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EUSAPA: Inleiding
Martin Kudláček

1.1 Aangepaste bewegingsactiviteit
Aangepaste Bewegingsactiviteit (APA) is een dienst verlenende beroepsbezigheid en
een academische studierichting, die een attitude ondersteunt ter aanvaarding van individuele
verschillen, die een verbetering nastreeft van de toegang tot een actieve levensstijl en tot de
sport, en die vernieuwing nastreeft en een samenwerking in de dienstverlening alsook de
ondersteunende systemen. Aangepaste bewegingsactiviteit op zich omvat, doch is generlei
beperkt tot, lichamelijke opvoeding, sport, ontspanning and revalidatie van personen met
beperkingen (EUFAPA, 2006).Bijzonder lichamelijke opvoeding is een relatief jonge
onderwijs discipline. Anderzijds kan deze dicipline terug getraceerd worden to 3000 voor
Christus. De Chinezen van oudsher geloofden in de belangrijkheid van een gezond lichaam en
begonnen heel vroeg aan de ontwikkeling van oefeningen ter bevordering van de gezondheid.
Dit waren interne afleidingen van Kung fu; Taichi en Chikung. De meeste handleidingen voor
aangepast lichamelijk onderwijs vinden hun oorsprong in Europa en erkennen de Zweedse
gymnastische instituten als zijnde de voorlopers van het bijzonder lichamelijk onderwijs. Per
Henrik Ling (1776 - 1839) nam een aanvang met de gymnastiek in Zweden. Zijn
benaderingswijze tot de gymnastiek was eerder calisthenisch dan gymnastisch. Ling
onderzocht de goedaardige invloed van oefeningen, wanneer deze hem blijkbaar hielpen zijn
zwakke arm te genezen.
Sommige lezers zullen reeds bekend zijn met de term ―Bijzonder lichamelijk
onderwijs‖, hetgeen bekend staat als zijnde de meest algemeen gebruikte term voor de
discipline, het beroep en de dienstverlening in de VS. Het omvat grotendeels het directe
onderwijs van studenten met speciale onderwijsbehoeften (SEN) en het verlenen van
ondersteuning aan onderwijzers algemene lichamelijke opvoeding. De Franstalige leiders van
Canada en België die de Fédération Internationale de l‘activité Physique Adaptée –
Internationale Federatie van de Aangepaste bewegingsactivitiet (IFAPA) oprichtten in 1973
hadden een bredere visie, die velerlei beroepen, leeftijdsgroepen, en dienstverleningstakken
inhielden. IFAPA‘s initiële doel was ―het verlenen van wereldomvattende aandacht aan
deskundigen die aangepaste bewegingsactiviteiten gebruiken voor het geven van richtlijnen,
ontspanning, zelfonderzoek, en algemeen onderzoek‖
Gedurende de de jaren 1970 ging men er van uit dat de begrippen aanpassen en
aangepast goed verstaanbaar waren in het Frans, het Engels, en andere Romaanse
talen. Werkwijzen en technieken om activiteiten, richtlijnen, programma‘s, en
faciliteitenaan te passen werden beschreven in bepaalde bronnen met titels zoals
corrective physical education, corrective sport, APE, sport therapy, en sports for the
handicapped.In landen zoals Duitsland, de republiek Tsjechië, en Japan, wiens talen
afgeleid werden vanuit verschillende origines, werden eveneens strategieën voor
aanpassing gebruikt, alhoewel het woord aangepastin feite niet goed verstaan werd
(Hutzler & Sherrill, p. 3)
Hutzler en Sherrill (2007) stelden eveneens voor om het conceptuele kader ICF 2001,
ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie, te gebruiken en in hun artikel gaven ze
een voorbeeld van de implementatie van de APA inhoud en zijn terminologie in het ICF 2001
kader (Tabel 1).
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Tabel 1: Specifiek voorbeeld voor APA gebruiken, ICF categorieën gebruikt in APA planning
ICF Categorie

Betekenis voor
de deelnemer

APA Gebruiken

Dienstverlener, niveau,
accentuering

Voorbeelden van de
doelstellingen

Lichaamsstructuur

Een lichamelijke
fundament
bezitten en een
aanvaardbaar
voorkomen
In staat zijn te
presteren

Aftakeling
voorkomen,
verbeteren

APA deskundige, accent
op de revalidatie
(Europees perspectief)

Aftakeling
voorkomen,
verbeteren

APA deskundige, accent
op de revalidatie
(Europees perspectief).
In de VS kan dit door
conditietraining gedaan
worden.

Verminder het
gewicht, Pas de
houding aan, Verhoog
de dichtheid van de
beenderen
Herstel de
bewegingscapaciteit,
verhoog de kracht;
gewichtsverlies

Activiteit- of
taakprestatie
gerelateerd aan
lichamelijke
activiteit

Het verrichten
van zinvolle
taken

Onderwijs,
trainen, coachen

Onderwijzer APA
(deskundige); algemene
PE onderwijzer
/instructeur /coach/
coach met bijkomende
APA kennis; accent op
onderwijs, recreatie &
sport

Vang de bal; zwem 10
lengtes; behou de
positie; steek de straat
over, stap op de bus

Deelname aan
lichamelijke
activiteit voor het
plezier

Aanvaard
worden als een
deel van een
toegewezen
groep

Onderwijs,
zelfbewustzijn,
bevestiging

APA deskundige in
samenwerking met
klasleraar/ sociale
werker/ psycholoog/
andere belangrijke
mensen; accent op
onderwijs &recreatie

Deelname aan
balspelen; assertief
zijn; word aanvaard
door leeftijdsgenoten;
bereik het leiderschap

Het wegwerken
van obstakels
teneinde doelen te
bereiken

Geen
beperkingen,
geen tegenstand
tot deelname
(gelijkheid)

APA gebruiken

APA deskundige
doorheen de niveau`s
samen met de sociale
werker, gemeenschapsvrijwilliger; accent op
recreatie & sport

Verander attitudes, stel
regels in; gebruik de
wetgeving en de
positieve actie

Lichaamsfunctie

1.2 Aangepaste bewegingsactiviteit in Europa
Het onderdeel aangepaste bewegingsactiviteit op het Europese niveau werd hoofdzakelijk
bevorderd door de Europese Federatie van aangepaste bewegingsactiviteit, die zijn oorsprong
vond rond de beginjaren 80, wanneer het eerste Europese congres werd georganiseerd door
Dr. Jean-Claude DePotter van de Vrije Universiteit te Brussel (België), teneinde een
Europese tak van de internationale federatie (IFAPA) op te richten. DePotter werd danook de
president van IFAPA (1987-1991) en hij werd een vurige medewerker voor de ontwikkeling
van de respectievelijke studieprogramma‘s (EMDAPA en DEUAPA). De Europese kaderleden
van de European Association of Research into Adapted Physical Activity (EARAPA) in de
daar op volgende jaren waren: Dr. Gudrun Doll-Tepper, Vrije Universiteit Berlijn, Duitsland
(1987-1993), Dr. Herman Van Coppenolle, K.U. Leuven, België (1993-2002), Dr. Maria
Dinold, Universiteit van Wenen, Oostenrijk (2002-2006), en Dr. Jean-Claude DePotter
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(2006-2010, nieuw naam: European Federation of Adapted Physical Activity – EUFAPA) en
momenteel Dr. Martin Kudláček, Palacký Universiteit Olomouc, Republiek Tsjechië.
EUFAPA is een Europese organisatie die zich bezig houdt met de bevordering en
verspreiding van ervaringen, resultaten en bevindingen in het veld van de aangepaste
bewegingsactiviteit en het veld van de sportwetenschap, en hun praktische toepassing op het
voordeel van de individuen gedurende hun levensloop.De fundamentele doelstellingen van
EUFAPA zijn:(a) Het bevorderen van een Europese samenwerking op het vlak van de
lichaamsbeweging ten voordele van individuen met alle al dan niet aanwezig zijnde
beperkingen ;(b) Het bevorderen, stimuleren, en coördineren van wetenschappelijk onderzoek
en ervaringen op het vlak van de aangepast bewegingsactiviteit (APA) doorheen Europa, en
ter ondersteuning van de toepassing van de onderzoeksresultaten in de verschillende
onderdelen van de beroepsuitoefening zoals de opvoeding, de aanpassing, de integratie, de
coaching, de vrijetijdsbeleving, de ontspanning, en de revalidatie.;en (c) Om de
wetenschappelijke kennis van de aangepaste bewegingsactiviteit en de praktische ervaringen
toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerde nationale en internationale organisaties en
instituten.
EUFAPA publiceert eveneens wetenschappelijke bevindingen in deEuropean Journal of
Adapted Physical Activity (EUJAPA) en European congresses (EUCAPA).EUJAPA is een
internationaal, multidisciplinair tijdschrift, opgericht teneinde academische vraagstellingen te
communiceren, te delen en te stimuleren zich voornamelijk oriënterend op de lichamelijke
activiteiten van personen met bijzondere noden.Artikels die verschijnen in EUJAPA
weerspiegelen het discipline overschrijdend karakter van de aagepaste bewegingsactiviteit
variërend van lichamelijke opvoeding, door middel van de sport, ontspanning, revalidatie,
dans, sport medicatie of sportgeneeskunde.
Dit multidisciplinaire tijdschrift is voorzien van de allerlaatste academische vraagstellingen in
verband met de lichaamsbeweging voor specifieke populatiegroepen.Wederkerende
onderwerpen omvatten kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek studies, case studies,
overzicht biedende artikels, standpunten, richtlijnen aangaande gebruikte methodes, en een
editoriaal commentaar.
De Europese conferenties (EUCAPA) werden gehouden in de volgende plaatsen:
1993 Leuven (België)
1995 Leuven (België)
1998 Thessaloniki (Griekenland)
2001 Wenen (Oostenrijk)
2002 Amiens (Frankrijk)
2004 Dortmund (Duitsland)
2006 Olomouc (Republiek Tsjechië)
2008 Torino (Italië)
2010 Jyväskylä (Finland)
Voorzien 2012 Killarney (Ierland)
Er zijn meerdere organisaties op Europees en op nationaal vlak, die zich richten op
activiteiten die in verband staan met sport en lichamelijke opvoeding van personen met
beperkingen.De meest invloedrijke omvatten:International Paralympic Committee/ Europees
Paralympisch Commité, Special Olympics International, IWAS, CP-ISRA, INAS-FID en
IBSA.Vele van deze organisaties of hun nationale leden spelen een belangrijke rol in
dienstverlening aan en het opleiden van deskundigen. Derhalve zijn er vele initiatieven op het
vlak van APA, alhoewel vele van deze benoemd kunnen worden met termen die verschillend
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zijn aan APA.Desalniettemin is onze kennis van de huidige stand van zaken van het APA
beroep binnenin Europe eerder beperkt en op vele momenten achterhaald (rechtstreeks
evenredig met de relatief snelle ontwikkelingen op wetgevend vlak en op het vlak van de
sociale integratie van personen met een beperking binnen in Europa).Een kijkje in de huidige
toestand van APA op drie gebieden:(a) bijzondere lichamelijke opvoeding, (b) APA in
revalidatie en (c) APA in de sport werd voorzien in de volgende hoofdstukken.

1.3 Europese Richtlijnen in aangepaste bewegingsactiviteiten
Het werd reeds aangetoond dat sport en lichamelijke activiteit in het algemeen kan
leiden tot de zelfverwezelijking van hen die verworven en aangeboren beperkingen
hebben.Naarmate de sociale paradigma en houdingen ten aanzien van personen met
beperkingen veranderen, worden zij echter met nieuwe uitdagingen geconfronteerd.Alle
ontwikkelde maatschappijen zouden ondersteunende diensten en netwerken moeten tot stand
brengen, die zich richten op een grotere aanvaarding, deelname en integratie van personen
met beperkingen.Deze veranderingen zouden niet beperkt mogen blijven tot ―vrijblijvende
suggesties op papier‖ maar het stellen van concrete initiatieven.De opleiding van deskundigen
die werken in het onderwijs, in de ontspanning en in de sportwereld en dit in zowel
afgezonderde als in geïntegreerde omgevingen zou een prioriteit moeten zijn in alle EG
landen aangezien bekwame deskundigen (bv. Onderwijzers, coachen, fysiotherapeuten) één
van de steunpilaren zijn tot deze integratie (Europees Charter van Sport voor alle personen
met beperkingen, 2001).Teneinde ons hier van te verzekeren zouden er duidelijke vereisten
moeten bestaan aangaande de vaardigheden die alle specialisten in dit veld zouden moeten
verwerven alsook de vaardigheden die dienen overgebracht te worden op de algemene
lichamelijke opvoedings-, de sport- en de ontspanningsspecialisten.Dit project werd
geïnitialiseerd door de Europese Federatie van aangepaste bewegingsactiviteit, wiens doel
onder andere is: ―Het bevorderen van een Europese samenwerking op het vlak van de
lichaamsbeweging ten voordele van individuen met alle al dan niet aanwezig zijnde
beperkingen.‖ Volgens de gepubliceerde studies zijn de onderwijzers lichamelijke opvoeding
er nog steeds niet toe in staat om kinderen met een beperking te integreren in het algemene
lichamelijke onderwijs en de statistieken van deelname aan de sport van personen met een
beperking is aanzienlijk lager dan die in de algemene maatschappij.
Ons project richt er zich op om bij te dragen tot een hogere sociale integratie door
vereisten vast te stellen voor de opleiding van deskundigen die verantwoordelijk zullen zijn
voor de integratie in de takken van lichamelijke activiteiten. In overeenstemming met de
aanbevelingen van de ministers van onderwijs van de EG landen van 30.4.2003 (rec. Nr.1
verbetering van lichamelijke opvoeding voor kinderen, inclusief deze met een beperking). De
doelstellingen voor het project zij
(a) Om de professionele vaardigheden te beschrijven in elk van de drie
toepassingsgebieden van de Aangepaste Bewegingsactiviteiten:
(1) bijzonder lichamelijk onderwijs op de scholen;
(2) APA in de sport, en
(3) APA in revalidatie;
(b) Het identificeren van de noden voor elk afzonderlijk APA gebied en dit in alle
deelnemende landen en;
(c) Om academische normen te definiëren (specifieke onderwerpsgebonden
vaardigheden en opleidingsresultaten) in de drie toepassingsgebieden van APA. Dit boek is
één van de sleutel resultaten van het eigenlijke project, U een theoretisch kader aanbiedend
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met deskundige vaardigheden die nodig zijn voor dezen die tewerkgesteld zijn in een gebied
van APA. Het huidige boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel, EUSAPA
FRAMEWORK, stelt drie gebieden voor van de Aangepaste Bewegingsactiviteiten en een
functionele map met het kennis-, het bekwaamheids- en het vaardigheidskader voor elk van
de gebieden. Het tweede deel van het boek is gewijd aan VOORBEELDEN VAN EEN
GOEDE BEOEFENING VAN APA. De voorbeelden worden afzonderlijk in drie gebieden
gepresenteerd en worden vergezeld van een DVD.
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2
BIJZONDER LICHAMELIJKE OPVOEDING IN
SCHOLEN
Martin Kudláček en Aija Klavina

2.1 Onderwijs voor studenten met bijzondere opvoedkundige noden in
Europa
Het onderwijs voor studenten met bijzondere opvoedkundige noden (SEN) in Europa
onderging ingrijpende veranderingen in de afgelopen 20 jaar en de situatie in verschillende
Europese landen is aanzienlijk verschillend. Het onderwijs van studenten met SEN wordt
gedreven door de wetgeving op het onderwijs, waardoor SEN is gedefinieerd, passend
onderwijs en ondersteunende diensten. In de hierna volgende tekst kunnen we de verschillen
zien van SEN diensten en APE in de geselecteerde landen van de project partners.
Bijgewerkte informatie aangaande het APE toepassingsgebied en ondersteunende diensten in
Europese landen kan worden terug gevonden op de EUFAPA website via www.eufapa.eu
België
Onder de Belgische wetgeving is het bijzonder onderwijs gereserveerd voor kinderen en
adolescenten, op basis van een multidisciplinaire beoordeling. Bijzonder onderwijs is
beschikbaar voor studenten met behoeften van het zelfde type, hun behoeften zoals ze
gedefinieerd zijn onder de norm van de hoofd-beperking normalerwijze onder verdeeld in één
van de acht groepen APE werd niet specifiek vernoemd in de wetgeving. Professionale
voorbereidingen in verband met APA worden aangeboden in de Katholieke Universiteit te
Leuven.
Finland
In Finland hebben studenten bijzondere onderwijsnoden wanneer hun mogelijkheden tot
groei, ontwikkeling of tot aanleren verminderd worden als een direct resultaat van een
beperking, ziekte of een afgenomen werkmogelijkheid. Studenten die behoeftig zijn wat
psychologische of sociale begeleiding betreft of die een risico hebben in deze
toepassingsgebieden, beschikken over het recht tot hulp bij het studeren. Studenten met
minimale leer- of aanpassingsmoeilijkheden hebben het recht om deeltijds bijzonder
onderwijs te ontvangen in aanvulling op het reguliere onderwijs. Indien een student omwille
van een beperking, ziekte, laattijdtige ontwikkeling, emotionele stoornis of een andere reden
niet kan worden opgenomen in het algemene reguliere onderwijs, dan kan hij of zij toegelaten
worden tot het bijzonder onderwijs. Bijzonder onderwijs wordt normalerwijze aangeboden in
aanvulling op regulier onderwijs of in een speciale klas of op een andere passende locatie.
Bijzonder lichamelijk onderwijs kan aangeboden worden door onderwijzers (dag opvang /
klaslokaal / bijzonder onderwijs / basis onderwijs / Lichamelijke opvoedingsonderwijzers /
APA-onderwijzers enz.) In overeenstemming met de leeftijd van de leerlingen.
Voorbereidingen voor onderwijzers in verband met APA worden verstrekt in meerdere
instituten (bv. Universiteit van Jyväskylä of Haaga-Helia Universiteit van de toegepaste
Wetenschappen te Vierumäki).
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Frankrijk
Er is geen vastgestelde norm in Frankrijk waarin verwezen werd naar de bevolkinggroep der
kinderen die van specifieke maatregelen genieten in relatie tot bijzondere onderwijsnoden: De
gebruikte termen (minder bedeelde kinderen, niet-aangepaste kinderen) zijn allen heel
specifiek, geassocieerd met een bepaalde bijbetekenis, en merkbaar gemaakt door een
historische gebeurtenis. In overeenstemming met the Law n° 2005-102 van 11 Februari 2005
voor gelijke rechten en kansen, deelname en burgerschap van minder valide personen, werd
de definitie van een beperking uitgebreid tot elke beperking op de activiteit of restrictie tot de
deelname aan het sociale leven in een persoon‘s leefwereld ten gevolge van een meetbare,
duurzame of permanente verandering van één of meerdere lichamelijke, zintuiglijke, mentale,
cognitieve, of psychologische functies, en tot een meervoudige beperking of tot een
beperkend gezondheidsprobleem.APA deskundigen in Frankrijk hebben een voordeel in
vergelijking met hun collega’s van uit andere Europese landen aangezien APA expliciet werd
vermeld in de wet. Artikel L.212-1 van Sport Code, Decree van 12/10/2006 gepubliseerd
(official Journal JO: n° 259 van de 08/11/2006 tekst nummer 21) door het Ministerie van
Gezondheid, Jeugd, sport en het Verenigingsleven omschrijft: Een deskundige met een
Bachelor opleidingsgraad in APA kan de leiding op zich nemen bij lichamelijke activiteit
sessie, het doel hierbij in acht nemend met betrekking tot het instand houden van de
gezondheid, van de revalidatie of integratie van personen met motorische of psychologische
beperkingen, met uitzondering van de sportwereld. APA studies worden aangeboden in
meerdere Franse instituten.
Ierland
In Ierland worden ‗Bijzondere onderwijsnoden‘ gedefinieerd in relatie tot een persoon en de
restrictie in die persoon‘s mogelijkheid tot deelname aan en tot het voordeel nemen van het
onderwijs ten gevolge van een aanhoudende lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of
aanleer beperking, of enige andere conditie die als resultaat heeft dat die persoon op een
andere wijze zaken kan aanleren dan een persoon zonder deze conditie. Bijzonder Lichamelijk
Onderwijs wordt niet expliciet vermeld, maar de Special Needs Education Act 2004 (EPSEN)
definieert wel de ondersteunende diensten voor integratie, die eveneens verantwoordelijk
dienen te zijn voor de ondersteuning in de geïntegreerde lichamelijke opvoeding. Diensten,
hiermee verband houdend, kunnen zijn: (a) Junior Cycle PE Programme-Inclusion Officer, (b)
Physical Education Association of Ireland, (c) Primary Curriculum Support Programme of (d)
Special Education Support Services. APA studies of modules ervan worden aangeboden in
meerdere instituten met het Technologisch instituut Tralee als zijnde het leidingnemende
institituut in meerdere nationale en internationale APA projecten (bv Sport inclusion
disability officers).
Portugal
In Portugal worden studenten met SEN gedefinieerd als kinderen of jonge mensen die
bijzonder onderwijs genieten aangezien ze moeilijkheden hebben met het leerproces en met
de deelname aan het onderwijs, rekening houdend met de interactie tussen inter-gerelateerde
factoren en beperkingen aangaande hun functionering(DGIDC Direcção-Geral de Inovação e
de Desenvolvimento Curricular (Innovation and Curricular Development Department),
Ministerie van Onderwijs). Lichamelijke opvoeding (APE) werd niet expliciet vermeld in de
wet, doch de wet bevat verklaringen aangaande toepassingsgebieden waarin bijzondere noden
geïdentificeerd werden en die een bepaalde vorm van gespecialiseerde ondersteuning
vereisen. Lichamelijke opvoeding is één van die toepassingsgebieden, zonder het echter te
benoemen als APA/APE. De deskundigen die op dagdagelijkse basis samenwerken met
kinderen met bijzondere noden in de Lichamelijke Opvoeding zijn nu eenmaal de
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onderwijzers Lichamelijke opvoeding. Tussen hen bevinden zich eveneens onderwijzers
Lichamelijke Opvoeding die een aanvullende vorming bezitten van APA (op predoctoraal of
postdoctoraal niveau), zoals bijvoorbeeld aangeboden door de Universiteit van Coimbra.
Letland
In Letland wordt de term ―Bijzondere noden‖ toegekend aan het kind indien zij / hij een
aangeduide beperking bezit die is opgenomen in de lijst die werd opgesteld door het Letse
Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (LMES): (1) visuele beperkingen, (2) gehoor
beperkingen, (3) leermoeilijkheden, (4) middelmatige en lichte mentale achterstand, (5)
taalkundige problemen, (6) chronische ziektes zoals diabetes, astma, (7) lichamelijke
problemen, en (8) sommige psycho-neurologische ziektes (Wetgeving Nr.542, LMES, 2003).
Bijzonder Lichamelijk Onderwijs werd niet specifiek vermeld in de wet. Vereisten voor het
pedagogische personeel in een onderwijs omgeving: De onderwijzer dient gediplomeerd te
zijn in het hoogste onderwijzend sudie programma aangaande het desbetreffende onderwerp
(bijvoorbeeld, in sportonderwijs). De APE onderwijzer is niet opgenomen in de lijst van
onderwijsberoepen en voorzieningen in sportonderwijs worden niet expliciet vermeld.
Bijzonder Lichamelijk onderwijs wordt aangeboden als een onderdeel van de studies
Lichamelijke Opvoeding en fysiotherapie aan de Letse Academie voor Sportonderwijs te
Riga.
Polen
Bijzondere noden onderwijs (SNE) in Polen betreft kinderen en jongeren met
ontwikkelingsbeperkingen die een speciale organisatie vereisen van het werk, de
werkmethoden en speciaal gereedschap. Het kan van toepassing zijn in algemene scholen,
integratie scholen / klassen, of bijzondere scholen / klassen. Bijzonder onderwijs omvat de
volgende groep studenten met bijzondere onderwijsnoden: Lichte mentale beperking,
gemiddelde en ernstige mentale beperking, diepgaande mentale beperking, gehoor beperking,
visuele beperking, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, psychiatrische problemen,
meerdere beperkingen, autisme, sociale- en gedrags problemen, taalkundige stoornissen en
communicatie problemen. SNE staat in rechtstreeks verband tot de Wet op School Onderwijs
van 7 September 1991, met verdere aanvullingen en de resolutie van de Minister van
Nationaal Onderwijs aangaande bijzonder onderwijs. Alle leerlingen met SEN ontvangen hulp
vanwege Psychologische en Onderwijs Dienstencentra‘s en dit kostenloos en op vrijwillige
basis. De resultaten van de psychologische, pedagogische en medische beoordeling worden
gebruikt als basis voor het kwalificeren van leerlingen voor geschikte vormen van onderwijs
(algemene scholen, integratie scholen, bijzondere scholen), alhoewel de uiteindelijke
beslissing door de ouders gemaakt dient te worden. Er is geen informatie aangaande APE.
Niettemin werd door het onderwijssysteem te Polen het zogenaamde bijzonder
onderwijssysteem in het leven geroepen (Wet aangaande Onderwijssysteem, 7/09/1991).
Onderwijzers van het bijzonder lichamelijk onderwijs zouden moeten deelnemen aan speciale
levenslange leer cusrsussen ter ontwikkeling van hun eigen vaardigheden.

2.2 Huidige toestand van geïntegreerd Lichamelijk onderwijs in Europa
De opname van een groeiend aantal leerlingen met beperkingen in het algemene reguliere
onderwijs heeft als resultaat dat een situatie zich opdringt waarbij meer en meer onderwijzers
lichamelijke opvoeding geconfronteerd worden met de realiteit van het onderwijs verschaffen
aan deze studenten samen met de rest van de kinderen.In de meeste gevallen wordt het de
leerkrachten niet toegestaan te beslissen of ze een student met beperkingen al dan niet
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aanvaarden in hun klas, doch ze kunnen wel beslissen in hoeverre ze de student betrekken
(Lienert et al., 2001). Volgens Sherrill (1998, p. 107), ―Het gebruik waarbij men bijna
iedereen toe wijst aan het reguliere lichamelijke onderwijs en de veronderstelling dat
onderwijzers het initiatief zullen nemen bij het geven van aangepaste richtlijnen is wijd
verbreid.‖
Het proces om kinderen samen onderwijs te verschaffen heeft meerdere benamingen gekend
in het verleden, startend met het reguliere onderwijs, veranderend in integratie om uiteindelijk
tot de huidige benaming INTEGRATIE (Engels: inclusion) te komen. Integratie houdt het
verlenen van zoveel passende ondersteuning en hulp in as nodig om succes te garanderen.
Integratie wil ook zeggen dat de student met een beperking deel uitmaakt van de klas en geen
buitenstaander is. Zodoende is de student betrokken bij de activiteiten, en de activiteiten zijn
dusdanig aangepast om de deelname er aan te verzekeren. De term ―inclusion‖ is bijna
universeel aanvaard in de Engelse terminologie, maar is sommige landen worden andere
termen (bv. integratie) met voorkeur gebruikt. Recentelijk brachten Block en Obrusnìková
(2007), alsook O´Brien, Kudláček en Howe (2009) uitgebreide recensies naar voor aangaande
studies over integrerend lichamelijk onderwijs en ze bekritiseerden het beperkte aantal en de
kwaliteit van de gepubliceerde studies. Het ten volle verstaan van de aard van de integratie en
de dienstverlening in het bijzonder lichamelijk onderwijs is cruciaal voor de verbeteringen
van het lichamelijk onderwijs van studenten met SEN. Lienert et al. (2001) nam de ervaringen
en de perceptie van de onderwijzers lichamelijke opvoeding van uit de VS en Duitsland onder
de loep. De onderwijzers hadden persoonlijke bezwaren aangaande de onzekerheid en ze
maakten zich zorgen over de dagdagelijkse eisen en of ze al dan niet toegerust waren om aan
deze eisen te voldoen. Op het management niveau waren de onderwijzers ongerust over het
gebrek aan beschikbare middelen, grote klassen en onvoldoende faciliteiten. Het verschaffen
van onderwijs was ook veel moeilijker in een integratie omgeving, aldus werd gerapporteerd.
Ten slotte waren er nog zorgen betreffende de samenwerking, betreffende de ondersteuning
en het verschaffen van onderwijs, samen met andere deskundigen of ondersteunend personeel.
Morley, Bailey, Tan en Cooke (2005) stelden vast dat onderwijzers bezorgd waren door het
gebrek aan ondersteunende diensten en opleiding en eveneens over de toegankelijkheid van
de omgeving. Fitzgerald (2005) vond ook tegenstrijdigheden tussen het leerplan van het
integratie beleid en de realiteit tijdens de schooldag. Herold en Dandolo (2009) benadrukten
de noodzaak om het initiële opleidingsprogramma voor onderwijzers op te waarderen zodanig
dat deze ook op een meer doeltreffende manier de integrerende lichamelijke opvoeding
zouden aanpakken en ze wezen op de beperkingen van het Britse Nationale Curriculum in de
lichamelijke opvoeding als een kader voor de integratie. Het bekend zijn met de
bezorgdheden van de onderwijzers, hun zienswijzen en ervaringen met de integrerende
lichamelijke opvoeding kan de Europese en nationale beleidsmaker helpen om hun beleid en
besluitvorming af te stemmen naar de schoolreglementeringen en leerplannen. De
leerkrachten krijgen dusdoende het gevoel dat hun stem gehoord werd en tot slot kan deze
informatie worden gebruikt in de voorbereidingsprogramma‘s voor onderwijzers. Momenteel
voelen de meeste onderwijzers zich niet bekwaam om studenten met SEN te onderwijzen in
een integrerende lichamelijke opvoeding en in de meeste gevallen is er een tekort aan (of een
gebrek aan) ondersteunende diensten en middelen om de integratie in de lichamelijke
opvoeding te vergemakkelijken.
Daarom zouden de volgende veranderingen aangebracht dienen te worden teneinde het
onderwijsbeleid en strategieën voor sociale integratie samen te brengen met de dagdagelijkse
schoolse realiteit van integratie / uitsluiting van studenten met bijzondere onderwijsnoden in
lichamelijk onderwijs:
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(a) Alle onderwijzers lichamelijk onderwijs zouden een passende opleiding dienen te
ontvangen, hetgeen hen in staat zou moeten stellen studenten met SEN te
onderwijzen in een integrerende omgeving. Een Model ter suggestie voor een
dergelijke training kan gevonden worden op de website van het project EIPET
(European inclusive physical education training) (www.eipet.eu).
(b) Al het deskundig lichamelijk opvoedingsonderwijs in bijzondere scholen of
instituten zou gepaard moeten gaan met een passende opleiding. Ook al is de
integratie van studenten met SEN de voorkeursmethode van onderwijzen, toch zijn er
nog steeds een aanzienlijk aantal bijzondere scholen en de landen zouden zich ervan
moeten verzekeren dat de lichamelijke opvoeding een deel uitmaakt van de schoolse
dienstverlening en dat deze diensten verleend worden door gekwalificeerde
deskundigen.
(c) Bijzonder lichamelijk onderwijs consulenten zouden tewerkgesteld moeten
worden in alle Europese landen teneinde een passende ondersteuning te verlenen
aan de onderwijzers lichamelijke opvoeding in de geïntegreerde lichamelijke
opvoeding. Deze deskundigen zouden eveneens deeltijds kunnen werken als
onderwijzers lichamelijke opvoeding in bijzondere scholen of klassen en deeltijds als
APE consulenten. Het kader met de vereiste vaardigheden teneinde een
gekwalificeerde APE deskundige te kunnen worden is één van de sleutel resultaten
van dit project (Appendix 1 en 2). Het bijzonder lichamelijk onderwijs bouwt zijn
APE gerelateerde bekwaamheden verder uit op een deskundige fundering in het
lichamelijk onderwijs en via opleidingsprogramma‘s voor bijzonder onderwijs.
(d) Passende ondersteuning voor lichamelijk onderwijs van studenten met SEN zou
eveneens moeten inhouden: (i) trainer para-deskundigen (assistent-leerkracht), (ii)
programma‘s voor onderwijs door leeftijdsgenoten, (iii) aangepast materiaal en (iv)
ondersteuning door de gemeenschap of door sport diensten voor minder validen.

2.3 Vaardigheden van de onderwijzer lichamelijke opvoeding
Het lichamelijk onderwijs vormt in de meeste Europese landen een verplicht onderdeel van
het onderwijs. Wat wel verschilt is het aantal toegewezen uren voor lichamelijk onderwijs in
de EG landen, de benadering tot het leerplan en de vereisten voor de deskundige
voorbereiding van de onderwijzers lichamelijke opvoeding. Het Europese sleutelproject in het
toepassingsgebied van de lichamelijke opvoeding met als doel het op één lijn brengen van de
deskundige voorbereiding en het ontwikkelen van een Europees kader voor kwalificatie in
lichamelijk onderwijs en andere sport gerelateerde studies, was getiteldAEHESIS (Aligning a
European Higher Education Structure In Sport Science). Terwijl we er weliswaar sterk in
geloven dat de EQF in bijzonder lichamelijk onderwijs gebaseerd zou moeten zijn op een
fundering van EQF in gewone lichamelijk onderwijs, stellen we U de hoofd-resultaten voor
van het AEHESIS project in het toepassingsgebied van de lichamelijke opvoeding. De
voorgestelde tekst is een samenvatting van de publicatieImplementation of the Bologna
Process and Model Curriculum Development in Physical Education Teacher Education
authored by Ken Hardman, Gilles Klein, Göran Patriksson, Antonín Rychtecký &
Francisco, Carreiro da Costa (pp. 75-77) , die de resultaten bevat van het AEHESIS project
en dit in relatie tot de nodige kennis en vaardigheden die vereist is van de lichamelijke
opvoeders in Europa.
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Programma’s over Studieresultaten (Kennis)
Generieke kennis met betrekking tot het onderwijs
Kennis en begrip van en voor de leerling‘s individuele noden en ontwikkeling
Kennis van een leerplan dat vormend / ontwikkelingsgericht is progressief overvloediger
van aard is met duidelijk gedefinieerde doelstellingen, leerresultaten en sleutelconcepten.
Kennis aangaande een waaier van pedagogische en didactische processen en vaardigheden
om de evalutie van de vooruitgang van de student, het reflectieve denken, het passend
maken van beslissingen en het nemen van initiatief te kunnen incalculeren.
Kennis en vaardigheden teneinde het leren, de vooruitgang en de ontwikkeling van de
leerling te ondersteunen binnen in een leerplan en dit op een informerende manier en met
de nodige verbeeldingszin.
Kennis van ethisch en professioneel deugdelijke attitudes, waarden en veilige gedragingen
(onderwijzen en leren, lichamelijk en sociaal)
Kennis van de school als een sociaal instituut en het in context plaatsen van deskundige
gebruiken
Het beheer van risico‘s nemen
Specifieke kennis met betrekking tot lichamelijke opvoeding
(gespecialiseerde) Kennis en begrip van een onderwerp, gerelateerd tot de lichamelijke
opvoeding, die het eigenlijke verwerven omvat van die inhoudelijke basiskennis van dat
onderwerp en dit in een meervoud van lichamelijke activiteiten alsook de hieraan
gerelateerde wetenschappelijk studie van de toepasselijke sleutelconceptenen vaardigheden
die het materiaal voorziet dat aangeleerd dient te worden en de kundigheid om een waaier
van onderwijsstijlen en methodes te benutten binnen in een variëteit van meerdere
contexten.
Kennis van de ontwikkeling en implementatie van het leerplan lichamelijke opvoeding
Kennis van de structuur, de functie en de controle over fysieke systemen alsook het begrip
en de toepassingen van anatomische en biomechanische pricipes met betrekking tot
beweging
Kennis van Lichamelijke Opvoeding / Sport in de maatschappij, historische, culturele en
sociologische ontwikkelingen
Psychologische / sociologische kennis aangaande menselijke beweging
Kennis van de voorbereiding, het beleid en de rapportage van een project, gerelateerd aan
lichamelijke opvoeding
Competenties en specifieke vaardigheden (Do)
Generieke vaardigheden met betrekking tot het onderwijs
Planning- en aanbiedingsvaardigheid van het leerplan met een waaier aan onderwijzende
interventies
Doeltreffend klasbeheer met de mogelijkheid om te antwoorden op, en het beheren van,
veranderingen aan te brengen in leerlingen aangaande, en het behandelen van kwesties op
een informatieve manier zodanig dat hun ervaring ontwikkeld kan worden in een immer
veranderende wereld.
De toepassing van een waaier van pedagogische en didactische processen en onderwijs/leer
beheer technieken/vaardigheden die afwisseling garanderen van onderwijstaken en
onderwijsstijlen, die passend zijn voor zowel de taken als de studenten
Doeltreffende planning en vastleggen van de verwachtingen
Onderneem beoordelingen en evaluaties en hou toezicht op formatieve vooruitgang en
prestatie
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Beheer van de eigen prestatie en ontwikkeling
Beheer en ontwikkeling van personeel en andere volwassenen
Beheer van de middelen
Formulering van het beleid en strategisch leiderschap
Specifieke vaardigheden met betrekking tot de lichamelijke opvoeding
Geef Uw actieve medewerking aan het voorzien van gelijke kansen hierbij de principes
van de integratie en de verscheidenheid respecterend van het onderwijzen van de
lichamelijke opvoeding
Het vermogen bezitten om de vaardigheden te demonstreren van het plannen en het herzien
van het leerplan van de lichamelijke opvoeding de noodzaak inzien van een leerplan
ontwikkeling die de theorie en de praktijk aan elkaar toetst
Pas een waaier van praktische en onderwijzende vaardigheden toe, gerelateerd aan het
lichamelijk onderwijs
Het vermogen tot het synthetiseren en toepassen van kennis en begrip tot de kritische
analyse en evaluatie van het theoretisch onderzoek en de praktijk van de lichamelijke
opvoeding
Breng de doelstellingen van het lichamelijk onderwijs in verband met de algemene
doelstellingen van het leerplan
Bereid U voor, voer uit en rapporteer aangaande een project, gerelateerd aan het
lichamelijk onderwijs
Het is belangrijk om eender welke aan APE gerelateerde activiteiten uit te bouwen op reeds
bestaande lichamelijke opvoedingsprogramma‘s. In ons geval zouden de inspanningen
teneinde de vaardigheden te versterken van onderwijzers lichamelijke opvoeding opgebouwd
moeten worden rond de bevindingen en de resultaten van het eerder vernoemde AEHESIS
project. De AEHESIS PE Area Research Group (Hardman et al.) identificeerde de
categorieën van onderwijzers die gekwalificeerd zijn om lichamelijke opvoeding te
onderwijzen in scholen doorheen Europa en, in overeenstemming met de bestaande diverse
gebruiken, beveelt heden aan om rekening te houden met drie te erkennen categorieën van
onderwijzer lichamelijke opvoeding: (a) Onderwijzer lichamelijke opvoeding
(deskundig in één onderwerp) meestal 240 ECTS gewijd aan het verwerven van
vaardigheden, gerelateerd aan het lichamelijk onderwijs; (b) Onderwijzer lichamelijke
opvoeding (2-3 Onderwerpen) doorgaands een minimum van 35-50% (dit is 84-120 ECTS)
van de inhoud, exclusief de professionele opleiding, is gerelateerd tot de lichamelijke
opvoeding; en (c) Algemeen onderwijzerdoorgaands een minimum van 10% (dit is 24
ECTS) van de inhoud is gerelateerd tot het lichamelijk onderwijs. De ‗Algemene
Onderwijzer‘ zal doorgaands verantwoordelijk zijn voor het lichamelijk onderwijs in lagere
scholen. In het licht van deze feiten dienen we dan ook te pleiten voor eenpassende
opleidingvoor onderwijzers lichamelijke opvoeding voor en tijdens hun tewerkstelling
met betrekking tot de geïntegreerde lichamelijke opvoeding, hetgeen hen instaat zou
moeten stellen onderwijs te verschaffen aan studenten met SEN en dit in een integrerende
omgeving.Rekening houdend met de beperkte plaats die toegewezen is aan het lichamelijk
onderwijsgebied bij de onderwijzers lichamelijke opvoeding die ook een ander onderwerp
bestuderen of een algemeen onderwijzer, dienen we te verwachten dat het een hele uitdaging
zal zijn om opleidingen te introduceren of zelfs studie onderwerpen met het doel om APE
vaardigheden aan te leren. Voor een minimale passende opleiding suggereren we de EIPET
module doelstellingen, teneinde een passende opleiding te verschaffen aan onderwijzers
lichamelijke opvoeding zodanig dat deze succesvol kunnen zijn in de integrerende
lichamelijke opvoeding. In de EIPET module (cursus) leren de studenten: (a) om passende
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ontwikkelende leerervaringen in het lichamelijk onderwijs in te plannen, die eveneens
geschikt zijn voor studenten met bijzondere onderwijsnoden (met beperkingen); (b) om
studenten met speciale onderwijsnoden te onderwijzen in een integrerende omgeving; (c) om
de leervooruitgang te evalueren van studenten met bijzondere onderwijsnoden; (d) om te
pleiten voor de noden en rechten van studenten met bijzondere onderwijsnoden.De module
bestaat uit 48 lesuren (12 weken x 4 uren) met 24 uren lesuren waarin voordrachten tot doel
hebben de basiskennis te omvatten zoals die geïdentificeerd werd in het kennis-, vaardigheidsen compententiekader, 12 uren onderricht met als doel de student bij te staan in de planning,
het bespreken van de specifieke noden, het aanmoedigen om ideeën te delen en het
aanmoedigen tot de tot nadenken stemmende oefeningen en 12 uren praktijklessen met als
doel om de studenten een positieve ervaring mee te geven, hen van vooruitgang te voorzien
die het vertrouwen van de student zal vergroten alsook om te voorzien in contacten en
ervaringen met lokale organisaties voor minder validen. Een Model ter suggestie voor een
dergelijke training kan gevonden worden op de website van het project EIPET (European
inclusive physical education training) (www.eipet.eu).Het is belangrijk om de noodzaak te
benadrukken om zo‘n praktijklessen als integraal deel van de module aan te bieden aangezien
enkel het contact met en de positieve ervaring met het werken met studenten met SEN er ons
van kan verzekeren dat de noodzakelijke vaardigheden verworven zullen worden die
noodzakelijk zijn in de integrerende lichamelijke opvoeding.

