische doelen stellen. Aansluitend
wordt een strategie bepaald om die doelen te bereiken waarna de strategie wordt uitgevoerd
en geëvalueerd op produkt en proces. Het resultaat in tijd en afstand wordt gerelateerd aan de
voorgaande eigen prestaties en aan de gemiddelde prestaties van jongeren in dezelfde
leeftijdscategorie. De verbetering kan betrekking hebben op verbetering van de prestaties,
maar ook op verbetering van (één of meer aspecten van) de technische bewegingsuitvoering.

Subdomein Zelfverdediging

Centraal staat het deelnemen aan partijtjes. Het betreft doorgaans wedstrijdjes waarbij zelf
afgesproken regels gehanteerd worden. In combinatie met eindtermen uit domein C zal het
veelal gaan om partijtjes die door de leerlingen ook zelf geleid worden.
De uitbouw in vergelijking met de basisvorming is vooral gelegen in het snel reageren op
elkaars initiatief en het werken met combinaties/samengestelde aanvallen bij de trefspelen.
Bij judo zijn enkele staande technieken opgenomen.

Subdomein Keuzeactiviteiten

Het gaat om activiteiten die niet in bovenstaande subdomeinen aan bod zijn gekomen, maar
wel van (toenemende) betekenis zijn in de hedendaagse bewegingscultuur. Te denken valt aan
allerlei vormen van zwemmen, watersporten, wintersporten, wielrennen, mountainbiken, in-
line skaten, survival-activiteiten, oriëntatielopen, triatlon e.d. Het kan gaan om
keuzeactiviteiten die ook in het gemeenschappelijk deel zijn gekozen; dan gaat het om een
verdieping. Is het een nog onbekende activiteit dan staat het leren van de beginselen centraal.

Domein C Bewegen en regelen

Subdomein Regelen in de rol van beweger

Het gaat hier om die regelvaardigheden die nodig zijn om in een groepje deelnemers zonder
directe leiding de meest voorkomende bewegingssituaties op gang te brengen en te houden.
Dit vraagt van leerlingen dat zij kennis hebben van belangrijke kenmerken van de betreffende
bewegingssituaties. Ze moeten bijvoorbeeld weten hoe je moet omgaan met de minitramp en
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de landingsmat, ze moeten spelregels kennen. Daarnaast moeten de leerlingen de
verschillende ondersteunende functies die in bewegingssituaties voorkomen kunnen
vervullen. Bijvoorbeeld het toepassen van verschillende hulpverleningsgrepen, het opmeten
van de afstand bij atletiek, het vangen bij turnen e.d. Tenslotte moeten leerlingen deze kennis
en vaardigheden kunnen toepassen in een groepje medeleerlingen of andere deelnemers. Dit
laatste betekent dat leerlingen rekening kunnen en willen houden met verschillende
voorkeuren die voorkomen in een groep deelnemers.

Subdomein Reflecteren op het regelen van bewegen

In dit subdomein staat het reflecteren op de begeleiding van sport en bewegen en centraal.
Sport en bewegen is een terrein waarop vanuit verschillende invalshoeken sprake is van
begeleiding en ondersteuning. Dat geldt zowel voor de jeugdsport, recreatieve vormen van
sport en bewegen, wedstrijdsport en natuurlijk de topsport. Denk hierbij aan het werk van
elftalbegeleiders, trainers, verzorgers, scheidsrechters, mental-trainers, artsen,
fysiotherapeuten enz. Deze begeleiding krijgt - vooral in de topsport - steeds meer aandacht en
verdient een nadere reflectie wat betreft kenmerken en betekenis.
Binnen sport en bewegen is de begeleiding gericht op de technische verbetering van het
bewegen erg belangrijk. Veel werk van trainers is gericht op het aanleren, verbeteren en
inslijpen van bewegingen en bewegingspatronen, omdat daarmee een belangrijke voorwaarde
wordt geschapen om goede prestaties te leveren. Daarmee samenhangend is er een snelle
ontwikkeling van het materiaal (klapschaats, strips op schaatspakken, aërodynamische
fietsen). Steeds meer speelt op dit terrein de wetenschap een rol. Eindterm 28 en 29 zijn
bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met de principes van de trainingsleer
(algemeen en sportspecifiek) en de biomechanica. Eindterm 30 richt zich meer op de
psychische en psycho-sociale aspecten van begeleiding.

