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VOOR 
WOORD

Voor jullie ligt het magazine ‘20 jaar 
Sportkunde’ waarin we terugblikken 
op Sportkunde en haar voorganger: 
Sport- en Bewegingseducatie. 
Een unieke opleiding waar Fontys 
Sporthogeschool in 2001 als 
één van de eerste mee gestart 
is. En het mooie is dat inmiddels 
acht scholen in Nederland deze 
opleiding aanbieden. Dit magazine 
neemt je mee in de ontwikkelingen 
die er de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. Of je nu (oud-)
student, docent, medewerker of 
werkveldpartner bent, dit blad 
vertelt je waarom wij trots zijn op 
Sportkunde en waarom wij kiezen 
voor een leven lang bewegen.

Toen ik gevraagd werd om dit voorwoord te schrijven, werd ik 
de ‘founding father’ genoemd. Voor mij iets te veel eer, want 
ik heb het zeker niet alleen gedaan. Zonder de inbreng van 
anderen was deze opleiding nooit gestart. 

‘Zonder de inbreng 
van anderen was deze 
opleiding nooit gestart’

Kees van Tilborg heeft als toenmalig directeur in 1999 het 
initiatief genomen. Daarna is er met man en macht gewerkt 
aan de uitwerking hiervan. ‘Twee jaar later is de opleiding - 
onder leiding van projectmanager Hub van Zeijl en van mij 
- als pilot gestart met 47 studenten in Sittard. Vanaf die tijd is 
de opleiding onwijs gegroeid en heeft zij haar bestaansrecht 
verworven binnen de wereld van sport en bewegen. Al vanaf 
het begin is er met een enthousiast team ontwikkeld en 
vormgegeven. Dit is nu nog steeds zo. Het geeft me dan ook 
nog altijd een fijn gevoel om onderdeel te mogen zijn van deze 
opleiding. 

Wat we de afgelopen jaren bereikt hebben? Ontzettend veel, 
bijna te veel om op te noemen. Daarom dit magazine, een 
herinnering die we er altijd even bij kunnen pakken. De eerste 
20 jaar zitten erop. Maar klaar met het ontwikkelen van de 
opleiding zijn we nooit, dat blijven we de komende jaren doen. 
Ik kijk nu al uit naar de intensieve, energiegevende en soms wat 
baldadige ontwikkeldagen en -weekenden. 

Veel leesplezier!’

Ronald Hillege (58) - Senior Consultant
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Eind vorige eeuw was er een verandering te zien in het 
werkveld: afgestudeerde ALO’ers kwamen niet alleen in het 
onderwijs terecht, maar ook daarbuiten. Zo ontstond het 
idee om een nieuwe Fontys-opleiding vorm te geven. Hans: 
‘Er was behoefte aan een opleiding die insprong op bewegen 
en gezondheid, zonder de focus te leggen op docentschap.’ 
Concurrentie was er vrijwel niet en in 2000 werd het voorstel 
door het ministerie geaccepteerd. In 2001 werd het lintje 
doorgeknipt: de opleiding Sport- en Bewegingseducatie werd 
geboren.

VERSCHILLENDE RICHTINGEN
De plaats van geboorte? Een oud klooster in Sittard dat voor de 
komst van Fontys werd gebruikt door het CIOS. ‘Het was heel 
klein, iedereen kende elkaar. We hadden een docententeam 
van vier à vijf man, allemaal generalisten met onderliggende 
specialismen. Veel studenten waren er in het begin nog niet, 
we zijn gestart met 47 studenten in jaar 1’, zegt Hans. In 
2002 werd een grote stap gezet, want SBE verhuisde naar 
het Fontys-gebouw waar ook andere opleidingen zaten. Het 
aantal studenten verdubbelde en Riny en Bram mochten 

DE EERSTE FASE VAN DE OPLEIDING 

KLAAR VOOR 
DE START… AF!

vanuit het CIOS al in het tweede jaar instromen. ‘Ik had alle 
boeken besteld, want ik wist niet dat het studiemateriaal 
afhankelijk was van de richting waarvoor je koos’, lacht Bram. 
Die afstudeerrichtingen waren Sporttoerisme en Natuursport 
(SNS), Sportieve Recreatie en Sportstimulering (SRS), Fitness 
Gezondheid Welzijn (FGW) en Speciaal Bewegingsonderwijs 
(SBO).