2.4 Beroepsomschrijving onderwijzer/consulent bijzonder lichamelijk
onderwijs
Gezien de vorige feiten geloven we sterk dat er een grote nood is om APE deskundigen in
Europa te introduceren. Deze deskundigen zouden de hoofdstroom moeten
vertegenwoordigen van de ondersteuning aan de onderwijzers algemene lichamelijke
opvoeding (GPE) om hen te verzekeren van een ware en passende integratie in de
lichamelijke opvoeding van studenten met SEN zonder een al te grote last te plaatsen op de
onderwijzers GPE. Desalniettemin hebben wij het begrip ontwikkeld, gebaseerd op een
diepgaande studie van de vakliteratuur alsook studies van de project partners in hun
respectievelijke landen, dat APE deskundigen voor scholen momenteel niet bestaan (of heel
beperkt blijken) in Europa. De inhoud van het werk van de onderwijzers bijzonder lichamelijk
onderwijs in Europa werd niet bestudeerd en derhalve dienen we voorbeelden aan te halen
vanuit de VS, waar het beroep wel erkend is sinds de jaren 1960. Kelly en Gansender (1998)
hebben er op gewezen dat bijzonder lichamelijke onderwijzers terzelfdertijd directe als ook
indirecte diensten kunnen verlenen, terwijl we onder directe diensten verstaan dat de kinderen
met beperkingen rechtstreeks onderwezen worden en terwijl we onder indirecte diensten
verstaan dat er ondersteuning wordt verleend aan de leerkrachten die proberen om kinderen
met beperkingen te integreren in hun lessen algemene lichamelijke opvoeding. Een studie van
Lytle en Collier (2002) onderwierp de zienswijze van de APE specialisten over consultatie
aan een onderzoek. De resultaten toonden aan dat de vaardigheden, de attitude en de kennis
van de APE specialist in combinatie met de onderwijsomgeving invloedrijke factoren waren
op de verschillende types van verleende diensten. Het gebruik van deze consultaties en hun
implementatie werden vaak beïnvloed door de sociale, intellectuele en fysieke omgeving. Alle
deelnemers becommentariëerden het feit dat er geen formele training werd gegeven als
onderdeel van hun opleiding. In een andere studie ontdekten Lytle en Hutchinson (2004) de
volgende rollen zoals ze warden behartigd door de onderwijzers algemeen lichamelijk
onderwijs in de VS: (a) bepleiter; (b) opvoeder; (c) boodschapper; (d) coördinator van de
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beschikbare middelen; en (e) ondersteuner/helper. Er waren sommige negatieve reacties met
betrekking tot de rol van ondersteuner/helper aangezien er vaak territoriale kwesties opdoken
met de onderwijzer algemene lichamelijke opvoeding. In het algemeen werd er benadrukt dat
de verschillende rollen in het consultatieproces een groot deel beslaan uit het dagdagelijkse
leven van de onderwijzer algemene lichamelijke opvoeding (APE). Een specifieke training in
de consultatie maakte geen deel uit van de APE opleiding van de deelnemers. Lytle en
Hutchinson suggereerden dat er meer training nodig was in de toepassingsgebieden zoals
interacties met volwassenen en doeltreffende communicatie in het consultatieproces.
Kudláček et. al. (2008) bestudeerden de aard van het werk en de rol van bijzonder
lichamelijke opvoeders in openbare scholen in geslecteerde schooldistricten in de Verenigde
Staten met het doel om dit toe te voegen aan de informatiepoel teneinde de dienstverlening en
de deskundige voorbereiding te verbeteren. De resultaten toonden de verschillen aan in de
aard van het werk tussen de APE specialisten. De deelnemers hadden een zware onderwijslast
(44-90 studenten) en werkten voor een waaier van scholen (1-20), hetgeen uiteraard heel erg
verschillende onderwijsprofielen met zich meebracht. De meeste onderwijzers waren
betrokken bij APE raadgevend werk. De resultaten toonden eveneens de nood aan om
kwesties aangaande het raadgevend werk in te voegen in de voorbereiding van de onderwijzer
en om de universitaire studies in die mate te veranderen zodat ze meer relevant zouden
worden naar het onderwijs van ―het leven zoals het is‖ toe. De EUSAPA project partners
bestudeerden eveneens de situatie aangaande het algemeen lichamelijk onderwijs in hun eigen
landen maar vonden heel weinig bewijsmateriaal bij verschillende deskundigen van enige
betrokkenheid bij het integrerend lichamelijk onderwijs of lichamelijk onderwijs op
bijzondere scholen. Hun bevindingen en hun rapport werd ingevoegd in het aanmaken van de
functionele map en het kennis-, competentie- en vaardigheidskader voor APE deskundigen.
Het is belangrijk op te merken dat er in de VS nationale normen bestaan, genaamd APENS
(Adapted Physical Education National Standards) en de APE deskundigen die slagen voor het
examen kunnen derhalve ge certifiëerde APE specialisten (CAPEs) worden. Het EUSAPA
project streeft er naar de eerste stap te zetten door de creatie van een kader van vaardigheden,
die nodig zijn voor de APE deskundigen in de functionele map en het kennis-, competentieen vaardigheidskader.

2.5

Functionele map (FM) in Bijzonder Lichamelijk onderwijs

De functionele analyse van het onderzoek leidde tot de ontwikkeling van de Functionele
Map (appendix 1), hetgeen een gestructureerde manier is om de functies van de
onderwijzer/consulent bijzonder lichamelijk onderwijs te beschrijven. Het Hoofddoel van de
APE deskundige is: (a) om passende leerontwikkeling ervaringen in te plannen voor studenten
met SEN, (b) om studenten met bijzondere onderwijsnoden (SEN) samen met studenten
zonder deze SEN te onderwijzen; (c) om het leerproces van studenten met SEN te evalueren
alsook de effectiviteit van het toegepaste onderwijs en de ondersteunende strategieën; en (d)
om deel te nemen aan een professionele samenwerking teneinde de onderwijskwaliteit voor
studenten met SEN te verbeteren.
Sleutel Toepassingsgebieden (planning, onderwijs, evaluatie en samenwerking)
dienen vervuld te worden met de Sleutel Rollen en Sleutel Functies. Onder de noemer
Sleutel Rollen (‗basis functies‘) verstaan wij de essentiële functies teneinde te komen tot
bepaalde Sleutel toepassingsgebieden (‗hoofd fucties‘), terwijl de Sleutel functies (‗subfuncties‘) gedetailleerde functies zijn van dewelke hun uitvoering nodig is teneinde tot
bepaalde Sleutel rollen te bekomen. Daarom is elk Sleutel Toepassingsgebied opgesplitst in
de sleutel rollen (A.1 tot A3, B.1 tot B4, C.1, enz.), die op hun beurt bestaan uit de Sleutel
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functies (A.1.1 tot A.1.2, A.2.1 tot A.2.3, A.3.1 tot A.3.4, enz.). De functionele map voorziet
derhalve in een substantiëel kader van verwachte taken voor dewelke de APE deskundige
verantwoordelijk zal zijn. De functionale map werd ontwikkeld als een onderdeel van het
EUSAPA project door de werkgroep onderwijs, dewelke rekening hield met het PAPTECA
model, zoals gepubliceerd door Sherrill (2004), alsook met de bevindingen uit andere
gepubliceerde studies in dit veld. Hierna volgend vind U een gestructureerde beschrijving van
de beroepsverwachtingen.
A. Plan passende ontwikkelende leerervaringen in het lichamelijk onderwijs (PE) in te
plannen, die eveneens geschikt zijn voor studenten met bijzondere onderwijsnoden
(SEN);
Vele deskundigen ervaren het onderwijzen en de aanpassingen als zijnde de grootse uitdaging
van het APE beroep, doch een voorzichtige en verantwoordelijke voorbereiding creëert een
solide fundering voor succesvol onderwijs. De APE onderwijzer moet in staat zijn om: (1) de
noden van de studenten in te schatten, (2) het leerplan toe te passen, (3) de gepaste
leerontwikkelng te plannen, (4) de onderwijsomgeving voor te bereinden en (5) moet in staat
zijn om samen te werken met de relevante partners. Deze Sleutel rollen werden hier onder
opgenomen in een lijst, samen met sleutel functies om de beroepsverwachtingen in detail te
beschrijven.
A.1. Beoordeel de noden (huidig prestatieniveau) van studenten met (SEN).
A.1.1 Identificeer de bijzondere noden van studenten in relatie tot bijzonder
lichamelijk onderwijs (APE) (bv. Informatie van familie, het gebruik van gepaste
beoordelingstests).
A.1.2 Identificeer de ondersteunende diensten en beschikbare middelen, die de APE
kunnen vergemakkelijken (bv., assisterend personeel, materialen, omgeving)
A.1.3 Identificeer bijzondere noden met het doel om indivuduele doelstellingen en
de meest passende onderwijs strategieën voor te schrijven.
A.1.4 Identificeer competenties en attitudes van studenten, onderwijzers en ander
personeel met betrekking tot de deelname van studenten met SEN aan de lichamelijke
opvoeding.
A.2. Pas het leerplan van de lichamelijke opvoeding aldus toe teneinde tegemoet te
komen aan de individuele noden van alle studenten met bijzondere onderwijsnoden.
A.2.1. Identificeer de sterke en zwakke punten in een leerplan van de lichamelijke
opvoeding in een school met betrekking tot het bijzonder lichamelijk onderwijs.
A3. Plan passende leerontwikkelingservaringen in, in het bijzonder lichamelijk
onderwijs.
A3.1. Bereid een individueel onderwijsplan voor, voor het lichamelijk onderwijs
voor studenten met bijzondere onderwijsnoden.
A3.2. Identificeer de meest passende vorm van ondersteuning (bv. Geen
ondersteuning/ deeltijdse ondersteuning/ voltijdse ondersteuning).
A3.3. Plan de meest passende communicatie strategieën in met betrekking tot
studenten met bijzondere onderwijsnoden.
A3.4. Plan de meest passende gedragsbeheer strategieën in met betrekking tot
studenten met bijzondere onderwijsnoden.
A3.5. Bereid een individueel onderwijsplan voor, voor het lichamelijk onderwijs
voor studenten met bijzondere onderwijsnoden.
A3.6. Identificeer de meest passende vorm van ondersteuning (bv. Geen
ondersteuning/ deeltijdse ondersteuning/ voltijdse ondersteuning).
A3.7. Plan de meest passende communicatie strategieën in met betrekking tot
studenten met bijzondere onderwijsnoden.
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A3.8. Plan de meest passende gedragsbeheer strategieën in met betrekking tot
studenten met bijzondere onderwijsnoden.
A4: Bereid de onderwijsomgeving voor voordat de student met speciale onderwijsnoden
aankomt.
A4.1. Bereid assisterend personeel voor (bv. assistent-onderwijzers,
leeftijdsgenotenonderwijs)
A4.2. Bereid andere studenten voor
A4.3. Bereid het school personeel voor
A4.4. Verzeker U er van dat de faciliteiten, het materiaal en de omgeving passend en
veilig zijn
A.5. Werk nauw samen met buitenschoolse organisaties.
A.5.1. Contacteer relevante maatschappelijke organisaties voor minder validen voor een
eventuele samenwerking (bv. Special Olympics, Lokale sport clubs).
B. Onderwijs studenten met bijzondere onderwijsnoden samen met studenten zonder
SEN
De kunst van onderwijzen vormt het hart van de onderwijzers bijzondere lichamelijke
opvoeding. Sommige zeggen zelfs dat elk goed onderwijs aangepast moet (zou moeten) zijn
aan de noden van de studenten met uiteenlopende beperkingen en daaruitvolgend zou alle
lichamelijke opvoeding bijgevolg bijzonder lichamelijke opvoeding moeten zijn. Het is
desalniettemin cruciaal om de mogelijke moeilijkheden en uitdagingen van de onderwijzers
lichamelijke opvoeding te erkennen waarmee ze geconfronteerd kunnen worden wanneer ze
studenten met SEN onderwijzen. (bv. studies door Leienert et al, 2001; Morley, Bailey, Tan
en Cooke, 2005). De volgende drie sleutel rollen dienen te worden verwacht: (1) het
onderwijs aan passen teneinde tegemoet te komen aan de noden van alle studenten, (2) het
gedrag van de student te beheren en (3) te communiceren met studenten met SEN. Deze
Sleutel rollen werden hier onder opgenomen in een lijst, samen met sleutel functies om de
beroepsverwachtingen in detail te beschrijven.
B1. Pas het onderwijs aan teneinde tegemoet te komen aan de noden van ALLE
studenten in het bijzonder lichamelijk onderwijs.
B1.1. Gebruik passend aangepast materiaal, hetgeen het geïntegreerde lichamelijk
onderwijs kan vergemakkelijken (bv. fel gekleurd, geluidverwekkend, lichter of
zwaarder, groter).
B1.2. Gebruik taakanalyse voor de gewenste vaardigheden.
B1.3. Pas de regels aan van het spel, de onderwijsstijl en de fysieke omgeving
(huidige omgeving) teneinde de deelname te vergemakkelijken.
B1.4. Gebruik passend instructionele accomodaties (bv., fysieke/mondelinge
signalen,influisteringen, commentaar, bevestiging).
B2. Beheer het gedrag van de studenten teneinde U van de meest passende en veilige
leermethode te verzekeren voor ALLE studenten in APE.
B2.1. Positieve/negatieve bevestiging van gewenst/ongewenst gedrag van de
studenten waar passend
B2.2. Hoe nota‘s bij met betrekking tot het gedragsbeheer plan.
B3. Communiceer met studenten met SEN om U van hun begrip en maximale
medewerking te verzekeren.
B3.1. Gebruik passende communicatiehulpmiddelen (bv., Braille, gebarentaal,
ondersteunende en andere alternatieve communicatiehulpmiddelen)
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C. Evalueer het leerproces van studenten met SEN alsook de effectiviteit van het
toegepaste onderwijs en de ondersteunende strategieën;
Een cruciaal onderdeel van het onderwijzen van studenten met SEN is de evaluatie van hun
leer vooruitgang en het succes van onze onderwijs strategieën. Vele malen blijkt dat de
vooruitgang van het leren van onze studenten heel langzaam is en we dienen bewijzen bij te
houden van het leren met betrekking tot het individuele onderwijsplan (IEP) van studenten.
Sleutel rollen in dit toepassingsgebied zijn: (1) evaluatie van de leer vooruitgang, (2) evaluatie
van de geschiktheid van het leerplan en (3) evaluatie van de toegepaste strategiën. Deze
Sleutel rollen werden hier onder opgenomen in een lijst, samen met sleutel functies om de
beroepsverwachtingen in detail te beschrijven.
C1. Evalueer de leer vooruitgang van de student met SEN in relatie tot de doelstellingen
van zijn/haar Individueel Onderwijs Plan (IEP).
C1.1. Gebruik passende evaluatie hulpmiddelen teneinde de vooruitgang van de
student te meten in relatie tot het IEP
C1.2. Wijs passende gradatie toe volgens het IEP.
C.2. Evalueer de geschiktheid van het leerplan voor studenten met SEN
C2.1. Beoordeel de geschiktheid van het leerplan naar de noden en vaardigheden toe.
C.3. Evalueer de effectiviteit van het toegepaste onderwijs en ondersteunende
strategieën.
C.3.1. Beoordeel geschiktheid van het toegepaste onderwijs
C.3.2. Beoordeel geschiktheid van de ondersteunende strategieën
D. Professionale samenwerking teneinde de onderwijskwaliteit voor studenten met SEN
te verbeteren
Het bijzonder lichamelijk onderwijs is discipline overschrijdend qua aard en een regelmatige
samenwerking met ander deskundigen of ouders van studenten met SEN kunnen van de APE
deskundigen verwacht worden. Sleutel rollen in dit toepassingsgebied zijn: (1) samenwerking
met andere deskundigen, (2) samenwerking met de ouders van studenten, (3) pleidooien voor
de rechten van studenten met SEN en ten slotte (4) een professionele levenslange bijscholing.
Deze Sleutel rollen werden hier onder opgenomen in een lijst, samen met sleutel functies om
de beroepsverwachtingen in detail te beschrijven.
D1 Samenwerken met APE deskundigen.
D1.1. Samenwerken met andere specialisten die voorzien in lichamelijk onderwijs en
APE.
D1.2. Samenwerken met gezondheids- en revalidatiedeskundigen (bv.,
Fysiotherapeut, Ergotherapeut, Spraaktherapeut, psychologen)
D1.3. Samenwerken met de vertegenwoordigers van de minder validen sport en
recreatie.
D2 Samenwerken met andere pleiters van studenten met SEN
D.2.1. Samenwerken met ouders/voogden van studenten met SEN
D.2.2. Samenwerken met Niet-Gouvernementele Organisaties (bv., rechten van het
kind)
D3 Verbeter de professionele vaardigheden en kennis
D.3.1. Identificeer de noden voor professionele ontwikkeling in het toepassingsgebied
van de APE.
D.3.2. Engageer U in voortdurende professionele ontwikkelingsactiviteiten (bv. lezen
van vakliteratuur; Het bijwonen van conferenties (werkgroepen, seminaries) om de nieuwste
trends in APE aan te leren).
D3.3. Communicatie met andere specialisten PE/APE teneinde ervaringen te delen en
te leren van de voorbeelden van de geode beoefening.
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D.3.4. Zelf-evaluatie
D4 Pleiten voor de noden en rechten van studenten met bijzondere onderwijsnoden.
D.4.1. Pleit voor passende ondersteuning in de dienstverlening bij de lichamelijke
opvoeding voor studenten met SEN.
D.4.2. Pleit voor het correct gebruik van specialisten bijzonder lichamelijk onderwijs,
leerkracht-assistenten of onderwijs door leeftijdsgenoten waar passend.
D.4.3. Pleit voor de rechten van personen met SEN in verband met
bewegingsactiviteiten.

2.6

Kennis, bekwaamheids- en vaardigheidskader (KCSF) in APE

Na de vervollediging van de functionale map werd een meer gedetailleerde analyse
uitgevoerd teneinde het kennis-, competentie- en vaardigheidskader (KCSF) te ontwikkelen,
hetgeen de Prestatievereisten voor de onderwijzer/consulent bijzonder lichamelijk onderwijs
beschrijft (appendix 2). Sleutel competenties die de APE deskundigen zouden moeten
verwerven, kunnen onderverdeeld worden in vier toepassingsgebieden, ons hierbij richtend op
(1) voorbereiding, (2) onderwijs, (3) evaluatie en (4) samenwerking en levenslange
bijscholing. De competencies, zoals beschreven in de KCSF zijn (in staat zijn te presteren):
(a) Beoordeel de noden (current level of performance) van studenten met speciale
onderwijsnoden (SEN); (b) Pas het leerplan van de lichamelijke opvoeding (PE) aldus toe
teneinde tegemoet te komen aan de individuele noden van alle studenten met SEN; (c) Plan
passende leerontwikkelingservaringen in, in het bijzonder lichamelijk onderwijs (APE); (d)
Bereid de onderwijsomgeving voor voordat de student met SEN aankomt; (e) Pas het
onderwijs aan teneinde tegemoet te komen aan de noden van ALLE studenten in PE. (f)
Beheer het gedrag van de studenten teneinde U van de meest passende en veilige leermethode
te verzekeren voor ALLE studenten in PE; (g) Communiceer met studenten met SEN om U
van hun begrip en maximale medewerking te verzekeren; (h) Evalueer de leer vooruitgang
van de student met SEN in relatie tot de doelstellingen van zijn/haar Individueel Onderwijs
Plan (IEP); (i) Evalueer de geschiktheid van het leerplan voor studenten met SEN; (j)
Evalueer de effectiviteit van het toegepaste onderwijs en ondersteunende strategieën; (k)
Werk samen met een waaier aan relevante deskundigen; (l) Werk samen met andere pleiters
van studenten met SEN; (m) Verbeter de professionele vaardigheden en kennis; en (n) Pleit
voor de noden en rechten van studenten met bijzondere onderwijsnoden. Met alle competentie
zouden we een waaier van leerplichtige studenten met een variëteit van bijzondere
onderwijsnoden (SEN) in acht moeten nemen, met inbegrip van (1) visuele beperkingen, (2)
gehoor beperkingen, (3) leermoeilijkheden, (4) middelmatige en lichte mentale achterstand,
(5) taalkundige problemen, (6) chronische ziektes zoals diabetes, astma, (7) lichamelijke
problemen, en (8) sommige psycho-neurologische ziektes (Wetgeving Nr.542, LMES, 2003
van Letland).Dusdoende zouden alle APE deskundigen de hierbeneden gespecifiëerde kennis
moeten verwerven en dit ook met betrekking tot deze SEN (en mogelijkerwijs zelfs meer in
overeenstemming met nationale richtlijnen en wetgevingen).
BEOORDEEL DE NODEN (HUIDIG PRESTATIE-NIVEAU) VAN STUDENTEN
MET SPECIALE ONDERWIJSNODEN (SEN);
Teneinde het passende ontwikkelingsonderwijs te plannen voor studenten met SEN moeten de
APE deskundigen in staat zijn om: (a) passende beoordelingen te selecteren die aansluiten bij
et profielleerplan van de student; (b) de beoordeling af te nemen; en om (c) een rapportage te
schrijven.
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De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
Bijzondere onderwijsnoden (verschilende functionele vaardigheden, motoriek, waarnemend,
sociaal, gedragingen, communicatie)
Variëteit van benaderingswijzen tot beoordeling (holistisch, met normreferentie, gebaseerd
op criteria, enz)
Variëteit van beoordelingen (Movement ABC, enz)
Relevante regelgeving aangaande het schrijven en verspreiden van rapporten
PAS HET LEERPLAN VAN DE LICHAMELIJKE OPVOEDING (PE) ALDUS TOE
TENEINDE TEGEMOET TE KOMEN AAN DE INDIVIDUELE NODEN VAN ALLE
STUDENTEN MET SEN
Teneinde het leerplan toe te passen in de lichamelijke opvoeding (PE) met betrekking tot de
noden van de studenten met SEN zouden APE deskundigen instaat moeten zijn om: (a) het
huidige PE leerplan te analyseren met betrekking tot de noden van de studenten en (b) het
leerplan aan te passen.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
Huidig leerplan (school arrondissement/nationaal)
Ontwikkelingsprincipes van het leerplan
Principes en strategieën ter aanpassing van het leerplan
PLAN PASSENDE LEERONTWIKKELINGSERVARINGEN IN, IN HET
BIJZONDER LICHAMELIJK ONDERWIJS (APE)
Teneinde passend onderwijs te plannen, moeten de APE deskundigen in staat zijn om: (a)
Individuele onderwijsplannen (IEP) in de lichamelijke opvoeding (PE) te ontwikkelen; (b) een
integrerende PE les te plannen teneinde het gepaste en veilige onderwijs voor alle sudenten te
verzekeren; (c) de meest passende gedragsbeheer strategieën te plannen; (d) plan motivatie
strategieën te plannen zodat de studenten een deelname hebben; en (e) passende
communicatie strategieën te plannen.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
Relevante regelgeving aangaande IEP ontwikkeling
De Filosofie, de bedoeling en het doel van IEP
Strategieën ter ontwikkeling van een IEP (bv. multidisciplinair team)
Concept van de minst beperkende omgeving en de continuïteit van de ondersteuning in de
lichamelijke opvoeding
Gezondheid- en veiligheidskwesties met betrekking tot geïntegreerde PE (bv. contraindicaties)
Oorzaak en gevolg van gedragsproblemen
Gedragsbeheer en aanpassing van de technieken
Motivatie strategieën
Communicatie strategieën (tolk, mededelingsborden, enz)
BEREID DE ONDERWIJSOMGEVING VOOR VOORDAT DE STUDENT MET SEN
AANKOMT
Teneinde de omgeving voor te bereiden moeten APE deskundigen in staat zijn om (a) de
menselijke omgeving voor te bereiden (assisterend personeel, bv leerkracht-assistent,
lijfdtijdsgenoot-onderwijzers, studenten zonder beperkingen en school personeel);en (b) de
fysieke omgeving voor te bereiden (faciliteiten, materiaal, tijdelijk materaal)
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
Kennis van onderwijs door leeftijdsgenoten/para-opvoeder programma‘s
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School structuren en functies
Gedragstheorieën en een bewust-zijn van de berperkingen
Aanpassingstheorie en praktische toepassing in relatie tot het materiaal, enz.
Fysieke toegankelijkheidskwesties
PAS HET ONDERWIJS AAN TENEINDE TEGEMOET TE KOMEN AAN DE
NODEN VAN ALLE STUDENTEN IN PE
Teneinde onderwijs aan te passen, moeten de APE deskundigen in staat zijn om: (a) gebruik
passende instructionele strategieën (bv., fysieke/mondelinge signalen, influisteringen,
commentaar, en bevestiging); (b) pas de regels van het spel, de fysieke omgeving en het
materiaal aan; en (c) gebruik taakanalyse voor de gewenste vaardigheden.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
Instructionele strategieën
Aanpassingsstrategieën
Aangepaste spelen, regels, onderwijsstijlen
Taakanalyse
BEHEER HET GEDRAG VAN DE STUDENTEN TENEINDE U VAN DE MEEST
PASSENDE EN VEILIGE LEERMETHODE TE VERZEKEREN VOOR ALLE
STUDENTEN IN PE.
Teneinde op een succesvolle manier het gedrag te beheren van studenten, moeten de APE
deskundigen in staat zijn om: (a) verlenen van positieve/negatieve bevestiging van
gewenst/ongewenst gedrag van de studenten waar passend; (b) observeer en hou nota‘s bij
met betrekking tot het gedragsbeheer plan; en (c) adviseer/gids studenten naar de overname
van meer passende gedragingen – keuzes.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
Identificeer en versta de oorzaken van gedragsproblemen
Passende gedragsbeheer strategieën en theorieën (bv positieve en negatieve bevestiging,
zelfbevestiging, zelfverwezelijking, het model van Hellison, enz.)
COMMUNICEER MET STUDENTEN MET SEN OM U VAN HUN BEGRIP EN
MAXIMALE MEDEWERKING TE VERZEKEREN.
Teneinde studenten te kunnen onderwijzen dienen we een maximaal begrip te verzekeren en
dientengevolge dus een geschikte communicatie. Dusdoende zal de APE deskundige in staat
zijn gebruik te maken van alternatieve en ondersteunende communicatiehulpmiddelen.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
Passende communicatie strategieën voor studenten met SEN (bv., Braille, gebarentaal,
ondersteunende en andere alternatieve communicatiehulpmiddelen)
EVALUEER DE LEER VOORUITGANG VAN DE STUDENT MET SEN IN
RELATIE TOT DE DOELSTELLINGEN VAN ZIJN/HAAR INDIVIDUEEL
ONDERWIJS PLAN (IEP).
Net zoals het onderwijs met betrekking tot alle studenten, doch in het bijzonder met
betrekking tot dezen met SEN, dient geëvalueerd te worden, moeten evenzo de APE
deskundigen in staat te zijn om passende beoordelingsmethoden te gebruiken om de
vooruitgang van de student te meten alsook de student een gradatie toe te wijzen in
overeenstemming met zijn/haar potentiëel en vooruitgang.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
Beoordelingsmethodes veranderen
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De holistische aanpak individualiseren om de vooruitgang van de student te evalueren
EVALUEER DE GESCHIKTHEID VAN DE AANPASSINGEN VAN HET
LEERPLAN VOOR STUDENTEN MET SEN;
Teneinde de geschiktheid van de aanpassingen aan het leerplan te kunnen evalueren, moeten
APE deskundigen in staat zijn om de geschiktheid van het leerplan naar individuele noden en
vaardigheden toe te beoordelen.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
Nationale normen voor lichamelijk onderwijs (PE)
Aanpassingsstrategieën leerplan
EVALUEER DE EFFECTIVITEIT VAN DE TOEGEPASTE
ONDERWIJSSTRATEGIEËN
Teneinde in staat te zijn om de effectiviteit van de toegepaste onderwijsstrategieën te
evalueren, moeten APE deskundigen in staat zijn om de effectiviteit van het toegepast
onderwijs en de ondersteunende strategieën te evalueren.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
Methoden en hulpmiddelen om de onderwijs- en ondersteunende startegieën te beoordelen
(bv. leeftijdsgenoten-onderwijsprogramma, het gebruik van gedragsplanning, aanpassingen
aan de omgeving, regels, taken, enz.)
WERK SAMEN MET EEN WAAIER AAN RELEVANTE DESKUNDIGEN.
De aard van het onderwijzen aan studenten met SEN vereist een regelmatige samenwerking
met andere aanverwante deskundigen. De APE deskundigen dienen daarom in staat te zijn
om: (a) samen te werken met andere specialisten die voorzien in lichamelijk onderwijs en
APE; (b) samen te werken met gezondheids- en revalidatiedeskundigen (bv., fysiotherapeut,
Ergotherapeut, Spraaktherapeut, psychologen); en (c) samen te werken met sportorganisaties,
relevante professionele organisaties voor personen met beperkingen
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
De rol van relevante deskundigen en hun benadering met betrekking tot APE
De samenwerkingswijze en communicatie met het ondersteunend personeel
Team werk
Sportorganisaties voor minder validen voor een mogelijke samenwerking (bv., lokae sport
clubs)
WERK SAMEN MET ANDERE PLEITERS VOOR STUDENTEN MET SEN
Ouders of voogden van studenten met SEN zijn sleutelpartners in het onderwijs van APE
(legaal verantwoordelijk), net zoals ook de overheid en niet-gouvernementele organisaties dit
zijn. De APE deskundige dient omwille van die reden in staat te zijn om samen te werken met
ouders/voogden van studenten met SEN en in staat te zijn om samen te werken met nietgouvernementele organisaties en overheidsinstanties (bv., in de rechten van het kind).
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
Rollen en rechten van de ouders/voogden (legale verantwoordelijkheid)
Aard van de samenwerking en communicatie met ondersteuning biedende ouders/voogden
(legaal verantwoordelijk)
Team werk
Regelgeving en rollen van de relevante organisaties
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PLEIT VOOR DE NODEN EN DE RECHTEN VAN STUDENTEN MET SEN
Zoals momenteel het geval is, is de situatie in de meeste EG landen niet opportuun op gebied
van het onderwijzen van APE/PE naar studenten met SEN toe. De APE deskundigen zouden
in staat moeten zijn om te pleiten voor de gelijke voorziening van de lichamelijke opvoeding
(PE) voor alle studenten, alsook om te pleiten voor de rechten van studenten met SEN met
betrekking tot de deelname aan PE/APE (bv. ondersteunende diensten, aangepast materiaal).
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
De wetgeving en het relevante nationale en internationale beleid
Diensten voor minder validen, APA en sportstructuren voor minder validen
Onderwijsstructuren en diensten
Pleidooi benaderingswijzen (invloed, literatuur, enz)
VERBETER DE PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN EN KENNIS.
Ten slotte dienen in elke veranderende post-moderne maatschappij en professioneel werkveld
van het onderwijs voor studenten met SEN deAPE deskundigen in staat te zijn om: (a) de
noden voor professionele ontwikkeling in het toepassingsgebied van de APE te identificeren;
(b) zich te engageren in voortdurende professionele ontwikkelingsactiviteiten (bv. lezen van
vakliteratuur; het bijwonen van conferenties (werkgroepen, seminaries) om de nieuwste trends
in APE aan te leren); (c) ervaringen te delen met andere APE onderwijzers (bv leer van de
goede beoefening-voorbeelden) en (d) zichzelf aan een zelf-analyse te onderwerpen met
betrekking tot professionele kwesties (bv burn-out syndroom, noodzaak tot ondersteuning of
bijscholing).
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
Passende professionele ontwikkelingsgelegenheden
Informatiebronnen (bv opleiding tijdens het werk, verenigingen, organisaties, enz.)
Hulpmiddelen ter zelf-evaluatie met betrekking tot het vermogen om PE/APE te
implementeren (bv., video-opname en analyse van de sessies, uitgeschreven rapporten
enz.)

2.7 Samenvatting
Dit hoofdstuk samenvattend dienen we te stellen dat diepgaande verbeteringen
noodzakelijk zijn wat de huidige situatie aangaande het onderwijzen van studenten met SEN
in PE in Europa betreft. Zoals reeds eerder vermeld stellen we de volgende veranderingen
voor teneinde het onderwijsbeleid en strategieën voor sociale integratie samen te brengen met
de dagdagelijkse schoolse realiteit van integratie / uitsluiting van studenten met bijzondere
onderwijsnoden in het lichamelijk onderwijs: (a) Alle onderwijzers lichamelijke opvoeding
zouden een aangepaste opleiding dienen te onvangen; (b) Al het deskundig lichamelijk
opvoedingsonderwijs in bijzondere scholen of instituten zou gepaard moeten gaan met
een passende opleiding.(c) Passende ondersteuning voor lichamelijk onderwijs van
studenten met SEN zou eveneens moeten inhouden: (i) opleiding van para-deskundigen
(assistant onderwijzers), (ii) programma‘s voor onderwijs door leeftijsgenoten, (iii)
aangepaste materialen en (iv) ondersteuning van de gemeenschap of sportdiensten voor
minder validen en (d) consulenten bijzonder lichamelijk onderwijs zouden in alle
Europese landen in dienst genomen dienen te worden teneinde te voorzien in een passende
ondersteuning voor de onderwijzers lichamelijke opvoeding in de geïntegreerde lichamelijke
opvoeding. Deze deskundigen zouden eveneens deeltijds kunnen werken als onderwijzers
lichamelijke opvoeding in bijzondere scholen of klassen en deeltijds als APE consulenten.
Het kader met de vereiste vaardigheden teneinde een gekwalificeerde APE deskundige te
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kunnen worden is één van de sleutel resultaten van dit project (Appendix 1 en 2). Het
bijzonder lichamelijk onderwijs bouwt zijn APE gerelateerde bekwaamheden verder uit op
een deskundige fundering in het lichamelijk onderwijs en via opleidingsprogramma‘s voor
bijzonder onderwijs. Wij suggereren dat APE deskundigen voorbereid worden in een
specialisatie, binnen in de opleiding voor de onderwijzer lichamelijke opvoeding,en dit
met een aanzienlijk aandeel gereserveerd voor het verwerven van specifieke
competenties, zoals die ontwikkeld zijn als een onderdeel van EUSAPA KCSF, in het
bijzonder lichamelijk onderwijs.
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3 AANGEPASTE BEWEGINGSACTIVITEITEN IN
REVALIDATIE
Joeri Verellen & Yves Vanlandewijck
Het volgende hoofdstuk heeft het definiëren als doel van de meerwaarde en de doelstelling
van een programma van aangepaste bewegingsactiviteit als onderdeel van een revalidatie
programma. Het beklemtonen van de doelstellingen en de voordelen van aangepaste
bewegingsactiviteiten, alsook het definiëren van sleutelactiviteiten van een programma van
deze aangepaste bewegingsactiviteiten in revalidatie, zal voorts resulteren in het specifiëren
van een aantal competenties die vereist zijn om een dergelijk programma met succes te
vervullen. Voortgaande op deze competenties zullen suggesties gemaakt worden voor de
optimalisering van de huidige leerplan vereisten teneinde de vorming van deskundigen te
verbeteren. Tot slot zullen aanbevelingen uiteengezet worden teneinde een wettelijk erkende
beroepsstatus te definiëren, te ontwikkelen en te beschermen voor het programma aangepaste
bewegingsactiviteiten en voor z‘n therapeuten, specialisten, onderwijzers, enz…., d.w.z. allen
die het programma aangepaste bewegingsactiviteiten coördineren.

3.1 Definitie van revalidatie
Revalidatie is een beroep, binnenin de gezondheidszorg, dat voorziet in een behandeling voor
individuen voor de ontwikkeling, het onderhoud en/of het herstel van een maximale
bewegingsfunctionaliteit doorheen het leven. Dit houdt een voorziening in van een
behandeling, daar waar er omstandigheden bestaan waardoor de beweging en de
functionaliteit bedreigd worden, door het verouderingsproces, verwonding, ziekte of
omgevingsfactoren. De revalidatie op zich bekommerd zich over het identificeren and het
maximaliseren van de levenskwaliteit en het bewegingspotentiëel binnin de
toepassingsgebieden promotie, preventie, behandeling / interventie en revalidatie. Dit omvat
het fysieke, het psychologische, het emotionele, en het sociale welzijn. De revalidatie vereist
daarom een multidisciplinaire aanpak. Ervan afhangend wat de doelgroep is (zie verder)
zullen de disciplines die een bijdrage leveren aan het revalidatieprogramma onder andere de
gezondheidszorg en de verpleging, de fysiotherapie, de ergotherapie en de fysieke therapie, de
psychologische therapie ende sociale therapie inhouden.
Revalidatieprogramma‘s kunnen zowel een ambulante als een non-ambulante omkadering
omvatten. Heel vaak kan dan ook een onderscheid gemaakt worden tussen de formele
revalidatie omgeving zoals de revalidatie centrums en revalidatie onderdelen of
departementen in lokale ziekenhuizen, en de informele revalidatie omgeving zoals de
dienstverleningswoningen en de departementen voor patiënten / clienten met specifieke noden
(bv. personen met een fysieke, fysiologische, intellectuele of psychologische achterstand,
ouderen, oorlogsveteranen, slachtoffers van mishandeling, enz.).
Zowel de proportionele bijdrage van de verschillende hierboven vermelde disciplines binnen
de revalidatie alsook de definitie van een revalidatieomgeving (formeel en/of informeel)
variëert enorm tussen de verschillende deelnemende Europese partner landen. Als een
rechtstreeks gevolg hiervan, ook al heeft de revalidatie doorheen Europa vele gelijkenissen, is
de interpretatie van de revalidatie met betrekking tot de inhoud van het programma en de
programma-omgeving afhankelijk van het beleid en de wetgeving van elk land.
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Desalniettemin kunnen de suggesties en de aanbevelingen, zoals vermeld verder in dit
hoofdstuk, toegepast worden in alle landen.

3.2

AANGEPASTE BEWEGINGSACTIVITEITEN IN REVALIDATIE

In de laatste decennia werd de Aangepaste bewegingsactiviteit erkend als zijnde een
waardevolle aanvulling voor de hierbovenvermelde disciplines binnen in het
revalidatieprogramma. Net zoals de revalidatie is de definitie, de doelstelling en de evolutie,
de omgeving en het karakter van de programma‘s Aangepaste Bewegingsactiviteit
grotendeels variërend tussen de verschillende deelnemende Europese partner landen.
Dientengevolge werd een onderzoek gehouden ter analyse van deze verschillen. De reultaten
van dit onderzoek tonen aan dat in sommige landen de Aangepaste Bewegingsactiviteit geen
onderdeel uitmaakt van het revalidatieprogramma. Andere landen hebben een bescheiden
sportprogramma, hetgeen meestal enkel van optionele aard is voor de patiënten / klanten, en
dienen daarom niet beschouwd te worden als een belangrijk onderdeel van het
revalidatieprogramma. Vandaag de dag hebben meer en meer landen een volledig ontwikkeld
programma Fysieke Activiteiten. Deze programma‘s zijn desalniettemin vaak eveneens
slechts optioneel voor de patiënten / klanten. Tevens worden de programma's Aangepaste
Bewegingsactiviteit in de meeste landen niet beschouwd als zijnde een afzonderlijke entiteit
binnen in het multidisciplinaire karakter van de revalidatie. De Aangepaste
Bewegingsactiviteit is meestal ingevoegd binnen in een fysiotherapeutisch programma,
waarschijnlijk ten gevolge van het feit dat er geen wetgevende nomenclatuur voor de
integratie en toepassing van de Aangepaste Bewegingsactiviteit als zijnde een afzonderlijke
discipline bestaat in enig land van de deelnemende Europese partner landen, en evenmin is er
een legale beroepsstatus voor de Aangepaste Bewegingsactiviteitstheraput, -specialist, onderwijzers, enz., dwz. degenen die verantwoordelijk zijn voor het programma Aangepaste
Bewegingsactiviteit binnen in het revalidatieprogramma. Dientengevolge kan er besloten
worden dat, alhoewel de meeste landen vele inspanningen hebben geleverd teneinde de
aangepaste bewegingsactiviteit te implementeren binnen in de revalidatieprogramma‘s, er nog
steeds een aantal stappen ondernomen kunnen worden met betrekking tot de vorming en de
legale bescherming van therapeuten, onderwijzers, specialisten, al degenen die betrokken zijn
in revalidatieprogramma's, en de wettelijke structuur en nomenclatuur van de Aangepaste
Bewegingsactiviteit als zijnde een volledig erkende discipline van de revalidatie.
Voordelen van APA in revalidatie
De betekenisvolle waarde van een programma Aangepaste Bewegingsactiviteit als een
afzonderlijke discipline binnen de revalidatieprogramma‘s kan men situeren op drie
verschillende niveau‘s. Het eerste staat in direct verband met met revalidatieprograma, en
staat in verband met het aanvullend karakter van fysieke activiteit en deelname aan de sport
aan de klassieke fysiotherapieprogramma's. Vorige navorsingen in het wetenschappelijk
onderzoek hebben reeds gesuggereerd dat fysiotherapeutische programma‘s vaak
onvoldoende aandacht besteden aan de patiënt / klant hun algemene lichamelijke conditie, hun
functionaliteit en functioneel potentieel, en de aanpassing en optimalisatie van potentiële
hulpmiddelen die rekening houden met de functionaliteit van de patiënt / klant, en de
dagdagelijkse activiteiten die vervuld dienen te worden. Nochtans werd het reeds aangetoond
dat aangepaste bewegingsactiviteiten gedurende, maar ook na de revalidatiefase, een
voordelig effect hadden op deze zaken. Dusdoende kan het implementeren van de aangepaste
bewegingsactiviteiten binnen in een revalidatieprogramma resulteren in een verbeterede
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kwaliteit en succes van het revalidatieprogramma, en in de preventie van een terugval voor
deze patiënten / klanten.
Ten tweede hebben de aangepaste bewegingsactiviteiten een goedgunstige invloed op het
psychologisch welzijn van de patiënt / klant. Patiënten / klanten met onherstelbare
achterstand/beperkingen glijden vaak in een neerwaartse spiraal van sociaal isolement als een
direct gevolg van een zittende levensstijl. Het werd gesuggereerd dat aangepaste
bewegingsactiviteiten binnen in een aanpak, die niet specifiek gericht is opmindervaliden, de
persoonlijke contacten gedurende de deelname aan de sport verbeteren, die op hun beurt het
openen van opportuniteiten tot gevolg hebben tot het delen van ervaringen en tot het leren hoe
een achterstand, een beperking, enz. te aanvaarden of er mee in het reine te komen.
Een derde hoofddoel van de aangepaste bewegingsactiviteiten in de revalidatie vindt zijn
toepassing in kwesties die gerelateerd zijn aan het onderwijs en de gezondheidszorg. Door
middel van fysieke activiteit en sport ondervinden de patiënten / klanten op welke manier hun
lichaam reageert onder een waaier van verschillende omstandigheden met betrekking tot
intensiteit (zowel mawimale als sub-maximale inspanningen) en externe condities (het weer,
de omgeving, enz…). Tevens leren de patiënten / klanten, door middel van de aangepaste
bewegingsactiviteiten in de revalidatie, hoe ze deze respons dienen te interpreteren, hoe de
symptomen te herkennen die een contra-indicatie aanduiden en hoe ze deze symptomen
kunnen tegen gaan of behandelen. Hierbij komt dat de patiënten / klanten de voordelen van
fysieke activiteit en sport ervaren met betrekking tot hun levenskwaliteit, en de uitvoering van
de dagdagelijkse activiteiten van het leven. Dientengevolge dient het programma Aangepaste
Bewegingsactiviteit de patiënten / klanten te overtuigen van het nut ervan teneinde een
verderzetting van een actieve levensstijl na de revalidatie te verzekeren.
Omwille van de argumenten en voordelen, zoals eerder besproken, is een strategie met
het doel een programma Aangepaste Bewegingsactiviteit in de revalidatie te realiseren van het
alerhoogste belang. Het is noodzakelijk om een waaier van sportieve disciplines aan te bieden
waarmee men kennis kan maken en waarmee men een aanvang kan nemen, de patiënten /
klanten hierdoor toe latend een keuze te maken voor een passende sport discipline en dit voor
een verderzetting na de revalidatie. Verder is het zo dat de integratie van een waaier aan
fysieke activiteiten in het programma de functionaliteit van de patiënten / klanten optimaal zal
stimuleren en daardoor het functionele potentiëel van elke patiënt / klant zal maximaliseren.
Tevens zal het extreme karakter van sommige sport disciplines een optimale aanpassing en
fijnafstemming toe te laten van de aangeboden hulp in relatie tot de functionale
mogelijkheden van de patiënt/klant. Ten slotte is het zo dat een programma Aangepaste
Bewegingsactiviteit bij voorkeur georganiseerd dient te worden binnen in een integrerende
omgeving, met inbegrip van recreatieve en beroepsatleten, dwz. ervaringsdeskundigen,
teneinde de overdracht van kennis en ervaring van ervaringsdeskundigen naar
patiënten/klanten in revalidatie te maximaliseren, en de sociale integratie in de maatschappij
te optimaliseren.