Domein D Bewegen en gezondheid

Subdomein Bewegen en welzijn

Dit subdomein richt zich op de betekenis die sport en bewegen heeft en kan hebben voor het
in stand houden en bevorderen van het lichamelijke en het psychosociale welzijn in relatie tot
de persoonlijke kenmerken (aanleg, lichaamsbouw en samenstelling), wensen leefsituatie(s).
Het gaat om zowel objectief meetbare effecten (uithoudingsvermogen, kracht, snelheid,
lenigheid, coördinatie) als om subjectief beleefde effecten (stressreductie, plezier,
ontspanning, prestatiebeleving, sociale contacten). 
Ook de betekenis van sport en bewegen voor het voorkomen van en verminderen van klachten
bij ziekten als hart- en vaatziekten, botontkalking, overgewicht, suikerziekte, hoge bloeddruk,
gewrichtsaandoeningen, longziekten, wordt hier inzichtelijk gemaakt. De relatie met andere
gezondheidsbeïnvloedende factoren als voeding, genotmiddelen (roken, alcohol, drugs),
psychosociale stress en leefpatroon, wordt gelegd. Het belang van een actieve leefstijl voor elke
leeftijdsfase moet onderkend en begrepen worden.
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Subdomein Bewegen en fitheid 

Dit subdomein richt zich op verkrijgen van inzicht in de relatie tussen bewegen, fitheid en
gezondheid. Enige achtergrondinformatie omtrent het effect van training op skeletspieren,
hart, bloedsomloop en ademhaling is noodzakelijk om trainingsprincipes te kunnen
begrijpen en trainingsprogramma's te kunnen beoordelen en opzetten. Enig inzicht in de
noodzakelijke energievoorzieningen (zuurstofsystemen en fosfaat- en melkzuursystemen)
wordt geacht aanwezig te zijn om te kunnen beoordelen of een bepaalde activiteit, op basis
van het principe van overbelasting, een bepaald trainingseffect zal hebben.
De relatie tussen intensiteit, frequentie, duur van de training en het trainingseffect komt naar
voren. 
Het effect van snelheidstraining, duurtraining, intervaltraining voor diverse sporten komt
aan bod. Een kritische reflectie vindt plaats ten opzichte van de huidige fitheidsrage en
fitnesscultuur. Kennis en inzicht in de waarde van bepaalde fitnessprogramma's (bijvoorbeeld
krachttrainingen met behulp van apparatuur) en fitnessactiviteiten (bijvoorbeeld steps,
aerobics) voor de verbetering van het prestatievermogen (in een bepaalde tak van sport) en/of
de subjectieve beleving van fitheid is noodzakelijk. Aan de orde komt waarom
trainingsprogramma's leeftijds- en persoonsgebonden moeten zijn. De relatieve waarde van
fitheidtesten (bijvoorbeeld shuttle-run, 12 minutenloop, Eurofit-test) voor het meten van
componenten van fitheid wordt behandeld. De leerlingen doen zelf een aantal eenvoudige
testen en metingen om de fitheid te kunnen bepalen.

Subdomein Bewegen en risico's

Dit subdomein richt zich op de risico's van een bewegingsarmoedige samenleving voor de
gezondheid van mensen. Niet alleen het gebrek aan beweging, ook de risico's en gevolgen
(denk aan rug- en nekklachten, muisarm, tennisarm) van éénzijdige en overmatige beweging
en belasting, zowel in privé-, arbeids- (ergonomisch verantwoorde werkplekken) als in
sportsituaties komen aan bod. De mate waarin mensen belast kunnen worden is sterk
afhankelijk van persoonlijke variabelen als lichaamsbouw, kracht, getraindheid, motivatie,
leeftijd, geslacht waardoor adviezen in het kader van blessurepreventie sterk
persoonsafhankelijk zijn. De begrippen belasting en belastbaarheid zijn daarbij van belang. 
Aandacht wordt geschonken aan de vraag waarom een training vooraf gegaan dient te worden
door een warming-up en afgesloten wordt met een cooling down en welke te onderscheiden
activiteiten (rekkingsoefeningen, gymnastiekoefeningen, spierversterkende oefeningen en
specifieke oefeningen voor het uithoudingsvermogen) hiervoor geschikt zijn. Het gaat in dit
domein ook om de schadelijke gevolgen van extreem intensieve training en stimulerende
middelen (steroïden, amfetaminen, bloeddoping e.d.) om het prestatievermogen te
bevorderen. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan middelen en eetgewoontes om het
gewenste lichaamsbeeld te realiseren (denk aan extreme spierontwikkeling of het extreem
afvallen).

Domein E Bewegen en samenleving

Het gaat binnen het domein Bewegen en samenleving om het uitbreiden van de kennis van en
het inzicht in en het verdiepen van de reflectie op aspecten van 'sport en bewegen' in de
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samenleving. Daarbij worden relaties gelegd met wetenschappelijke disciplines in de sociaal
wetenschappelijke sector (met name sociologie, psychologie, filosofie en economie).

Subdomein Toekomstoriëntatie

Dit subdomein heeft als bedoeling 'horizonverruiming' en 'zelfconceptverheldering': een
brede kijk krijgen op het aanbod binnen het terrein van sport en bewegen en een goed beeld
krijgen van de eigen mogelijkheden en wensen.