3.3 Standaard Beroepen
Uitsluitend binnen in een aantal revalidatie centra doorheen Europa wordt het Programma
Aangepaste Bewegingsactiviteit erkend als zijnde een afzonderlijk onderdeel binnen in het
revalidatieprogramma en wordt het gecoördineerd door deskundigen (fysiotherapeuten of
lichamelijke onderwijzers) met een specialisatie in de Aangepaste Bewegingsactiviteit. Het
programma Aangepaste Bewegingsactiviteit wordt helaas te vaak bezien als een onderdeel
van een fysiotherapeutisch programma en wordt dientengevolge meestal gecoördineerd door
fysiotherapeuten. Zoals eerder vermeld is er momenteel geen wettelijke beroepsstatus voor de
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Aangepaste Bewegingsactiviteitstherapeuten, -specialisten, -onderwijzers, enz…., dwz. zij die
verantwoordelijk zijn voor het programma Aangepaste Bewegingsactiviteit binnen in een
revalidatieprogramma (in toekomstige aanhalingen zal de term ―programma coördinator‖
gebruikt worden). De ontwikkeling en de bescherming van een dergelijke professionale status
voor de coördinator Aangepaste Bewegingsactiviteit is gerechtvaardigd teneinde de
implementatie en de kwaliteit van een programma Aangepaste Bewegingsactiviteit te
optimaliseren.

3.4 Sleutelactiviteiten
Dit onderdeel beschrijft de sleutelactiviteiten die betrekking hebben tot de coördinator van het
programma Aangepaste Bewegingsactiviteit. Deze sleutelactiviteiten omvatten een reeks van
taken en plichten die overeen komen met de verantwoordelijkheden nodig om een programma
Aangepaste Bewegingsactiviteit te coördineren. Ze werden onderverdeeld in een aantal sleutel
toepassingsgebieden, bestaande uit een waaier van sleutel rollen met een aantal specifieke
sleutel functies. De sleutelactiviteiten van een programma Aangepaste bewegingsactiviteit
omvat 4 hoofdverantwoordelijkheden: planning, informatie en onderwijs, beoordeling en
evaluatie, en implementatie.
Planning
Het implementeren van een kwalitatieve en succesvol programma Aangepaste
Bewegingsactiviteit vereist een nauwgezette planning en samenwerking met andere
disciplines binnen in het revalidatieprogramma. Programma coördinators dienen op een
realistische wijze de waarden, de voordelen en de verantwoordelijkheden van aangepaste
bewegingsactivteiten binnen in het multidisciplinaire karakter van de revalidatie te
beoordelen, hierbij rekening houdend met het welzijn van de patiënt/klant en dit zowel tijdens
als na de revalidatiefase. Dit houdt eveneens een diep begrip in van de conditie, de functionale
mogelijkheden en potentiëel van de patiënt/klant, en de impact van het programma
Aangepaste Bewegingsactiviteit hierop. Dit houdt de mogelijke voordelen maar eveneens de
potentiële contra-indicaties, gezondheidsrisico‘s en risicofactoren in om aan lichamelijke
activiteiten deel te nemen.
De planningsactiviteiten van de programmacoördinator Aangepaste Bewegingsactiviteit kan
als volgt worden samengevat:
Beoordeel de rol en meerwaarde van een programma Aangepaste Bewegingsactiviteit
binnen in een multidisciplinair karakter van een revalidatieprograma.
- Identificeer de verantwoordelijkheden van een programma Aangepaste
Bewegingsactiviteit als zijnde een aanvullend onderdeel van het
revalidatieprogramma.
- Identificeer de sterke en zwakke schakels van het huidig gebruikte
revalidatieprogramma en het programma Aangepaste Bewegingsactiviteit.
- Identificeer de beschikbare en vereiste bronnen (faciliteiten, materiaal)
teneinde een APA programma te implementeren.
- Ontwikkel een structureel programma Aangepaste Bewegingsactiviteit in
samenwerking met een revalidatieteam.
- Identificeer de korte- en lange termijnsdoelstellingen van het programma
Aangepaste Bewegingsactiviteit.
Beoordeel de (beperkingen)mogelijkheden, risico factoren, noden en potentiëel van de
patiënt / klant.
- Versta de conditie van de patiënten/klanten en de consequenties met betrekking
tot de functionele (beperkingen)mogelijkheden, gezondheidscondities, enz…
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- Versta klinische onderzoeksgegevens (vb. Röntgenfoto's, analyses van de
wandelpas, cardiorespiratoire tests) en de conclusies en aanbevelingen van de
revalidatiespecialist.
- Beoordeel het huidige en potentiële functionele niveau van de patiënt / klant.
- Versta de respons van de patiënt / klant tegenover de lichamelijke activiteit.
Indentificeer en ga in op potentiële contra-indicaties, gezondheidsrisico‘s en
risicofactoren.
Informatie en onderwijs
Zoals reeds eerder vermeld zijn de voordelen van lichamelijke activiteiten en sport gedurende
en na de revalidatie ontelbaar. Teninde een verderzetting te verzekeren van een actieve
levensstijl na het ontsag uit de revalidatie, dienen patiënten/klanten voorzien te worden van
voldoende informatie aangaande mogelijke lichamelijke activiteiten en sport disciplines, en de
bestaande, door de gemeenschap georganiseerde, programma's voor lichamelijke beweging en
sportorganisaties in de omgeving waar de patiënt/klant woont.
Tegens zijn vele patiënten/klanten onwetend aangaande de consequenties van een achterstand
of beperking op hun functioneel potentiëel. Verdergaand hierop resulteert een achterstand of
beperking vaak in een andere reactie op oefening en sport, en kan zelfs leiden tot gevaarlijke
gezondheidssituatie's, indien hier geen rekening mee werd gehouden. Patiënten/klanten
dienen onderwezen te worden aangaande de voordelen van lichamelijke activiteiten en sport,
en de potentiële risico‘s van een zittende levensstijl op hun algemene welzijn. Het is daarom
belangrijk voor een programmacoördinator om de patiënten/klanten te onderrichten
aangaande de consequenties van een achterstand of beperking op het potentiëel van de
patiënt/klant, hoe het lichaam reageert op oefening, hoe deze reacties te interpreteren, hoe de
symptomen te herkennen die een contra-indicatie zijn voor lichamelijke activiteit en sport, en
hoe een antwoord te geven op deze symptomen en hoe ze te behandelen.
De informatie- en onderwijzende verantwoordelijkheden van de programmacoördinator
Aangepaste Bewegingsactiviteit kan als volgt worden samengevat:
Voorzie passende informatie om een verderzetting van een actieve levensstijl te
garanderen na de revalidatie.
- Informeer de patiënt/klant aangaande lichamelijke bewegingsprogramma's,
georganiseerd door de gemeenschap, en de voordelen op korte en lange termijn
van lichamelijke activiteit.
- Voorzie een database met informatie aangaande bedrijven en
gemeenschapsorganisaties teneinde een verderzetting van een actieve levesstijl
na de revalidatie te verzekeren.
- Voorzie informatie aangaande de wetgeving en mogelijke voordelen voorzien
door nationale, regionale en lokale overheidsinstanties met betrekking tot
lichamelijke beweging en sport na een revalidatie.
Onderwijs patiënten/klanten aangaande hun (beperkingen)mogelijkheden en hun
potentiëel door middel van lichamelijke activiteit.
- Onderwijs
de
patiënt/klant
aangaande
zijn/haar
functionele
(beperkingen)mogelijkheden, respons tegenover oefening, potentiële
gezondheidsrisico‘s, risicofactoren en contra-indicaties met betreking tot
lichamelijke activiteit.
- Onderwijs de patiënt/klant aangaande het herkennen en omgaan met
symptomen die eventueel tot gezondheidsrisico‘s, verwondingen, enz…
kunnen leiden.
- Onderwijs de patiënt/klant aangaande het APA programma en z‘n voordelen
gedurende de eigenlijke revalidatie.
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Beoordeling en Evaluatie
Teneinde een kwalitatief en succesvol programma Aangepaste Bewegingsactiviteit te kunnen
garanderen zijn er evaluaties van de kwaliteit van het programma Aangepaste
Bewegingsactiviteit nodig. Dit houdt een regelmatige controle in van de resultaten van het
programma en regelmatige fijnafstemmingen aan het programma en dit in een dialoog met
coördinators van andere andere disciplines in het revalidatieprogramma.
Hierboven dient de vooruitgang van de patiënt/klant op regelmatige basis beoordeeld te
worden, teneinde een maximale deelname en een optimaal resultaat voor alle
patiënten/klanten te verzekeren. Dit houdt eveneens het evalueren in van het niveau van de
lichamelijke conditie, het psychologische welzijn, en de sociale status van de patiënt/klant in,
alsook het aanpassen van de inhoud van het programma aan deze evaluaties, indien van
toepassing. De evaluatie activiteiten van de programmacoördinator Aangepaste
Bewegingsactiviteit kan als volgt worden samengevat:
Evalueer de effecten van het programma Aangepaste Bewegingsactiviteit als een
onderdeel van het revalidatie- en het post-revalidatieprogramma.
- Controleer de resultaten met betrekking tot de gezondheid van het programma
Aangepaste Bewegingsactiviteit.
- Bepaal de effecten van het programma Aangepaste Bewegingsactiviteit op de
functionele mogelijkheid van de patiënten/klanten in samenspraak met het
revalidatieteam.
Evalueer de respons van de patiënt/klant tegenover de lichamelijke beweging,
zijn/haar vooruitgang, en vergelijk deze met het vooropgestelde doel.
- Beoordeel en evalueer het lichamelijk en psychologisch welzijn van de patiënt
/ klant en z‘n vooruitgang, en pas aan indien nodig.
- Beoordeel de motivatie van de patiënt/klant aangaande het programma
Aangepaste Bewegingsactiviteit en ga hierop in, indien nodig.
- Controleer en beoordeel de respons op de lichamelijke activiteit teneinde een
veilige en succesvolle deelname te verzekeren.
- Maak nota van de individuele ontwikkeling en vooruitgang in
overeenstemming met de doelstellingen van de revalidatie en het APA
programma.
- Identificeer hulpmiddelen, methoden, enz… teneinde de functionele
mogelijkheden van de patiënt/klant in het dagdagelijkse leven en met
betrekking tot de lichaamsbeweging te optimaliseren.
Implementatie
De hoofd sleutelactiviteit van de programma coördinator Aangepaste Bewegingsactiviteit is
het implementeren, het coördineren en het toepassen van het programma Aangepaste
Bewegingsactiviteit. Dit omvat de ontwikkeling van een geïndividualiseerd programma,
afgestemd op de specifieke noden van elke patiënt/klant, en alsnog toepasbaar binnen in een
groepsomgeving met daarin opgenomen het totale schema van het revalidatieprogramma. De
implementatie van een succesvolle programma coördinator Aangepaste Bewegingsactiviteit
omvat eveneens een optimale deelname aan het invoegen van een waaier aan lichamelijke
activiteiten en sporten in het programma, en tevens door middel van het aanpassen van de
instructies, door aanmoedigingen, door regels en door omgevingen, wanneer deze passend
zijn. Ten slotte wordt het aanbevolen om een deel van het programma Aangepaste
Bewegingsactiviteit te organiseren in een omgeving binnen in het gemeenschapsleven
teneinde een actieve levensstijl na de revalidatie te verzekeren, een maximale overdracht van
ervaring van atleten en ervaringsdeskundigen te garanderen naar patiënten/klanten in
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revalidatie toe, en het reïntegratieproces van de patiënt/klant in de maatschappij te
optimaliseren.
De implementatie activiteiten van de programmacoördinator Aangepaste Bewegingsactiviteit
kan als volgt worden samengevat:
Implementeer een geïndividualiseerd programma Aangepaste Bewegingsactiviteit in
het revalidatieprogramma dat aanvullend is aan de andere disciplines.
- Ontwikkel een structureel en geïndividualiseerd APA programma in
samenwerking met het multidisciplinaire team.
- Vergemakkelijk en optimaliseer de deelname door middel van het aanpassen
van de instructies, door aanmoedigingen, door regels en door omgevingen,
wanneer deze passend zijn.
- Initieer lichamelijke activiteiten in het gemeenschapsleven.

3.5 Bekwaamheden
Het beheersen van de hierbovenvermelde sleutelactiviteiten om een kwalitatieve, veilige en
succesvol programma Aangepaste Bewegingsactiviteit in een revalidatie te leiden vereist de
ontwikkeling van een waaier aan competenties die verweven zijn binnen in deze sleutel
activiteiten. Deze competenties omvatten specifieke achtergrondskennis in combinatie met
een variëteit aan vaardigheden, en kunnen onderverdeeld worden in een aantal therapeutische,
pedagogische en managementsaspecten.
Therapeutische competenties
De competenties met betrekking op de therapeutische aspecten van de programma‘s
Aangepaste Bewegingsactiviteit worden hoofdzakelijk geassociëerd met de kenmerken van
het doelpubliek, en de impact van lichamelijke activiteit en sporten op het potentiëel en het
welzijn van het doelpubliek. Het coördineren van een programma Aangepaste
Bewegingsactiviteit in de revalidatie vraagt om een diepgaande kennis van de consequenties
van een een achterstand of beperking op de functionele status en het algemene welzijn van de
patiënt/klant, alsook z‘n consequenties met betrekking tot de respons van de patiënt/klant
tegenover lichamelijke activiteit en sporten. Dit omvat een begrip van de pathalogie van de
patiënten/klanten en de consequenties hiervan met betrekking tot de functionele
(beperkingen)mogelijkheden, gezondheidscondities, enz…; een begrip van klinische
onderzoeksgegevens (vb. Röntgenfoto's, analyses van de wandelpas, cardiorespiratoire tests,
psychologische evaluaties) en de conclusies en aanbevelingen van de revalidatiespecialisten
vanuit andere disciplines; het beoordelen van het huidige en potentiële functionele niveau van
de patiënt / klant; en een begrip van de respons van de patiënt / klant tegenover de
lichamelijke activiteit; identificeer en ga in op potentiële contra-indicaties,
gezondheidsrisico‘s en risicofactoren. Het hoofddoel van deze competenties is het garanderen
van een kwalitatief en succesvol programma Aangepaste Bewegingsactiviteit, en het
verzekeren van een veilige omgeving voor de implementatie van en de deelname aan het
programa.
Teneinde naast dit alles ook de functionele status van de patiënt/klant overeen te stemmen met
het vooropgestelde programma, het streven en de doelstellingen is het noodzakelijk om
regelmatige vooruitgangsevaluties te ontwikkelen, te houden en te interpreteren en dit door
middel van directe beoordelingen zoals testen in het veld en in labaratoria, vragenlijsten,
enz… en door middel van indirecte beoordelingen zals teamvergaderingen, observaties, enz…
en het is bovendien eveneens belangrijk om deze vooruitgangsbeoordelingen te verstaan in
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overeenstemming met de doelstellingen van het programma en het potentiëel van de
patiënt/klant, en het geïndividualiseerde schema aan te passen indien nodig.
Therapeutische kennis en vaardigheden houden verder nog in:
Versta het aangepaste model voor algemene recreatie en sport voor patiënten/klanten,
met inbegrip van hun persoonlijk profiel, de implicaties gerelateerd tot hun functie, de
specifieke vereisten voor de activiteit, en het doel tot deelname.
Versta en evalueer de co-relatie tussen de determinanten van de menselijke
functionering.
Versta en evalueer de impact van een beperking op het menselijk functioneren.
Beoordeel en schat het potentiëel tot activiteit in van de patiënt/klant door middel van
tests, observaties, ens… en beschrijf het resulterende functionele profiel.
Versta de pathofysiologische basis van chronische ziekte, beperking en afwijking.
Het verstaan van de impact en de risico‘s van lichamelijke activiteit.
Het kennen van de impact van geneesmiddelen op het uitoefenen van prestaties
Versta indicaties en contra-indicaties in de sporten en aangepaste
bewegingsactiviteiten in de revalidatie voor bepaalde specifieke doelgroepen.
Beheers de kunde om programma‘s Aangepaste Bewegingsactiviteit veilig toe te
passen, met inbegrip van regelmatige evaluaties, gebruik makend van risico
stratificatie en een doorlichting voor het programma.
Pedagogische competenties
De pedagogische aspecten in de programma‘s Aangepaste Bewegingsactiviteit omvatten
hoofdzakelijk vaardigheden met betrekking tot het werken met groepen, het onderwijzen van
strategieën, en principes om lichamelijke activiteiten en sporten aan te passen. Gezien de
specifieke kenmerken van het doelpubliek hebben de instructies, de aanmoedigingen, de
regels en de omgeving van de lichamelijke activiteit of sport vaak aanpassingen nodig om
patiënten/klanten maximaal te motiveren, en een optimale en succesvolle deelname te
verzekeren. Pedagogische aspecten worden vaak verwaarloosd in de revalidatieomgeving
maar ze dragen desalniettemin een sleuteldeterminant bij in de kwaliteit en het succes van het
programma Aangepaste Bewegingsactiviteit. Pedagogische kennis en vaardigheden houden
verder nog in:
Versta de theorie van de ontwikkeling van een programma.
Beheers onderwijs-, training en vormingsvaardigheden (didactische vaardigheden),
noodzakelijk voor een goed uitgebalanceerde benadering in een therapeutische
omgeving.
Versta de principes van het aanpassen van activiteiten, spelletjes en sporten.
Beheers een uitgebreid overzicht aangaande sporten voor minder-validen.
Versta de sport-specifieke materialen en de gebruiksinterfaces.
Wees bekwaam om de activiteiten aan te passen tot het functionele potentiëel van de
deelnemers.
Versta de hoofdcomponenten die een invloed uitoefenen op aangepaste bewegingssituaties.
Beheers de professionele vaardigheid om een aanpassing te initiëren en te verwerken.
Management competenties
Het optimaliseren van zowel het programma Aangepaste Bewegingsactiviteit alsook het
volledige revalidatieprogramma op z‘n geheel vereist een begrip van het multidisciplinaire
karakter van revalidatie, en van de inhoud en de relatieve bijdrage van de verschillende
disciplines binnen in het programma. Dusdoende moeten programma coördinators in staat zijn
36

het best passende programma Aangepaste Bewegingsactiviteit aan te bieden, rekening
houdend met de verschillende disciplines binnen de revalidatie, en de waarde van de relatieve
bijdrage van het programma Aangepaste Bewegingsactiviteit aan het revalidatieprogramma.
Management kennis en vaardigheden houden verder nog in:
Beheers management strategieën met inbegrip van een benadering via een
planningsmodel dat voorziet in sportieve en lichamelijke activiteiten voor mensen met
beperkingen, gebreken, handicaps, achterstanden, enz…
Beheers die vaardigheden die nodig zijn ter voorbereiding van een strategisch beleid
voor het management van en de integratie van programma‘s Aangepaste
Bewegingsactiviteit binnen in het multidisciplinaire karakter van de revalidatie.
Versta de waaier aan lichamelijke activiteits- en sportorganisaties binnen het
gemeenschapsleven waarvoor de patiënten/klanten van een programma Aangepaste
Bewegingsactiviteit in aanmerking komen

3.6 Leerplan vereisten
Huidige status: Studierichtingen Aangepaste Bewegingsactiviteit en oriëntaties in
academische leerplannen
De meeste Europese landen hebben cursussen Aangepaste Bewegingsactiviteit ingeplant in de
academische leerplannen van fysiotherapie, lichamelijke opvoeding en Menswetenschappen.
Deze zijn echter vaak beperkt tot een inleidingsles met als doel het aanbieden van een
samenvattend overzicht van de Aangepaste Bewegingsactiviteit als een toepassingsdomein.
Dientengevolge lost de cursus vaak op in het volledige leerplan gezien het slechts een beperkt
aantal praktische hulpmiddelen aan biedt en geen enkele voor toekomstige deskundigen die in
aanraking komen met de Aangepaste Bewegingsactiviteit. Hierbij komt met betrekking tot de
ontwikkeling van de hierboven vermelde competenties van de programma coördinators dat de
sterkte van de fysiotherapeutische programmas vaak het zwakke punt is van de lichamelijke
opvoeding en de kinesiologische programma‘s, en vice versa. Een controle van de inhoud van
de programma‘s fysiotherapie, lichamelijke opvoeding en kinesiologie met betrekking tot de
competenties voor programma coördinators Aangepaste Bewegingsactiviteit geeft aan dat
fysiotherapeutische programma‘s een maximale aandacht schenken aan de therapeutische
context en dit daar waar de pedagogische aspecten van de Aangepaste Bewegingsactiviteiten
vaak verwaarlossd worden. Anderzijds is het zwaartepunt van de programma‘s lichamelijke
opvoeding en kinesiologie hoofdzakelijk pedagogisch van aard, met minder aandacht voor de
aangepaste bewegingsactiviteiten in een therapeutische context. Er dient hierenboven gezegd
te worden dat de implementatie van de cursussen Aangepaste Bewegingsactiviteit in de
programma‘s lichamelijke opvoeding en kinesiologie doorheen Europa minder algemeen
georganiseerd is. Sommige programma‘s verlenen uitsluitend aandacht aan de pedagogische
aspecten van de Aangepaste Bewegingsactiviteiten, waar anderen zich hoofdzakelijk richten
op actieve levensstijlen en recreatiesporten voor specifieke doelgroepen. Dientengevolge kan
er gezegd worden dat de bestaande programma‘s niet optimaal zijn om deskundigen aan te
leveren die in staat zijn om een kwalitatief programma Aangepaste Bewegingsactiviteit te
coördineren als zijnde een onderdeel van het revalidatieprogramma.
Vele Europese Universiteiten en Hoge Scholen bieden een specialisatie ―Aangepaste
Bewegingsactiviteit‖ aan op doctoraatsniveau (Master-niveau) binnenin de leerplannen voor
Lichamelijke opvoeding of Kinesiologie en dit naast andere mogelijke specialisaties zoals
"Conditie en Gezondheid‖, ―Training en Coaching‖,‖Sportmanagement‖, ―Sportpsychologie‖,
―Sportpedagogie‖, enz… Al de specialisaties Aangepaste Bewegingsactiviteit doorheen
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Europa omvatten desalniettemin wel alle doel publieken (bv. personen met lichamelijke,
fysiologische, intellectuele of psychologische beperkingen, ouderen, oorlogsveteranen,
slachtoffers van mishandeling, enz…), alle doel niveau‘s (van lichamelijke activiteiten
gerelateerd tot de gezondheid tot recreatie- en elite sporten), en alle professionale disciplines
(onderwijs, conditie en gezondheid, training en coaching, management, sportpsychologie,
enz…).De huidige bestaande programma‘s zijn daardoor enkel in staat om een uitgebreid,
doch nog steeds beperkt, overzicht aan te bieden van het volledige domein, in plaats van
deskundigen te specialiseren in een specifieke professionele discipline. Als een gevolg
hiervan zijn studenten die afstuderen van een specialisatie Aangepaste Bewegingsactiviteit op
niveau van hun discipline onvoldoende gewapend om te wedijveren met hun gelijken die
afstuderen in een andere specialisatie.
Verdere aanbevelingen voor studies in APA
Omwille van de hierboven vermelde argumenten dienen de curssussen Aangepaste
Bewegingsactiviteit uitgebreid te worden, geoptimaliseerd te worden en geïntegreerd te
worden in de leerplannen om de tekorten van de bestaande programma‘s weg te werken. Dit
kan gerealiseerd worden door middel van aanvullende verplichtende cursussen zoals
"Indicaties en contra-indicaties van sporten en aangepaste bewegingsactiviteiten in de
revalidatie‖ en ―Pedagogische aspecten in Aangepaste Bewegingsactiviteiten‖ in de bestaande
leerplannen voor medische en paramedische deskundigen alsook voor lichamelijke
onderwijzers en kinesiologen.
Tevens is het met betrekking tot de academische specialisaties aanbevolen om een
specialisatie Aangepaste Bewegingsactiviteit te ontwikkelen, bestaande uit een stevige
inleidende truncus communis die alle toepassingsgebieden van de Aangepaste
Bewegingsactiviteit bevat, met specialisaties die een onderscheid maken, gebruik makend van
een discipline in plaats van een onderscheid gebaseerd op een onderverdeling van het
doelpubliek, zoals later in de tekst voorgesteld zal worden. Naar de toekomst toe is het
daarentegen aanbevolen om te streven naar een implementatie van voldoende cursussen
Aangepaste Bewegingsactiviteit in de leerplannen van de Fysiotherapie, lichamelijke
opvoeding en kinesiologie en hun specialisaties, in plaats van een afzonderlijke specialisatie
―Aangepaste Bewegingsactiviteit‖ te organiseren.
Uiteindelijk zou het doel van alle cursussen en leerplannen moeten zijn om deskundigen
(fysiotherapeuten, conditie- en gezondheidsonderwijzers, trainers en coaches, managers,
sportpsychologen, enz…) aan te leveren, allen met voldoende competenties,
achtergrondsinformatie en vaardigheden (zie verder) om de sleutel activiteiten te beheersen
die nodig zijn om een waardevol, kwalitatief en succesvol programma Aangepaste
Bewegingsactiviteit te ontwikkelen, organiseren en coördineren binnen in het
multidisciplinaire karakter van de revalidatie.

3.7 Toekomstige Aanbevelingen
De onderzoeken en de vergadering van de partners die werden gehouden doorheen het
verloop van dit project onthulden een aantal nieuwe inzichten met betrekking tot de
implementatie van de aangepaste bewegingsactiviteiten in de revalidatieprogramma‘s, de
professionele status van programma coördinators Aangepaste Bewegingsactiviteit, en de
opleiding van deskundigen in de revalidatie. De volgende toekomstige aanbevelingen, ter
optimalisatie van de kwaliteit van het programma Aangepaste Bewegingsactiviteit binnen in
een multidisciplinaire karakter van de revalidatie, kunnen als volgt samengevat worden:
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Ontwikkel een wettelijke structuur en nomenclatuur van aangepaste
bewegingsactiviteiten, zodanig dat het programma Aangepaste Bewegingsactiviteit
kan overwogen worden als zijnde een volledig erkende discipline in de revalidatie.
De fragmentatie van medische en paramedische zorg in een variëteit van kleine
revalidatie-onderdelen resulteert in een verminderde deskundigheid en verminderde
financiering per onderdeel. Een centralisatie van revalidatieprogramma‘s in slechts
een aantal gespecialiseerde centra is daardoor gerechtvaardigd teneinde een optimaal
en kwalitatief revalidatieprogramma te verzekeren.
Initieer en vergemakkelijk de samenwerking tussen revalidatiecentra en
sportorganisaties
en
lichamelijke
bewegingsorganisaties
binnen
het
gemeenschapsleven door middel van een gesubsidiëerd bestuur van regionale sporten
en lichamelijke beweging.
Creëer gouvernementeel erkende en gesubsidieerde mandaten voor de tewerkstelling
van een programma coördinator in alle revalidatie centra die verantwoordelijk is voor
de ontwikkeling, organisatie en coördinatie van het programma Aangepaste
Bewegingsactiviteit als een aanvulling op de andere disciplines binnen in het
revalidatie programma.
Voorzie de middelen om academisch geschoolde experts Aangepaste
Bewegingsactiviteit toe te laten een programma Aangepaste Bewegingsactiviteit te
ontwikkelen, te optimaliseren, te implementeren en te evalueren als zijnde een
specialisatie binnen de bestaande leerplannen voor medische en paramedische
deskundigen alsook voor de onderwijzers lichamelijke opvoeding en kinesiologen.
Voorzie de middelen om academisch geschoolde experts Aangepaste
Bewegingsactiviteit toe te laten de nodige cursussen Aangepaste Bewegingsactiviteit
in de bestaande leerplannen voor medische en paramedische deskundigen alsook voor
onderwijzers Lichamelijke Opvoeding en kinesiologen te definiëren, te ontwikkelen,
te optimaliseren, toe te voegen en/of aan te passen, te implementeren en te evalueren.
Integreer aanvullende verplichte cursussen zoals ―Indicaties en contra-indicaties van
sporten en aangepaste bewegingsactiviteiten in revalidatie‖ en ‖Pedagogische aspecten
van Aangepaste Bewegingsactiviteiten‖ in de bestaande leerplannen voor medische en
paramedische deskundigen alsook voor onderwijzers lichamelijke opvoeding en
kinesiologen teneinde deskundigen aan te leveren met voldoende competenties om een
waardevol, kwalitatief en succesvol programma Aangepaste Bewegingsactiviteit te
ontwikkelen, te organiseren en te coördineren binnen in het multidisciplinaire karakter
van de revalidatie.
Verbeter de attitude van de medische en paramedische deskundigen met betrekking tot de
rol van sporten en lichamelijke activiteiten als zijnde een aanvullende discipline in de
bestaande revalidatieprogramma's door middel van de integratie van cursussen
Aangepaste Bewegingsactiviteit in de respectievelijke leerplannen.
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4 AANGEPASTE BEWEGINGSACTIVITEITEN IN
HET ONDERDEEL “SPORT”
Natalia Morgulec-Adamowicz en José Pedro Ferreira
Sport wordt vaak gezien als een spel. Een spel is per definitie een gebruik zonder
functioneel nut dat zowel intellectuele als lichamelijke componenten bevat (Guttmann 2004)
dat eenvoudigweg wordt nagestreefd voor het plezier. In een georganiseerde vorm wordt het
spelen een spel. Desalniettemin kunnen spelen competitief en niet-competitief van aard zijn.
De competitieve spelen zijn gekend onder de noemer ―wedstrijden‖ en kunnen op hun beurt
onderverdeeld worden in intellectuele en lichamelijke componenten. Sport bevat zowel
intellectuele als lichamelijke componenten maar in Europa bejubelen we voornamelijk de
lichamelijke aard van de sport. Gezien de complexe overeenstemmingen tussen het spelen,
spel en sporten varieert de definitie van sport sterk doorheen Europa. In het algemeen kan
sport onderverdeeld worden in: (a) deelnemende sport en (b) prestatiesport. Sommige auteurs
maken dan ook nog een onderscheid tussen sport voor kinderen en elitaire prestatiesporten
(Sports Coach UK), terwijl anderen ook de lichamelijke conditie en gezondheid en de
ontspanning buitenshuis (avontuurlijk) als zijnde een onderddeel van een sport meetellen
(Pilkington). Ongeacht dit alles is sport een groeiend sociaal fenomeen in Europa en z‘n
belangrijkheid kan aangetoond worden door een publicatie, uitgebracht door EG commissie
van sport, (EG Commissie, 2007, blz 3) die sport definieert als:
….een toepassingsgebied van menselijke activiteit die in grote mate de interresse van
de burgers van de Europese Unie opwekt en die een enorm potentiëel bezit om deze
samen te brengen, zich uitstrekkend tot allen, ongeacht de leeftijd of sociale origine.
Volgens een zogenaamde Eurobarometer studie van November 2004 nemen bij
benadering zo‘n 60% van de Europese burgers op regelmatige basis deel aan
sportactiviteiten binnen in of buiten zo‘n 700.000 clubs, die op hun beurt leden zijn
van een overvloed van verenigingen en federaties. Het leeuwendeel van de
sportactiviteiten vind plaats in amateur structuren. Professionele sport is van groeiend
belang en draagt in gelijke mate bij tot maatschappelijke rol van de sport. Bovenop het
verbeteren van de gezondheid van de Europese burgers heeft de sport eveneens een
opvoedende dimensie en speelt het een sociale, culturele en recreatieve rol. De
maatschappelijke rol van de sport bevat eveneens het potentiëel om de Unie‘s externe
relaties te versterken.
Het is overduidelijk een belangrijk onderwerp en een deel van de potentie van de sport, die
door sport-deskundigen werd geïdentificeerd alsook door Europese politieke leiders, is precies
z'n vermogen om de deelname van personen met beperkingen aan de sport te omvatten. De
EG commissie moedigt de lidstaten en sportorganisaties aan om de sportinfrastructuur aan te
passen en rekening te houden met de noden van mensen met beperkingen. ―Lidstaten en
lokale besturen dienen te verzekeren dat de sportzalen en voorzieningen toegankelijk zijn
voor mensen met beperkingen. Specifieke criteria zouden aangenomen moeten worden om
een gelijke toegang voor alle leerlingen, en in het bijzonder voor kinderen met beperkingen, te
verzekeren Een opleiding van begeleiders, vrijwilligers en personeel van cubs en organisaties
met het oogmerk om mensen met beperkingen te verwelkomen, zal worden gepromoot
(Overheidspublicatie aangaande Sport, blz. 7-8).‖
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4.1 Huidige stand van de aangepaste Sporten in Europa
De huidige situatie van de Aangepaste Bewegingsactiviteit (APA) in Europa wordt op een
duidelijke en diepgaande wijze beïnvloed door de idee van heterogeniteit. In weerwil van de
gemeenschappelijke richtlijnen en het beleid aangaande de Opvoeding en Sport van de
Europese Gemeenschap, ondersteund door verschillende overeenkomsten, en in weerwil van
officiële rapporten (the Bologna Process, the 2010 Education and Training Programme, the
1997 Amsterdam Treaty's Declaration on Sport, 1998 Helsinki Report on Sport, the 2000
Nice´s Council Declaration on Sport, the 1992 Recommendation 1185 on rehabilitation
policies for the disabled) die zich opstapelden gedurende de laatste twee decennia, met het
doel om te voorzien in gelijkaardige opportuniteiten voor alle Europese burgers, is de realiteit
echter anders. Europa wordt nog steeds gekenmerkt door een grote diversiteit aan sociale-,
onderwijs- en gezondheidssystemen met verschillende prioriteiten, die onder sterke invloed
staan van het regionale beleid alsook onder de invloed van de economische sterkte van elk
van de individuele leden.
In de sportwereld wordt deze heterogeniteit van beleidsvormen duidelijk geaccepteerd
aangezien de Europese Unie verondersteld wordt om slechts een mindere en grotendeels
indirecte rol te spelen in het sportbeleid, omdat (a) de sport normalerwijze buiten de
bevoegdheden valt van de lidstaten van de Europese Unie en (b) omdat de sport over het
algemeen gesproken intern, op Europees continentaal niveau (hetgeen niet gelijkgesteld is aan
het niveau van de Europese Unie), of op wereldniveau georganiseerd word.De idee van
heterogeniteit werd eveneens sterk ondersteund door een voortdurende toename van nieuwe
leden, steeds de diversiteit van de Unie vergrotend dank zij de verrijking en de zijn groei,
maar ook door de verschillende ontwikkelingsniveau's die een directe invloed uitoefenen op
het type van dienstverlening en de kwaliteit van de die dienstverlening, die aangeleverd wordt
aan de Europese burgers in de verschillende lidstaten.
Aangezien APA zich voornamelijk toespitst op een professionele dienstverlening en
op een academisch studiegebied, kan er verwacht worden dat de kwaliteit en de
beschikbaarheid van de APA diensten van Europees land tot land zal verschillen, en hierbij
ten zeerste beïnvloed door het Onderwijs-, het Sport- en het Gezondheidsbeleid en prioriteiten in elk van de lidstaten. Sommige landen bieden een goed kwalitatieve
dienstverlening en een goed systeem van onderwijs aan, aan hun deskudigen die werken met
personen met een beperking, terwijl andere landen goed ontwikkelde academische
studierichtingen in APA aanbieden, doch een beperkte dienstverlening en nog andere landen
hebben noch een dienstverlening, noch studieprogramma's.
Vier uitgesproken groepen van Europese landen kunnen geïdentificeerd worden op
basis van de informatie die vergaard werd gedurende dit project, en dit in tien verschillende
Europese landen:
Landen waar APA reeds bestaat als een beroepsactiviteit die voorziet in diensten aan de
drie verschillende interventie-toepassingsgebieden (onderwijs, sport en revalidatie) en de
geleverde diensten worden gefinanciëerd door de nationale onderwijs-, sport- en
gezondheidsbesturen (vb: Finland);
Landen waar APA bestaat als een beroepsactiviteit in één van de drie interventietoepassingsgebieden en diensten van de andere twee worden aangeboden door andere
deskundigen met ervaring in de APA (vb:België, de republiek Tsjechië, Frankrijk,
Zweden);
Landen waar APA niet bestaat als een officiëel erkende beroepsactiviteit maar waar APA
diensten voorzien worden voor alle interventie-gebieden (onderwijs, sport en revalidatie)
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door andere deskundigen met een achtergrond in APA1 (onderwijzers lichamelijke
opvoeding, coaches of fysiotherapeuten) (vb:Ierland, Letland, Polen, Portugal, Verenigd
Koninkrijk);
Landen waar APA niet bestaat als een officiëel erkende beroepsactiviteit en waar APA
diensten aangeboden worden door geen of door slecht gekwalificeerde deskundigen
(vrijwilligers).

4.2 Hebben we werkelijk APA deskundigennodig?Zo ja, waarom?
Sommige mensen zouden dit als een utopisch standpunt kunnen beschouwen maar we staan
voor een idealistische aanpak waarin het zo is dat we geen APA deskundigen nodig zouden
hebben, mocht de integratie reeds een feit zijn in elke Europese partner staat.Alle deskundige
zouden in dat geval een APA achtergrond bezitten in de opvoeding, de sport en de revalidatie
en zouden allen gekwalificeerd zijn om een antwoord te kunnen bieden aan de noden van de
kinderen, de jongeren en de volwassenen met een beperking. Van dit standpunt uitgaande
zullen we in de toekomst misschien geen nood meer hebben aan APA deskundigen in Europa
en zullen de huidige noden slechts van tijdelijke aard zijn. De huidige realiteit in Europa is
echter anders, en ja we hebben APA deskundigen nodig in Europa en ja we zullen hen
waarschijnlijk veel langer nodig hebben dan we vermoeden want vele Europese landen bieden
nog geen goede kwalitatieve APA diensten aan, en vele kinderen, jongeren en volwassenen
met beperkingen hebben nog steeds geen toegang tot dezelfde sport- en
bewegingsmogelijkheden in vergelijking met andere individuen zonder beperkingen. Helaas
ziet de toekomst er niet zo rooskleurig uit aangezien het recente beleid in sommige
deelnemende staten een langzame mindering vertoont of zelfs belangrijke schrappingen
vertoont in de investeringen die gemaakt werden om de kwaliteit van de APA diensten die nu
reeds aangeboden worden te behouden of te verbeteren en dit gebaseerd op politieke en
economische beslissingen.

4.3 Hebben we APA deskundigen nodig binnen de sportwereld?
Jazeker. In de laatste decennia is het aantal atleten met beperkingen die deelnemen aan de
sport drastisch gestegen. De topsport voor atleten met beperkingen is meer en meer
georganiseerd, hoog competitief en heeft het potentieel bereikt tot het creëren van zelfs meer
noden en dit zowel op psychologisch, technisch en taktisch niveau, die op hun beurt een
grotere ervaring vereisen en grotere diepgang van de opleidingsvaardigheden en kennis dan
deze die enkel vereist zijn voor therapeutische en recreatiedoeleinden.
Doorheen de jaren is de impact die de minder-validen sport heeft op de maatschappij
vergroot en dit als een gevolg van een grote wordende mediabelangstelling naar de mindervalidensport toe en door het integratiebeleid dat geïmplementeerd werd in de meeste Europese
landen. Anderzijds realiseerden economische belangen zich dat de minder-validen
sportwereld een onontgonnen gebied is voor publicitaire en zakelijke doeleinden waardoor
beter mogelijkheden en condities aangeboden worden aan de topatleten in de mindervalidensport; helaas met een prijskaartje. Een hoger competitief niveau, de druk voor betere
prestaties, verschillende competitieomgevingen, meer druk komende van de media, de
1

In deze landen zou de deskundige die voorziet in APA diensten erkend kunnen worden als zijnde een APA
deskundige, mocht APA erkend worden als een beroep
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commerciële belangen van de sponsors zijn slechts enkele voorbeelden van de manier waarop
de minder-validen sport heden het potentieel heeft bereikt om angstgevoelens teweeg te
brengen bij vele deelnemers aan de minder-validensport. Deze nieuwe realiteit dringt de
noodzaak op tot meer gespecialiseerde psychologische behandeling en training alsook voor de
ontwikkeling van nieuwe competenties en ervaringen voor een nieuwe generatie APA
coaches, die zowel in een recreationele en/of een pofessionele sport-context.
Deze nood voor APA deskundigen in de sport is tevens ook erkend door en bevestigd
door een recente herziening van de Europese Unie‘s 5-niveau‘s structuur voor de kwalificatie
en de erkenning van de onderwijskwalificaties, wanneer het de noodzaak belichtte voor een
gelijkheid van sportmogelijkheden als zijnde een rode draad doorheen het Europese
Kwalificatie Kader, en waar het voorzag in een sterke benadrukking van de integratie van
minderheden (ENSEE, 2007) en de nood voor voldoende onderwijskwalificaties teneinde de
opportuniteiten te voorzien om met deze groepen te werken.

4.4 Welk soort deskundigen hebben we nodig?
We hebben gekwalificeerde en talentvolle deskundigen nodig die in staat zijn om tegemoet te
komen aan de noden van de atleet met betrekking tot de minder-validen sport.
Gekwalificeerde sportdeskundigen die in staat zijn om goede kwalitatieve training sessies in
overeenstemming met de noden van de atleten te beoordelen, te plannen, voor te schrijven en
te controleren, en ook om het gedrag van de atleten te verstaan tijdens de training en tijdens
de competitie zijn eveneens van groot belang, alsook de kunde om hen te motiveren en hun
oog te richten op de vooropgestelde doelen, teneinde hen als atleten te bekrachtigen en hun de
gelegenheid te bieden hun prestaties te verbeteren.
Het EUSAPA project heeft als doel de hoofdrichtlijnen te verschaffen voor de sleutel
rollen en de sleutel functies en eveneens om een kader te verschaffen van kennis,
competenties en vaardigheden voor deskundigen die werken in de minder-validensport / APA
onderwijs. Deze soort van richtlijnen die in het eerste stadium van het project werden
ontwikkeld zijn van algemene aard, en toepasbaar op beide niveau‘s voor professionele
doeleinden in het toepassingsgebied van het onderwijs (ENSSEE, 2007):
a) Trainer van deelname-georiënteerde sportlui, dwz. trainers die betrokken zijn bij de vrije
tijd en de niet formele competitietraining alsook de trainers die betrokken zijn bij lagere nietcompetitieve ontwikkelingsniveau‘s;
b) Coach of prestatiegerichte atleten, dwz. coaches die betrokken zijn bij formele
talentgerichte atleten/teams en hoge prestatieniveau‘s.
De verdere fases van dit project zullen hun aandacht richten op het definiëren van specifieke
competenties, vaardigheden en kennis zich baserende op de herziene structuur van 4 niveau‘s
ter erkenning van de competenties en kwalificaties voor coaches, zoals gesuggereerd door
ENSSEE (2007), een verder inzicht voorziend in de minimum kwalificaties die nodig zijn
voor elk niveau.

4.5 Wat kunnen we doen teneinde de situatie te verbeteren?
De belangrijkste bijdrage tot het Europese niveau in het project Aangepaste
Bewegingsactiviteit is het voorzien van richtlijnen teneinde het niveau van de dienstverlening
in APA te verbeteren en dit zowel op lokaal als op Europees niveau en daardoor nog meer
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bewijsmateriaal aanbrengend voor de noodzaak van een APA als een beroep in Europa. De
hoofddoelen van het project zijn:
(a) Om de professionele vaardigheden te beschrijven in elk van de drie toepassingsgebieden
van de Aangepaste Bewegingsactiviteiten: (1) bijzonder lichamelijk onderwijs op de scholen;
(2) Aangepaste sporten en recreatie; (3) Aangepaste bewegingsactiviteiten in revalidatie;
(b) Het identificeren van de noden voor elk afzonderlijk APA gebied en dit in alle
deelnemende landen;
(c) Het definiëren van academische normen (specifieke competenties en opleidingsresultaten
met betrekking tot het onderwerp) in de drie toepassingsgebieden van APA en het
ontwikkelen van een internationaal academisch kader teneinde de kwaliteit van de
professionele vorming in het APA veld op Europees niveau te garanderen.

4.6 APA coach – Beroepsbeschrijving
De aard van het werk van sport coachen (in sommige landen ook trainers genoemd) en van
onderwijzers is reeds beschreven door de European Classification of Sport and Sport Related
Occupations (NEORS2) hetgeen een Europese classificatie is voor de sport gerelateerde
beroepen uitgegeven door de European Observatoire of Sport and Employment (EOSE). Sport
coachen en onderwijzers plannen, ontwikkelen, implementeren en evalueren de
trainingsprogramma‘s en sessies teneinde de vooruitgang van atleten/teams (deelnemers aan
prestatie-gerichte sporten op een competitief of op een hoog prestatieniveau) of sportmensen
(deelname-georiënteerde sportdeelnemers, inclusief kinderen, adolescenten en volwassenen
op een beginnersniveau of op een voortdurend niet competitief niveau) te begeleiden in één
enkele sport en dit op identificeerbare stadia in het ontwikkelingplan van de
atleten/sportmensen (EOSE, 2008a).
Teneinde de aard van het werk van de APA coaches te beschrijven en te specifiëren
werd de methodology of The Sport and Active Leisure Sector Qualification Strategy (stap 3)
gebruikt (EOSE, 2008b). Om de sleuteltaken en activiteiten die door de werknemer worden
ondernomen te identificeren werd door de EOSE-aanpak (in de derde stap van de strategie)
aanbevolen om studie‘s te gebruiken en groepen van deskundigen te verzamelen. In het
EUSAPA project werd de studie opgemaakt door deskundigen van 10 deelnemende landen
(België, de republiek Tsjechië, Finland, Frankrijk, Ierland, Letland, Polen, Portugal, Zweden,
Verenigd Koninkrijk) en werd het aangeboden aan trainers van sport en/of recreatieve
federaties, organisaties en verenigingen voor individuen met en zonder beperkingen en dit op
nationaal, regionaal en lokaal niveau (vb. Het Tsjechisch Olympisch comité, Pools
paraolympisch comité, Great Britain Wheelchair Basketball Association,Special Olympics
Ierland, de Zweedse basketbalfederatie, Rekryteringsgruppens, Association of Physical
Culture, Sport and Truism of Blind and Weakseeing ―CROSS) in alle partner landen. Hier
boven vroegen de deskundigen aan geselecteerde APA trainers naar hun werkactiviteiten in
dewelke ze zich engageerden; de kennis en vaardigheden die nodig zijn in hun beroep; de
gedragingen die noodzakelijk zijn in hun werk; de gebruikte hulpmiddelen en materialen; en
de nieuwst trends en zorgen die een effect kunnen hebben op wat ze doen en hoe ze het doen
(EOSE, 2008b).
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4.7 Functionele map (FM) van de APA coach
De functionele analyse van het onderzoek leidde tot de ontwikkeling van de Functionele
Map (appendix 5), hetgeen een gestructureerde manier is om de functies van de APA coach te
beschrijven. De sleutel-doelstelling van de APA coach is het plannen, ontwikkelen,
implementeren en evalueren de trainingsprogramma‘s en sessies teneinde de vooruitgang van
atleten/teams (deelnemers aan prestatie-gerichte sporten op een competitief of op een hoog
prestatieniveau) of sportmensen (deelname-georiënteerde sportdeelnemers, inclusief kinderen,
adolescenten en volwassenen op een beginnersniveau of op een voortdurend niet competitief
niveau) te begeleiden in één enkele sport en dit op identificeerbare stadia in het
ontwikkelingplan van de atleten/sportmensen. Teneinde de hierboven vernoemde sleuteldoelstelling te bereiken, moeten de vijf Sleutel Toepassingsgebieden (planning, beheer,
coaching/onderrichten, controleren, aangepaste sportontwikkeling) vervuld worden met
behulp van de Sleutel Rollen en Sleutel Functies. Onder de noemer Sleutel Rollen (‗basis
functies‘) verstaan wij de essentiële functies teneinde te komen tot bepaalde Sleutel
toepassingsgebieden (‗hoofd fucties‘), terwijl de Sleutel functies (‗sub-functies‘)
gedetailleerde functies zijn van dewelke hun uitvoering nodig is teneinde tot bepaalde Sleutel
rollen te bekomen. Daarom is elk Sleutel Toepassingsgebied opgesplitst in de sleutel rollen
(A.1 tot A3, B.1 tot B4, C.1, enz.), die op hun beurt bestaan uit de Sleutel functies (A.1.1 tot
A.1.2, A.2.1 tot A.2.3, A.3.1 tot A.3.4, enz.).
De volgende functionele map beschrijft welke beroepsrollen en functies verwacht kunnen
worden van de APA coach.
A. Planning
Vele deskundigen ervaren het onderwijzen en de aanpassingen als zijnde de grootse uitdaging
van het APE beroep, doch een voorzichtige en verantwoordelijke voorbereiding creëert een
solide fundering voor succesvol onderwijs en veilige richtlijnen in de sport. De APE
onderwijzer moet in staat zijn om: (1) Oefen- en trainingprogramma‘s te ontwikkelen en aan
te passen, (2) de huidige situatie en de historiek van de atleten met beperkingen in te schatten;
en (3) de oefen- en trainingsplannen te ontwikkelen en aan te passen. Deze Sleutel rollen
werden hier onder opgenomen in een lijst, samen met sleutel functies om de
beroepsverwachtingen in detail te beschrijven.
A.1 Ontwikkel oefen- en trainingprogramma’s en pas ze aan voor individuen met
beperkingen voor specifieke sporten
A.1.1 Identificeer de missie, de visie en de doelstellingen van de organisatie met
betrekking tot de voorziening van mogelijkheden voor mensen met beperkingen in de sport en
in de recreatie in verschillende omgevingen (dwz. geïntegreerd/gescheiden/verenigd of
competitief/recreatief)
A.1.2 Identificeer de competenties, omgevingen en attitudes die nodig zijn om
tegemoet te komen aan de doelstellingen van het programma.
A.2 Initiële Beoordeling van de huidige situatie en de historiek
A.2.1 Stel een uitgebreid verslag samen van de historiek, relevant aan de toekomstige
deelname in sport/recreatie (dwz. medisch, verwezenlijkingen, sociaal, communicatief,
enz)
A.2.2 Beoordeel het individu op de volgende toepassingsgebieden: interesses en
motivatie; sport indicaties (antropometrie, bio-energetica, neuromusculair, functionele
mogelijkheden, classificatie); communicatie.
A.2.3 Beoordeel de omgeving van het individu (dwz. de economische mogelijkheden,
de sport en recreatiestructuren, uiterlijke obstakels, familie, hulpmiddelen, enz)
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A.3 Ontwikkel oefen- en trainingsplannen en pas ze aan.
A.3.1 Kom tot een akkoord met betrekking tot korte-, middellange- en langetermijn
doelstellingen gebaseerd op de sterke en zwakke punten.
A.3.2 Identificeer de bronnen (dwz menselijke bronnen, materiaal, financiële
middelen)
A.3.3 Maak een onderverdeling in het trainingsplan teneinde de volgende
toepassingsgebieden te omvatten: lichamelijk, tactisch, technisch en psychologisch
A.3.4 Kom tot een akkoord met betrekking tot het controleproces en het schema
B. Management
In de sport voor minder-validen kan van de APA coach vele malen verwacht worden dat hij
zich eveneens bezig houdt met beheerskwesties, met inbegrip van: (a) communicatie en
samenwerking met sleutel partners, (b) administratie, (c) financiële taken en (d)
verantwoordelijkheden met betrekking tot de mensen die tot de beschikking staan. Deze
Sleutel rollen werden hier onder opgenomen in een lijst, samen met sleutel functies om de
beroepsverwachtingen in detail te beschrijven.
B.1 Communicatie en Samenwerking
B.1.1 Raadpleeg andere deskundigen die deel uitmaken van een multi-disciplinair
team
B.1.2 Communiceer met personeel/vrijwilligers, atleten, familieleden, scholen,
organisaties en de media
B.2 Administratie
B.2.1 Bereid rapporten voor
B.2.2 Maak reservaties
B.2.3 Het onderhouden van de briefwisseling
B.3 Financiële middelen
B.3.1 Plan de budgetten
B.3.2 Organiseer een wervingstrategie voor de nodige fondsen
B.4 Menselijke Bronnen
B.4.1 Werf personeel aan en evalueer hen
B.4.2 Werf vrijwilligers aan en evalueer hen
C. Coaching/Onderwijs
De meeste verwachtingen van de APA coach situeren zich in het toepassingsgebied van de
aangepaste trainingsmethodes en strategieën voor de noden van personen met variërende
beperkingen. Deze Sleutel rollen werden hier onder opgenomen in een lijst, samen met sleutel
functies om de beroepsverwachtingen in detail te beschrijven.
C.1. Pas trainingstrategieën aan
C.1.1 Pas de trainingstijlen aan teneinde tegemoet te komen aan de noden van het
individu
C.1.2. Pas trainingstrategieën aan
C.1.3 Plan communicatiestrategieën
C.1.4 Pan gedragsbeheer-strategieën
D. Het controleren
Een sleutelonderdeel van een goede training heeft ook betrekking op het controleren van de
vooruitgang van de training of de oefenplannen. Deze Sleutel rollen werden hier onder
opgenomen in een lijst, samen met sleutel functies om de beroepsverwachtingen in detail te
beschrijven.
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D.1. Evalueer de impact van het plan en pas het opnieuw aan
D.1.1 Stel regelmatig vast of de doelstellingen al dan niet werden bereikt (volgens
plan)
D.1.2 Her-evalueer de individuele en sociale sterke en zwakken punten volgens plan
D.1.3 Identificeer de redenen voor een onder/overmaats bereiken van de doelstellingen
D.1.4 Kom tot een akkoord met betrekking tot korte-, middellange- en langetermijn
doelstellingen gebaseerd op de sterke en zwakke punten.
D.1.5 Hetidentificeren van de bronnen (dwz menselijke bronnen, materiaal, financiële
middelen)
D.1.6 Maak opnieuw een onderverdeling in het trainingsplan teneinde de volgende
toepassingsgebieden te omvatten: lichamelijk, tactisch, technisch en psychologisch
E. Ontwikkeling van de Aangepaste Sport
Aangezien de aangepaste sport (in sommige landen sport voor minder-validen genoemd) en
de integratie van atleten met beperkingen in de belangrijkste sporten in vele EG landen
onderontwikkeld is, kunnen de verwachtingen naar APA coachen eveneens de volgende
toepassingsgebieden omvatten: (a) pleiter voor de aangepaste sporten en (b) een levenslange
bijscholing. Deze Sleutel rollen werden hier onder opgenomen in een lijst, samen met sleutel
functies om de beroepsverwachtingen in detail te beschrijven.
E.1 Pleiten
E.1.1 Promoot de Aangepaste Sport
E.1.2 Lobby voor de realisatie van deze rechten
E.1.3 Pleit voor normen in APA, inclusief de nood aan deskundigen
E.2 Levenslange bijscholing
E.2.1 Identificeer de eigen noden voor professionele ontwikkeling
E.2.2 Engageer in voortdurende professionele ontwikkelingsactiviteiten (bv. lezen van
vakliteratuur, workshops, enz)
E.2.3 Bouw een sociaal netwerk op
E.2.4 Zelf-evaluatie
Het is belangrijk om vast te stellen dat in het EUSAPA project de beslissing werd genomen
om zich te richten tot het algemene/complexe model van de APA coach functies. De mate van
en het aantal functies die nodig zijn om het sleuteldoel te bereiken hangt echter af van de
omgeving en de context van de APA coach. De toepassing van deze aanpak op zich dient ook
rekening te houden met verschillen van de structuur van de sport voor minder-validen tussen
de EG landen; bijvoorbeeld een APA coach die werkt voor een grote nationale federatie (bv
Special Olympics Poland) zal geen reservaties boeken (B.2.2), terwijl de APA coach van een
kleine vereniging (bv Warsaw Goalball Club) dit op regelmatige basis zal doen. De
gedetailleerde erkenning van de APA coaching functies met betrekking tot de bestaande
niveau's van training en het implementeren van de 8-niveau structuur van het Europese
kwalificatiekader (EQF) zal hierenboven de volgende stap zijn in het volgende project.

4.8 Kennis, bekwaamheids- en vaardigheidskader (KCSF)van de APA
coach
Na de vervollediging van de functionale map werd een meer gedetailleerde analyse
uitgevoerd teneinde het Kennis-, Competentie- en Vaardigheidskader (KCSF) te ontwikkelen,
hetgeen de Prestatievereisten voor de APA coach beschrijft (appendix 6). In de huidige
KCSF aanpak zijn de prestatievereisten gebaseerd op de sleutelrollen van de functionele map
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(A.1 tot A.3, B.1 tot B.4, C.1, D.1 tot D.2, en E.1 tot E.2). Alle prestatievereisten worden
beschreven onder de bewoordingen vaardigheden3 en kennis4, vereist van de APA coach.
Verder voorziet de KCSF in informatie aangaande passende bewijzen om de betreffende
prestatievereisten aan te tonen.
Recentelijk hadden een aantal veranderingen in de EG een impact op de structuur van
onderwijs voor coachen. ENSSEE (2007) heeft een belangrijke nieuwe zienswijze ontdekt
aangaande het onderwijs van coaches, waar een onderwijs voor coaches diep ingeworteld was
binnen in het hoger onderwijs. Het zich richten op de tewerkstelling en de noden van de
arbeidsmarkt zal waarschijnlijk als gevolg hebben dat dit zal leiden tot een hogere graad van
interactie tussen het hoger onderwijs en de nationale/internationale federaties dan voordien
het geval was (ENSSEE, 2007). Deze nieuwe context in aanmerking nemende werden de
Europese Normen in Aangepaste Bewegingsactiviteit (EUSAPA) samen voorbereid met de
herziene versie van de Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity (EMMAPA),
hetgeen heden een inleidende cursus tot coachen implementeert. Er is hoe danook nog steeds
een terugkerende twijfel aangaande de erkenning van de kwalificaties van de APA coach
(kennis, vaardigheden en competenties). Het dient aanbevolen te worden dat de opleiding van
de APA coach op universitair niveau erkend zal worden door de relevante
federaties/organisaties die heden de coach-licenties uitvaardigen. Verder dient een
toekomstige erkenning van de APA coach beroepskwalificaties eveneens een niet-formeel
leerproces5 (dwz vrijwilligers in de mindervaliden sport) en een informeel leerproces6 (dwz
familieleden van individuen met beperkingen die zich engageren in de minder-validen sport)
te omvatten.
ONTWIKKEL OEFEN- EN TRAININGPROGRAMMA’S EN PAS ZE AAN VOOR
INDIVIDUEN MET BEPERKINGEN EN/OF SPECIALE NODEN VOOR
SPECIFIEKE SPORTEN
Teneinde oefen- en trainingsprogramma‘s te ontwikkelen en aan te passen voor individuen
met beperkingen moeten deskundigen in staat zijn om: (a) ontwikkel een passend programma;
(b) communiceer in een passende omgeving; en (c) pas aan in de passende omgeving
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
 Missie, visie en doelstellingen van het programma
 Individuen met beperkingen en/of speciale noden met betrekking tot de sport (oefening en
training)
 Sportmogelijkheden en omgevingen voor individuen met speciale noden
 Sportwetenschappen en de theorie van de sporttraining
 De sportgerelateerde achtergrond met regels en classificaties
 Legale en ethische kwesties
 Algemene principes van de aanpassing
INITIËLE BEOORDELING VAN DE HUIDIGE SITUATIE EN DE HISTORIEK
Teneinde de initiële beoordeling tot te passen, moeten de APE deskundigen in staat zijn om:
(a) overweeg en beoordeel de toegankelijkheid in de sportspecifieke context; (b) gebruik
3

Vaardigheid om taken te vervullen en problemen op te lossen (Cedefop, 2008)
Het resultaat van het verwerken van informatie door middel van het aanleren. Kennis is het geheel van feiten,
principes, theorieën en gebruiken die betrekking hebben tot een studierichting of een werk (Cedefop, 2008).
4

5

Een leerproces dat inbegrepen is, binnen in geplande activiteiten, maar die op zich niet expliciet als leren wordt benoemd
(wat leerobjectieven, leertijd of leerondersteuning betreft), maar dat wel een belangrijk leerelement bevat. Niet-formeel
leren is moedwillig vanuit het standpunt van de leerling. Normaal leidt het niet tot een certificatie (ENSSEE, 2007).
6
Leren als een gevolg van dagelijkse werk-, familie- of vrije tijdsgerelateerde activiteiten. Het is niet gestructureerd wat
objectieven, tijd of leerondersteuning betreft. Het informeel leren is in de meeste gevallen niet moedwillig van de leerling’s
standpunt uit bezien. Normaal leidt het niet tot certificatie (ENSSEE, 2007).
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specifiek beoordelingsinstrumenten; en (c) analyseer en interpreteer de gegevens op basis van
de theorie
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
 Het
protocol,
testregelingen,
gereedschappen,
biografische
informatie,
ondervraagtechnieken.
 Toegankelijkheidskwesties
ONTWIKKEL OEFEN- EN TRAININGSPLANNEN PAS ZE AAN
Teneinde trainingsplannen te ontwikkelen en aan te passen, moeten de APE deskundigen in
staat zijn om: (a) bronnen te identificeren; (b) passend materiaal aan te passen en te
gebruiken; (c) de principes van de sporttrainingstheorieën toe te passen; en (d) realistische
doelstellingen voorop te plaatsten.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
Regels en classificaties
Sportwetenschappen
Theorie van de sporttraining
De sportgerelateerde achtergrond
COMPETENTIES
MET
BETREKKING
TOT
COMMUNICATIE
EN
SAMENWERKING
Teneinde doeltreffend samen te werken, moeten de APE deskundigen in staat zijn om: (a) te
communiceren met de passende ondersteunende netwerken; (b) doeltreffend te communiceren
met deelnemers en doelgroepen; en (c) passende strategieën om te communiceren met sleutel
individuen of netwerken te identificeren en uit te kiezen.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
 Alternatieve methoden tot communicatie
 Algemene communicatiestrategiën zijn vereist
COMPETENTIES MET BETREKKING TOT DE ADMINISTRATIE
Teneinde een goed administratief werk te kunnen verrichten, moeten de APE deskundigen in
staat zijn om: (a) adinistratieve taken uit te voeren en te organiseren en de informatie te
prioriseren.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
 Basis administratiesystemen
 Taal- en informatietechnologie
 Bereid rapporten voor
FINANCIËLE MIDDELEN
Teneinde succesvol te zijn in financiële kwesties moeten de APA deskundigen in staat zijn
om rekeningen goed te beheren en moeten ze in staat zijn om de passende fondsen te werven.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
 Basis boekhoudkundig beheer
MENSELIJKE BRONNEN
Teneinde succesvol te zijn wat de menselijke bronnen betreft, dienden de APA deskundigen
in staat te zijn om de aanwerving en de evaluatie van het personeel en de vrijwilligers goed te
beheren.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
 Motivatie, omgang, leidersstrategieën
 Principes aanwervingsproces
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PAS TRAININGSTRATEGIEËN AAN
Aangepaste coaching is het hart van het APA beroep. Teneinde goed te zijn op deze gebieden,
moeten de APE deskundigen in staat zijn om: (a) gebruik passende coaching methodes; (b)
communiceer; en (c) engageer U actief binnen in de coaching omgeving, dwz. interactie,
leerproces, samenwerking, cohesie.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
 Coaching stijlen en coaching methodes
 Algemene communicatiestrategieën en alternatieve methoden tot communicatie zijn
vereist
 Passende kennis van sportwetenschappen
EVALUEER DE IMPACT VAN HET PLAN EN PAS HET OPNIEUW AAN
Teneinde in staat te zijn om de impact van het trainingspan te evalueren moeten APA
deskundigen in staat zijn om: (a) specifieke beoordelingsinstrumenten te gebruiken; (b) op
een praktische manier het plan te interpreteren, te her-evalueren en opnieuw aan te passen; en
(c) om een zelfbeoordeling uit te voeren.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
 Het
protocol,
testregelingen,
gereedschappen,
biografische
informatie,
ondervraagtechnieken.
HET PLEITEN
Aangezien de huidige situatie in de meeste EG landen niet wenselijk is op het gebied van het
integreren van mensen met beperkingen in de sport, zouden APA deskundigen in staat moeten
zijn om te pleiten voor een gelijke voorziening van PE (lichamelijke opvoeding) voor allen.
Daarvoor dient de APA deskundige de vaardigheid te verwerven om te communiceren met
netwerken en ze te ontwikkelen alsook om opportuniteiten te creëren tot zelfverwezelijking.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
 Wetgeving op lokaal, nationaal en internationaal niveau
 Ondersteunende diensten
 Marketing
LEVENSLANGE BIJSCHOLING
Teneinde up to date te blijven met de nieuwste trends en uitvindingen op het gebied van
sporttraining en aangepaste bewegngsactiviteiten, moeten alle APA deskundigen in staat zijn
om: (a) doeltreffend tijd te beheren; (b) accepteer/herzie handelswijze naar nieuwe trends; (c)
Identificeer de eigen noden voor professionele ontwikkeling; en (d) engageer actief met
andere relevante beroepstakken.
De kennis, die het individu dient te verwerven, om dit te kunnen doen
 Beoordeel en evalueer passende bronnen
 Onderwijs/carrière vooruitgangsmogelijkheden

4.9
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5

SAMENVATTING VAN HET PROJECT EUSAPA

Martin Kudláček

De Aangepaste Bewegingsactiviteit is een beroep waaraan in het jaar 2010 nood is in
Europa. Er is een groeiende sociale integratie van personen met beperkingen en samen met
hun emancipatie groeit ook hun deelname aan lichamelijke activiteiten, sporten en
lichamelijke opvoeding. De internationale Paralympische beweging werd opgericht in Europa,
waar de sport een integraal deel uitmaakte van de revalidatie en dit in Stoke Mandeville in het
Verenigd Koninkrijk, Kladruby in de republiek Tsjechië en vele andere revalidatiecentra sinds
de jaren 1940. Anderzijds worden in de meeste Europese landen de coachen en de
onderwijzers van een waaier aan sporten over het algemeen niet voorbereid om mensen met
beperkingen te integreren in hun dagdagelijks werk. Er zijn ook talrijke berichten aangaande
de noodzaak om ondersteunende systemen ter integratie in de lichamelijke opvoeding te
verzekeren. Wij geloven dat zonder deze passende ondersteuning er een gevaar bestaat dat de
geïntegreerde lichamelijke opvoeding slechts een politieke uitspraak of een cliché zal worden
zonder een echte deelname. Daarom pleiten we sterk voor een integratie van de APE
gerelateerde diensten in een nationale wetgeving en het onderwijs, de gangbare therapeutische
en coachingpraktijken.
Het Bijzonder lichamelijk onderwijs moet gebouwd worden op een fundament van
onderwijsprogramma‘s voor onderwijzers lichamelijke opvoeding en de APA in sport- of
revalidatieomgevingen zou moeten gebouwd worden op een fundament van sportcoaching.
We hopen dat in de toekomst de APA specifieke competenties integraal opgenomen zullen
worden als PETE programma‘s en de programma‘s voor sport coaches en onderwijzers in alle
niveau‘s van de sporten. Er bestaat altijd het gevaar dat de kwesties met betrekking tot de
integratie zullen veranderen in een ―op papier‖ of een ―politiek initiatief‖ in plaats van een
professionele aanpak. Daarom dienen we te werken: (a) aan verdere ontwikkelingen en de
promotie van APA gerelateerde competenties en normen; (b) veranderingen in nationale
wetgeving en praktijken; en (c) aan de introductie van gespecialiseerde studies op alle
niveau‘s van de professionele opleiding voordat de APA competenties geïntegreerd zullen
worden in alle professionele opleidingen in de sportsector. Een goed voorbeeld van zo‘n
studieprogramma is de EU masters in APA EMMAPA 2 (appendix 7).
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6 VOORBEELDEN VAN EEN GOEDE BEOEFENING
VAN DE BIJZONDERE LICHAMELIJKE OPVOEDING
Niamh Daffy, Jose Pedro Ferreira, Kati Karinharju, Aija Saari,
Hana Válková, Debbie Van Biesen

6.1 Aangepast lichamelijk onderwijs in de watersport en in lichamelijke
opvoeding buitenshuis, training studenten zonder graad in het
Technologisch Instituut Tralee, Ierland
Het Technologisch instituut Tralee biedt gezondheids- en vrijetijdstudies aan met een optie
om door te groeien naar Lichamelijke opvoedingsstudies in jaar 3. In de eerste 2 jaar van hun
Gezondheids- en Vrijetijdsstudies studeren bij benadering de helft van de groep studenten af
in de watersport met als kwalificatie niveau 1 Assistent zwemonderwijzers of Volledige
zwemonderwijzers. Als onderdeel van de volledige zwemonderwijzer's opleiding werden de
verschillende beperkingen besproken alsook het werken met personen met beperkingen. Soms
onderwezen ze zelfs een kind met beperkingen in hun onderwijsklassen. Ze overliepen
eveneens de activiteiten om vertrouwen in het water aan te kweken en dit om later een
overgang te maken naar de verschillende zwemslagen. Ze omvatte een inleiding tot het
Halliwick concept die op hun beurt de ingang- en uitgangshulpmiddelen en activiteiten
omvatten met betrekking tot het Tien Punten Programma. Ze vervolledigden eveneens de
National Rescue Award for Swimming Teachers and Coaches and the National Pool
Lifeguard Qualification. Als onderdeel van de National Pool Lifeguard kwalificatie werden de
studenten zich bewust van de kwesties waarmee men rekening dient te houden wanneer men
toezicht dient te houden en wanneer men reddingswerk dient te verrichten voor alle groepen,
inclusief mensen met beperkingen. De tweede helft van de groep studenten studeerden of in
openluchtonderwijs met een optie in de zwemsport. De optie hield een vormingscursus in op
Halliwick niveau gedurende hun tweede studiejaar.
In het derde jaar dienen alle studenten die de lichamelijke opvoedingsstudies hebben
gekozen een module Aangepaste Bewegingsactiviteiten te vervolledigen: Openlucht
omgevingen. Deze module is ontworpen om studenten te helpen om te werken in het
toepassingsgebied van de avontuur/openlucht activiteiten met individuen met een variëteit aan
beperkingen. De module richt zich op het voorbereiden en het in staat stellen van de studenten
om activiteiten aan te bieden voor specifieke doelgroepen hierbij een volledige integratie,
plezierbeleving en succes promotend. De activiteiten omvatten onder andere kayakken,
surfen, avontuurlijke spelen, en rotsklimmen. Studenten werken zij aan zij met Avontuur
Activiteit instructeurs in de implementatie van activiteiten met specifieke bevolkingsgroepen.
Deze sessies doen dienst als praktische workshops en ze staan de studenten toe om de
theoretische kennis, die ze opnamen tijdens de lezingen, om te zetten in de praktijk. Aan de
studenten werd ook de mogelijkheid geboden om de leiding te nemen in het leiden van
activiteiten in een strikt gecontroleerde en hulpbiedende omgeving. Hieropvolgend dienen
studenten een programma te ontwerpen voor een speciefieke doelgroep en een
beoordelingsmanier aan te bieden voor de individuen. Beschouwende verslagen worden
bijgehouden van het werk dat ze ondernamen. Formele lezingen worden gebruikt om te
verzekeren dat de leerlingen zich bewust zijn van de speciale noden van de deelnemer met
beperkingen in een avontuurlijke sportomgeving. Case-studies en lesplanning oefeningen
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helpen de studenten zich voor te bereiden op de praktische workshops en dit gehouden onder
de supervisie van de specialisten van de openlucht sport.
In het vierde jaar van hun studies voor lichamelijke opvoeding ondergaan de studenten
een module in de bijzondere lichamelijke opvoeding. Deze module streeft er naar de
studenten de kennis en de vaardigheden te geven om lichamelijke opvoedingslessen voor
mensen met beperkingen in zowel geïntegreerde als gescheiden omgevingen te ontwerpen, te
implementeren en te beoordelen. De lezingen voorzien in het theoretische onderlijnen van het
toepassingsgebied van de module, terwijl de praktijk de studenten toelaat een reeks lessen
voor mensen met beperkingen te implementeren en dit onder supervisie. Terwijl deze module
weliswaar alle takken van het Ierse PE leerplan omvat, ontvangen sommige studenten
bijkomende ervaring in ofwel de watersport of in openlucht onderwijsomgevingen. Eén
voorbeeld zijn de zwemlessen voor kinderen met intellectuele beperkingen waarin de
studenten werken met de deelnemers in kleine groepjes voor zo‘n 45 minuten per week en dit
gespreid over een periode van 10 weken. De sessie bestaat normalerwijze uit 30 minuten voor
de ontwikkeling van vertrouwen in het water, motoriekvaardigheden en zwemslag technieken.
De laatste 15 minuten is over het algemeen een spel-sessie met activiteiten die variëren van
aqua aerobics tot spelletjes gebaseerd op de Halliwick stijl of waterbasketbal. De zwemmers
worden onderzocht in relatie tot hun kundigheidsniveau door middel van een water examenpack, ―Aquaducks‖ (letterlijk: water-eenden) genaamd, hetgeen ontwikkeld werd door de ITT
studenten en die variëren van een basis watergewenning tot zwemslag technieken en tot basis
reddingstechnieken.
Afgestudeerden van de studies lichamelijke opvoeding aan de ITT gaan verder tot een
post-gradueel diploma en tot het onderwijzen op middelbare scholen. De aangepaste
elementen van de watersport en de openlucht onderwijstraining die ze ontvingen als een
onderdeel van hun opleiding omvatte alle kennis, vaardigheden en competenties, zoals die
geïdentificeerd werden in het EUSAPA project met betrekking tot de takken van de
watersport en het openlucht onderwijs.
Contact gegevens:
Openlucht onderwijs: Tomas Aylward: Email: Tomas.Aylward@staff.ittralee.ie
Watersport: Aoife Ni Mhuiri: Email: Aoife.NiMhuiri@staff.ittralee.ie of
Karen Weekes: Email: Karen.Weekes@staff.ittralee.ie
Het verband van de EGP tot het EUSAPA project
De training voor de studenten in de aangepaste watersport en het lichamelijk onderwijs in
openlucht in het technologisch instituut Tralee is een excellent voorbeeld waar het onderwijs
voor de onderwijzer lichamelijke opvoeding de studenten helpt om de competenties die nodig
zijn om te werken met studenten met speciale noden te verwerven. De sleutel tot het succes
van de APE gerelateerde opleidingsprogramma‘s aan het ITT is de gecontroleerde en de
ondersteunende praktijkervaring waar de studenten positieve ervaringen verwerven met
betrekking tot het werken met personen met beperkingen.
EUSAPA competenties voorgesteld in dit na te volgen voorbeeld (EGP)
a. Vaardigheid om gebruik te maken van passende instructionele strategieën (bv.,
fysieke/mondelinge signalen, influisteringen, commentaar, en bevestiging)
b. Vaardigheid om de regels van het spel, de fysieke omgeving en het materiaal aan te passen
c. Vaardigheid om taakanalyse voor de gewenste vaardigheden te gebruiken
d. Vaardigheid om samen te werken met andere specialisten die voorzien in lichamelijk
onderwijs en APE.
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Dit voorbeeld van een goede beoefening werd beschreven door Ursula Barrett van het
Technologisch Instituut Tralee te Ireland

6.2 In-service opleiding van leraren lichamelijke opvoeding in de
bijzondere lichamelijke opvoeding voor mindervalide studenten
Doelgroep: Onderwijzers lichamelijke opvoeding, studenten lichamelijke opvoeding, sport
instructeurs
Doel: Het voorzien aan de onderwijzers lichamelijke opvoeding (PE) van de theoretische en
praktische kennis om aangepaste bewegingsactiviteiten te gebruiken binnen een algemeen PE
programma teneinde de veiligheid, de belangrijkheid en de succesvolle deelname van de
studenten met beperkingen te vergroten.
Beschrijving van het na te volgen voorbeeld (EGP)
Deze training voor in-service PE onderwijzers in Aangepaste Bewegingsactiviteit voor
studenten met beperkingen is een vierdaagse (36 uren) workshop, georganiseerd door het
opleidingscentrum ―A Sports‖ in Letland. De deelnemers vergaren kennis, doeltreffende
methodes enz. om hun vaardigheden te verbeteren naar een meer efficiënte en competente
voorziening toe van de PE diensten aan diverse studenten. De locatie is een speciale school
voor studenten met lichamelijke beperkingen in Riga. Aangezien de in-service
opleidingscursussen meestal georganiseerd worden gedurende de schoolvakanties (Herfst en
Lente), hebben de organisatoren de volledige toegang tot alle faciliteiten die nodig zijn voor
de workshops, bijvoorbeeld, de sportzaal en het sport materiaal, de kleine sportzaal met
spiegelmuren, de zaal, kleedkamers, enz.

De thema’s van de workshops zijn:
(1) Speciale oefeningen voor studenten met houding-problemen (bv. scoliose, orthopedische
problemen)
(2) Aangepaste Bewegingsactiviteiten voor studenten met een visuele beperking
(3) Aangepaste Bewegingsactiviteiten voor studenten met een gehoorbeperking
(4) Aangepaste Bewegingsactiviteiten voor studenten met een intellectuele beperking
(5) Aangepaste Bewegingsactiviteiten voor studenten met een lichamelijke beperking
(6) Dans voor mensen met intellectuele beperkingen
(7) Aangepaste Bewegingsactiviteiten voor studenten met aandachtsstoornissen en
hyperactiviteit
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(8) Wat PE onderwijzers zouden moeten weten aangaande gezondheidskwesties en de
lichamelijke last van studenten met beperkingen?
(9) Informatie aangaande sportorganisaties die voorzien in buitenschoolse sportactiviteiten
voor kinderen met beperkingen in Letland
Alle workshops worden voorzien door hoog ervaren specialisten met meer dan 10 jaar
ervaring in het werken met studenten met beperkingen. 70 % van de training sessies zijn
praktische activiteiten zodanig dat de onderwijzers persoonlijk leren en verstaan hoe de
oefeningen en activiteiten die aangeleerd worden in de workshops werken. Tevens promoot
de in-service training de samenwerking tussen verschillende mensen binnen in hetzelfde
toepassingsgebied. Het is de aangewezen plaats om ideëen uit te wisselen en om te helpen om
problemen op te lossen.
Het verband van de EGP tot het EUSAPA project
Het in-service trainingsvoorbeeld van Letland is een excellent voorbeeld van de training voor
onderwijzers lichamelijke opvoeding die in dienst zijn om hen te helpen basis competenties te
verkrijgen die nodig zijn in het werk met studenten met speciale noden en om hun attitude te
veranderen naar de geïntegreerde PE toe.
EUSAPA competenties voorgesteld in dit na te volgen voorbeeld (EGP)
e. Vaardigheid om gebruik te maken van passende instructionele strategieën (bv.,
fysieke/mondelinge signalen, influisteringen, commentaar, en bevestiging)
f. Vaardigheid om de regels van het spel, de fysieke omgeving en het materiaal aan te passen
g. Vaardigheid om samen te werken met andere specialisten die voorzien in lichamelijk
onderwijs en APE.
h. Vaardigheid om samen te werken met gezondheids- en revalidatiedeskundigen (bv.,
fysiotherapeut, Ergotherapeut, Spraaktherapeut, psychologen);
i. Vaardigheid om samen te werken met sportorganisaties, relevante professionele
organisaties voor personen met beperkingen
j. Vaardigheid om de noden te identificeren voor professionele ontwikkeling in het
toepassingsgebied van de APE.
k. Vaardigheid tot engagement in voortdurende professionele ontwikkelingsactiviteiten (bv.
lezen van vakliteratuur; het bijwonen van conferenties (werkgroepen, seminaries) om de
nieuwste trends in APE aan te leren
Voorbeeld van goede beoefening werd beschreven door Aija Klavina van de Latvian Academy
of Sport Education.

6.3 Onderzoeksproject “Onderwijs door middel van leeftijdsgenoten
voor studenten met ernstige en meerdere beperkingen in integrerend
lichamelijk onderwijs”
Doelgroep: Studenten met meerdere en ernstige beperkingen, studenten zonder beperkingen
Doel: Het vergroten van de interacties tussen studenten met ernstige en meerdere beperkingen
(SMD) en hun leeftijdsgenoten zonder beperkingen in de lichamelijke opvoeding. Verder ook
nog om de integratie te verbeteren van studenten met SMD in het dagdagelijkse leven op
school en de toegang te verbeteren tot alle activiteiten van studenten met SMD.
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Beschrijving van het na te volgen voorbeeld (EGP)
Dit onderzoeksprogramma werd gehouden aan twee basisscholen. De deelnemers
waren drie studenten met ernstige en meerdere beperkingen (hersenverlamming,
spierdystrofie en verstandelijke beperking) en negen studenten uit het algemeen onderwijs die
dienst deden als leerling-onderwijzers. Alle studenten met SMD woonden de lessen in
speciale klaslokalen bij gedurende het grootste deel van de schooldag, doch ze namen deel
aan de algemene lichamelijke opvoeding met passende leeftijdsgenoten zonder beperkingen.
De grootte van de klassen bestond uit zo'n 25-30 studenten. De lichamelijke opvoeding werd
onderwezen door GPE onderwijzers en studenten met SMD werden bijgestaan door assistentonderwijzers en bijzonder lichamelijk onderwijs(APE)personeel. Het project bestaat uit drie
stadia:
1) Observatie van de volledige lichamelijke opvoedingsklas
2) Selectie en training van de leeftijdsgenoten-onderwijzers
3) Implementatie van het onderwijs door leeftijdsgenoten
Gedurende de observatie van een volledige PE klas bestond er grotendeels een interactie
van studenten met SMD met volwassenen (meer bepaald de APA onderwijzer, de assistentonderwijzer). Alle studenten waren sociaal geïsoleerd van anderen en de meeste activiteiten
gebeurden samen met volwassenen. Het kan misschien toegeschreven worden aan de
voortdurende dichte nabijheid van het assisterend personeel en de studenten met SMD dat de
afhankelijkheid van de studenten naar volwassenen toe werd vergroot en hun omgang met
klasgenootjes werd beperkt.
De leeftijdsgenoten-onderwijzers werden geselecteerd uit dezelfde klas als de studenten
met SMD in de PE lessen. De leeftijdsgenoot-onderwijzers werden gedurende drie 30minuten sessies onderricht. De student met SMD en zijn of haar assistent-onderwijzer
woonden de tweede en de derde sessie bij. De traininghandleiding werd voorzien voor alle
leeftijdsgenoot-onderwijzers, inclusief vijf onderwijsstappen die ze dienden aan te leren: (1)
instructies (vb signalen, influisteringen), (2) demonstratie, (3) fysieke bijstand, (4)
commentaar en (5) herstel van fouten. Tijdens de tweede en de derde sessie oefenden de
leeftijdsgenoot-onderwijzers hun vaardigheden door in paren samen te werken met inbegrip
van de student met SMD.
Wanneer de interventie van leeftijdsgenoot-onderwijzer werd geïmplementeerd, verscheen
het interactie-gedrag van de doelstudenten en de leeftijdsgenoot-onderwijzers ogenblikkelijk.
De assistent-onderwijzers en de APE specialisten observeerden de activiteiten van een afstand
van zo‘n 3-5 m. en verzekerden een systematische afwisseling van leeftijdsgenootonderwijzers (periode van 10 minuten voor een onderwijzer) zodat geen van de
leeftijdsgenoot-onderwijzers moe zou worden of overmand gedurende het onderwijsproces.
Alsook het gebruik van meerdere leeftijdsgenoot-onderwijzers en de organisatorische regeling
op zich met inbegrip van de afwisselende beurtrol droegen bij tot een hoog niveau van
interactief gedrag tussen de studenten met SMD en hun leeftijdsgenoten. Verder verhoogde
het interactief gedrag eveneens in lichte mate tussen de studenten met SMD en de andere
leeftijdsgenoten (geen leeftijdsgenoot-onderwijzers) gedurende de interventie van de
leeftijdsgenoot-onderwijzers. Studenten zonder een toewijzing als leeftijdsgenoot-onderwijzer
hielpen af en toe de leeftijdsgenoot-onderwijzers en studenten met beperkingen en vertoonden
het verlangen te assisteren in de activiteiten.
Het verband van de EGP tot het EUSAPA project
Dit project droeg bij aan het gebruik van leeftijdsgenoot-onderwijs als zijnde een
doeltreffende onderwijsstrategie teneinde de interacties tussen de studenten met SMD en
andere leeftijdsgenoten zonder beperkingen te vergroten binnen in de integrerende
leeromgeving. Leeftijdsgenoot-onderwijs schijnt een bijzonder succesvolle en efficiënte
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manier ter ondersteuning van het Bijzonder lichamelijk onderwijs te zijn en zou dusdoende
moeten overwogen worden in alle Europese landen.
EUSAPA competenties voorgesteld in dit na te volgen voorbeeld (EGP)
a. De vaardigheid om de menselijke omgeving voor te bereiden (assisterend personeel, bv
leerkracht-assistent, onderwijzende leeftijdsgenoten, studenten zonder beperkingen en
school personeel)
b. De vaardigheid om de fysieke omgeving voor te bereiden (faciliteiten, materiaal, tijdelijk
materaal)
c. Dit EGP heeft ook betrekking op de overdracht van basis competenties in de aanpassing en
passende ondersteuning van leeftijdsgenoot-onderwijzers
d. Het inleiden van leeftijdsgenoot-onderwijs hangt af van de vaardigheid van de
onderwijzers om te pleiten voor een gelijke voorziening van PE voor alle studenten en de
vaardigheid om te pleiten voor de rechten van studenten met SEN voor een deelname aan
PE/APE (bv. ondersteunende diensten, aangepast materiaal)
Voorbeeld van goede beoefening werd beschreven door Aija Klavina van de Latvian Academy
of Sport Education.