Subdomein Ontwikkeling van de bewegingscultuur

Dit subdomein richt zich op de veranderingen in de bewegingscultuur, mede in relatie tot
ontwikkelingen elders in de samenleving. Om te beginnen gaat het om het verwerven van
kennis van en inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de huidige, in tal van opzichten
pluriforme, bewegingscultuur. Daarbij komt vanzelfsprekend ook de definitieproblematiek
aan de orde: wat is eigenlijk sport; wat moet worden verstaan onder het begrip
bewegingscultuur? In dit verband is het o.a. belangrijk dat de vloeiende grens tussen sport en
bewegen en andere maatschappelijke verschijnselen als dans, show, toerisme,
geweldsamusement en lichaamsverzorging en -cultivering ter sprake komt. 
De kandidaat moet bijvoorbeeld logisch kunnen beargumenteren welke plaats activiteiten als
karting, survivaltochten, fitness, bodybuilding, American wrestling, kooivechten e.d.
innemen in de sport- en bewegingscultuur. Ook komt de relatie en de verschillen tussen onze
bewegingscultuur en die van andere landen en culturen aan de orde.
Tevens wordt aandacht geschonken aan thema's als: de groei van de passieve sportbeoefening,
de toenemende betekenis van de sport voor het bedrijfsleven en de verdergaande
professionalisering van de sport, die onder meer gepaard gaat met problemen met
arbeidsvoorwaarden, met de komst van zakenbehartigers, voetbalmakelaars en
tussenpersonen, met de verandering van motieven en belangen bij sporters en met het
afhankelijk worden van de gunst van het publiek.

Subdomein Mens en bewegen

Dit subdomein richt zich op de persoonlijke betekenis van en motieven en belemmeringen
voor sportdeelname. Het gaat er bijvoorbeeld om dat leerlingen inzicht krijgen in de
dynamiek van het keuzeproces van mensen inzake sport en bewegen.
Daarbij spelen persoonlijke motieven een belangrijke rol (prestatie, aandacht, geld, aanzien,
gezelligheid, gezondheid) alsmede de interpretatie van omgevingsfactoren als afstand, kosten,
tijdsinvestering en dergelijke. Van belang is ook de leeftijdsfase waarin iemand zich bevindt;
per leeftijdsfase kan de betekenis van motieven en omgevingsfactoren grondig wijzigen. Een
vergelijking tussen dergelijke keuzeprocessen binnen onze cultuur en die in
ontwikkelingslanden en bijvoorbeeld de USA biedt bijvoorbeeld veel aangrijpingspunten voor
leerprocessen.
Een ander belangrijk onderwerp in dit domein is de betekenis van bewegen voor jonge
kinderen; het gaat daar minder om bewuste keuzeprocessen, maar bewegen (of juist het
gebrek daaraan) is van grote invloed op de ontwikkeling van kinderen in brede zin (dus niet
alleen motorisch, maar ook cognitief, emotioneel, sociaal).
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Een laatste thema in dit domein heeft betrekking op de verschillende manieren waarop tegen
het menselijk lichaam en het menselijk bewegen kan worden aangekeken. De tegenstelling
tussen het relationele en substantiële lichaamsbeeld en de daaraan gekoppelde visies op
bewegen staan daarin centraal.

Subdomein Maatschappij en bewegen

Dit domein richt zich op de bewegingscultuur in relatie tot andere aspecten van de
samenleving. Om te beginnen gaat het om de betekenis van sportbeoefening voor de
samenleving (sociale integratie, bijdrage aan welzijn, recreatie, volksgezondheid e.d.). Voorts
moet worden gedacht aan het verschil in aard en omvang van de sportdeelname van bepaalde
bevolkingsgroepen (jongeren/ouderen, mannen/vrouwen, etc.) en aan maatschappelijke
belemmeringen voor sportdeelname. Mede in relatie hiermee staan onder meer de per tijd,
regio en bevolkingsgroep wisselende populariteit van bepaalde sporten, levensbeschouwelijke
opvattingen in relatie tot sportbeoefening, de rol van de lichamelijkheid in de sport en de
cultuurhistorische bepaaldheid van onderdelen uit de bewegingscultuur.
Het gaat hier bovendien om het verkrijgen van inzicht in de betekenis van sport en bewegen
voor de arbeidsproductiviteit en de werkgelegenheid, de (medische) kosten en baten van sport
op micro- en macroniveau (de economische betekenis van de sport) en de rol van de
commercie in de wereld van de sport (kleding, materiaal, sponsoring, reclame, massamedia).
Thema's die tenslotte aandacht verdienen: het vandalisme en de agressie in en rondom de
sport, het dopinggebruik in de sport, de spelverruwing, de discussie over fair play en normen
en waarden en de effecten van bepaalde sportbeoefening op natuur en milieu. 

Subdomein De organisatie van sport en bewegen

In dit subdomein is de kernvraag: hoe zit de sport in elkaar? Het gaat daarbij met name om de
structuur van de georganiseerde zowel als de ongeorganiseerde sport, beide op meso- en
macroniveau.
Een paar van de thema's die aan de orde komen: waardoor wordt de verenigingssport
gekenmerkt; welke zijn de kenmerken van commercieel opgezette sport; wie heeft waarom
wat te zeggen; welke factoren zijn van invloed op de totstandkoming van het (gemeentelijk)
sportbeleid; hoe verschilt de professionele sport in dit verband van de niet-beroepsmatig
beoefende sport?
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