6.4 Beste Start: Integratie Scholen-project, Ierland
Beschrijving van het na te volgen voorbeeld (EGP)
De Beste Start: Het Integratie Scholen Project evolueerde vanuit een aantal schoolbezoeken
die werden gehouden door de Irish Wheelchair Association (IWA) – Sport development team
doorheen het land sinds 2007. Vanaf den beginne werd erkend dat er geen bronnen
beschikbaar werden gesteld om onderwijzers dienaangaande opleidingscursussen of materiaal
aan te bieden die de volledige integratie van kinderen met lichamelijke beperkingen in de
lessen lichamelijke opvoeding zou vergemakkelijken. Volgens onderzoek naar de beschikbare
bronnen voorzien voor de opleidingscolleges voor onderwijzers voor het lager onderwijs en
voor de universitaire opleidingen voor bijzondere leerkracht lichamelijke opvoeding, bleek
hierbij wederom dat een gebrek aan beschikbare bronnen bewezen werd.
Dientengevolge stelde IWA-Sport een onderzoek in naar het opleidingsprogramma Lager
Lichamelijk Onderwijs (PPE) en van het Lager Gecertifiëerd Lichamelijk Onderwijs (JCPE)
teneinde de toepassingsgebieden van de eventuele uitsluiting te identificeren alsook teneinde
de manieren te identificeren om deze te overwinnen, terwijl de doelstellingen van het
onderwijsprogramma nog steeds ondersteund worden en de leerkrachten toelatend een
doeltreffende lesreeks aan te bieden voor alle deelnemers. Het bronnen pakket concentreert
zich op de PPE aangezien deze bronmaterialen potentieel de grootste impact kunnen hebben
in de korste tijdsperiode. De PPE is onderverdeeld in vijf onderverdelingen, Atletiek,
Watersport, Spelen, Gymnastiek & Openlucht & Avontuur activiteiten, die op hun beurt
onderverdeeld zijn in 22 hoofdtoepassingsgebieden, bv. : ―Spelen‖ is onderverdeeld in
balmanipulatie, schoppen, dragen, slaan, spelen & waardering, die op hun beurt dan weer
onderverdeeld zijn in 76 sub-hoofdtoepassingsgebieden, bv. : "Valmanipulatie‖ is
onderverdeeld in rollen, gooien & vangen. Doorheen het leerprogramma bestaat de potentiële
mogelijkheid om andere NGB bronnen aan te boren, aangezien er directe links bestaan met 36
andere algemene NGB's binnenin het leerprogramma. Het zoveel als mogelijk betrekken van
deze NGB‘s zal het dubbele voordeel bieden van het gebruik van hun bronnen alsook dat ze
zullen blootgesteld worden aan onze filosofie van het gebruik van intergratie.
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Verdergaand op de lancering en de ontwikkeling van de IWA – Sport Inclusive Schools
Resource Pack zal de volgende aanpak genomen worden teneinde het project aan te leveren
gedurende het komende academische jaar:
Integratiescholen zullen verder bezocht worden;
Training Bijzondere lichamelijke opvoeding in-service;
Opleiding onderwijzer integrerende lichamelijke opvoeding;
Europese training geïntegreerde lichamelijke opvoeding.
Het volledige bronnen pakket is kant en klaar online beschikbaar via www.iwasport.com.
Het verband van de EGP tot het EUSAPA project
Dit EGP is een excellent voorbeeld vanuit Ierland waar de minder-validensportorganisatie
IWA in 2007 een project ontwikkelde en lanceerde in dewelke PE onderwijzers geholpen
worden de nodige basis competenties te verwerven die nodig zijn om op een succesvolle
manier studenten met lichamelijke beperkingen te onderwijzen. Vele sportorganisaties zijn
zich ervan bewust dat kinderen met SEN blootgesteld dienen te worden aan sport in de
lichamelijke opvoeding teneinde fundamentele beweeglijkheidsvaardigheden te ontwikkelen
waarop sportspecifieke vaardigheden verder gebouwd kunnen worden.
EUSAPA competenties voorgesteld in dit na te volgen voorbeeld (EGP)
a. Vaardigheid om samen te werken met Niet-Gouvernementele Organisaties (bv., rechten
van het kind)
b. Vaardigheid tot engagement in voortdurende professionele ontwikkelingsactiviteiten (bv.
lezen van vakliteratuur; het bijwonen van conferenties (werkgroepen, seminaries) om de
nieuwste trends in APE aan te leren
c. Vaardigheid om gebruik te maken van passende instructionele strategieën (bv.,
fysieke/mondelinge signalen, influisteringen, commentaar, en bevestiging).
d. Vaardigheid om het volgende aan te passen: de regels van het spel, de fysieke omgeving
en het materiaal
e. Vaardigheid om taakanalyse voor de gewenste vaardigheden te gebruiken
Dit voorbeeld van een goede beoefening werd beschreven door Niamh Daffy voor het
Technologisch Instituut Tralee te Ireland

6.5 Ondersteuning Bijzonder onderwijs in APA in Zweden
Beschrijving van het na te volgen voorbeeld (EGP)
Zweedse scholen hebben speciale onderwijzers en elk bestuur heeft een ondersteunend team
ter beschikking, dat verantwoordelijk is voor de verzekering dat elke student de nodige
basisondersteuning verkrijgt. Wanneer het bestuur bijkomende ondersteuning nodig heeft, kan
de school hiervoor een aanvraag indienen bij het Nationaal Agentschap voor Bijzonder
Onderwijs en scholen. Het Agentschap vormt de bijkomende ondersteuning van de Staat
aangaande Bijzonder Onderwijs kwesties voor studenten met beperkingen.
APA is één van de vele toepassingsgebieden in dewelke het agentschap voorziet in de nodige
ondersteuning. Ondersteuning dient gelijkwaardig aangeboden te worden daar waar er een
nood voor bestaat, en dit overal in het land. De huidige situatie is dat er ongeveer 10 personen
(Adviseurs) werkzaam zijn teneinde ondersteuning en advies te verlenen in variërende mate
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met betrekking tot kwesties die aan APA gerelateerd zijn. De inspanningen hebben als doel
dat de studenten alle doelstellingen van het onderwijs bereiken en dat een opleiding
aangeboden kan worden die gekarakteriseerd wordt door gelijkheid, integratie,
toegankelijkheid en kameraadschap. De UN conventie over de Rechten van het Kind, de
Salamanca Verklaring en de UN Standaard Regels voor Personen met Beperkingen vormt de
basis voor de organisatie van het leerplan in Zweden. Het onderwijs dient daarom integrerend
te zijn en kan enkel in heel uitzonderlijke gevallen een gescheiden vorm aannemen.
Een adviseur in het agentschap voorziet in ondersteuning voor onderwijzers en schoolbesturen
op individueel-, groeps- en organisatorisch niveau. Advies in het APA toepassingsgebied
houdt eveneens consultaties in met onderwijs-uitgeverijen aangaande de ontwikkeling van
passend lesmateriaal en dit in verschillende ontwikkelingsprojecten. De autoriteiten werken
eveneens samen met de vele universiteiten in cursussen en opleidingen met betrekking tot
APA en ze organiseren en nemen deel aan cursussen, in-service training en conferenties.
De vaardigheden en kennis die de adviseur binnen in het Agentschap zou moeten aanbieden
op niveau van de bijzondere onderwijs ondersteuning in het APA toepassingsgebied zijn:
Pedagogische strategieën
Succesfactoren voor een integrerend onderwijs in PE
Kwesties aangaande de aanpak, de attitudes en de waarden
De impact van de bewegingen voor het kind en de ontwikkeling en leerproces van de
adolescenten
Psyhomotorische opleiding
Aanpak, methodologie en toepassing in de praktijk
Uitrusting en materiaal
Beoordeling en Analyse
De inspanningen om advies en assistentie te bieden in het APA toepassingsgebied zijn relatief
nieuw en zijn dientengevolge nog steeds onder ontwikkeling.
Het verband van de EGP tot het EUSAPA project
Dit is een excellent voorbeeld vanuit Zweden met een duidelijke inspanning om passende
ondersteuning van de geïntegreerde PE te bieden door getrainde en ervaren specialisten. Het
zou ideaal zijn mochten deze specialisten een opleiding ontvangen, die hen in staat zou stellen
om alle APE relevante competenties te verwerven, zoals opgenomen in de hieronder vermelde
lijst.
EUSAPA competenties voorgesteld in dit na te volgen voorbeeld (EGP)
a. Beoordeel de noden (current level of performance) van studenten met speciale
onderwijsnoden (SEN);
b. Pas het leerplan van de lichamelijke opvoeding (PE) aldus toe teneinde tegemoet te komen
aan de individuele noden van alle studenten met SEN;
c. Plan passende ontwikkelings- en leerervaringen in APA en bereid de onderwijsomgeving
voor voordat de student met SEN aankomt
d. Pas het onderwijs aan teneinde tegemoet te komen aan de noden van ALLE studenten in
PE.
e. Beheer het gedrag van de studenten teneinde U van de meest passende en veilige
leermethode te verzekeren voor ALLE studenten in PE.
f. Communiceer met studenten met SEN om U van hun begrip en maximale medewerking te
verzekeren.
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g. Evalueer de leer vooruitgang van de student met SEN in relatie tot de doelstellingen van
zijn/haar Individueel Onderwijs Plan (IEP).
h. Evalueer de geschiktheid van de aanpassingen van het leerplan voor studenten met SEN en
de doeltreffendheid van de toegepaste onderwijsstrategieën
i. Werk samen met variërende andere deskundigen en met andere pleiters van studenten met
SEN.
j. Verbeter de professionele vaardigheden en kennis
k. Pleit voor de noden en de rechten van studenten met specialeonderwijsnoden.
Voorbeeld van goede beoefening werd beschreven door Lena Hammar, The National Agency
for Special Education and schools

6.6 SDM - Sherborne ontwikkelingsbeweging, een holistische methode
voor de ontwikkeling van sociale- en beweeglijkheidsvaardigheden
Beschrijving van het na te volgen voorbeeld (EGP)
SDM – een methode om de sociale en motorische vaardigheden te trainen werd ontwikkeld
door Mej. Veronica Sherborne (1922-1990) en is gebaseerd op de theorie van de
bewegingsanalyse van Rudolf Laban. Deze methode werd aanvankelijk ontwikkeld voor de
noden van kinderen en volwassenen met intellectuele beperkingen, maar gezien zijn variëteit
en mogelijkheden tot aanpassing wordt het wijd verbreid gebruikt in het algemeen en bijzonder
onderwijs in scholen en kleuterklassen en eveneens voor volwassenen en ouderen.
Onderwijzers, trainers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, spraaktherapeuten en andere
deskundigen die met kinderen werken en met volwassenen gebruiken de SDM-methode in het
onderwijs en in de individuele- en groepstherapie. Vele kinderen met speciale noden hebben
problemen op motorisch vlak en met academische vaardigheden en eveneens zintuiglijk,
perceptief, de controle over de mate van activiteit, aandacht en concentratie. Al deze
problemen maken het heel ingewikkeld om socio-cognitieve vaardigheden (sociale perceptie,
rol-aanname, probleemoplossing en de nauwgezetheid van de zelf-evaluatie) te ontwikkelen.
De vaardigheid tot het communiceren is gebaseerd op een neurale ontwikkeling en de neurale
verbindingen dienen getraind te worden teneinde te kunnen ontwikkelen. We hebben sociaalcognitieve vaardigheden, een zelfbewustzijn en communicatie-vaardigheden nodig in alle
vormen van sociale interactie en sociale relaties, alsook in elke les of leersituatie. In normale
PE-lessen zijn er een groot aantal mensen aanwezig, is er veel beweging, zijn er veel storende
elementen, een vraag naar een snel leerpatroon, verborgen en open competitie, misschien zelfs
frustratie. In de SDM-lessen proberen we deze verborgen problemen te vermijden door eisen
van het moment en de mogelijkheden van de kinderen te analyseren en te vergelijken.
Kinderen met bijzondere noden worden vaak afgewezen uit de groep omwille van hun
problemen. De subsystemen in de niet-gecontroleerde klaslokaalsituaties kunnen hen die het
meeste baat zouden hebben van de interacties die geschieden in de groep uitsluiten. In de PE
zou dit een gebrek aan zowel de training van de motorische als van de sociale vaardigheden
betekenen gedurende de lessen en de vrije tijd. Deze afzondering valt het meestal voor
gedurende de jaren die het belangrijkst zijn voor de ontwikkeling van het kind. In de SDM
lessen controleren de onderwijzer en het ondersteunend personeel heel strikt de leeromgeving.
Ze helpen het kind om de situatie en de emoties te controleren en ze helpen om problemen op
te lossen. Ze doen echter niet wat het kind dient te doen teneinde iets aan te leren! Een
goedaardige sfeer moedigt het leren aan en is in het bijzonder belangrijk voor kinderen met
leerproblemen. Hoe meer het kind geniet, des te meer is hij/zij bereid te trainen.
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De SDM-methode omvat de training van de basis motorische vaardigheden,
hetgeen het leren van meer ingewikkelder motorische vaardigheden mogelijk maakt. De
meeste sportieve vaardigheden vragen om een combinatie van motorische vaardigheden en
zijn daardoor moeilijk, indien het kind geen simultane bewegingen of een opeenvolging van
bewegingen kan maken. De doelstellingen van de training zijn geen speciale sportieve
vaardigheden, snelheid, spiersterkte of fitheid. De training concentreert zich op de
vaardigheden en op de elementen van het motorische controleproces, maar het is in elk geval
heel veelzijdig en kan ook belastend zijn. De oefeningen volgen een progressief systeem. De
eerste zijn heel erg eenvoudig, zoals de kinderen reeds altijd hebben gedaan met elkaar en met
hun ouders. Later worden de oefeningen zo veeleisend als mogelijk – zonder een hoogste
limiet. De methode gebruikt geen materiaal, enkel mensen, ruimte en het lichaam.
DE DOELSTELLINGEN VAN SDM EN ZIJN ACHTERGROND
Het kind ondersteunen om in een gecontroleerde manier te werken zodanig dat hij/zij
gewaarwordingen kan onderscheiden en integreren. In staat zijn om zintuiglijke
informatie te gebruiken om een beweging te starten en te corrigeren is de basis van het kundig
bewegen. De beperkingen van de zintuiglijke organen kan niet gecorrigeerd worden door
bewegingsoefeningen, maar de problemen van de zintuiglijke integratie en het gebruik van de
zintuiglijke informatie kan verminderd worden.
Het kind ondersteunen om belangrijke ontwikkelingservaringen te zoeken op zijn/haar
eigen initiatief. Wanneer het kind de basis vaardigheden beheerst begint hij/zij de motorische
vaardigheden te trainen gedurende bijna volledig de dag. De normale motorische
ontwikkeling heeft meer nodig dan enkel een therapiesessie of een PE-les. Alle kinderen
moeten de mogelijkheid hebben om te spelen met andere kinderen.
Creëer veilige condities en situaties voor de ontwikkeling van het zelfbewustzijn. De
oefeningen werden dusdanig geslecteerd dat de kinderen er in kunnen slagen. In het begin kan
het kind ondersteuning ontvangen, maar zo snel als mogelijk zal de training onafhankelijk
worden en volgens het initiatief van het kind. Er bestaan vele mogelijkheden om de
doelstellingen te veranderen alsook het niveau van de vereisten, zodat elk kind een passende
oefening kan vinden zonder de angst om te falen of te verliezen in een competitie. Hoe meer
het kind positieve ervaringen verkrijgt, des te meer zal hij/zij genieten en verlangen naar
veeleisender taken, zoals leeftijdsgenoten doen.
Creëer situaties waarin het kind socio-cognitieve vaardigheden kan trainen. Het
leeftijdsgenoot-onderwijs is een opmerkelijk onderdeel van de ontwikkeling van zowel
motorische als sociale vaardigheden. Het is de taak van de onderwijzer om de interactie tussen
de kinderen onderling en de kinderen en volwassenen aan te moedigen. De doelstelling is dat
de interactie zich ook uitbreid tot buiten de lessen.
Het ondersteunen vande ontwikkeling van de leervaardigheden van het kind.Los van het
trainen van de motorische vaardigheden concentreert de SDM zich ook op de ondersteuning
van de ontwikkeling van de oriëntatie, het observeren, de perceptie, de concentratie, het
geheugen, de tijdsbepaling, de planning, de probleemoplossing en het controleren van de
activiteitsniveau. Al deze vaardigheden zijn eveneens belangrijk in klaslokaal-situaties, in het
spel en in andere relaties met leeftijdsgenoten.
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DE THEMA’S VAN HET SDM-PROGRAMMA
De oefeningen zijn gegroepeerd onder de basis bewegingselementen. In het begin traint het
kind enkel de basis vaardigheden, eenvoudige enkelvoudige bewegingen. De oefeningen
worden moeilijker en moeilijker volgens de ontwikeling van de vaardigheden. De thema‘s
kunnen eigenlijk niet totaal van elkaar gescheiden worden, aangezien alle elementen bestaan
in elke beweging; de vraag is enkel waarop men de training toespitst.
Het lichamelijk bewustzijn vormt de achtergrond van alle bewegingen. Het thema omvat de
lichaamsdelen en de grootte, persoonlijke ruimte, lateraliteit, enz. Het kind leert om zijn/haar
lichaamsdelen te benoemen en ontdekt hun mogelijke bewegingen. Het kind leert ze te
controleren en te gebruiken op de manier dat hij/zij het wenst. De meest problematische
kwesties blijken de lichaamsgrootte, het bewustzijn van de romp, de lateraliteit en het
overschrijden van de middellijn te zijn.
Het ruimtelijke zelfbewustzijn is heel belangrijk in ons dagdagelijkse leven, met inbegrip van
het spel en het verkeer. Dit thema behandelt persoonlijke en gedeelde ruimte. Persoonlijke
ruimte vormt meer een onderdeel van de bewegingselementen. Gedeelde ruimte doelt op de
ruimte die je deelt met andere mensen gedurende de activiteit, relaties met mensen en
objecten.Het kind leert de ruimtelijke concepten en hoe ze te gebruiken: voor zich,
voorwaarts, achterwaarts, zijdelings, onder, over, naar links, naar rechts, enz.
De elementen ―zelfbewustzijn‖ en ‖controle over bewegingen‖ betekenen de vaardigheid om
controle uit te oefenen over ruimte, tijd en kracht. De ruimtelijke vorm van beweging omvat
de oppervlakte, de richting en de spanbreedte van beweging en positie, bv. de richting van de
stappen of de lichaamsbewegingen, klein en groot, rechte of ronde bewegingen. Door controle
uit te oefenen over de tijdsbepalende elementen leert het kind om verschillende ritmes te
herkennen en controle uit te oefenen over het ritmisch bewegen, tijdsintervallen (hoe lang de
oefening duurt qua tijd, tijd om te oefenen en te rusten, enz.) en de snelheid van de beweging.
De controle over de kracht omvat de passende hoeveelheid uitgeoefende kracht in een
beweging en de verschillen tussen de ontspannen en de actieve spieren. In het element
―beweging‖ is de doelstelling van het thema om in staat te zijn om één element op een tijdstip
afwisselend te controleren, waarbij de taken heel makkelijk zijn.
Een soepele beweging is het resultaat van een simultane controle over praktisch alle
elementen van de beweging en van de kundigheid om de bewegingspatronen en de
opeenvolging ervan met elkaar te verbinden. In het soepele bewegingsthema is de doelstelling
om controle uit te oefenen over meer ingewikkelde bewegingen en situaties. Dit thema vormt
de basis voor bijzondere sportvaardigheden. Het werken in paren en groepen kan het meest
aangename thema zijn en in combinatie vormt het de methode om de hierboven vermelde
thema‘s aan te leren. De groep kan bestaan uit één kind met één volwassene, vele kinderen en
volwassenen of kinderen zonder volwassenen. De formatie van de groep hangt af van het
functionele niveau van de kinderen. Meer in het bijzonder wanneer kinderen ernstige
beperkingen hebben, erg impulsief zijn, teruggetrokken zijn, enz. is het ideaal wanneer een
volwassen partner of een ouder kind toegewezen is aan elk kind om dat kind te helpen in het
overschrijden van drempels. De rol van de partner is het ondersteunen en assisteren (voor
jou), samenwerken (met jou) en tegenhanger van de partner (tegen jou) te zijn. De activiteit
van de volwassenen verminderd gaandeweg en de verantwoordelijkheid tot het nemen van het
initiatief, contact, probleemoplossing, het vormen en gehoorzamen van regels enz. wordt
beetje per beetje overgedragen aan de kinderen, doch zo snel als mogelijk.
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Verschillende stappen of onderdelen van het werken in paren of groepen starten bij het
zich bewust zijn van andere mensen in de groep. Deze doelstelling vind men het
hoofdzakelijk terug bij de ernstige beperkingen of sommige autistische individuen. Bijna alle
kinderen hebben training nodig in het verdragen van de aanwezigheid van en de verstoring
veroorzaakt door andere mensen hun stem en bewegingen. Het contact maken met een partner
en andere mensen (oogcontact, spreken, aanraken), het communiceren en in een nauw contact
staan met hen, vormen de volgende stappen. Beetje bij beetje bevatten de taken meer
groepswerk, probleemoplossingselementen, creativiteit, expressie, het helpen van anderen,
enz. Het eindresultaat zal het vloeiend werken in verschillende rollen in een partnerschap zijn
alsook als een lid van een productief team. Dit is het ―normaal spel‖.
Het controleren van iemands activiteitsniveau
De mogelijkheid om te werken met de passende intensiteit, het kalmeren en het ontspannen en
om deze niveau‘s vloeiend en snel te veranderen in overeenstemming met de vereisten van de
situatie zijn de voorlopige vereisten van een succesvolle actie.Zonder de passende controle
over de activering van de aandacht, de observatie, het vergaren van informatie, het plannen en
het implementeren van taken op een aangename manier zou dit niet mogelijk zijn. Vele
kinderen hebben hulp nodig in het aanleren van deze vaardigheden, meer in het bijzonder de
meest impulsieve kinderen. Dit thema bestaat in elke taak en de onderwijzer dient alle taken
te plannen zodanig dat het kind de nodige ondersteuning ontvangt bij deze gecontroleerde
prestaties. Net zoals bij alle andere thema‘s wordt de verantwoordelijkheid beetje bij beetje
naar het kind verschoven. Concentratie, krachtsinspanningen en zelfs de emoties variëren
vaak gedurende deze lessen. Misschien zijn de meest opvallende oefeningen in dit thema de
echte 3-5 ontspanningen gedurende de lessen. Het zijn even belangrijke oefeningen als alle
andere. Er bestaan eveneens ―minipauzes‖ tussen de taken, hierbij het kind helpend om de
overgang te maken van de ene taak naar de andere toe.
BESLUIT
Het is heel belangrijk om echt tijd uit te trekken voor het keer op keer aanleren, het herhalen
en het trainen. Het programma blijft bijna constant gelijk gedurende verscheidene lessen. De
elementen kunnen toegevoegd worden aan dezelfde oefening. Wanneer de basis sterk is
geworden, geeft de training een heel positieve stimulans aan de ontwikkeling van het kind
aangezien het kind de vaardigheden met zich mee neemt tijdens het spelen buiten de turnzalen
en klaslokalen. De SDM-methode is makkelijk om een aanvang mee te nemen en is heel
voldoeningschenkend in z‘n gebruik. De onderwijzer kan iemands eigen creativiteit gebruiken
in de inplanning van de taken en de lessen, hij of zij is m.a.w. niet gebonden aan reeds vooraf
opgemaakte programma's. SDM is een heel zelfbeschouwende methode en de onderwijzer
dient dus een heel actieve observator te zijn gedurende de les om de individuele noden van de
kinderen op te volgen. Je hebt enkel een basisopleiding nodig (slecht enkele dagen) om te
kunnen starten. Verdere opleiding doet U doorstromen naar meer en meer gevorderde
niveau‘s en internationale bijeenkomsten bieden ondersteuning voor de continuïteit.
Het verband van de EGP tot het EUSAPA project
Dit is een excellent voorbeeld van een specifiek programma dat werd gebruikt in een
omgeving van bijzonder lichamelijk onderwijs. Het kan beschouwd worden als zijnde een
onderdeel van psychomotorische activiteiten, die ook wel eens bewegingsactiviteiten worden
genoemd. Wij geloven dat alle APE deskundigen van de basis principes van dergelijke
programma‘s op de hoogte zouden moeten zijn en tevens dat ze deskundigen kunnen worden
in programma‘s, die kunnen leiden tot een licentie, als onderdeel van hun levenslange
scholing.
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EUSAPA competenties voorgesteld in dit na te volgen voorbeeld (EGP)
Vaardigheid om gebruik te maken van passende instructionele strategieën (bv.,
fysieke/mondelinge signalen, influisteringen,
commentaar, en bevestiging).
Vaardigheid om taakanalyse voor de gewenste vaardigheden te gebruiken
Vaardigheid om positieve/negatieve bevestiging te verlenen van gewenst/ongewenst gedrag
van de studenten waar passend
Vaardigheid om studenten te adviseren/gidsen naar de overname van meer passende
gedragingen – keuzes.
Vaardigheid om meer passende, alternatieve en ondersteunende communicatie hulpmiddelen
te gebruiken
Voorbeeld van goede beoefening werd beschreven door Kaisu Laasonen, Research Manager
in de Saimaa University of Applied Science in Finland.

6.7

Zelfbewustwording door middel van kunst: Schilder met ons

Beschrijving van het na te volgen voorbeeld (EGP)
De implementatie van verscheidene paralympische schooldagen in Griekenland was een
excellente gelegenheid voor de implementatie van verschillende soorten activiteiten/projecten
in Griekenland. Onlangs werden in het kader van een doctoraatsthesis een reeks activiteiten
ingepland met Hoge Schoolstudenten in de stad Serres in Griekenland. Eén van deze (van de
dertien in totaal) is van bijzonder belang aangezien het werd gehouden in de lokale
gemeenschap. Deze specifieke activiteit is getiteld Zelfbewustwording door middel van
kunst: Schilder met ons.
Doelstellingen van de activiteit
a) Het samenwerken met het lokale bestuur teneinde hun beleid te veranderen aangaande
sensibilisatie van de burgers ten aanzien van de beperkingen in het algemeen en sporten
voor minder-validen in het bijzonder,
b) Het samenbrengen van jonge studenten met oudere personen teneinde zich als eerste
bewust te worden van bewegingsmoeilijkheden en het erkennen van de waarde van de
sporten,
c) Studenten leren aangaande de Paralympische rolstoelsporten voor elite atleten met
lichamelijke beperkingen; studenten leren aangaande sporten (op de weg, straten) en
aangaande de atleten met verschillende beperkingen die in aanmerking komen voor
deelname;
d) Oudere personen zullen iets leren aangaande sporten voor personen met een beperking of
bewegingsproblemen
Omgeving: Openlucht activiteiten binnen in de stad.
Mensen die deel hadden aan de activiteit: Kunstleraar, Hogeschool studenten,
rusthuisbewoners, rusthuis administratief personeel, universiteitsstudenten
Inleiding tot de activiteit: De kunstleraar voorziet in de basis informatie aangaande de
Paralympische Spelen, rolstoel Paralympische sporten, en het Paralympische
schooldagprogramma.
Het houden van de activiteit: De leider verdeelt de groep op een passende wijze, wijst hen
een bepaalde taak toe, helpt hen en begeleid hen naar hun tekening. Aan de deelnemers werd
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gevraagd om de muur te schilderen door de verfborstel vast te houden met de mond of door de
verfborstel vast te houden met de vingers of de tenen.
Beoordeling: De deelnemers worden uitgenodigd tot een discussie met de kunstleraar en de
groepsleiders om waarde van het resultaat van de activiteit te beoordelen en dit naar zichzelf
toe, naar het esthetische van het rusthuis toe en naar de stad in het algemeen toe.
Zicht op het eindresultaat van de activiteit

Het verband van de EGP tot het EUSAPA project
Het Paralympisch schooldag-project, zoals vermeld in dit EGP, is een excellent voorbeeld van
een activiteit met een voorbereiding van de omgeving voor bijzonder lichamelijk onderwijs.
De opvolging van het project ―Zelfbewustwording door kunst‖ kan ons helpen om de
kwesties van de minder-validen sport binnen in het normale schoolleven te brengen en de
resultaten van dergelijke activiteiten kunnen een integraal onderdeel worden van de
schoolomgeving.
EUSAPA competenties voorgesteld in dit na te volgen voorbeeld (EGP)
a. Vaardigheid om te pleiten voor een gelijke voorziening van PE voor alle studenten
b. Vaardigheid om te pleiten voor de richten van studenten met SEN voor een deelname aan
de PE/APE (vb. ondersteunende diensten, aangepast materiaal)
c. Vaardigheid om samen te werken met sportorganisaties, relevante professionele
organisaties voor personen met beperkingen
d. Vaardigheid om samen te werken met ouders/voogden van studenten met SEN
e. Vaardigheid om samen te werken met Niet-Gouvernementele Organisaties (bv., rechten
van het kind)
Voorbeeld van goede beoefening werd beschreven door Christina Evaggelinou van de
Aristotle University van Thessalonika, Department of Physical Education and Sports Science
– Serres, Griekenland

6.8 Gedragsbeheer door middel van Lichamelijk Onderwijs
Beschrijving van het na te volgen voorbeeld (EGP)
Gedragsbeheer vaardigheden zijn in het bijzonder van groot belang voor onderwijzers in het
opvoedend systeem. Vaak spreken we over gedragsaanpassing waarbij de focus rust op het
veranderen van het gedrag, terwijl we in gedragsbeheer de focus plaatsen op het behouden
van de orde. De doelstelling van het gedragsbeheer is het totaal van alle acties en bewuste
afwezigheid van acties om de waarschijnlijkheid te vergroten dat studenten zullen kiezen voor
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gedragingen die op persoonlijk vlak voldoening schenkend, productief en sociaal aanvaard
zijn. Een onderwijzer lichamelijke opvoeding kan deze technieken bijvoorbeeld gebruiken om
passende sociale gedragingen aan te leren aan zijn/haar studenten. Vele van de gebruikte
principes en technieken van het gedragsbeheer zijn dezelfde als gadragsaanpassing zoals
heden aangeleverd in een minder intensieve en consistente wijze. Gedragsaanpassings
behandelwijzen betrekken de studenten meer actief bij het plannen en het vormen van hun
eigen gedrag door middel van een deelname aan de onderhandelingen wat hun contract met de
onderwijzers betreft en door middel van een blootstelling aan training die ontworpen werd om
hen te helpen hun eigen gedrag meer actief te controleren en te evalueren, om hen technieken
van zelf-controle en probleemoplossing aan te leren, en om doelstellingen uit te stippelen en
zichzelf te wapenen om deze doelen te bereiken.
Deskundigen zijn het er over eens dat een gebrek aan gedragsbeheer vaardigheden het
meest belangrijke obstakel is van een doeltreffend lichamelijk onderwijs. De onkunde om het
gedrag van de student te beheren en de student te motiveren is de door de beginnende
onderwijzers meest vermelde reden ter beëindiging van hun onderwijscarrière. Dit probleem
wordt nog vergroot indien er een groot aantal studenten met diverse emotionele, sociale,
cognitieve, en lichamelijke beperkingen in dezelfde lichamelijke opvoedingsklas aanwezig
zijn. Onlangs werd een doeltreffend gedragsbeheer nog een grotere uitdaging door een
integratie van een stijgend aantal studenten die geïdentificeerd werden als zijnde risicovol of
met ernstige gedragsproblemen in de algemene lichamelijke opvoedingsklassen. Deze
studenten vertegenwoordigen een immer groeiend aantal van alle studenten in de scholen. In
het algemeen waren de gedragsbeheer strategieën heel succesvol in het verminderen van de
verstoringen in de klas. De doelstelling van alle onderwijzers is het minimaliseren van
gedragsproblemen door een positieve onderwijs- en leeromgeving te creëren. De volgende
strategieën helpen de onderwijzers om gewenste gedragingen te versteken teneinde
gedragsproblemen te voorkomen (Dunn & Leitschuh 2006):
Structureer de fysieke omgeving:
Voordat kinderen binnen komen in een onderwijzende omgeving zouden ze moeten weten
wat ze verondersteld worden te doen, waarheen ze dienen te gaan, en wat ze dienen te doen
wanneer ze daar aankomen. Het lokaal dient georganiseerd te worden met duidelijke
afgebakende activiteits- en materiaalgebieden. Activiteitsplaatsen kunnen bijvoorbeeld met
behulp van een letter of een nummer aangeduid worden om studenten die moeilijkheden
hebben om aanwijzingen op te volgen te helpen.
Modellering: Onderwijzers dienen als doeltreffende rolmodellen dienst te doen voor hun
studenten. Alle studenten, met inbegrip van dezen met beperkingen, kijken op naar de
onderwijzer als zijn de een standaard voor passend gedrag.
Bevestiging van gewenst gedrag: De fijngevoelige onderwijzer zoekt naar elke mogelijke
mogelijkheid om te voorzien in positieve bevestiging. Het gebruik van technieken zoals het
verbaal prijzen en de openbare erkenning vergroten de waarschijnlijkheid dat er wederom
passend gedrag vertoond zal worden in toekomstige lessen.
Gereglementeerde toestemming: Er bestaan tijdstippen waar het gewenst is om
uitzonderingen of afwijkingen toe te staan in de normale klasroutine voor een student die
moeilijkheden heeft. Een student die het uitzonderlijk moeilijk zou vinden om in de rij te
staan alvorens naar het klaslokaal terug te keren zou bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid
toegewezen kunnen krijgen om het materiaal te verzamelen en terug te brengen naar de
correcte plaats.
67

Het ontwikkelen, het vaststellen en het handhaven van consequenties: Studenten dienen te
weten dat er regels, gedragsnormen, en consequenties voor ongepast gedrag zijn. De regels
moeten duidelijke en redelijk zijn en de consequenties passend voor de overtreding.
Student en onderwijzercontracten: Er bestaan tijden waar het wenselijk is voor de
onderwijzer en de student om een contract op te stellen als onderdeel van een overleg in
dewelke een probleem werd erkend, het verwachte gedrag werd geïndentificeerd, en
beloningen en consequenties worden gespecifieerd.
Buiten de formele technieken voor positieve bevestiging, modellering, uitsluiting, en timeout, zijn er enkele informele handelswijzen die onderwijzers kunnen gebruiken om om te gaan
met ongewenst gedrag. 1. Onderwijzers gebruiken een variatie aan signalen die naar de
student toe een goedkeuring of een afkeuring van gedragingen communiceren. Sommige nietverbale technieken die gebruikt kunnen worden omvatten: oog contact, gebaren met de hand,
een vingerknip, fronsen, of lichaamshoudingen. Deze signalen kunnen, indien gebruikt
voordat het gedrag oncontroleerbaar is, heel affectief zijn in het stoppen of minimaliseren van
de intensiteit van ongepast gedrag. 2. Een heel oude, doch heel doeltreffende strategie om te
gebruiken wanneer de onderwijzer bemerkt dat het gedrag van de student begint te minderen
is het dichterbij komen van de onderwijzer bij het kind. De dichte nabijheid van de
onderwijzer kan de student helpen om de zelf-controle te herwinnen en/of het ongewenste
gedrag te stoppen. 3. De meeste onderwijzers zijn zich er van bewust dat humor heel
doeltreffend werkt om een gespannen situatie te verlichten. Een grappige opmerking van de
onderwijzer kan de nodige stoom aflaten in de situatie. Uiteraard dient er voorzichtigheid aan
de dag gelegd te worden om bespotting of sarcasme te vermijden. De humor dient van goede
smaak te getuigen en dient passend te zijn voor de situatie. Voor vele studenten kan het
ongepaste gedrag het enigste gedrag geweest zijn in het repertoire van de student dat
doeltreffend is geweest teneinde tegemoet te komen aan zijn of haar noden. Een positief
programma dient het doel om de opties in het repertoire van een student te vergroten en meer
keuzes te voorzien voor de student. Ten slotte is het belangrijk te onthouden dat het gedrag
het probleem uitmaakt en niet de student. Het is belangrijk om dat onderscheid te blijven
maken ook al lijkt het in sommige gevallen zo dat een student constant Uw geduld beproeft.
De student van zijn of haar gedrag te onderscheiden zal voorkomen dat er zich negatieve
gevoelens ontwikkelen aangaande de student en hat zal U helpen U en Uw onderwijs meer
doeltreffend te maken.
Referenties: Dunn, J.M & Leitschuh, C.A. 2006. Special Physical Education (8th. ed.).
Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
Het verband van de EGP tot het EUSAPA project
Gedragsbeheer is één van de sleutel competenties van de APE onderwijzer. De voorgestelde
EGP voorziet in een basis overzicht van gedragsbeheer binnen in de context van de
lichamelijke opvoeding.
EUSAPA competenties voorgesteld in dit na te volgen voorbeeld (EGP)
a. Vaardigheid om positieve/negatieve bevestiging te verlenen van gewenst/ongewenst
gedrag van de studenten waar passend
b. Vaardigheid om te observeren en nota‘s bij te houden met betrekking tot het
gedragsbeheer plan.
c. Vaardigheid om studenten te adviseren/gidsen naar de overname van meer passende
gedragingen – keuzes.
Voorbeeld van goede beoefening werd beschreven door Pauli Rintala van de University of
Jyväskylä.
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7 VOORBEELDEN VAN EEN GOEDE BEOEFENING
VAN DE BIJZONDERE LICHAMELIJKE OPVOEDING
IN REVALIDATIE
Nidia Amorim, Patrice Flore, Tarja Javanainen-Levonen, Bartosz
Molik, Pavel Mustafin, Sandrine Tomasi,Joeri Verellen

7.1 Aangepast onderwijs in bewegingsactiviteiten voor studenten
fysiotherapie
Gebied: Onderwijs
Doelgroep: Fysiostherapie studenten
Instituut: Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland
Doel:
Praktische vaardigheden van toonaangevende sport- en recreatie activiteiten met
bijzondere bevolkingsgroepen
Gelegenheid tot het behalen van een graad als Sport-instructeur voor personen met een
Beperking
Ervaring op het gebied van sport voor personen met beperkingen en aangepaste
lichaamsbeweging
De kans tot toekomstige opleiding als:
Scheidsrechter, coach, beoordelaar, manager
Promoveer een actieve levensstijl en sport voor personen met beperkingen
Programma:
De revalidatie-faculteit werd opgericht in de Jozef Pilsudski University of Physical Education
in Warschau, Polen in 1985. Het werd opgericht teneinde fysiotherapie specialisten op te
leiden. De faculteit volgt educatieve normen die zijn opgesteld door het Poolse ministerie van
Onderwijs, alhoewel de faculteit een extra programma gecreëerd heeft voor APA onderwijs
voor alle studenten fysiotherapie. De Afdeling van Theorie and Methodologie van Onderwijs
Vooruitgang is verantwoordelijk voor het APA onderwijs van fysiotherapie studenten.
In de eerste graad van het onderwijs (bachelor graad) biedt de Faculty of Rehabilitation 330
uur lezingen en praktijk lessen aan. (15 ECTS-punten). De volgende klassen worden
aangeboden aan de studenten: theorie en methodologie van bijzondere lichamelijke
opvoeding, spelletjes en spelen voor personen met een beperking, rolstoel dansen,
gymnastiek, zwemmen, team spelen voor personen met een beperking, athletiek.
In de tweede graad van het onderwijs (master graad) biedt de Faculty of Rehabilitation 225
uur van lezingen en praktijk lessen aan. (11 ECTS-punten). De volgende klassen worden
aangeboden aan de studenten: Methodologie van sportevenementen voor personen met een
beperking, team spelen, atletiek, zwemmen, theorie van aangepaste fysieke activiteit en
theorie van de sport voor personen met een beperking.
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De Faculty of Rehabilitation is een unieke structuur met een complex multi-level programma
van actieve revalidatie en sport voor mensen met een beperking. Docenten onderwijzen hoe
personen met een beperking te overtuigen om actief deel te nemen aan revalidatie en een
actief leven. Zij dienen als voorbeeld tot wat mensen met een beperking in staat zijn. Zij
bevelen verschillende vormen van activiteiten aan en ook verschillende praktijk oplossingen.
Een van de resultaten van het onderwijs is de mogelijkheid om te slagen voor het examen van
de sport-instructeur voor mensen met een beperking.
Contact informatie:
Bartosz Molik
Department of Sport for Individuals with Disability; Faculty of Rehabilitation; Jozef Pilsudski
University of Physical Education; Marymoncka 34; 00-968 Warsaw; Poland
Tel/Fax. +48 22 835 47 98
bartosz.molik@awf.edu.pl
Dit unieke programma in de context van aangepaste fysieke activiteit helpt bij het
ontwikkelen van de volgende uitgebreide revalidatie competenties:
inzicht in de algemene recreatie en aanpassing van het sport model voor patiënten / cliënten
met inbegrip van hun persoonlijk profiel, de functie hieraan verbonden, de specifieke
activiteit eisen, en het doel van de deelname
Begrijpen en evalueren van de relatie tussen de bepalende elementen van het menselijk
functioneren
Begrijpen en evalueren van de effecten van waardevermindering op het menselijk
functioneren.
Begrijpen van de impact en de risico`s van lichamelijke activiteit
Pedagogische competenties zijn vooral ontwikkeld in:
Inzicht in de theorie van de ontwikkeling van programma's.
Beheersing van een uitgebreid overzicht van sporten met beperkingen.
Inzicht in de sport-specifieke apparatuur - gebruiksomgeving
Dit programma is een goede gelegenheid voor het begrijpen van de verschillende
gemeenschap gebaseerde fysieke activiteiten en sportorganisaties die in aanmerking komen
voor patiënten / cliënten in het Aangepaste Fysieke Activiteit programma voor management
competenties.
Voorbeeld van een goede beoefening werd beschreven door Bartosz Molik van de Josef
Pilsudski Universiteit van Lichamelijke Opvoeding.

7.2 COPD revalidatie training
Gebied: Revalidatie programma
Doelgroep: Patiënten/cliënten in revalidatie met COPD
Instituut: Dieulefit Santé, Grenoble University Hôpital Sud, Grenoble, France
Doel:
Voorbereiding van patiënten / cliënten voor deelname aan standaard lichamelijke
activiteit programma's in de revalidatie.
Verbetering van de ‗fysieke activiteit en het niveau van de fysieke conditie‘
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Promoten van een actieve levensstijl na revalidatie
Bereid patiënten / cliënten voor op reintegratie in de samenleving na revalidatie
Programma:
COPD (chronische obstructieve longziekte), veroorzaakt kortademigheid. Inspanning als
gevolg van ademhalingsproblemen lijdt tot verzwakking en dysfunktie van de spiermassa en
dus een slechte inspanningstolerantie. Deze fysieke beperking is te wijten aan amyotrofie en
myopathie in verband met een sedentaire levensstijl, structurele veranderingen in de soorten
spierenvezels, voedingstekorten, bijwerkingen van de behandeling met corticosteroïden en
oxidatieve stress onder invloed van een lage graads systemische ontsteking geassocieerd met
de ziekte en het roken van sigaretten. Revalidatie training heeft tot gevolg dat de
ademhalingsnood verminderd en biedt ook een verbetering van de spierkracht en
uithoudingsvermogen door het verminderen van het aantal bovengenoemde factoren.
"Dieulefit Sante" is een cardiopulmonaal revalidatie centrum in Frankrijk dat focust op de
follow-up zorg voor patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en ook voor revalidatie patiënten.
Het centrum gebruikt regelmatige fysieke activiteit en gezondheidsopvoeding om de
gezondheid te verbeteren en de kwaliteit van leven te optimaliseren. Er wordt ook betere
kennis over de ziekte en de behandelingen bekomen. Een deel van het revalidatieprogramma
is een COPD voorbereidingsprogramma gericht op de training van COPD patiënten met het
oog op de verbetering van hun oefeningscapaciteiten en om hun klachten te verminderen en
de kwaliteit van leven en autonomie te verbeteren. Op lange termijn maakt dit de patiënten
meer betrokken bij hun revalidatie programma en meer algemeen tot de fysieke activiteiten.
Het programma wordt gespreid over een duurtijd van vier weken. Op dag 1 wordt er een 6minuten looptest gehouden alsmede een maximale cardiopulmonale inspanningstest om de
veiligheid van de oefening en het trainingsniveau te beoordelen. Patiënten worden opgedeeld
in verschillende groepen volgens de ernst van hun aandoening. Het algemene- en het
spieruithoudingsvermogen en de kracht worden getraind door een verscheidenheid van
speelse aangepaste fysieke activiteiten. Het oefening-training programma wordt regelmatig
beoordeeld om het aan te passen aan de behoeften van de patiënt en de vooruitgang. Ook
gemeenschaps gebaseerde programma‘s worden voorgesteld aan de patiënten bij ontslag uit
longrevalidatie zodat de spier-en luchtwegen verbeteringen gestabiliseerd worden. Er wordt
getracht om fysieke activiteiten te blijven uitvoeren om deze voordelen te behouden.
Het programma wordt gecoördineerd door zowel APA leerkrachten en fysiotherapeuten.
Fysiotherapeuten bieden gestandaardiseerde oefeningen op ergocycle of loopband aan,
voornamelijk aan het begin van het revalidatie-proces (heropvoeding- fase), terwijl de APA
leerkrachten fysieke activiteiten aanbieden op basis van gewijzigde en aangepaste sportieve
activiteiten waardoor patiënten de mogelijkheid krijgen om te genieten van deze lichamelijke
activiteiten en deze zodoende blijven uitoefenen na ontslag uit het revalidatiecentrum (post
revalidatie fase).
Contact informatie:
Patrice Flore
Grenoble 1 University (Joseph Fourier); Onderzoek naar Fysieke Activiteit en Gezondheids
Laboratorium; Hôpital Sud, Grenoble University Hospital; BP185; 38042 Grenoble Cedex 09;
France
Tel. +33 4 76 76 54 94
Fax. +33 4 76 76 89 21
PFlore@chu-grenoble.fr

71

Dit interessante programma helpt voornamelijk cliënten met chronische ziekten. Als we
nadenken over de vereiste eigenschappen van professionelen beschouwen we in het bijzonder
de therapeutische eigenschappen:
Begrijpen en evalueren van de relatie tussen de bepalende elementen van het menselijk
functioneren
Begrijpen en evalueren van de impact van hun beperking op hun menselijk functioneren.
Inzicht in de pathofysiologische basis van chronische ziekten, beperkingen en stoornissen
Begrip over de impact en risico's van lichamelijke activiteit.
Kennis over de impact van de medicatie op de prestatie van de oefeningen
Begrip over indicaties en contra-indicaties van sport en aangepaste fysieke activiteiten in de
revalidatie van specifieke bevolkingsgroepen
Voorbeeld van goede beoefening werd beschreven door Sandrine Tomasi & Patrice Flore van
de Grenoble 1 University in France

7.3 Functioneel gebaseerd oefenprogramma voor kinderen met
hersenverlamming
Gebied: Revalidatie Programma:
Doelgroep: Patiënten/cliënten in revalidatie met Hersenverlamming GMFCS graad I of II
(meestal kinderen)
Doel:
Verbetering van de ‗fysieke activiteit en het niveau van de fysieke conditie.
Promoten van een actieve levensstijl na revalidatie
Voorbereiden van patiënten / cliënten op reintegratie in de samenleving na revalidatie
Programma:
Kinderen met hersenverlamming (CP) hebben duidelijk subnormale aërobe en anaërobe
capaciteiten in vergelijking met zich normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten. Ook is er een
lage spiermassa, de spierkracht is verminderd en de energiekosten van de motoriek zijn hoog.
Lage niveaus van deze conditie bestanddelen kunnen bijdragen tot de problemen in de
motorische activiteiten die de meeste kinderen met CP tegenkomen in het dagelijks leven.
Bovendien zijn er aanwijzingen dat hypoactive kinderen meer kans lopen om fysiek
sedentaire volwassenen te worden en dat het aanmoedigen van de ontwikkeling van fysieke
activiteit gewoonten bij kinderen ons zal ons helpen om patronen van activiteit vast te stellen
die verder lopen tot in de volwassenheid.
Een functioneel gebaseerd oefenprogramma ontwikkeld zodat het makkelijk kan worden
ingevoerd worden in de klinische praktijk,. Alle kinderen, ongeacht hun leeftijd en GMFCSniveau (I of II), voerden dezelfde oefeningen uit tijdens het programma. De kinderen werkten
in paren tijdens de circuit training-sessies. We gebruikten taak-specifieke oefeningen zoals
hardlopen en het abrupt veranderen van de bewegingsrichting van het lichaam, step-ups en
traplopen. Deze oefeningen zijn belangrijk zijn in het dagelijks leven van kinderen en
adolescenten met CP. De gestandaardiseerde oefeningen, gericht op het verbeteren van het
dagelijks functioneren. Deze oefeningen werden herhaald doorheen het programma. Het
trainingsprogramma duurde 8 maanden en bestond uit 2 trainingssessie‘s per week. Elke
sessie duurde 45 minuten. Elke training begon met een introductie van ongeveer 5 minuten In
deze 5 minuten werd gedurende de eerste 6 maanden een hartslag monitor bevestigd bij het
kind. Deze monitor werd gebruikt om hen te begeleiden tijdens de aerobic trainingssessie‘s.
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De overgebleven tijd werd gebruikt om informatie te verschaffen en om het doel uit te leggen
van de training die voor hen lag. In de volgende 5 minuten werden verschillende
activiteiten/spelen gebruikt om de kinderen op te warmen. In het belangrijkste opleiding-deel
gebruikten we 8 gestandaardiseerde taak-specifieke aërobe en anaërobe oefeningen, die
gebaseerd waren op wandel activiteiten, zoals lopen / snel wandelen, stap op en neer, stappen
over, buigen, draaien en opstaan vanop de vloer. De kinderen hielden hun vooruitgang bij met
behulp van een score blad. Op dit score blad hielden ze het aantal herhalingen bij die werden
bereikt. Dit motiveerde de meeste kinderen gedurende het programma. Aangezien de duur van
de oefening verhoogt in de eerste drie maanden zou het aantal herhalingen ook toenemen zelfs
als ze niet hun fitheid verbeterden. Dit zorgt voor positieve versterking voor de eerste training
maanden die het hardst zijn. Elke 6 weken wordt er een spel gespeeld tijdens de
trainingssessie‘s. Op deze manier hebben de kinderen iets om naar uit te kijken. Enkele van de
inbegrepen spelen zijn hindernis softball (tussen elk basisstation is er een hindernis geplaatst),
voetbal en trefbal.
De doelgroep van mensen met CP in dit programma vereist therapeutische competenties en
kennis van:
Inzicht in de algemene recreatie en aanpassing van het sport model voor patiënten / cliënten
met inbegrip van hun persoonlijk profiel, gevolgen gebaseerd op de functies, de specifieke
activiteitseisen en het doel van de deelname
Begrijpen en evalueren van de relatie tussen de bepalende elementen van het menselijk
functioneren
Begrip van de impact en risico‘s van de lichamelijke activiteit.
Kennis van de impact van de medicatie op de uitvoering van de oefeningen
Begrip van de indicaties en contra-indicaties van sport en aangepaste fysieke activiteiten in
de revalidatie van specifieke bevolkingsgroepen
Een goed lopend programma voor personen met CP vereist een pedagogische geschiktheid en
kennis van deze gebieden:
Begrip van de sport-specifieke apparatuur - gebruiksomgeving
Begrip van de invloed van de belangrijkste onderdelen tijdens het proces van aanpassing
van de activiteitssituaties
Management eigenschappen en kennis zijn beide even belangrijk vooral in:
Inzicht in de verschillende gemeenschap gebaseerde fysieke activiteit en sportorganisaties
die in aanmerking komen voor patiënten / cliënten in het aangepaste Lichamelijk
Activiteiten Programma.
Voorbeeld van goede beoefening voorgesteld in het boek Functionally based exerciseprogram
for children and adolescents with cerebral palsy by Olaf Verschuren (2009)

7.4 Handfietsen en Driewielers als onderdeel van het revalidatieprogramma voor personen met beperkingen van de onderste ledematen)
Gebied: Revalidatie programma
Doelgroep: Patiënten/Cliënten in revalidatie met beperkingen van de onderste ledematen
(inclusief rolstoelgebruikers).
Instituut: University Hospitals UZ K.U.Leuven, Pellenberg site, Pellenberg, Belgium

73

Doel:
Het voorbereiden van patiënten/cliënten voor deelname aan de 20 kilometer race van
Brussel.
Verbetering van de ‗fysieke activiteit en het niveau van de fysieke conditie‘.
Promoten van een actieve levensstijl na revalidatie
Voorbereiden van patiënten / cliënten op reintegratie in de samenleving na revalidatie
Programma:
De 20 kilometer race van Brussel is een heel populair sportevenement geworden in België
met ongeveer 25.000 deelnemers elk jaar. Ook wordt de kans geboden aan handfietsers om
deel te nemen Sinds 2005 heeft het revalidatie centrum van Pellenberg, deel van de
Katholieke Universiteit van Leuven, een aantal plaatsen gereserveerd voor patiënten/cliënten
om deel te nemen aan de race. Om deelnemers voor te bereiden heeft het revalidatie centrum
trainingsprogramma‘s ontwikkeld en er wordt een wekelijkse training georganiseerd om een
succesvolle deelname te verzekeren. Deze sessies bevatten ook informatie seminarie‘s over
voeding, de voorkoming van letsel, de voordelen van een actieve levensstijl, enz ... Als
zodanig heeft de handfietsopleiding het bestaande bestaande sport-programma uitgebreid en
heeft het bijgedragen tot een verdere optimalisatie van het revalidatieprogramma van de
patiënten / cliënten met beperkingen van de onderste ledematen. Het programma heeft als
doel de fysieke activiteit – fysieke fitness van de patiënt / cliënt te verbeteren en daardoor ook
het hele revalidatie proces. Verder promoot het programma een actieve levensstijl na
revalidatie en het bereid de patiënt / cliënt voor op de reintegratie in de samenleving na de
revalidatie.
Het handfiets programma heeft geleid tot het ontstaan van een raadgevend agentschap voor
handfietsen en driewielers. Het agentschap biedt informatie over apparatuur, mogelijke
aanpassingen, scholing advies, enz ... gericht op het promoten van het fietsen als middel om
een verbetering en verzekering van een actieve levensstijl bij mensen met beperking van de
onderste ledematen.
Contact informatie:
Joeri Verellen
Department of Rehabilitation Sciences
Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences
Katholieke Universiteit Leuven
Tervuursevest 101
3001 Heverlee
Belgium
Tel. +32 16 32 91 27
Fax. +32 16 32 91 96
joeri.verellen@faber.kuleuven.be
De doelgroep van mensen in dit programma vereist therapeutische competenties en kennis
van:
Inzicht in de algemene recreatie en aanpassing van het sport model voor patiënten / cliënten
met inbegrip van hun persoonlijk profiel, gevolgen gebaseerd op de functies, de specifieke
activiteitseisen en het doel van de deelname
Begrijpen en evalueren van de relatie tussen de bepalende elementen van het menselijk
functioneren
Begrip van de indicaties en contra-indicaties van sport en aangepaste fysieke activiteiten in
de revalidatie van specifieke bevolkingsgroepen
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Een goed lopend programma voor personen met beperking van de onderste ledematen vereist
een pedagogische geschiktheid en kennis van deze gebieden:
Begrip van de sport-specifieke apparatuur - gebruiksomgeving
Begrip van de invloed van de belangrijkste onderdelen tijdens het proces van aanpassing
van de activiteitssituaties
Management eigenschappen en kennis zijn beide even belangrijk vooral in:
Inzicht in de verschillende gemeenschapsgebaseerde fysieke activiteit en sportorganisaties
die in aanmerking komen voor patiënten / cliënten in de APA.
Voorbeeld van goede beoefening werd beschreven door Joeri Verellen van de KU Leuven
Belgium.

7.5

Zittende- en staande volleybal in na-oorlogse landen

Gebied: Revalidatie programma
Doelgroep: Patiënten/Cliënten in revalidatie met beperkingen van de onderste ledematen
(meestal geamputeerden).
Doel:
Verbetering van de ‗fysieke activiteit en het niveau van de fysieke conditie‘.
Promoten van een actieve levensstijl na revalidatie
Voorbereiden van patiënten / cliënten op reintegratie in de samenleving na revalidatie
Programma:
Zitvolleybal is een Paralympische team sport voor personen met een motorische beperking ,
overwegend op het niveau van de onderste ledematen. Het grootste aandeel deelnemers van
zitvolleybal zijn traumatisch mono- of bilateraal geamputeerden. Zitvolleybal wordt gespeeld
door zowel mensen met polio, CP of anderen met een permanente beperking van het
bewegingsapparaat of het zenuwstelsel. Zitvolleybal werd ontwikkeld in Europa maar is nu
een wereldwijde verspreide sport. Historisch gezien is zitvolleybal één van de oudste sporten
binnen het gamma van de Paralympische familie. De wortels gaan terug naar de jaren vijftig
van de vorige eeuw. De onderzoeksgegevens tonen aan dat zitvolleybal een veilige sport is; er
is een kleine kans op secundair letsel voor de pathologie van sport gerelateerde
gezondheidskwesties. De gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van volleybalspelers is
hoger in vergelijking met hun niet fysiek actieve tegenhangers met een beperking.
Zitvolleybal bevordert vele modaliteiten van de algehele gezondheid, niet alleen het fysieke
functioneren. Zitvolleybal kan worden gebruikt als een middel van fysieke revalidatie voor
een breed spectrum van personen met functiebeperkingen, overwegend beenbeperkingen.
Zitvolleybal is een goedkope sport. Zitvolleybal kan in de gewone sporthall of zelfs buiten
gespeeld worden. Enkel de gewone net- en volleyballen zijn nodig om te beginnen spelen.
Zitvolleybal wordt gespeeld zonder protheses. Er wordt geen ingewikkelde apparatuur, zoals
rolstoelen, gebruikt.
Bij het spelen van zitvolleybal is het sport specifieke biomechanische potentieel van de atleten
met een beperking hetzelfde als voor de valide spelers. Omdat het spel wordt gespeeld in een
zittende positie maakt het de personen met een gamma van beperkingen gelijk aan de valide
leeftijdsgenoten. Dit feit, samen met het mooie, actieve spel zelf, geeft een goede reden voor
de valide spelers om te worden opgenomen in zitvolleybal teams op nationaal niveau.
Zitvolleybal is een snelle en specifieke sport in zijn eigen recht. Normaal gesproken verliezen
de valide volleybal teams van hun tegenhangers met een beperking bij het spelen van
zitvolleybal.
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Omdat zitvolleyball een aantrekkelijke, eenvoudige, goedkope en veilige vorm van sport voor
personen met een beperking is kan zitvolleybal op grote schaal worden geadviseerd als een
middel van aangepaste fysieke activiteit. Het grootste aantal deelnemers zijn de traumatisch
geamputeerden; Daarom is zitvolleybal vooral geschikt, maar niet beperkt, tot de landen die
na de oorlog een breed spectrum van personen met een beperking konden betrekken bij de
sport.
Dit programma met internationale impact van de werkingssfeer helpt de diverse aard
van de beperkingen. Het vereist vooral kennis in:
Begrip over de impact en risico's van fysieke activiteit.
Om te weten wat de impact is van de medicatie op de prestatie van de oefeningen
Begrijpen van indicaties en contra-indicaties van sport en aangepaste fysieke activiteiten in
de revalidatie van specifieke bevolkingsgroepen.
Begrip van de invloed van de belangrijkste onderdelen tijdens het proces van aanpassing
van de activiteitssituaties
Inzicht in de verschillende gemeenschapgebaseerde fysieke activiteit en sportorganisaties
die in aanmerking komen voor patiënten / cliënten in de APA.
Vaardigheden zijn even belangrijk:
Verwerven van het vermogen om een veilige toepassing van de APA programma‘s toe te
passen , met inbegrip van regelmatige evaluaties met behulp van risicostratificatie en preprogramma screening.
Verwerven van onderwijs, training en coaching vaardigheden (didactische vaardigheden)
die nodig zijn voor een goed gebalanceerde benadering in een therapeutische omgeving.
Begrijpen van de aanpassingsprincipes van activiteiten, spelletjes en sport.
In staat zijn om activiteiten aan te passen aan de functionele mogelijkheden van de
deelnemers.
Verwerven van de professionele vaardigheid om aanpassing te initiëren en te verwerken.
Verwerven van die vaardigheden die nodig zijn bij de voorbereiding van een strategisch
beleid voor het beheer en de integratie van aangepaste fysieke activiteit programma's
binnen het multidisciplinaire karakter van de revalidatie.
Voorbeeld van een goede beoefening werd beschreven door Pavel Mustafin van de Riga
Stradins University.

7.6 Stichting voor Actieve Revalidatie
Gebied: Revalidatie
Doelgroep: personen met een dwarslaesie (SCI) die een rolstoel gebruiken
Instituut: Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland
Doel:
Revalidatie van mensen met een beperking na SCI

Help mensen met SCI terug te keren naar het normaal, actief leven, onderwijs,
werkgelegenheid (sociale activering en beroepsonderwijs)
Promoten van een actieve levensstijl en sport
Programma:
Stichting voor Activie Revalidatie (FAR) startte zijn activiteit in 1988. Het werd opgericht
om mensen te helpen met ernstige beschadiging van het ruggenmerg. Elke dag hebben
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minstens 3 tot 4 nieuwe personen ernstige ruggenmerg schade als gevolg van ongevallen. In
de meeste gevallen zijn ze jong en in het midden van een professionele carrière of hogeschool
studies; De meerderheid is tussen 15 en 30 jaar. Mentaal volledig capabel, werden ze
plotseling gehandicapt als gevolg van arm-en / of been, verlamming, met alle emotionele,
psychische en sociale problemen van dien. Het is niet makkelijk voor hen om de gevolgen te
aanvaarden om de rest van hun leven in een rolstoel door te brengen.
De Stichting volgt de beste normen ter wereld maar stelt ook haar eigen methoden van
revalidatie op. Duizenden mensen zijn voortdurend onder haar hoede. FAR probeert hen te
voorzien van alles wat ze nodig hebben op een bepaald moment, ze worden geïnformeerd en
onderwezen om te kunnen aanpassen aan de uitdagingen van het dagelijkse leven en om te
gaan met persoonlijke problemen. FAR maakt het hen mogelijk om nieuwe job qualificaties te
behalen.
FAR vult de leegte in tussen de medische behandeling in het ziekenhuis en het geïsoleerd, aan
het bed gekluisterd leven waarmee de beperkte personen worden geconfronteerd wanneer ze
terug naar huis gaan. FAR verschaft een alternatieve manier van er voor hen te zijn. Er wordt
de mogelijkheid geboden om terug te keren naar een sociaal- en professioneel leven.
De FAR is een unieke non-overheidsstructuur met een complex multi-level programma van
actieve revalidatie voor mensen in rolstoelen met een ruggenmerg letsel. Het is de enige
organisatie in Polen met een compleet, geavanceerd en efficiënt programma voor een sociale
en professionele revalidatie van mensen met een beperking na een dwarslaesie.
Het eerste contact met FAR is het belangrijkste voor een persoon met een ruggenmerg letsel.
Gewoonlijk vindt dit plaats in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Eerste contact
instructeurs - mensen in een rolstoel, zeer actief en onafhankelijk - gaan naar ziekenhuizen en
revalidatiecentra in het hele land. Zij zoeken naar mensen met een letsel aan de wervelkolom.
Zij proberen hen te overtuigen om deel te nemen aan ‗actieve‘ revalidatie. Zij dienen tot
voorbeeld voor wat mensen na een ruggenmerg laesie toe in staat zijn. Ze bevolen training
kampen aan die warden georganiseerd door de Stichting voor actieve Revalidatie. Zij zorgen
ook voor de familie van de patiënt. Zij informeren over de mogelijkheden en behoeften van
een persoon met beperkingen en zij introduceren methoden voor actieve revalidatie door het
medisch personeel.
FAR organiseert landelijk gespecialiseerde revalidatie cursussen onder leiding van
instructeurs in een rolstoel. Deze instructeurs treden op als mentoren en meer belangrijker nog
als rolmodel voor personen met een beperking die vaak aan bed gekluisterd zijn. De mensen
met beperkingen zijn vaak ook depressief. Op kamp, gedurende de 7-daagse workshops,
leren de deelnemers dagdagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren zoals het gebruik van
de nieuwe multi-functionele "actieve" rolstoel, zich aankleden, zich verplaatsen in en rond de
stad met het openbaar vervoer, enz. Het voorgaande is een voorwaarde voor het zelfstandig
werk en / of studie.
Er zijn ook lezingen, seminaries en discussies over een verscheidenheid van onderwerpen te
beginnen met specifieke gezondheidsproblemen. Ook worden psychologische, sociale en
andere praktische problemen aangepakt..
FAR verleend niet alleen haar steun aan mensen met een dwarslaesie. FAR traint ook artsen,
therapeuten, verpleegkundigen en andere mensen die contact hebben met het beperkingen
vakgebied voor het verspreiden van het idee van de actieve revalidatie. Sinds 1995 heeft de
Stichting heeft een belangrijke inspanning geleverd om de beginselen van de actieve
revalidatie te introduceren in het leerplan van de medische scholen.
Sport wordt gebruikt als instrument gedurende de FAR kampen en regionale cursussen zodat
mensen die recentelijk beperkt zijn geworden meer onafhankelijk kunnen worden. Er wordt
ook hulp geboden aan deze mensen om opnieuw aan het normale leven te laten deelnemen.
FAR heeft eminente verwezenlijkingen tot stand gebracht op het gebied van zulke sportieve
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activiteiten zoals zeilen, kanoën, zwemmen en duiken. Onze instructeurs hebben met succes
een nieuw zwemprogramma voor personen met ernstige ruggenmerg letsels gecreëerd en
ingevoerd. Elk kamp bestaat uit 5 disciplines: techniek voor het gebruik van een rolstoel,
workout en conditie opbouwing, zwemmen, tafeltennis en boogschieten. Sport als iets
universeels en gemeenschappelijk is een uitstekende basis voor communicatie en integratie
voor mensen van verschillende omgevingen.
Contact informatie:
Bartosz Molik
Department of Sport for Individuals with Disability
Faculty of RehabilitationJozef Pilsudski University of Physical Education Marymoncka 34
00-968 Warsaw
Poland
Tel/Fax. +48 22 835 47 98
bartosz.molik@awf.edu.pl
Dit veelomvattend programma ontwikkeld en vereist bijna alle bekwaamheden, vaardigheden
en kennis We werken het meest aan de volgende vaardigheden
Maak een schatting en beoordeel het het activiteits potentieel van een patiënt/cliënt door
testen, observaties enz....... en beschrijf het daar uit voortvloeiend functioneel profiel.
Verwerven van het vermogen om een veilige toepassing van de APA programma‘s toe te
passen , met inbegrip van regelmatige evaluaties met behulp van risicostratificatie en preprogramma screening.
Verwerven van onderwijs, training en coaching vaardigheden (didactische vaardigheden)
die nodig zijn voor een goed gebalanceerde benadering in een therapeutische omgeving.
In staat zijn om activiteiten aan te passen aan de functionele mogelijkheden van de
deelnemers.
Verwerven van onderwijs, training en coaching vaardigheden (didactische vaardigheden)
die nodig zijn voor een goed gebalanceerde benadering in een therapeutische omgeving
Verwerven van die vaardigheden die nodig zijn bij de voorbereiding van een strategisch
beleid voor het beheer en de integratie van aangepaste fysieke activiteit programma's
binnen het multidisciplinaire karakter van de revalidatie.
Voorbeeld van een goede beoefening werd beschreven door Bartosz Molik van Jozef Pilsudski
University of Physical Education in Poland

7.7 APA in revalidatie - case studie Satakunta/Finland
Auteur: Senior Lector, Phd Tarja Javanainen-Levonen, Satakunta University of Applied
Sciences
Doelen : Het doel van dit artikel is om de rol van fysieke activiteit binnen de revalidatie te
verkennen en om voorbeelden te geven van de APA praktijk in verschillende vormen van
revalidatie.
Methodes:
Deze enquête was een onderdeel van het EUSAPA project eerste inventarisatie en analyse van
de behoeften. Een doelgerichte steekproef werd uitgevoerd het voorjaar van 2009 in WestFinland, in Satakunta regio (Fig.1). Deze enquête werd verstuurd naar 47 instituten. Onder de
instellingen waren er formele revalidatie-instellingen: revalidatiecentra en
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revalidatieafdelingen in de lokale ziekenhuizen, alsmede instellingen die meer informeel zijn.
Onder de informele instellingen zijn er instellingen die gericht zijn op de totale revalidatie
van de cliënten. Onder de meer informele instellingen waren er onder andere service-homes
en diensten voor ouderen (bijvoorbeeld oorlogsveteranen), en voor klanten met bijzondere
behoeften (verstandelijke handicap, psychiatrische stoornissen, alcoholmisbruik, enz.).
Vierendertig instellingen hebben de EUSAPA vragenlijst ingevuld. Het
antwoord percentage was 72,3%. Gebaseerd op de resultaten van de SPSS-analyse werden
vier interessante gevallen geselecteerd voor verdere gesprekken met APA deskundigen of
andere professionals. De kenmerken van deze vier instellingen zijn meer gedetailleerd
beschreven in Tabel 1.

Fig. 1 The locatie van Satakunta, regio nummer 10 in Finland

Tabel 1 Kenmerken van de 4 beschreven instellingen in de interview gegevens
Revalidatie Instelling

Cliënten:

Specifieke Omgevings Elementen

Kankaanpää revalidatie
centrun (formele revalidatie
omgeving) - totaal personeel :
190
21 psychotherapeuten, 2
sportinstructeurs, 1
ontspanningsinstructeur
Harjavalta Hospital (formeele
revalidatie omgeving)
Aparte psychotherapie afdeling
en sport afdeling (1
sportinstructeur /1 assistent
verpleegster)
Atinkartano revalidatie
centrun (formele revalidatie
omgeving) Aparte psychoterapie afdeling
en sportafdeling (APA
instructeur Deuapa)
Monituote revalidatie werk
centrum (informele
revalidatie omgeving)
Geen APA-specialisten

Neurologische, spier-,
geriatrische,
beroepsopleiding

Wandelpaden, schuilplaatsen,
tennisbanen, bowlingcentrum,
vissen, roeien Foto‘s 1-3)

-218 cliënten (in huis patiënten)

Psychiatrische Instelling (in- en
uithuis patiënten)

Gymnastiek, tennis, volleybal, strand
volleybal, minigolf, voetbal, kano
varen, steppen, schaatsen, skieëen,
Nordic wandel stokken enz.....

Personen met ernstige
intellectuele beperkingen
-100 cliënten (in huis patiënten)

Sporthal, zwembad, natuur

Jeugd en volw. met beperkte
intellectuele beperkingen (uithuis
patiënten)

Geen fysieke activiteitsuitrusting
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Resultaten/vragenlijst:
Meer dan 91 % van alle instellingen organiseerden fysieke activiteiten voor hun cliënten
Minstens vier fysieke activiteiten werden georganiseerd in 59 % van de instellingen. Fysieke
Activiteiten bestonden uit : meestal groepsactiviteiten (watersporten, stoel gymnastiek,
evenwichtstraining), individuele activiteiten (bvb. Watersporten voor patiënten met ernstige
intellectuele beperkingen, gymnastiek training of fietsen voor psychiatrische patiënten enz..)
sport gebeurtenissen en zelfs activiteiten voor ambulante patiënten bvb. in psychiatrische
gevallen. Psychotherapeuten (53 % van de gevallen), APA-instructeurs (12 %), evenals
andere professionelen (71 %) waren verantwoordelijk voor de fysieke activiteiten. De
classificatie voor ―andere professionelen‖ gaat over bvb. assistent fysiotherapeuten [een
opleidingsgraad in fysiotherapie] en assistent verplegend personeel [lagere opleidingsgraad in
verpleegkunde] Een derde van de mensen die de vragenlijst beantwoorden beschouwden HR
en tijd als beperkingen voor het organiseren van fysische activiteiten.. De houding van de
professionals werden zelden vernoemd.

Foto’s 1-3. Fysieke Activiteiten mogelijkheden aangeboden in het Kankaanpää revalidatie
centrum
Resultaten/Interviews: Invoering van fysieke activiteiten in formele revalidatie omgevingen
(vb revalidatie centra of afdelingen in ziekenhuizen) blijkt gebaseerd te zijn op
gestructureerde planning. Volgens de interviews van professionelen op het terrein is de
uitvoering van fysieke activiteiten als onderdeel van de revalidatie in formele revalidatieinstellingen gebaseerd op grondig uitgeschreven plannen: jaar plannen, periode plannen,
alsmede de voorgenomen levering van diensten pakketten verstuurd naar afdelingen (de
zorgenverstrekker van de klant samen met een team kiezen de activiteiten). Het werk wordt
uitgevoerd binnen teams (dokters, verplegend personeel, psychologen, maatschappelijke
deskundigen enz....) Het is niet steeds de APA deskundige die beslist over de plaatsing in
fysieke activiteiten programma's: het kan ook een klanten centrum, dokter of de
zorgenverstrekker van de klant zelf zijn. Niettemin kan de plaatsing worden gewijzigd tijdens
het revalidatieproces.
APA deskundigen nemen heel wat verantwoordelijkheid bij het plannen en
invoeren van de programma's. Gewoonlijk maken zij deel uit van het revalidatie team. Alle
documentatie wordt elektronisch uitgevoerd in formele revalidatie omgevingen. APA
deskundigen mogen gewoonlijk patiëntendossiers in kijken en worden verondersteld om
evaluatie en documentering te verschaffen in overeenstemming met de doelstellingen van de
revalidatie. In sommige gevallen hebben ze de verantwoordelijkheid om beneden een bepaald
budget te werken.
In revalidatie organizeren fysieke activeit instructeurs een hulp sessie in het
begin van het programma (volgend op deze sessie kan het programma aangepast worden).
Verder voeren zij een proces evaluatie uit alsook een eind interview met de cliënt. Ze kunnen
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overleggen met de thuisgroep van de cliënt voor de ondersteunende hulpmiddelen en
toestellen alsmede voor de dienstverlening in fysieke activiteit. Volgens de interviews, na de
revalidatie periode, doen de instructeurs ook de marketing van de fysieke activiteiten in de
lokale gemeenschap van de cliënt gemeenschap. Vroegen deden ze het meer – er was meer
tijd om het uit te voeren.Verschillende fysische activiteiten waren inbegrepen in het wekelijks
programma van sommige van de meer informele omgevingen zelfs zonder de APA
deskundigen. Monituote, een revalidatie werkcentrum voor volwassenen met intelectuele
beperkingen is een goed voorbeeld van deze instellingen Monituote heeft wekelijkse- en
seizoensgebonden activiteiten alsook wordt er samengewerkt in projecten van fysieke
activiteiten voor hun cliënten (Foto‘s 4-6)

Foto’s 4-6. Mogelijkheden tot fysieke activiteiten worden aangeboden aan de cliënten van
Monituote.
Besluit: The resultaten tonen aan dat niet alle revalidatie instellingen APA deskundingen in
dienst hebben. Alhoewel dat in Finland ―de revalidatie aanpak‖ vertegenwoordigd zou moeten
zijn in alledaagse omgang. Dit betekent dat de mogelijkheid tot vertegenwoordiging en
fysieke activering van alle cliënten moet worden uitgevoerd door alle professionelen die
werken met de cliënt. Daarom werden instructeurs (in het algemeen), verplegend personeel,
verplegend personeel voor de de publieke gezondheid, hoeders (verantwoordelijk voor
specifieke uitrusting in instellingen) vermeld in vele antwoorden. Fysieke activiteiten worden
niet altijd georganiseerd maar kunnen wel voorzien worden door de instellingen.
Tegelijkertijd wordt elke professionele medewerker, werkzaam in de revalidatie, ook
verondersteld de cliënten fysiek te activeren. Daarom moet er meer aandacht worden besteed
aan de training van een wijd gamma van professionele medewerkers zodat fysieke
activiteiten, als deel van de revalidatie, worden ontwikkeld en inbegrepen en dit voor alle
cliënten.

Referenties:
Javanainen-Levonen, T., Heinola, J. & Kärki, A. (2010) Adapted physical activity as a
part of rehabilitation in Satakunta, Finland. Eucapa 2010, European Congress of Adapted
Physical Activity. Book of Abstracts. May 6-8, Jyväskylä, Finland, p.67.
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Järvikoski, A. (2005) Disability, rehabilitation and research:some introductory remarks. In
S. Manilla and A.Järvikoski (eds.) Disability and Working life. Revalidatie Stichting
Working papers 32. Helsinki: University Press, 1-4.
Kuntoutusselonteko [Raport aangaande revalidatie]. (2002) Ministry of Social Affairs and
Health.
RIFI, Rehabilitation International in Finland (2002) Rehabilitation in Finland.
WHO (2001). International classification of functioning, disability and health. World
Health Organnisation. Geneva.
Dit onderzoek is gericht op de profesionele vaardigheden van de revalidatie werknemers.
Het vestigt de aandacht niet alleen op de ontwikkelde vaardigheden, maar vooral ook op
de actieve toepassing en de praktische behoefte aan APA deskundigen in de revalidatie. U
moet de wettelijke grenswaarden vermelden tijdens het inzetten van APA deskundigen
tijdens de uitvoering van revalidatieprogramma's. Al het voorgaande is vereist voor alle
competenties, vaardigheden en kennis
Voorbeeld van een goede beoefening werd beschreven door Tarja Javanainen van Satakunta
University of Applied Sciences
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8 VOORBEELDEN VAN EEN GOEDE BEOEFENING
VAN DE BIJZONDERE LICHAMELIJK OPVOEDING
IN DE SPORT
Niamh Daffy, Jose Pedro Ferreira, Kati Karinharju, Aija Saari, Hana
Válková, Debbie Van Biesen

8.1 Nationaal Sport Specifiek Opleidingsprogramma tot het Coachen van
Atleten met beperkingen
Benaming van de EGP
Sport Specifiek Nationaal Trainingsprogramma tot het Coachen van Atleten met beperkingen
Beschrijving van de EGP + wat is de inhoud van het programma?
Een van de meest elementaire behoeften binnen het Vlaamse sport gebied is de behoefte aan meer en
betere professionele begeleiding. Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is een ernstige

opleiding en onderwijsstructuur. Voor dit uitgangspunt is de vorming van trainers en coaches
van cruciaal belang. De Vlaamse Training School, een structuur binnen BLOSO speelt een centrale
leidende rol.

De Vlaamse opleidingsschool is het enige erkende opleiding centrum voor sport in België,
met een centrale rol en de verantwoordelijkheid om trainers en coaches op te leiden binnen
specifieke sporten en op alle niveaus (vanaf de inleiding tot het geavanceerde B-niveau
met als uiteindelijk doel het behalen van het geavanceerde A-niveau ).
De Vlaamse trainingsschool erkent en organiseert de volgende opleidingen:
SSE: Sport specifiek onderwijs (in meer dan 50 verschillende sporten en een varieteit van
sportdisciplines)
CSSE: Aanvullend specifiek sport onderwijs (vb. het coachen van atleten met beperkingen,
het coachen van ouderen....)
Professioneel Onderwijs (vb Redder, Sport beambte, Zwem coordinator, beheerder,.....)
Ondersteunings gerelateerd onderwijs (bewegingsrecreatie, coördinator van jeugd sport, het
begeleiden van joggen, ....)
Verdere training cursussen
De opleiding van trainers en coaches binnen de sport met beperkingen is volledig geïntegreerd
binnen deze nationale sportstructuren. De focus hierbij is gericht op het werken naar een

volledig geïntegreerde omgeving op organisatorisch niveau.
Er worden ook hoge
kwaliteitsnormen gehanteerd voor de coaches en trainers. Het speelt geen rol of de coaches
en trainers werkzaam zijn in de sport met beperkingen of de reguliere sport-instellingen.
Het toekomstdoel is de SSE en CSSE volledig samen te voegen en om uiteindelijk er voor te
zorgen dat elke gekwalificeerde trainer binnen een bepaalde sport ook basiskennis heeft
over hoe hij zijn sport kan aan passen aan atleten met alle mogelijkheden en
beperkingen.
De huidige situatie is zo dat voor bepaalde sporten de SSE en CSEE samengevoegd zijn (wandelen,
fitness, goalball, boccia). CSSE is niet verplicht maar wordt vereist voor trainers en coaches in de
volgende sporten: Badminton, zwemmen, voetbal, tennis, skieëen, atletiek, basketbal, gymnastiek,
judo en paardensporten. Het initiatie niveau van de SSE is een verplichte vereiste voor coaches en
trainers wanneer zij een certificaat willen bekomen voor een CSSE in hun sport.
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Als één van de eerste behoeften heeft een gekwalificeerde coach de nood aan elementaire
kennis, bekwaamheid en vaardigheden binnen zijn specifieke sport. Bovendien heeft hij de
kennis, de deskundigheid en vaardigheden nodig om de sport aan te kunnen aanpassen ten
aanzien van personen met een beperking.
Op SSE niveau is het volgende inbegrepen: algemene didactische principes, de ontwikkeling

van opleidingsplannen, veiligheid en gezondheid, basiskennis en-vaardigheden van de
basistechnieken en tactische principes van de specifieke sport, opstellen van de goals...
Op CSSE niveau is het volgende inbegrepen: kennis van Belgische sportstructuur (met

beperkingen), met behulp van de didactische principes toegepast op personen met
beperkingen (verschillende doelgroepen), kennis en vaardigheden over hoe aanpassingen te
maken aan de sport- en trainingsprogramma's voor personen met een beperking, de evaluatie
van de fysieke mogelijkheden van de atleten, veiligheid en gezondheid overwegingen ...
Waar wordt het ingericht?
Dit project wordt aangeboden voorzien in Vlaanderen, het Vlaams sprekend deel van België.
Cursussen worden gegeven in de nationale Bloso centra.
Wie voorziet dit programma?
"BLOSO‖ is een organisatie geleid door de Vlaamse Regering van België. De volledige naam van de
organisatie is ―Commissariaat-Generaal ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de

Sport en de Openluchtrecreatie―.
Bestuur gebeurt door het Ministerie van Sport en haar belangrijkste taken zijn de exploitatie
van 13 nationale sport centra, subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties en uitzetten van
beleidslijnen van het Sport-beleid in België ter bevordering van "Sport voor Allen" op het
niveau van het beheer van de elite sport.
Lokaal / nationaal / Europees niveau van het programma?
Dit programma loopt op nationaal niveau maar enkel in het Noordelijk deel van België (het
Vlaamssprekende deel)
Gescheiden / geïntegreerde omgeving?
Geïntegreerd
Recreationeel / competitief niveau?
Trainers word opgeleid zodat ze kunnen werken op het hoogste (competitieve) niveau maar
weten ook hoe te werken op recreatief niveau (zoals beschouwd tijdens de cursussen)
Wat is de Doelgroep?
De doelgroep zijn alle gecertificeerde coaches die extra kennis willen verwerven over het
coachen van atleten met een beperking.
Waarom dit EGP toepasselijk is om in het EUSAPA project te worden opgenomen.
Gekwalificeerde coaches met grondige sport specifieke kennis zijn nodig zijn om de sport met
beperkingen naar een hoger niveau te brengen. Aan de andere kant hebben alle trainers en
coaches, op alle niveaus, inzicht zodat zij hun sport kunnen aanpassen aan atleten met
verschillende soorten vaardigheden. Dit nationaal programma heeft een tweevoudig doel.
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Welke vaardigheden, bekwaamheden en kennis zijn er aanwezig in deze EGP?
1. Ontwikkelen en aanpassen van oefeningen en trainingsprogramma’s voor
personen met beperkingen en/of speciale vereisten voor specifieke sporten
a. Vermogen om het juiste programma te ontwikkelen
b. Vermogen om te communiceren in de juiste omgeving
c. Vermogen om zichzelf aan te passen in de juiste omgeving
i)
Missie, visie, doelen en doelstellingen van het programma
ii)
Personen met beperkingen en/of speciale vereisten gerelateerd tot
de sport (oefeningen en training)
iii)
Sport kansen en omgevingen voor personen met speciale
vereisten
iv)
Sport Wetenschappen
v)
Theorie van de sport training
vi)
Sport specifieke achtergrond
vii)
Regels en classificaties
viii) Juridische en ethische kwesties
ix)
Algemene grondbeginselen van aanpassing
2. Aanvankelijke beoordeling van de huidige situatie en geschiedenis
a. Vermogen tot het gebruik van specifieke evaluatie-instrumenten
b. Vermogen tot het analyzeren van data gebaseerd op theorie
c. Vermogen tot het overwegen en beoordelen van sport specifieke inhoud
i)
Protocollen, test-metingen, batterijen, biografische informatie,
ondervraagstechnieken
ii)
Toegankelijkheid
3. Ontwikkelen en aanpassing van oefeningen en trainingplannen
a. Vermogen tot het herkennen van bronnen
b. Vermogen tot het aanpassen en gebruik van toepasselijke apparatuur
c. Vermogen tot het toepassen van de sport training theorie
d. Vermogen tot het bepalen van realistische doelstellingen
i)
Sport Wetenschappen
ii)
Theorie van de sport training
iii)
Sport specifieke achtergrond
iv)
Regels en classificaties
4. Aanpassen van coaching strategies
a. Vermogen tot het gebruik van toepasselijke coaching methodes
b. Vermogen tot communicatie
c. Het vermogen om zich actief met het coaching milieu te verbinden(bijv.
interactie, leerproces, samenwerking, samenhang)
i)
Coaching stijlen
ii)
Coaching Methodes
iii)
Algemene communicatiestrategieën
iv)
Alternatieve communicatiemethodes zoals vereist zoals vereist
v)
Toepasselijke kennis van Sport Wetenschappen
5. Communicatie en samenwerking
a. Vermogen om te communiceren in de toepasselijke assistentie netwerken
b. Vermogen om efficient te communiceren met de deelnemers en doelgroepen
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c. Vermogen tot identificatie en het kiezen van toepasselijke strategieën om te
communiceren met belangrijke personen of netwerken
i)
Algemene communicatiestrategieën
ii)
Alternatieve communicatiemethodes zoals vereist
6. Evalueren van de impact en het heraanpassen van het plan
a. Vermogen tot het gebruik van specifieke evaluatie-instrumenten
b. Vermogen tot het practisch interpreteren, beoordelen en heraanpassen van het
plan
c. Vermogen tot inner reflectie
i)
Protocollen, observatie technieken, test-metingen, batterijen,
biografische informatie, technieken voor verhoor
7. Administratie
a. Vermogen tot het verrichten van administratieve taken
b. Vermogen tot het organiseren en het geven van priorieiten aan informatie
i)
Basis administratie systemen
ii)
Taal- en informatie technologie
iii)
Voorbereiden van rapporten
Voorbeeld van een goede beoefening werd beschreven door Debbie Van Biesen van de
Katholieke Universiteit Leuven.

8.2

Andere wereld .. (programma voor voetbal coaches)

(Opleiding van UEFA prof—vergunningscoaches gericht op voetbal voor personen met
beperkingen)
Opleidingscursus met fieldwerk voor studenten
Beschrijving van de EGP:
Voorbeeld van een coach opleiding, het doel van het opleidingsprogramma:
UEFA profi-licentie voor coaches is een opleidingsprogramma voor toekomstige voetbal topcoaches Het programma duurt 2 jaren. Eén onderdeel, inbegrepen in de aanpassing van de
opleiding voor Tjechische coaches, is gericht op humanitaire activiteiten in het voetbal. De
coaches, gewoonlijk vroegere voetbal spelers op hoog niveau, zijn het gewoon om te leven in
zeer goede economische omstandigheden, in een atmosfeer van de beste resultaten en de beste
manieren om dat te bereiken. Hun kennis van ―de andere wereld‖ (economie,
gezondheidsproblemen, sociale status, enz...) is erg beperkt. Er is een noodzaak om hen te
informeren over "de andere" milieu's met de mogelijkheid om deel te nemen aan sporten voor
personen met beperkingen. Voetbalspelers, coaches, jeugd – zij zijn onderdeel van een wijd
potentieel voor alles omvattende activiteiten, sponsoring, humanitaire activiteiten,
ambassadeur posities.
Het grondbeginsel het onderwijs voor de profi-vergunningsonderwijs kan worden
getransformeerd tot het lager niveau van de coach.
Het programma bevat specifieke taken:
-voorstelling van vroegere persoonlijke contacten van de coach met personen ivm. "de
andere" ervaring,
-contact met centra, verblijfsinstellingen, sportclubs van sportlui met beperkingen
(raadgevende functie)
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-training in relevante en toepasselijke communicatie, opslag van gevoelige data
-coaches opleiding programma‘s – 1 keer per jaar (theorie + praktijk),
eind rapport,
-groepsvoorstelling, discussie.
De kenmerken van de opleiding:
Wie richt dit programma in?
Getrainde deskundigen - onderwijzers van de nationale UEFA profi-vergunning met
persoonlijke practische ervaring in voetbal met beperkingen. Verantwoordelijkheid –
nationale voetbal federatie geaccrediteerd door de UEFA om dit type van cursussen te
voorzien..
Tjechische – Moravische Voetbal Federatie (leider van het Opleidingspanel),
APA – Faculty of Physical Culture, Palacký University (prof. Hana Valková, former
member of UEFA Grass-root // Disability Football Panel),
CZ Special Olympics (Hana Valkova)
Waar wordt het ingericht?:
Elk jaar wordt het ingericht in het kader van het UEFA profi-licentie studie programma van
Mei tot September.
Gebruiksniveau:
De materialen werden recentelijk voorbereid voor Tjechische coaches in de Tjechsische taal,
omgeving.
Het is mogelijk om ze te gebruiken in andere landen – met taalaanpassingen (met copyright
van de deskundigen groep)
Output van de opleiding is beschikbaar voor het lokale - nationale - Europees niveau.
Situering:
Coaches worden ingelicht over de mogelijkheden om hun humanitaire activiteiten te
realiseren in zowel gescheiden als alles omvattende situeringen. Hun nieuwe kennis,
vaardigheden en praktische persoonlijke opleiding van sporters met een beperking kan leiden
tot:
-het verstaan van verschillen, contact met toeschouwers met beperkingen,
-verspreiden van een positieve houding bij andere personen,
-ondersteunen van contact en communicatie met bijzondere centra, scholen, clubs,
-ondersteuning tot het realiseren van parallelle en/of geïntegreerde vorm van humanitaire
evenementen en wedstrijden.
De inhoud van het programma:
Duur en schema:
4 uur (mei) – basis informatie, principes van de practische training,teamwerk: om groepen
van kinderen/personen met beperkingen te contacteren,
voorbereiden van activiteiten, evenementen, (mei-september)
3uur: student presentaties, feedback
Periodiciteit: Eens elk jaar.
Doelgroep: volwassenen: UEFA profi-licentie studenten , vroegere voetbal spelers.
Afsluitingsvereisten: voorstelling van teamwerk met documenten, feedback
Output waarden: onderdeel van de UEFA profi-licentie
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Training programma - beschrijving
Het trainingsprogramma bestaat uit 3 onderdelen:
*Inleidend deel: 4 lezingen:
*basisvoetbal en liefdadigheidsactiviteiten
-panel voor voetbal met beperkingen en humanitaire activiteiten,football in Paralympics,
Deaflympics, Blind Football, Special Olympics and UEFA Week
-ontwerp en principes van de voetbaldag (voetbal evenementen): onderling contact en
bezoeken, trainings, gemeenschappelijke voetbal, handtekening samenkomsten,ontwerp van
presentaties: beheer van evenementen, plaats van een groepslid, het groepstype van de
deelnemers met beperkingen, fotogalerij, video, deelname van de media, persoonlijke
feedback.
-Team werk, teams van 4-6 profi-licentie studenten afhankelijk van de locatie (Mei –
September):voor het vinden van een beschikbare groep, centra, club van personen met
beperkingen, hen contacteren,om een evenement voor te bereiden - activiteiten voor hen
(wederzijdse voetbal terrein bezoeken alsook toegankelijke faciliteiten centra),om
documenten te voorzien (video, foto, DVD) voor het contacteren van de media en het
verstrekken van media documentatie in de gemeenschap, om presentaties te voorzien.
Afsluiting Onderdeel 3 uur durende presentatie, feedback, evaluatie.
Materialen: onderwijs pack, documenten verstrekt aan de studenten
Geschiktheid:
-begrip van het fenomeen ―het andere‖,
-beginselen van de communicatie met sportlui met beperkingen,
-beginselen van de aanpassingen van voetbalvaardigheden toepasselijk op de verschillende
beperkingen,
-kennis van de programma‘s:panel voor voetbal met beperkingen, voetbal tegen racisme,
tegen armoede, Special Olympics UEFA week
-vaardigheden voor het regelen en beheren van het bijzondere geïntegreerd evenement,
-vaardigheid tot het opnemen van personen met een beperking in de samenleving door middel
van sport
-vaardigheid om kennis en houdingen in communicatie op het veld van beperkingen aan de
media mee te delen,te weten hoe positieve gewaarwording te presenteren en te onderhouden,
de rol van ―ambassadeur‖ te aanvaarden,
-vaardigheden om hen te leiden in beschikbare humanitaire projecten
Beoordeling: voorstelling groepsevenementen documenten
Gecertificeerde Geschiktheid:

onderdeel van de UEFA profi-licentie
onderdeel van de licentie van andere voetbal federaties

Administratie:
Toepasselijk voor de voetbal federatie administratie (toegang, controleren van het studie
programma, de opleiding deel Andere wereld ... (programma voor voetbal coaches),
takenbeoordeling.
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SCHIETEN EN
BEWEGEN
Het is een combinatie van dribbelen
en schiettechnieken.
Gedurende de dribbel schiet de
speler de bal bij voorkeur met de
tenen.
Het bereik van de het bewegende
been is beperkter dan die van een
speler zonder zichtbeperking.
De bal moet dicht aan de basis van
de voet gehouden worden tijdens het
schot.
Voorbeeld van een goede beoefening werd beschreven door Hana Válková van de Palacky
University in Olomouc (Czech Republic)

8.3 Activiteiten voor Allen – aangepast windsurfen
Benaming van de EGP
Activiteiten voor Allen – aangepast windsurfen
Beschrijving van de EGP
In het begin was het project een onderdeel van een keuzevak opgenomen in het 2009 APA
leerplan van studenten in de Faculty of Social Services and Health care Pori aan de Satakunta
University of Applied Sciences (SAMK). Als toekomstige professionals in de
gezondheidszorg en de sociale dienst waren de studenten bereid om te werken in
multiprofessionele teams van verpleegkundigen, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers
om een uitdagingscursus te ondersteunen in aangepast windsurfen voor mensen met een
beperking. Een piloot cursus van Aangepast windsurfen werd georganiseerd in de zomer van
2009 in Yyteri (Finland) en gedurende de piloot cursus werden een groot aantal praktische
ideeën voor toegankelijkheid, modificaties aan apparatuur, onderwijs aanpassing en
samenwerking getest en verder ontwikkeld. Als resultaat van de piloot cursus voor aangepast
windsurfen zal dit nu geintegreerd worden in het APE leerplan van de SAMK.
Waar wordt het ingericht?
De regio van Satakunta, Yyteri, aan de westkust van Finland.
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Wie richt dit programma in?
Het programma wordt voorzien van fondsen door de EU, Satakuntaliitto en SAMK en wordt
georganiseerd door SAMK (Finland) in samenwerking met
- MALIKE, is een adaptief uitrustings verhuursysteem & dienstverlening verschaft door de Finse
vereniging voor personen met een verstandelijke beperking.

-

Yyteri Surfcentrum, dit is de thuisbasis van de Finnish Boardsailing Association (FBA).
Pori, Department of Sport and Youth affairs
The Broadbeach surf School (Australië) diende als onderwijs bron gedurende de
aanvangsfase van het project.

Lokaal / nationaal / Europees niveau van het programma?
Het project heeft plaatselijke, nationale en Europese input omdat het doel het volgende is:
i) Toegankelijkheid verhogen voor mensen met beperkingen tot de plaatselijke diensten
in het Yyteri gebied (plaatselijk)
ii) Scheppen van kansen voor een actieve levensstijl voor mensen met beperkingen (alle
niveau‘s)
iii) Deelname verhogen in het Satakunta gebied voor personen met beperkingen
(plaatselijk en landelijk)
iv) Het scheppen van een model voor multiprofessionele samenwerking op het gebied van
APA gebruikmakend van ICF (alle niveau's, voornamelijk Europees)
v) Het presenteren van een praktisch voorbeeld hoe windsurfing kan georganiseerd
worden voor allen (alle niveau's, voornamelijk Europees)
vi) Het voorbereiden en ontwikkelen van de studenten voor multiprofessionele
samenwerking over de traditionele grenzen van elk beroep (alle niveau's)
Gescheiden / geïntegreerde omgeving:
De plaatselijke piloot cursus was gescheiden door de aard van de activiteiten. Marketing en
diensten werden enkel ontwikkeld voor mensen met beperkingen. Het uitgangspunt voor het
onderwijs van het aangepast windsurfen was de functionele mogelijkheid, evenwicht en durf
om daden uit te voeren in het water. De structuur van de cursus ging stap voor stap vooruit
vanaf het gewoon geraken van het water en de zee tot verschillende evenwichtsoefeningen
met en zonder surfbord en zeil. De assistentie varieerde van persoonlijke assistentie tot
verschillende opbouwende voorzieningen zoals kantlijn aanmoedigingen en stoelen.
Het doel van het project was integratie. Veel individuele oplossingen en de
toegankelijkheidsaanpassingen voor het windsurfen werden bedacht. De pilootcursus
demonstreerde in praktijk dat windsurfing kan georganiseerd worden voor allen. De
pilootcursus heeft plaastelijke dienstverleners, zonder eerdere ervaring met de APA,
aangemoedigd om deze activiteiten uit te voeren. Ook werden de toekomstige niet-―sportprofessionals‖, zoals sociale diensten en gezondheidszorg studenten, getoond hoe ze deel
kunnen uitmaken van de cursus en hoe zich zelfs actief in te zetten in de APA teams.
Doelgroep:
Tien kinderen en jongeren met bijzondere noden hebben deelgenomen aan de pilootcursus
van aangepast windsurfen. Drie studenten van SAMK maakten deel uit van de piloot cursus
voor de uitvoering van hun vrije-keuzevak APA 3. In totaal waren er 4 leerkrachten; 1
persoon van SAMK, 2 personen van de stad van Pori, Afdeling van Sport en Jeugdzaken en 2
monitors windsurfen van FBA.
Recrationeel / competitief niveau
De aard van de pilootcursus en de toekomstige projecten is recreationeel.
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Inhoud van het programma:
A. Voorbereiding en planning
i)
SAMK vrije keuze vak; APA 3 voor studenten die de APA1 en APA 2 cursus
hebben gevolgd
ii)
Docent's bezoek aan Australië; werken als vrijwilliger voor de Disabled Surfing
Association DSA.
iii)
Voorbereiding: studenten hebben 3 credits voor de opleidingen van Aangepaste
fysieke activiteiten.

iv)
Planning (financiering, co-operationele partners, omgevingsaanpassingen en
materiaal benodigd, uurrooster en marketing)
v)
Overeenkomst met FBA (datum, leraars, uitrusting)
B. Tijdens de cursus
i)
De beoordeling van de functionele gesschiktheid van iedere
kandidaat,evenwicht en durf om daden uit te voeren in het water. Beoordeling van het
niveau van individuele bijstand dat nodig is (van persoonlijke assistent tot
verschillende opbouw instrumenten zoals zij ondersteuning en stoelen). (1-2 uren)
ii)
Gewoon raken aan de uitrusting en de zee 2 uren
iii)
Verschillende evenwichtsoefeningen met en zonder bord en zeil, oefeningen in
het water en op het droge.
iv)
Training 10 uren
v)
Feedback van deelnemers en co-operationele partners.
C. Na de cursus
i)
De her-evaluatie: Planning, voorbereiding, inhoud en uurrooster van de cursus,
omgevingsveranderingen nodig (toegankelijkheid), nieuwe uitrusting aanpassingen
met sommige partners. Bijvoorbeeld het experiment gebruikmakend van het Tandem
bord als deel van het opleidingsproces bleek heel belangrijk te zijn om het wind surfen
voor beginners aan te leren. Als resultaat van deze pilootcursus werd het tandem bord
aangekocht door het Yyteri Surfcentrum van de stad Pori.
ii)
Feedback van de SAMK studenten.
iii)
Planning voor de cursus van het komende seizoen en het starten van nieuwe bachelor
scripties.

Waarom dit EGP toepasselijk is om in het EUSAPA project te worden opgenomen.
• De pilootcursus toonde aan de APA diensten kunnen aangeboden worden door ―nietsport‖ professionelen in samenwerking met en/of in ondersteuning van (beperkingen)
deskundigen zodat integratie kan worden gepromoot.
• De pilootcursus bood aan elke deelnemer met een beperking de kans om een totaal
nieuwe vaardigheid aan te leren en een nieuwe activiteit uit te proberen. Deze
activiteiten zijn vooral toegangkelijk is voor valide volwassenen. Voor kinderen en
jeugd met bijzondere noden zijn deze cursussen vrij nieuw.
• Al doende lerend benadrukt het APA project het vitale element van deelname naast
andere ICF elementen.
• De pilootcursus benadrukt hoe gelijke deelneming in sport- en fysieke activiteit in het
geval van een beperking nood heeft aan verschillende vaardigheden, geschiktheden en
kennis.
• Toegankelijkheidsveranderingen alsmede een breed scala van activiteitsmogelijkheden en diensten om in het Satakunta gebied dankzij de gecombineerde
inspanningen van de universiteit en de externe professionals.
• APA biedt kansen tot het praktisch onderzoek voor verschillende beroepen. In dit
project werden verschillende bachelor thesissen opgestart: Een handleiding voor
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•

aanpassingen in het windsurfen (Bachelor in de fysiotherapie), registratie dienst voor
de strand apparatuur en nutsvoorzieningen in Yyteri (master's thesis in de revalidatie
opleiding), Yyteri voor alle toegankelijke strand routes (masteropleiding in Welzijn
Technologie) en Yyteri voor alle winter-happenings (Bachelor's thesis in de
Fysiotherapie opleiding).
Aangepast windsurfen is een relatief nieuwe activiteit op het gebied van APA en
Finland lijkt misschien wel een vreemde lokatie voor zulke activiteit. Toch heeft de
pilootcursus in aangepast windsurfen gedemonstreerd dat windsurfen voor allen kan
georganiseerd worden ondanks alle hindernissen. De pilootcursus kan andere landen
aanmoedigen om het voorbeeld te volgen en om meer geïntegreerde diensten te
promoten doorheen de Europese Unie. Als aanvulling hierop kunnen cursussen
aangeboden worden gaande van windsufen tot nieuwe evenementen zoals golf,
kayaken en zeilen.

Welke vaardigheden, bekwaamheden en kennis zijn er aanwezig in deze EGP?
Dit project is een voorbeeld van kennis, geschiktheden en vaardigheden van goede APA
praktijken die kunnen geproduceerd worden in samenwerking met een multi-professioneel
team van studenten en professionelen. Het succesvolle team bestaat uit leden met de kennis,
geschiktheden en vaardigheden in de volgende gebieden:
1.
Ontwikkelen en aanpassen van oefeningen en trainingsprogramma’s voor
personen met beperkingen en/of speciale vereisten voor specifieke sporten
a Vermogen om het juiste programma te ontwikkelen
b Vermogen om te communiceren in de juiste omgeving
c. Vermogen om zichzelf aan te passen in de juiste omgeving
i)
Missie, visie, doelen en doelstellingen van het programma
ii)
Personen met beperkingen en/of speciale vereisten gerelateerd tot
de sport (oefeningen en training)
iii)
Sport kansen en omgevingen voor personen met speciale
vereisten
iv)
Sport Wetenschappen
v)
Theorie van de sport training
vi)
Sportspecifieke achtergrond
vii)
Regels en classificaties
viii) Juridische en ethische kwesties
ix)
Algemene grondbeginselen van aanpassing
2. Communicatie en samenwerking
a. Vermogen om te communiceren in de toepasselijke assistentie netwerken
b. Vermogen om efficient te communiceren met de deelnemers en
doelgroepen
c. Vermogen tot identificatie en het kiezen van toepasselijke strategieën om te
communiceren met belangrijke personen of netwerken
i. Algemene communicatiestrategieën
ii. Alternatieve communicatiemethodes waar vereist
3. Aanvankelijke beoordeling van de huidige situatie en geschiedenis
a. Vermogen tot het gebruik van specifieke evaluatie-instrumenten
b. Vermogen tot het analyseren van data gebaseerd op theorie
c. Vermogen tot het overwegen en beoordelen van sportspecifieke inhoud
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i. Protocollen, test-metingen, batterijen, biografische informatie,
ondervragingstechnieken
ii. Toegankelijkheid
4. Ontwikkelen en aanpassing van oefeningen en trainingplannen
a. Vermogen tot het herkennen van bronnen
b. Vermogen tot het aanpassen en gebruik van toepasselijke apparatuur
c. Vermogen tot het toepassen van de sport training theorie
d. Vermogen tot het bepalen van realistische doelstellingen
i. Sport Wetenschappen
ii. Theorie van de sport training
iii. Sportspecifieke achtergrond
iv. Regels en classificaties
5. Aanpassen van coaching- en opleidingsstrategieën
a. Vermogen tot het gebruik van toepasselijke coaching methodes
b. Vermogen tot communicatie
c. Het vermogen om zich actief met het coaching milieu te verbinden(bijv.
interactie, leerproces, samenwerking, samenhang,)
i. Coaching stijlen
ii. Coaching Methodes
iii. Algemene communicatiestrategieën
iv. Alternatieve communicatiemethodes zoals vereist
v. Toepasselijke kennis van Sport Wetenschappen
6. Administratie
a. Vermogen tot het verrichten van administratieve taken
b. Vermogen tot het organiseren en het geven van priorieiten aan informatie
i. Basis administratie systemen
ii. Taal- en informatie technologie
iii. Voorbereiden van rapporten
7. Evalueren van de impact en het heraanpassen van het plan
a. Vermogen tot het gebruik van specifieke evaluatie-instrumenten
b. Vermogen tot het practisch interpreteren, beoordelen en heraanpassen van
het plan
c. Vermogen tot zelfbeschouwing
i. Protocollen, observatie technieken, test-metingen, batterijen,
biografische informatie, ondervragingstechnieken
8. Verdediging
a. Vermogen tot communicatie en het ontwikkelen van een netwerk
b. Vermogen tot het creëren van kansen voor vertegenwoordiging
i. Wetgeving op lokaal, nationaal en internationaal niveau
ii. Ondersteuningsdiensten
iii. Marketing
Aanvullende Informatie
Contacteer Kati Karinharju van de Satakunta University of Applied Sciences (SAMK),
Finland - kati.karinharju@samk.fi.
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Voorbeeld tot goede beoefening werd beschreven door Kati Karinharju van de Satakunta
University of Applied Sciences en Aija Saari van de Finnish Sports Association of Persons
with Disabilities.

8.4

Sport Gelijke Kansen Programma - Ierland

Beschrijving van de EGP:
In april 2007 werd het National Learning Network, Tralee aanbevolen voor de financiering
van € 501.667 voor de tweede ronde voor de Verbetering van het Programma voor Diensten
voor Beperkingen om het Sporting Chance-initiatief uit te voeren. Financiering werd voorzien
door het Departement of Justice, Equality and Law toegepast door POBAL. Sporting Chance
is een baanbrekend nieuw trainingsprogramma om mensen met een beperking een carrière te
laten opbouwen in de sport-en recreatieve sector. Dit kunnen onder andere de volgende rollen
zijn : coaches, leiders, leraars en managers.
Vele studenten die naar het National Learning Network centrum in Tralee komen werden
geïdentificeerd als zijnde gepassioneerd en een aanleg hebbend voor sport. Vooral sinds de
oprichting van de Irish Sports Council heeft de sport- en recreatie-industrie een ongekende
expansie ondergaan. Ondanks deze uitbreiding, waren veel leden van de samenleving met een
beperking niet in staat om toegang te krijgen tot sportfaciliteiten en zij hadden nog minder
kans op een opleiding en toegang tot ontwikkeling van programma's leidend tot
carrièremogelijkheden in deze sector.
Sporting Chance is speciaal ontwikkeld om personen met een beperking te helpen bij het
verkrijgen van de kwalificaties, vaardigheden en werkervaring die nodig zijn om
werkgelegenheid te verkrijgen in de sport- en recreatieve sector. De cursus is ook interessant
voor die studenten die toegang willen krijgen tot het derde niveau op dit gebied. De cursus
zou vooral gericht worden op die personen met fysieke- en sensorische beperkingen,
intelectuele problemen en ook die personen met mentale gezondheidsbeperkingen. Er was
veel meer vraag dan aanbod van plaatsen naar aanleiding van de ontwikkeling en de
daaropvolgende marketing van het programma
Alle cursussen bevatten ook beroepsspecifieke modules + plus werkzoekende vaardigheden
en werkervaringen. De trainingsprogramma‘s zijn vergoedingsvrij en een traininsvergoeding
wordt uitgekeerd aan de studenten. Naast de algemene kwalificaties biedt het Nationale
Learning Network, Tralee ook een persoonsgerichte aanpak. Cursussen worden op maat
gemaakt zodat aan de behoeften van de persoon wordt voldaan. Er wordt hiervoor gebruik
gemaakt van beoordelingen en discussies. Dit leidt tot een Individueel Actie Plan voor iedere
student. Taal-en rekenvaardigheidsklassen zijn ook beschikbaar voor studenten die hun
opleidings vaardigheden, zoals vereist door de cursus, willen verbeteren.
Het centrum biedt medewerkers een opleiding aan die het voordeel maximaliseert voor elke
persoon en die ook studenten helpt bij het bekomen van werkgelegenheid. Het personeel van
het centrum biedt training aan in o.a assertiviteit, opbouw van zelfvertrouwen, vaardigheden
tot het zelfstandig wonen als vereiste voor elke student. Voor inschrijving behoef je geen
formele toelatingsvoorwaarden. Een gemiddelde van 90% van de studenten van het National
Learning Network gaan verder tot werkgelegenheid, bijscholing of verdere gespecialiseerde
opleiding.
Waar wordt het ingericht?
Het National Learning Network (voorheen genoemd NTDI) is Ierland‘s grootste niet gouvernementele organisatie met meer dan 50 doelgerichte trainings- en werkgelegenheids
diensten die voorzien in de noden van ongeveer 4.500 studenten per jaar.
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De organisatie biedt meer dan 40 verschillende opleidingsprogramma's die nationaal en
internationaal erkende certificering meebrengen en zijn ontworpen om direct te leiden naar
werk of doorstroming naar voortgezet onderwijs. Het National Learning Network, Tralee
heeft sinds meer dan 30 jaar een beroepsopleiding verstrekt alsmede kansen op werkzaamheid
en dit voor mensen met een nood aan extra ondersteuning. Het centrum biedt een wijd gamma
van trainingscurssens aan.
Wie voorziet dit programma?
Het Sporting Chance Programma wordt verstrekt door het National Learning Network in
Tralee Couny Kerry Ierland
Lokaal / nationaal / Europees niveau van het programma?
Het Sporting Chance Programma heeft een nationale focus waarbij het mensen met een
beperking doorheen Ierland de gelegenheid biedt om te studeren in Kerry. Dit is een
innovatieve, geavanceerde cursus in een unieke internationale context.
Gescheiden / geïntegreerde omgeving?
Het programma loopt in het National Learning Network Tralee Kerry Ierland. Dit is Ierland‘s
grootste niet-gouvernementele organisatie met meer dan 50 doelgerichte trainings- en
werkgelegenheidsdiensten die voorzien in de noden van ongeveer 4.500 studenten per jaar.
Hoewel het programma is gesitueerd is in het Nationale Learning Network wordt een
overgrote meerderheid van de cursus afgerond in een geïntegreerde omgeving verbonden aan
de National Governing Body of Sport courses en the Institute of Technology Tralee.
Bijkomend doen de studenten ook relevante werkervaring op met betrekking tot hun interesse
gebied. Ze worden ondersteund bij het verkrijgen van werkgelegenheid in dit gebied of ook
krijgen ze ondersteuning bij het bevorderen van hun opleiding. Een voorbeeld hiervan is de
nauwe samenwerking met the Institute of Technology Tralee waar studenten na voltooiing
van het Sporting Chance-programma hun onderwijs hebben voortgezet binnen de Health en
Leisure Studies aan het Institute of Technology Tralee.
Wat is de Doelgroep?
Het Sporting Chance programma mikt op personen met lichamelijke en zintuiglijke,
intellectuele en psychische gezondheidsproblemen.
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Wat is de inhoud van het programma?

SCHEMA TRAININSPLAN – FLOW DIAGRAM
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Waarom dit EGP toepasselijk is om in het EUSAPA project te worden opgenomen.
(1) Dit Sporting Chance programma bij het National Learning Network Tralee Ierland is
een uniek innovatief programma dat kansen biedt voor mensen met een beperking.
Deze mensen krijgen zodoende de gelegenheid een passende richting te kiezen waarbij
ze dan via een geïndividualiseerde academische en beroepsopleiding hun gekozen
loopbaan kunnen nastreven. Verder kan dan hun potentieel in de sport- en recreatieve
sector bereikt worden.
(2) Het beschrijft de belangrijkheid van training- en opleidingscursussen voor het
aanmoedigen en openstellen van de kans, voor mensen met beperkingen, om
gewaardeerde leden te worden van de sport- en vrijetijds industrie.
(3) Het is een goed voorbeeld van het type cursus dat kan worden hernomen in andere
delen van Ierland en Europa voor het aanmoedigen en ondersteunen van mensen met
beperkingen om een carrière te bekomen in de sport- en vrijetijdsindustrie.
(4) Naast de beroepsopleidingskansen zijn er sterke sociale voordelen voor de studenten
die deelnemen aan de cursus.
(5) Het benadrukt de belangrijkheid van samenwerkingslinks tussen diensten voor mensen
met beperkingen en opvoedingsinstellingen voor het ontwerp en levering van zulke
programma's In het bijzonder de banden met het Institute for Technologiy Tralee en
De Heer Pat Flanagan, APA coördinator, die een invloedrijke rol speelde in het
adviseren en ondersteunen van de ontwikkeling van de cursus. Vervolgens heeft dit
partnerschap zich verder ontwikkeld worden voor onderdelen van het programma dat
wordt verstrekt door het Institute for Technology Tralee en studenten van het
programma hebben de kans om de opleiding te vervolledigen aan het Instituut
Welke vaardigheden, bekwaamheden en kennis zijn er aanwezig in deze EGP?
 Ontwikkel en pas een reeks vaardigheden toe vereist om doeltreffend te
communiceren in zowel het beroeps- als het persoonlijk leven.
 Toon persoonlijke en interpersoonlijke werkgerelateerde vaardigheden aan.
 Het vermogen tot het aantonen van begrip voor concepten van zelfhulp en ook het
begrip van rechten. Assertiever worden in het maken van persoonlijke beslissingen.
 Het ontwikkelen en begrip van concepten betrokken bij het aanleren van
oefeningscursussen zoals, circuit training, aerobics en bal evenwichtscursussen.
 Neem deel aan outdoor activiteiten met het oog op de ontwikkeling van een carrière
op dit gebied waar nodig
 Een begrip ontwikkelen van de concepten betrokken bij het geven van aanwijzingen in
een turnzaal
 Ervaar een wijd gamma van sport- en vrijetijds activiteiten
 Toon de voordelen aan van een gezonde leefstijl en een algemene holistische aanpak
van fitness.
 Begrip van de beginselen van fysieke training en het praktisch toepassen daarvan in
een sport- en fitness setting.
 Begrip van het bewegen van spieren en beenderen in de Menselijke Structuur.
 Begrip en kunnen demonstreren van basis computer toepassingen.
 Gepast kunnen reageren op eerste hulp vereisten.
 Begrip van het belang van klanten relaties en het ontwikkelen van vaardigheden om
een uitzonderlijke graad van klantenzorg te kunnen aanbiedenin de vrijetijdsindustrie.
 Ontwikkelen van de basis wiskundige vaardigheden die kunnen worden toegepast in
de vrijetijds-, gezondheids- en sportindustrie.
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Onderzoek en identificatie van gemeenschappelijk gebaseerde sport- organisaties en
instellingen.
Deelnemen aan toepasselijke gemeenschaps gebaseerd sport- vrijetijdsactiviteiten
Beslissen over specifieke/keuze gebieden van sportinteresses en het streven naar het
behalen van kwalificaties/erkenningen op dit gebied.
Invoeren van aangeleerde vaardigheden in een externe werkomgeving en het bekomen
van werkgever feedback.

Aanvullende Informatie
Contacteer Kevin Smith Sporting Chance Coordinator National Learning Network Tralee Co
Kerry Ireland- kevin.smith@nln.ie
Voorbeeld van goede praktijk werd beschreven door Niamh Daffy van het Institute of
Technology, Tralee, Ireland.

8.5 Ontwikkeling van Coaching Vaardigheden in Boccia en Zwemmen
Benaming van de EGP
Het Ontwikkelen van Coaching Vaardigheden in Boccia en Zwemmen
Beschrijving van de EGP:
Dit project heeft als doel om extra coaching kansen te bieden aan Sport Wetenschap
Universiteit studenten die mikken op een toekomstige professionele carrière in APA. Dit
project werd ontwikkeld in samenwerking met de Sport Sciences and Physical Education
Faculty, University of Coimbra, als deel van een extra vak toegevoegd aan het undergraduate
curriculum. Dit project berust op een optionele in loco coachingspraktijk periode met een
mogelijke duur van een of twee academische semesters op basis van de keuze van de student.
Het programma bevat de volgende specifieke taken:
i) Beoordeling van de atleet
ii) Periodieke indeling van het competitie seizoen
iii) Jaarlijks trainingsplan
iv) Tweemaal per week coaching sessies van 90 minuten
v) Bijstaan met raad en ondersteunen van atleten tijdens de competities
vi) Eind rapport voor het hele competitie seizoen.
Waar wordt het ingericht?
Dit project wordt aangeboden in het the Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra
(APCC), Coimbra Portugal.
Wie voorziet dit programma?
Dit project is gebaseerd op een samenwerkingsprotocol tussen APCC en de Faculty of Sport
Sciences and Physical Education van de University of Coimbra in het leven geroepen
opgericht in 1966.
Lokaal / Nationaal / Europees niveau van het programma?
Het programma loopt op lokaal niveau maar heeft nationale en internationale impact sinds de
toekomstige APA professionals die profiteren van de ervaring van het programma Sport
Wetenschap studenten zijn van verschillende plaatsen in Portugal of ERASMUS-studenten uit
verschillende delen van Europa, die betrokken zijn bij de faculteiten undergraduate
programma's .
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Gescheiden / geïntegreerde omgeving?
APCC is een instelling met een erg geïntegreerde omgeving (veel studenten met een
beperking worden opgenomen in de normale school. Veel van de projecten die ontwikkeld
zijn door de instelling worden opengesteld en hebben een sterke deelname van de
gemeenschap. De instelling heeft een kleuterschool waar alle kinderen spelen in een
geïntegreerde omgeving), sport voor personen met een beperking komt in Portugal evenveel
voor als in vele andere Europese landen in een niet-geïntegreerde omgeving. De recente
invloed van Boccia als een nieuwe sport voor ouderen heeft bijgedragen tot een meer
geïntegreerde omgeving in het bijzonder op recreatief gebied waar de concurrentie en de
prestaties niet worden beschouwd als de primaire doelen.
Recrationeel / competitief niveau?
Competitief niveau – Indeling in periodes, jaarlijkse planning en coachingsvaardigheden
doelend op de voorbereiding van atleten op regionale en nationale competitie niveau‘s
Wat is de Doelgroep?
De doelgroep zijn personen met CP klasse BC1, BC2, BC3 en BC4 en ouderen7.
Wat is de inhoud van het programma?
De studenten in de rol van coaches worden verzocht de volgende specifieke taken te
volbrengen en ook om een documentenmap samen te stellen met alle coachwerk dat
ontwikkeld werd doorheen het trainingsseizoen
i) Initieële beoordeling van de atleet (functioneel, fysiologisch, en psychologisch)
ii) Periodische indeling van het competitie seizoen
iii) Training sessie plannen (2x per week 90 minuten per training sessie) inclusief
technische, tactische, psychologische en fysiologische training.
iv) Tussentijdse beoordeling en data analyses
v) Raadgevende rapporten over de ondersteuning verstrekt aan de atleet gedurende de
competitie (weekends)
vi) Eind beoordeling en eindrapport voor het hele competitie seizoen
Het progamma bevat ook de deelname van de student in het organiseren van sportactiviteiten
vooropgesteld in de jaarlijkse plannen van de instituten (als studenten, in de functie van
coaches, worden ze beschouwd als personeelsleden).
Waarom dit EGP toepasselijk is om in het EUSAPA project te worden opgenomen.
Dit voorbeeld is een goed praktijk voorbeeld toepasselijk voor EUSAPA omdat:
i) Het beschrijft de belangrijkheid van de samenwerking tussen de academische wereld
en de professionele wereld als voorbereiding van meer gekwalificeerde APA
professionelen met betere interventie vaardigheden die praktijk aan theorie
koppelen.
7

BC1 – De spelers in de klas gooien de bal met de hand of voet. Ze kunnen wedijveren met hulp van een assistent die buiten
het speelveld van de tegenstander blijft, teneinde hun (speel)stoel te stabiliseren en de bal aan de speller aan te reiken indien
hieron verzocht werd.
BC2 – De spelers in de klas gooien de bal met de hand. Ze komen niet in aanmerking voor hulp.
BC3 – De spelers in de klas hebben een ernstige motorische disfunctie in alle vier de ledematen. De spelers in deze klas
hebben geen mogelijkheid tot een aangehouden grip of tot het loslaten en ook al kunnen ze een armbeweging uitvoeren, toch
bezitten ze onvoldoende bewegingsbereik om een Boccia ball op het veld te werpen. Ze kunnen een hulpmiddel zoals een
helling gebruiken om de bal over te brengen. Ze kunnen met behulp van een assistent wedijveren; assistenten dienenhun
rugzijde naar het veld gekeerd te houden en hun ogen weg van het spel.
BC4 - De spelers in de klas hebben een ernstige motorische disfunctie in alle vier de ledematen, alsook een mindere romp
controle.Ze kunnen wel voldoende behendigheid vertonen om een bal op het speelveld te gooien. De spelers komen niet voor
hulp in aanmerking.
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ii) Het beschrijft de kans gegeven aan APA professionelen die nog in training zijn, onder
gekwalificeerd-professioneel gezag, om praktische interventies te verrichten in dag
tot dag situaties. Deze kansen worden geboden tijdens de training en het zal een
belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van vaardigheden en bekwaamheden die
verworven moet worden in het latere leven wanneer aktief op de arbeidsmarkt.
iii) Het is een goed voorbeeld van de steun en het type van links die kunnen worden
vastgesteld om een overgang te bekomen van studenten naar professionelen
doelend op betere kwaliteits diensten verstrekt door jonge professionelen die
recentelijk de arbeidsmarkt hebben vervoegd.
iv) Het is een goede kans voor studenten tot het testen en bevestigen van hun beroeps- en
toekomstige professionele carrière alvorens hun training te beeindigen en om hun
opties te herschikken indien nodig. Hierbij wordt vermeden in contact te komen
met de realiteit van de arbeidsmarkt.
Welke vaardigheden, bekwaamheden en kennis zijn er aanwezig in deze EGP?
1. Ontwikkelen en aanpassen van oefeningen- en trainingsprogramma’s voor
personen met beperkingen en/of speciale vereisten voor specifieke sporten
a. Vermogen om het juiste programma te ontwikkelen
b. Vermogen tot communicatie in de juiste omgeving
c. Vermogen om zichzelf aan te passen in de passende omgeving
i. Missie, visie, doelen en doelstellingen van het programma
ii. Personen met beperkingen en/of speciale vereisten gerelateerd tot de
sport (oefeningen en training)
iii. Sport kansen en omgevingen voor personen met speciale vereisten
iv. Sport Wetenschappen
v. Theorie van de sport training
vi. Sportspecifieke achtergrond
vii. Regels en classificaties
viii. Juridische- en ethische kwesties
ix. Algemene grondbeginselen van aanpassing
2. Aanvankelijke beoordeling van de huidige situatie en geschiedenis
a. Vermogen tot het gebruik van specifieke evaluatie-instrumenten
b. Vermogen tot het analyzeren van data gebaseerd op theorie
c. Vermogen tot het overwegen en beoordelen van sportspecifieke inhoud
i. Protocollen, test-metingen, batterijen, biografische informatie,
ondervragingstechnieken
ii. Toegankelijkheid
3. Ontwikkelen en aanpassing van oefeningen en trainingplannen
a. Vermogen tot het herkennen van bronnen
b. Vermogen tot het aanpassen en gebruik van toepasselijke apparatuur
c. Vermogen tot het toepassen van de sporttraining theorie
d. Vermogen tot het bepalen van realistische doelstellingen
i. Sport Wetenschappen
ii. Theorie van de sport training
iii. Sportspecifieke achtergrond
iv. Regels en classificaties
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4. Aanpassen van coaching strategieën
a. Vermogen tot het gebruik van toepasselijke coaching methodes
b. Vermogen tot communicatie
c. Het vermogen om zich actief met het coaching milieu te verbinden(bijv.
interactie, leerproces, samenwerking, samenhang,)
i. Coaching stijlen
ii. Coaching Methodes:
iii. Algemene communicatiestrategieën
iv. Alternatieve communicatiemethodes zoals vereist
v. Toepasselijke kennis van Sport Wetenschappen
5. Communicatie en samenwerking
a. Vermogen om te communiceren in de toepasselijke assistentie netwerken
b. Vermogen om efficient te communiceren met de deelnemers en doelgroepen
c. Vermogen tot identificatie en het kiezen van toepasselijke strategieën om te
communiceren met belangrijke personen of netwerken
i. Algemene communicatiestrategieën
ii. Alternatieve communicatiemethodes zoals vereist
6. Evalueren van de impact en het heraanpassen van het plan
a. Vermogen tot het gebruik van specifieke evaluatie-instrumenten
b. Vermogen tot het practisch interpreteren, beoordelen en heraanpassen van het
plan
c. Vermogen tot inner reflectie
i. Protocollen, observatie technieken, test-metingen, batterijen,
biografische informatie, technieken voor verhoor
7. Administratie
a. Vermogen tot het verrichten van administratieve taken
b. Vermogen tot het organiseren en het geven van priorieiten aan informatie
i. Basis administratie systemen
ii. Taal- en informatie technologie
iii. Voorbereiden van rapporten
Voorbeeld van een goede beoefening werd beschreven door Jose Pedro Ferreira van de
University of Coimbra, Portugal.
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9 Toevoegingen
Toevoeging 1
EUSAPA FUNCTIONELE MAP – BIJZONDER LICHAMELIJK ONDERWIJS
Sleutelgebied

Sleutel Rollen

A. Plan passende
A.1. Beoordeel de noden (current
ontwikkelende
level of performance) van studenten
leerervaringen in het
met (SEN).
lichamelijk onderwijs (PE)
in te plannen, die eveneens
geschikt zijn voor studenten
met bijzondere
onderwijsnoden (SEN)

Sleutel Functies
A.1.1 Identificeer de bijzondere
noden van studenten in relatie tot
bijzonder lichamelijk onderwijs
(APE) (bv. Informatie van familie,
het gebruik van gepaste
beoordelingstests).
A.1.2 Identificeer de
ondersteunende diensten en
beschikbare middelen, die de APE
kunnen vergemakkelijken (bv.,
assisterend personeel, materialen,
omgeving)
A.1.3 Identificeer bijzondere
noden met het doel om individuele
doelstellingen en de meest
passende onderwijs strategieën voor
te schrijven.
A.1.4 Identificeer competenties
en attitudes van studenten,
onderwijzers en ander personeel
met betrekking tot de deelname van
studenten met SEN aan de
lichamelijke opvoeding.

A.2. Pas het leerplan van de
A.2.1. Identificeer de sterke en
lichamelijke opvoeding aldus toe
zwakke punten in een leerplan van
teneinde tegemoet te komen aan de de lichamelijke opvoeding in een
individuele noden van alle studenten school met betrekking tot het
met bijzondere onderwijsnoden.
bijzonder lichamelijk onderwijs.
A3. Plan passende
A.3.1. Bereid een individueel
leerontwikkelingservaringen in, in onderwijsplan voor, voor het
het bijzonder lichamelijk onderwijs. lichamelijk onderwijs voor
studenten met bijzondere
onderwijsnoden.
A.3.2. Identificeer de meest passende vorm
van ondersteuning (bv. geen
ondersteuning/ deeltijdse
ondersteuning/ voltijdse
ondersteuning).
A.3.3. Plan de meest passende
communicatie strategieën in met
betrekking tot studenten met
bijzondere onderwijsnoden.
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A.3.4. Plan de meest passende
gedragsbeheer strategieën in met
betrekking tot studenten met
bijzondere onderwijsnoden.
A.4.1. Bereid assisterend personeel voor
A4: Bereid de onderwijsomgeving (bv. assistent-onderwijzers,
voor voordat de student met speciale onderwijzende gelijken)
onderwijsnoden aankomt.
A.4.2. Bereid andere studenten voor
A.4.3. Bereid het school personeel voor
A.4.4. Verzeker dat de faciliteiten,
materiaal en de omgeving passend
en veilig zijn.
A.5. Werk nauw samen met A.5.1. Contacteer relevante
buitenschoolse organisaties.
maatschappelijke organisaties voor
minder validen voor een eventuele
samenwerking (bv. Special
Olympics, Lokale sport clubs).
B. Onderwijs studenten met
bijzondere onderwijsnoden
samen met studenten
zonder SEN

B1. Pas het onderwijs aan teneinde
B.1.1. Gebruik passend aangepast
tegemoet te komen aan de noden van materiaal, hetgeen het
ALLE studenten in het bijzonder
geïntegreerde lichamelijk onderwijs
lichamelijk onderwijs.
kan vergemakkelijken (bv. fel
gekleurd, geluidverwekkend, lichter
of zwaarder, groter).
B.1.2. Gebruik taakanalyse voor de
gewenste vaardigheden.
B.1.3. Pas de regels aan van het spel, de
onderwijsstijl en de fysieke
omgeving (huidige omgeving)
teneinde de deelname te
vergemakkelijken.
B.1.4. Gebruik passend instructionele
accomodaties (bv.,
fysieke/mondelinge signalen,
influisteringen, commentaar,
bevestiging).

B2. Beheer het gedrag van de
studenten teneinde U van de meest
passende en veilige leermethode te
verzekeren voor ALLE studenten in
APE.

B.2.1. Positieve/negatieve
bevestiging van gewenst/ongewenst
gedrag van de studenten waar
passend
B.2.2 Hoe nota‘s bij met
betrekking tot het gedragsbeheer
plan.
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B3. Communiceer met studentenB.3.1.
met Gebruik passende
SEN om U van hun begrip en
communicatiehulpmiddelen (bv.,
maximale medewerking te
Braille, gebarentaal,
verzekeren.
ondersteunende en andere
alternatieve
communicatiehulpmiddelen)

C. Evalueer het leerproces
van studenten met SEN
alsook de effectiviteit van
het toegepaste onderwijs en
de ondersteunende
strategieën;

C1. Evalueer de leer vooruitgang
C.1.1. Gebruik passende evaluatie
van de student met SEN in relatie tot hulpmiddelen teneinde de
de doelstellingen van zijn/haar
vooruitgang van de student te
Individueel Onderwijs Plan (IEP).
meten in relatie tot het IEP
C.1.2. Wijs passende gradatie toe volgens
het IEP.

C.2. Evalueer de geschiktheid vanC2.1. Beoordeel de geschiktheid van
het leerplan voor studenten met SEN het leerplan naar de noden en
vaardigheden toe.
C.3. Evalueer de effectiviteit van het
C.3.1. Beoordeel geschiktheid van het
toegepaste onderwijs en
toegepaste onderwijs
ondersteunende strategieën.
C.3.2. Beoordeel geschiktheid van de
ondersteunende strategieën
D. Professionale
D1 Samenwerken met APE
samenwerking teneinde de deskundigen.
onderwijskwaliteit voor
studenten met SEN te
verbeteren

D1.1. Samenwerken met andere
specialisten die voorzien in
lichamelijk onderwijs en APE.
D1.2. Samenwerken met gezondheids- en
rehabilitatiedeskundigen (bv.,
Fysiotherapeut, Ergotherapeut,
Spraaktherapeut, psychologen)
D.1.3. Samenwerken met de
vertegenwoordigers van de minder
validen sport en recreatie.

D2 Samenwerken met andere
pleiters van studenten met SEN

D.2.1. Samenwerken met
ouders/voogden van studenten met
SEN
D.2.2. Samenwerken met NietGouvernementele Organisaties
(bv., rechten van het kind)

D3 Verbeter de professionele
vaardigheden en kennis

D.3.1. Identificeer de noden voor
professionele ontwikkeling in het
toepassingsgebied van de APE.
D.3.2. Engageer U in voortdurende
professionele
ontwikkelingsactiviteiten (bv. lezen
van vakliteratuur; het bijwonen van
conferenties (werkgroepen,
seminaries) om de nieuwste trends

104

in APE aan te leren).
D3.3. Communicatie met andere
specialisten PE/APE teneinde
ervaringen te delen en te leren van
de voorbeelden van de geode
beoefening.
D.3.4. Zelf-evaluatie

D4 Pleiten voor de noden en rechten D.4.1. Pleit voor passende
van studenten met bijzondere
ondersteuning in de dienstverlening
onderwijsnoden.
bij de lichamelijke opvoeding voor
studenten met SEN.
D.4.2. Pleit voor het correct gebruik
van specialisten bijzonder
lichamelijk onderwijs, leerkrachtassistenten of onderwijs door
gelijken waar passend.
D.4.3. Pleit voor de rechten van
personen met SEN in verband met
bewegingsactiviteiten.
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Toevoeging 2
EUSAPA COMPETENTIE-, VAARDIGHEIDS-, KENNIS KADER - BIJZONDER
LICHAMELIJK ONDERWIJS
COMPETENTIES
Prestatievereisten

Beoordeel de noden (huidig
prestatieniveau) van studenten
met bijzondere
onderwijsnoden (SEN)
Toepassingsgebied (kinderen
leerplichtige leeftijd, diverse
SEN)

Pas het leerplan van de
lichamelijke opvoeding (PE)
aldus toe teneinde tegemoet te
komen aan de individuele
noden van alle studenten met
SEN;
Toepassingsgebied (kinderen
leerplichtige leeftijd, diverse
SEN)
Plan passende
leerontwikkelingservaringen
in, in het bijzonder
lichamelijk onderwijs
(APE)(i)
Toepassingsgebied (kinderen
leerplichtige leeftijd, diverse
SEN)

VAARDIGHEDEN
De kennis, die het individu
dient te verwerven, om dit te
kunnen doen
Selecteer passende
beoordelingen, die
passen bij het profiel
van de studenten
Neem de beoordeling
af
Schrijf het rapport

Analyseer het huidige
PE leerplan met
betrekking tot de noden
van de studenten
Pas het leerplan aan

Vaardigheid om
Individuele
onderwijsplannen
(IEP)(ii) in de PE te
ontwikkelen
Vaardigheid om een
geïntegreerde PE les te
plannen teneinde het
gepaste en veilige
onderwijs voor alle
studenten te verzekeren
Vaardigheid om
passende
gedragsbeheer
strategieën te plannen
Vaardigheid om
motivatie strategieën te
plannen zodat de
studenten kunnen
deelnemen

KENNIS
De kennis, die het individu dient te
verwerven, om dit te kunnen doen
Bijzondere onderwijsnoden
(verschillende functionele
vaardigheden, motorisch,
cognitief, sociaal,
gedragingen, communicatie)
Diverse beoordelingswijzen
(holistisch, norm referentie,
gebaseerd op criteria, enz.)
Diverse beoordelingen
(Movement ABC, enz)
Relevante regelgevingen
aangaande het schrijven en
verspreiden van rapporten
Huidig leerplan (school
arrondissement/nationaal)
Ontwikkelingsprincipes van
het leerplan
Principes en strategieën ter
aanpassing van het leerplan

Relevante regelgeving
aangaande IEP ontwikkeling
De Filosofie, de bedoeling en
het doel van IEP
Strategieën ter ontwikkeling
van een IEP (bv.
multidisciplinair team)
Concept van de minst
beperkende omgeving en de
continuïteit van de
ondersteuning in de
lichamelijke opvoeding
Gezondheid- en
veiligheidskwesties met
betrekking tot geïntegreerde
PE (bv. contra-indicaties)
Oorzaak en gevolg van
gedragsproblemen
Gedragsbeheer en aanpassing
van de technieken
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Plan passende
communicatie
strategieën

Bereid de onderwijsomgeving
voor voordat de student met
SEN aankomt
Toepassingsgebied (kinderen
leerplichtige leeftijd, diverse
SEN)

Pas het onderwijs aan
teneinde tegemoet te komen
aan de noden van ALLE
studenten in PE.
Toepassingsgebied (kinderen
leerplichtige leeftijd, diverse
SEN)

Beheer het gedrag van de
studenten teneinde U van de
meest passende en veilige
leermethode te verzekeren
voor ALLE studenten in PE.
Toepassingsgebied (kinderen
leerplichtige leeftijd, diverse
SEN)

De vaardigheid om de
menselijke omgeving
voor te bereiden
(assisterend personeel,
bv leerkracht-assistent,
onderwijzende
gelijken, studenten
zonder beperkingen en
school personeel)
De vaardigheid om de
fysieke omgeving voor
te bereiden (faciliteiten,
materiaal, tijdelijk
materaal)
Vaardigheid om
gebruik te maken van
passende instructionele
strategieën (bv.,
fysieke/mondelinge
signalen,
influisteringen,
commentaar, en
bevestiging).
Vaardigheid om het volgende
aan te passen:
o de regels van het spel
o de fysieke omgeving
o materiaal
Vaardigheid om
taakanalyse voor de
gewenste vaardigheden
te gebruiken
Vaardigheid om
positieve/negatieve
bevestiging te verlenen
van gewenst/ongewenst
gedrag van de
studenten waar passend
Vaardigheid om te
observeren en nota‘s bij
te houden met
betrekking tot het
gedragsbeheer plan.
Vaardigheid om
studenten te
adviseren/gidsen naar
de overname van meer
passende gedragingen –
keuzes.

Motivatie strategieën
Communicatie strategieën
(tolk, mededelingsborden,
enz)
Kennis van leeftijdsgenotenonderwijs/para-opvoeder
programma‘s
School structuren en functies
Gedragstheorieën en een
bewust-zijn van de
berperkingen
Aanpassingstheorie en
praktische toepassing in
relatie tot het materiaal, enz.
Fysieke
toegankelijkheidskwesties

Instructionele strategieën
Aanpassingsstrategieën
Aangepaste spelen, regels,
onderwijsstijlen
Taakanalyse

Identificeer en versta de
oorzaken van
gedragsproblemen
Passende gedragsbeheer
strategieën en theorieën (bv
positieve en negatieve
bevestiging, zelfactualisatie,
zelfverwezelijking, het model
van Hellison, enz.)

107

Communiceer met studenten
met SEN om U van hun
begrip en maximale
medewerking te verzekeren.
Toepassingsgebied (kinderen
leerplichtige leeftijd, diverse
SEN)

Vaardigheid om meer
passende, alternatieve
en ondersteunende
communicatie
hulpmiddelen te
gebruiken

Passende communicatie
strategieën voor studenten met
SEN (bv., Braille,
gebarentaal, ondersteunende
en andere alternatieve
communicatiehulpmiddelen)

Evalueer de leer vooruitgang
van de student met SEN in
relatie tot de doelstellingen
van zijn/haar Individueel
Onderwijs Plan (IEP).
Toepassingsgebied (kinderen
leerplichtige leeftijd, diverse
SEN)

Vaardigheid om
passende
beoordelingsmethoden
te gebruiken om de
student z‘n vooruitgang
te meten
Vaardigheid om een
student te graderen
volgens zijn/haar
potentieel en
vooruitgang.
Vaardigheid om de
geschiktheid van het
leerplan naar de noden
en vaardigheden toe te
beoordelen

Beoordelingsmethodes
veranderen
De holistische aanpak
individualiseren om de
vooruitgang van de student te
evalueren

Vaardigheid om de
doeltreffendheid van
het toegepaste
onderwijs en
ondersteunende
strategieën te evalueren

Methoden en hulpmiddelen
om de onderwijs- en
ondersteunende startegieën te
beoordelen (bv. gelijken
onderwijsprogramma, het
gebruik van gedragsplanning,
aanpassingen aan de
omgeving, regels, taken, enz.)
De rol van relevante
deskundigen en hun
benadering met betrekking tot
APE
De samenwerkingswijze en
communicatie met het
ondersteunend personeel
Team werk
Sportorganisaties voor minder
validen voor een mogelijke
samenwerking (bv., lokae
sport clubs)

Evalueer de geschiktheid van
de aanpassingen aan het
leerplan voor studenten met
SEN. Toepassingsgebied
(kinderen leerplichtige
leeftijd, diverse SEN)
Evalueer de doeltreffendheid
van de toegepaste
onderwijsstrategieën

Werk samen met diverse
relevante deskundigen. Paradeskundigen (iii), APE
deskundigen, coaches, sportinstructeurs, het bestuur van
sport-organisaties voor
minder-validen.

Vaardigheid om samen
te werken met andere
specialisten die
voorzien in lichamelijk
onderwijs en APE.
Vaardigheid om samen
te werken met
gezondheids- en
rehabilitatiedeskundige
n (bv., fysiotherapeut,
Ergotherapeut,
Spraaktherapeut,
psychologen);
Vaardigheid om samen
te werken met
sportorganisaties,
relevante professionele
organisaties voor
personen met
beperkingen

Nationale normen voor
lichamelijk onderwijs (PE)
Aanpassingsstrategieën
leerplan
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Werk samen met andere
pleiters voor studenten met
SEN. Ouders/voogden (legale
verantwoordelijkheid), de
overheid en nietgouvernementele organisaties

Vaardigheid om samen
te werken met
ouders/voogden van
studenten met SEN
Vaardigheid om samen
te werken met nietgouvernementele en
gouvernementele
organisaties (bv. in de
rechten van het Kind)

Rollen en rechten van de
ouders/voogden (legale
verantwoordelijkheid)
Aard van de samenwerking en
communicatie met
ondersteuning biedende
ouders/voogden (legaal
verantwoordelijk)
Team werk
Regelgeving en rollen van de
relevante organisaties

Verbeter de professionele
vaardigheden en kennis.
APE/PE onderwijzers

Vaardigheid om de
noden te identificeren
voor professionele
ontwikkeling in het
toepassingsgebied van
de APE.
Vaardigheid tot
engagement in
voortdurende
professionele
ontwikkelingsactiviteit
en (bv. lezen van
vakliteratuur; het
bijwonen van
conferenties
(werkgroepen,
seminaries) om de
nieuwste trends in APE
aan te leren
Vaardigheid om Uw
ervaringen te delen met
andere APE
onderwijzers (bv. leer
uit de voorbeelden van
―goede beoefening‖)
Vaardigheid tot zelfevaluatie
Vaardigheid om te
pleiten voor een gelijke
voorziening van PE
voor alle studenten
Vaardigheid om te
pleiten voor de richten
van studenten met SEN
voor een deelname aan
de PE/APE (vb.
ondersteunende
diensten, aangepast
materiaal)

Passende professionale
ontwikkelingsgelegenheden
Informatiebronnen (bv
opleiding tijdens het werk,
verenigingen, organisaties,
enz.)

Pleit voor de noden en rechten
van studenten met bijzondere
onderwijsnoden.
APE/PE onderwijzers

Hulpmiddelen ter zelfevaluatie met betrekking tot
het vermogen om PE/APE te
implementeren (bv., videoopname en analyse van de
sessies, uitgeschreven
rapporten enz.)

Wetgeving en relevante
nationaal en internationaal
beleid
Diensten voor minder validen,
APA en sportstructuren voor
minder validen
Onderwijsstructuren en
diensten
Pleidooi benaderingswijzen
(invloed, literatuur, enz)
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Toevoeging 3
EUSAPA FUNCTIONELE MAP - REVALIDATIE
SLEUTELGEBIED SLEUTELROL
A.1. Beoordeel de rol en meerwaarde
A. Planning
van een programma Aangepaste
Bewegingsactiviteit binnen in een
multidisciplinair karakter van een
revalidatieprograma.

B. Onderwijs &
Informatie

SLEUTEL FUNCTIES
A1.1. Identificeer de
verantwoordelijkheden van een APA
programma als zijnde een aanvullend
onderdeel van het revalidatieprogramma.
A1.2. Identificeer de sterke en zwakke
schakels van het huidig gebruikte
revalidatieprogramma en het APA
programma.
A1.3. Identificeer de beschikbare en
vereiste bronnen (faciliteiten, materiaal)
teneinde een APA programma te
implementeren.
A1.4. Ontwikkel een structureel
programma Aangepaste
Bewegingsactiviteit in samenwerking met
een revalidatieteam.
A1.5. Identificeer de korte- en lange
termijnsdoelstellingen van het
programma Aalgepaste
Bewegingsactiviteit.
A2. Beoordeel de
A2.1. Versta de conditie van de
(beperkingen)mogelijkheden, risico patiënten/klanten en de consequenties
factoren, noden en potentiëel van de met betrekking tot de functionele
patient / klant.
(beperkingen)mogelijkheden,
gezondheidscondities, enz…
A2.2. Versta klinisch
onderzoeksgegevens (vb. Röntgenfoto's,
analyses van de wandelpas,
cardiorespiratoire tests) en de conclusies
en aanbevelingen van de
revalidatiespecialist.
A2.3. Beoordeel het huidige en potentiële
functionele niveau van de patient / klant.
A2.4. Versta de respons van de patient /
klant tegenover de lichamelijke activiteit.
Identificeer en ga in op potentiële contraindicaties, gezondheidsrisico‘s en
risicofactoren.
B1. Onderwijs patiënten/klanten
B1.1. Onderwijs de patient/klant
aangaande hun
aangaande zijn/haar functionele
(beperkingen)mogelijkheden en hun (beperkingen)mogelijkheden, respons
potentiëel door middel van
tegenover oefening, potentiële
lichamelijke activiteit.
gezondheidsrisico‘s, risicofactoren en
contra-indicaties met betreking tot
lichamelijke activiteit.
B1.2. Onderwijs de patient/klant
aangaande het herkennen en omgaan met
symptomen die eventueel tot
gezondheidsrisico‘s, verwondingen,
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C. Implementatie

D. Beoordeling en
Evaluatie

enz… kunnen leiden.
B1.3. Onderwijs de patiënt/klant
aangaande het APA programma en z‘n
voordelen gedurende de eigenlijke
revalidatie.
B2. Voorzie passende informatie om B2.1 Informeer de patient/klant
een verderzetting van een actieve
aangaande lichamelijke
levensstijl te garanderen na de
bewegingsprogramma's, georganiseerd
revalidatie.
door de gemeenschap, en de voordelen op
korte en lange termijn van lichamelijke
activiteit.
B2.2. Voorzie een database met
informatie aangaande bedrijven en
gemeenschapsorganisaties teneinde een
verderzetting van een actieve levesstijl na
de revalidatie te verzekeren.
B2.3. Voorzie informatie aangaande de
wetgeving en mogelijke voordelen
voorzien door nationale, regionale en
lokale overheidsinstanties met betrekking
tot lichamelijke beweging en sport na een
revalidatie.
C1. Implementeer een
C1.1. Ontwikkel een structureel en
geïndividualiseerd programma
geïndividualiseerd APA programma in
Aangepaste Bewegingsactiviteit in samenwerking met het multidisciplinaire
het revalidatieprogramma dat
team.
aanvullend is aan de andere
C.1.2. Vergemakkelijk en optimaliseer de
disciplines.
deelname door middel van het aanpassen
van de instructies, de aanmoedigingen, de
regels en de omgevingen, wanneer dit
passend is.
C1.3. Initieer lichamelijke activiteiten in
het gemeenschapsleven.
D1. Evalueer de effecten van het
D1.1. Controleer de resultaten met
programma Aangepaste
betrekking tot de gezondheid van het
Bewegingsactiviteit als een
programma Aalgepaste
onderdeel van het revalidatie- en het Bewegingsactiviteit.
post-revalidatieprogramma.
D1.2. Bepaal de effecten van het
programma Aangepaste
Bewegingsactiviteit op de functionele
mogelijkheid van de patiënten/klanten in
samenspraak met het revalidatieteam.
D2. Evalueer de respons van de
D2.1. Beoordeel en evalueer het
patient/klant tegenover de
lichamelijk en psychologisch welzijn van
lichamelijke beweging, zijn/haar
de patient / klant en z‘n vooruitgang, en
vooruitgang, en vergelijk deze met pas aan indien nodig.
het vooropgestelde doel.
D2.2. Beoordeel de motivatie van de
patient/klant aangaande het programma
Aangepaste Bewegingsactiviteit en ga
hierop in, indien nodig.
D2.3. Controleer en beoordeel de respons
op de lichamelijke activiteit teneinde een
veilige en succesvolle deelname te
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verzekeren.
D2.4 Maak nota van de individuele
ontwikkeling en vooruitgang in
overeenstemming met de doelstellingen
van de revalidatie en het APA
programma.
D2.5. Identificeer hulpmiddelen,
methoden, enz… teneinde de functionele
mogelijkheden van de patient/klant in het
dagdagelijkse leven en met betrekking tot
de lichaamsbeweging te optimaliseren.
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Toevoeging 4
EUSAPA COMPETENTIE-, VAARDIGHEIDS-, KENNIS KADER - REVALIDATIE
COMPETENTIES
Prestatievereisten

VAARDIGHEDEN
De kennis, die het individu dient te
verwerven, om dit te kunnen doen

A. Therapeutische
competenties

Beoordeel en schat het potentiëel tot
activiteit in van de patient/klant door
middel van tests, observaties, ens…
en beschrijf het resulterende
functionele profiel.
Beheers de kunde om programma‘s
Aangepaste Bewegingsactiviteit
veilig toe te passen, met inbegrip van
regelmatige evaluaties, gebruik
makend van risico stratificatie en een
doorlichting voor het programma.

B. Pedagogische
competenties

D. Management
competenties

Beheers onderwijs-, training en
vormingsvaardigheden (didactische
vaardigheden), noodzakelijk voor
een goed uitgebalanceerde
benadering in een therapeutische
omgeving.
Versta de principes van het
aanpassen van activiteiten, spelletjes
en sporten.
Wees bekwaam om de activiteiten
aan te passen tot het functionele
potentiëel van de deelnemers.
Beheers de professionele
vaardigheid om een aanpassing te
initiëren en te verwerken.
Beheers management strategieën met
inbegrip van een benadering via een
planningsmodel dat voorziet in
sportieve en lichamelijke activiteiten
voor mensen met beperkingen,

KENNIS
De kennis, die het individu dient te
verwerven, om dit te kunnen doen
Versta het aangepaste model voor
algemene recreatie en sport voor
patiënten/klanten, met inbegrip van
hun persoonlijk profiel, de
implicaties gerelateerd tot hun
functie, de specifieke vereisten voor
de activiteit, en het doel tot
deelname.
Versta en evalueer de corelatie
tussen de determinanten van de
menselijke functionering.
Versta en evalueer de impact van
een beperking op het menselijk
functioneren.
Versta de pathofysiologische basis
van chronische ziekte, beperking en
afwijking.
Het verstaan van de impact en de
risico‘s van lichamelijke activiteit.
Het kennen van de impact van
geneesmiddelen op het uitoefenen
van prestaties
Versta indicaties en contraindicaties in de sporten en
aangepaste bewegingsactiviteiten in
de revalidatie voor bepaalde
specifieke doelgroepen.

Versta de theorie van de
ontwikkeling van een programma.
Beheers een uitgebreid overzicht
aangaande sporten voor mindervaliden.
Versta de sport-specifieke
materialen en de
gebruikersinterfaces.
Versta de hoofdcomponenten die
een invloed uitoefenen op
aangepaste bewegings-situaties.

Versta de waaier aan lichamelijke
activiteits- en soprtorganisaties
binnen het gemeenschapsleven
waarvoor de patiënten/klanten van
een programma Aangepaste
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gebreken, handicaps, achterstanden,
enz…
Beheers die vaardigheden die nodig
zijn ter voorbereiding van een
strategisch beleid voor het
management van en de integratie van
programma‘s Aangepaste
Bewegingsactiviteit binnen in het
multidisciplinaire karakter van de
revalidatie.

Bewegingsactiviteit in aanmerking
komen
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Toevoeging 5
EUSAPA FUNCTIONELE MAP - SPORT
Sleutelgebied
A. Planning

Sleutel Rollen
A.1 Ontwikkel oefen- en
trainingprogramma‘s en
pas ze aan voor individuen
met beperkingen voor
specifieke sporten
A.2 Initiële Beoordeling
van de huidige situatie en
de historiek

Sleutel Functies
A.1.1 Identificeer de missie, de visie en de
doelstellingen van de organisatie met betrekking
tot de voorziening van mogelijkheden voor mensen
met beperkingen in de sport en in de recreatie in
verschillende omgevingen (dwz.
geïntegreerd/gescheiden/verenigd of
competitief/recreatief)
A.1.2 Identificeer de competenties, omgevingen en
attitudes die nodig zijn om tegemoet te komen aan
de doelstellingen van het programma.
A.2.1 Stel een uitgebreid verslag samen van de
historiek, relevant aan de toekomstige deelname in
sport/recreatie (dwz. medisch, verwezenlijkingen,
sociaal, communicatief, enz)

A.2.2 Beoordeel het individu op de volgende
toepassingsgebieden: interesses en motivatie; sport
specifief (dwz. antropometrie, bio-energetica,
A.3 Ontwikkel oefen- en neuromusculair, functionele mogelijkheden,
trainingsplannen en pas ze classificatie);
aan.
A.2.3 Beoordeel de omgeving van het individu
(dwz. de economische mogelijkheden, de sport en
recreatiestructuren, uiterlijke obstakels, familie,
hulpmiddelen, enz)
A.3.1 Kom tot een akkoord met betrekking tot
korte-, middellange- en langetermijn
doelstellingen gebaseerd op de sterke en zwakke
punten.
A.3.2 Idetificeer de bronnen (dwz menselijke
bronnen, materiaal, financiële middelen)
A.3.3 Maak een onderverdeling in het
trainingsplan teneinde de volgende
toepassingsgebieden te omvatten: lichamelijk,
tactisch, technisch en psychologisch
A.3.4 Kom tot een akkoord met betrekking tot het
controleproces en het schema
B. Management

B.1 Communicatie en
Samenwerking

B.1.1 Raadpleeg andere deskundigen die deel
uitmaken van een multi-disciplinair team
B.1.2 Communiceer met personeel/vrijwilligers,
atleten, familieleden, scholen, organisaties en de
media

B.2 Administratie
B.2.1 Bereid rapporten voor
B.2.2 Maak reservaties
B.2.3 Onderhou de briefwisseling
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B.3 Financiële middelen

B.3.1 Plan de budgetten
B.3.2 Organiseer een wervingstrategie voor de
nodige fondsen

B.4 Menselijke Bronnen

B.4.1 Werf personeel aan en evalueer hen
B.4.2 Werf vrijwilligers aan en evalueer hen
C.
C.1. Pas trainingstrategieën C.1.1 Pas de trainingstijlen aan teneinde tegemoet
Coaching/Onderwijs aan
te komen aan de noden van het individu
C.1.2. Pas trainingstrategieën aan
C.1.3 Plan communicatiestrategieën
C.1.4 Pan gedragsbeheer strategieën
D. Het controleren
D.1. Evalueer de impact
D.1.1 Stel regelmatig vast of de doelstellingen al
van het plan en pas het
dan niet werden bereikt (volgens plan)
opnieuw aan
D.1.2 Her-evalueer de individuele en sociale sterke
en zwakken punten volgens plan
D.1.3 Identificeer de redenen voor een
onder/overmaats bereiken van de doelstellingen
D.1.4 Kom tot een akkoord met betrekking tot
korte-, middellange- en langetermijn
doelstellingen gebaseerd op de sterke en zwakke
punten.
D.1.5 Her-identificeer de bronnen (dwz menselijke
bronnen, materiaal, financiële middelen)
D.1.5. Maak opnieuw een onderverdeling in het
trainingsplan teneinde de volgende
toepassingsgebieden te omvatten: lichamelijk,
tactisch, technisch en psychologisch
E. Ontwikkeling van E.1 Pleiten
E.1.1 Promoot de Aangepaste Sport
de Aangepaste Sport
E.1.2 Lobby voor de realisatie van deze rechten
E.1.3 Pleit voor normen in APA, inclusief de nood
aan deskundigen
E.2 Levenslange
bijscholing

E.2.1 Identificeer de eigen noden voor
professionele ontwikkeling
E.2.2 Engageer in voortdurende professionele
ontwikkelingsactiviteiten (bv. lezen van
vakliteratuur, workshops, enz)
E.2.3 Bouw een sociaal netwerk op
E.2.4 Zelf-evaluatie
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Toevoeging 6
EUSAPA COMPETENTIE-, VAARDIGHEIDS-, KENNIS KADER - SPORT
COMPETENTIES
Prestatievereisten

Ontwikkel oefen- en
trainingsprogramma’s en
pas ze aan voor individuen
met beperkingen en/of
speciale noden voor
specifieke sporten

VAARDIGHEDEN
De kennis, die het individu
dient te verwerven, om dit te
kunnen doen
Vaardigheid om een passend
programma te ontwikkelen
Vaardigheid om te
communiceren in de passende
omgeving
Vaardigheid om aanpassingen
uit te voeren in de passende
omgeving

Initiële beoordeling van de
huidige situatie en de
historiek

Ontwikkel oefen- en
trainingsplannen en pas ze
aan

Vaardigheid om specifieke
beoordelingsinstrumenten te
gebruiken
Vaardigheid om op basis van de
theorie de gegevens te
analyseren en te intepreteren
Vaardigheid om de
toegankelijkheid in de
sportspecifieke context te
overwegen en te beoordelen
Vaardigheid om bronnen te
identificeren
Vaardigheid om passend
materiaal aan te passen en te
gebruiken

KENNIS
De kennis, die het individu dient te
verwerven, om dit te kunnen doen
Missie, visie en
doelstellingen van het
programma
Individuen met beperkingen
en/of speciale noden met
betrekking tot de sport
(oefening en training)
Sportmogelijkheden en
omgevingen voor individuen
met speciale noden
Sportwetenschappen
Theorie van de sporttraining
De sportgerelateerde
achtergrond
Regels en classificaties
Legale en ethische kwesties
Algemene principes van de
aanpassing
Het protocol, testregelingen,
gereedschappen,
biografische informatie,
ondervraagtechnieken
Toegankelijkheid

Sportwetenschappen
Theorie van de sporttraining
De sportgerelateerde
achtergrond
Regels en classificaties

Vaardigheid om de principes
van de sporttrainingstheorieën
toe te passen

Communicatie en
Samenwerking

Vaardigheid om realistische
doelen te stellen
Vaardigheid om te
communiceren met de
passende ondersteunende
netwerken
Vaardigheid om effectief te

Algemene
communicatiestrategiën
Alternatieve
communicatiemethodes zoals
vereist
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communiceren met deelnemers
en doelgroepen
Vaardigheid om passende
strategieën, teneinde te
communiceren met sleutel
individuen of netwerken, te
identificeren en uit te kiezen
Administratie

Financiële middelen

Vaardigheid om administratieve
taken uit te voeren
Vaardigheid om informatie te
organiseren en te prioriseren
Vaardigheid om rekeningen
doeltreffend te beheren
Vaardigheid om passende
financieringsfondsen te werven

Vaardigheid om mensen te
leiden
Vaardigheid om personeel en
vrijwilligers aan te werven en te
evalueren
Pas trainingsstrategieën aan Vaardigheid om passende
coaching methodes te gebruiken
Menselijke Bronnen

Basis administratiesystemen
Taal- en
informatietechnologie
Bereid rapporten voor
Basis boekhoudkundig
beheer

Motivatie, omgang,
leidersstrategieën
Principes
aanwervingsproces
Coaching stijlen
Coaching methodes

Vaardigheid tot communicatie
Vaardigheid tot een actief
engagement binnen in de
coaching omgeving, dwz.
interactie, leerproces,
samenwerking, cohesie,

Evalueer de impact van het Vaardigheid om specifieke
plan en pas het opnieuw aan beoordelingsinstrumenten te
gebruiken
Vaardigheid om het plan
praktisch te interpreteren, te
her-evalueren en opnieuw aan te
passen

Algemene
communicatiestrategiën
Alternatieve
communicatiemethodes zoals
vereist
Passende kennis van
sportwetenschappen
Het protocol, testregelingen,
gereedschappen,
biografische informatie,
ondervraagtechnieken.

Vaardigheid tot
zelfbeschouwing
Het Pleiten

Vaardigheid tot communicatie
en tot het ontwikkelen van
sociale netwerken
Vaardigheid tot het creëren van
gelegenheden tot bekrachtiging

Wetgeving op lokaal,
nationaal en internationaal
niveau
Ondersteunende diensten
Marketing
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Levenslange Bijscholing

Vaardigheid om tijd
doeltreffend te beheren
Vaardigheid om nieuwe trends
te accepteren/de handelswijze te
herzien

Onderwijs/carrière
vooruitgangsmogelijkheden
Beoordeel en evalueer
passende bronnen

Vaardigheid om de eigen noden
voor professionele ontwikkeling
te identificeren
Vaardigheid tot een actief
engagement met andere
relevante beroepstakken
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Toevoeging 7
Basis structuur van Europese Master in de Aangepaste BewegingsActiviteit EMMAPA 2
Het is een twee jaar durend, als Master kwalificerend, studieprogranna dat gezamenlijk wordt
aangeboden door vier universiteiten uit België, de republiek Tsjechië, Ierland en Noorwegen. Het is
gebaseerd op een specialisatie in drie professionele richtingen: (a) Bijzonder Lichamelijk onderwijs;
(b) APA en sport management; en (c) APA en een actieve levensstijl. Het eerste jaar focust zich
hoofdzakelijk op het verwerven van het theoretische kader aan de KU Leuven en in het tweede jaar
ontvangen de studenten een meer gespecialiseerde training in één van de drie partner universiteiten. In
het overzicht, zoals hieronder vermeld, kunt U de basisstructuur van het EMMAPA 2 leerplan
terugvinden, gebaseerd op het materiaal en het overleg met prof. Yves Vanlandewijck.
Actief opzoekingswerk (3 cr)
APA: Internationaal perspectief (3 cr)
Beperkingen en de maatschappij (2 cr)
Jaar 1
Semester 1
33 studiepunten
(credits)
Gegeven aan
KU Leuven

Jaar 1
Semester 2
30 studiepunten
(credits)
Gegeven aan
KU Leuven

Jaar 2
60 studiepunten
(credits)
Gegeven aan
EMMAPA 2
project partners

Internationale
perspectieven
minder-validen sport (1 cr)

op

Beperkingsmodellen en classificatie (4 cr)
Studie van de beperkingen (1 cr)
Classificatie (3 cr)

Holistische aanpak van APA I (8 cr)
- Biomechanica
- Lichaamsbeweging,
conditie
en
risico‘s van oefeningen
- Oefening ―beheer in chronische
ziekten en beperkingen‖

Holistische aanpak van APA II (8 cr)
- Psychologische aspeten van APA
- Socio-culturele theorieën
- Sportpedagogie gerelateerd tot
Bijzonder Lichamelijk onderwijs

Inleiding voor alle studenten (12 cr)
- Principes van aangepaste
bewegingsactiviteiten (3 cr)
- Inleiding tot APA (3 cr)
- Inleiding tot Sport- Management (3 cr)
- Inleiding tot Actieve Levensstijl (3 cr)

Specialisatie-richtingen (6cr)
Studenten kiezen één van de drie richtingen

het

- Gevorderde APE (6 cr)
- Gevorderd Sport-Management (6 cr)
- Gevorderde Actieve Levensstijl (6 cr)

Literatuuronderzoek (4 cr)
Disciplinaire richtingen (8 cr)
Studenten kiezen één van de drie richtingen
Biomechanica en een oefening “fysiologie toegepast op APA” (8 cr)
of
Controle over de motoriek en psychologie toegepast op APA (8 cr)
of
Toegepaste pedagogie en socio-culturele theorieën (8 cr)
Practicum in de specifiek specialisatierichting (15 cr)
Studenten kiezen één van de drie richtingen
Praktische training en stage in APE
of
Praktische training en stage in Sport Management
of
Praktische training en stage in Actieve Levensstijl
Optiolele cursussen gerelateerd aan de onderzoeksmethodologie (6 cr)
Keuze van academische disciplinaire richting. Studenten kiezen één van de zes modules
(6 cr)
Gevorderde Biomechanica; Oefening Fysiologie; Aanleren Motoriek; Psychologie;
Master thesis (30 cr)
Capita selecta in APA (3 cr)
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Toevoeging - beschrijving DVD
BUNTUS DVD MET PRAKTISCHE VOORBEELDEN OVER HOE EEN
PROGRAMMA VOOR DE INTEGRATIE VAN STUDENTEN MET BEPERKINGEN
AANGEPAST KUNNEN WORDEN, IERLAND.
Beschrijving van het na te volgen voorbeeld (EGP)
Buntús is een opwindend Iers Sport-initiatief, hetgeen aangeboden en ondersteund werd door
het netwerk van lokale sportgroeperingen aan BasisScholen in Ierland. Bruntús is een
programma, gebaseerd op vaardigheden, dat jonge mensen voorziet van een kwalitatieve,
leuke en aangename inleiding tot lichamelijk onderwijs en sport, passend voor hun eigen
ontwikkelingsniveau. Het Bruntús programma is beschikbaar voor basisscholen door middel
van de mogelijkheid tot het trainen van onderwijzers, het kind-vriendelijke materiaal en
bronkaarten en dit voor een waaier aan diverse sportactiviteiten.
Het Programma biedt aan: Twee grote zakken met kleurrijk kindvriendelijk materiaal,
gecombineerd met bron-kaarten die een waaier aan diverse progressieve activiteiten
illustreren in de volgende toepassingsgebieden: Rollen; Zich verplaatsen met een bal; Lopen
en springen; Gooien en vangen; Slaan en Schoppen. De kaarten werden zorgvuldig ontworpen
teneinde te verzekeren dat kinderen ze kunnen gebruiken, dat het Ierse leerplan voor
Lichamelijk onderwijs (PE) ondersteund werd en dat er nuttige tips gegeven werden aan
leerkrachten aangaande kwesties zoals veiligheid en organisatie.
Nadat onderwijzers het Buntús trainings programma hebben gevolgd zijn ze gewapend met de
vaardigheden en bronnen om Buntús te gebruiken om ondersteuning te verlenen aan het PE
leerplan. De kwaliteitstraining, gegeven aan de basisschool-onderwijzers, aangaande het
aanbieden van het programma biedt mogelijkheden voor een uitgebreide planning van het
leerlan en om het vertrouwen van niet-gespecialiseerde onderwijzers, die verantwoordelijk
zijn voor het lichamelijk onderwijs, te vergroten. Buntús biedt een meer diepgaande
sportervaring, gebaseerd op vaardigheden, aan voor basisschool-kinderen, hierbij hun
mogelijkheden tot deelname vergrotend en dit voor alle vaardigheidsniveau‘s.
In Maart 2007 lanceerde het Ierse Sportsbestuur officiëel zijn ―bron-DVD voor de leerkracht‖
voor zijn nationale basisschool sportprogramma; Buntús. Personeel van de Waterford Sports
Partnership en kinderen van de 4de klas van de Waterpark National School, Special Olympics
Waterford en de Fun4All sports club werden geselecteerd door het Ierse Sportsbestuur om
deel te nemen aan het filmen van de promotie-DVD. De DVD toont de praktische
implementatie van het Bunt´s-programma in een klaslokaal omgeving. De DVD bevat
eveneens een hoofdstuk, getiteld "Sport-Integratie‖, hetgeen toont hoe een onderwijzer
kinderen met een lichamelijke beperking integreert in de PE en dit met voorbeelden van
oefeningen en spelletjes en de aanpassingen die de integratie van iedereen toe laten. De
vaardigheden, inbegrepen in de DVD, omvatten het vangen en gooien; het slaan op en het
zich verplaatsen met een bal, en de spelen omvatten: Inhalen; Schattenjacht; Geïntegreerde
Outback; Ploeg-Uitdaging en Mini-honkbal. Praktische tips aangaande aangepaste activiteiten
worden belicht (bv. rolstoelgebruikers kunnen het verkiezen om te beginnen met een
terugkaats pass of het slaghout en de ballen kunnen geplaatst worden op een stoel voor de
rolstoelgebruikers), en kunnen toegepast worden op andere spelletjes en activiteiten die
inbegrepen zijn in het Buntús programma alsook op andere toepassingsgebieden in het PE
leerplan.
Deze Buntús DVD werd verdeeld aan alle basisscholen in de gebieden van de Lokale
Sportvereningingen in Ierland met het doel om gebruikt te worden als een onderwijshulpmiddel voor basisschoolonderwijzers om hen te helpen bij het aanbieden van het
programma. De DVD beoogt een toevoeging aan de kennis van de onderwijzer om enkele
basis aanpassings-strategieën in te voegen die op zich een integratie in de PE promoten.
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Het verband van de EGP tot het EUSAPA project
De alhier beschreven DVD is een nuttig onderwijs-hulpmiddel dat de leerkrachten praktische
voorbeelden toont hoe eenvoudige aanpassingen in een PE klas kunnen gemaakt worden om
de integratie te vergemakkelen. De DVD beoogt een toevoeging aan de kennis van de
onderwijzer om enkele basis aanpassings-strategieën in te voegen die op zich een integratie in
de PE promoten. Door beelden te vertonen van de implementatie van de aanpassingen in een
echte PE klas werd eveneens gehoopt op een positieve impact op de attitude van de
leerkrachten met betrekking tot de integratie in de PE.
EUSAPA competenties voorgesteld in dit na te volgen voorbeeld (EGP)
l. Vaardigheid om gebruik te maken van passende instructionele strategieën (bv.,
fysieke/mondelinge signalen, influisteringen, commentaar, en bevestiging)
m. Vaardigheid om de regels van het spel, de fysieke omgeving en het materiaal aan te passen
n. Vaardigheid om taakanalyse voor de gewenste vaardigheden te gebruiken
Dit voorbeeld van een goede beoefening werd beschreven door Ursula Barrett van het
Technologisch Instituut Tralee te Ireland
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