Na de nodige twijfel, koos Riny voor de richting SBO. ‘Daar 
kreeg je namelijk een onderwijsbevoegdheid voor.’ Bram 
vult aan: ‘Over die diploma’s was behoorlijk wat discussie. 
Uiteindelijk is ervoor gekozen om de eerste lichting die 
afstudeerde voor de richting SBO ook een ALO-diploma 
ontving. Tenminste, als je wat extra lessen en stage volgde. 
Dan had je dus twee diploma’s ineen. Dat was van korte duur, 
het werd vrij snel afgeschaft.’ 

OP DE FIETS DOOR SITTARD
Ondanks de upgrade naar het nieuwe Fontys-gebouw aan de 
Mgr. Claessensstraat was de nieuwe locatie in Sittard niet zo 
praktisch. Het zwembad was een halfuur fietsen en de 

atletiekbaan lag aan de andere kant van de stad. Om maar te zwijgen over 
de sportvelden, schaatsbaan en alle overige sportvoorzieningen. En het 
openbaar vervoer was ook al geen optie. ‘Al dat fietsen, ik zie die ellende nog 
zo voor me’, zucht Riny. Ook gehorige sportzalen en het ‘muffe stinkhol zaal 
5’ passeren de revue. Roel herinnert zich dat je snel je bal moest halen als 
die het voetbalveld afrolde. ‘Het was niet de beste wijk van Sittard. Er zaten 
rondom het veld soms ‘aasgieren.’

Hans herinnert zich wat voor puzzel het roosteren was. ‘Ik was één van de 
roostermakers en moest veel vooruitplannen, en had ook veel contact met 
mensen buiten de school. Het was behoorlijk improviseren in het begin. 
Zo hadden we geen plek voor opslag, toen heb ik maar zeecontainers bij 
de sportlocaties geplaatst.’ Het was niet bepaald ‘dankbaar’ werk. ‘Na vier 
jaar was ik het zat en stopte ik ermee.’ En wie was daar om het stokje over 
te nemen? ‘Op een blauwe maandag ben ik inderdaad even roostermaker 
geweest’, grijnst Bram. 

Steeds meer studenten die ook buiten het onderwijs aan de slag gingen 
en meer aandacht voor gezondheid in de samenleving. Alle lichten 
stonden twintig jaar geleden op groen voor de opleiding Sportkunde. Er 
was behoefte, nu nog een onderwijsinstelling die daarop die daarop kon 
inspringen. Dat gebeurde, niet in Eindhoven, maar in Sittard. Sportkunde, 
toen nog onder de naam Sport- en Bewegingseducatie (SBE) was een 
feit. De beginjaren kun je ook wel de ‘babyfase’ noemen. Hans Smits 
en Roel Nabuurs waren er als docent bij betrokken. Riny Bovy-Ortmans 
en Bram Geelen studeerden er, maar vonden later hun weg naar het 
docentschap binnen de opleiding. 

‘Al dat fietsen,
ik zie die ellende 
nog zo voor me’

SEPTEMBER 

2001
STUDENTEN

INSTROOM

50
AANTAL 

COLLEGA’S

4

Start van Sport- en 
bewegingseducatie met 
afstudeerrichtingen
•  Fitness, gezondheid en 

welzijn (FGW)
•  Sportieve recreatie en 

sportstimulering (SRS)
•  Sporttoerisme en 

natuursport (SNS)
•  Seniorensport (SSP)
•  Speciaal 

bewegingsonderwijs 
(SBO)



9

SEPTEMBER 

2002
STUDENTEN

INSTROOM

80
TOTAAL AANTAL

STUDENTEN

100
AANTAL 

COLLEGA’S

8

Invoering van 
gemeenschappelijk 
propedeuse Tilburg 
(ALO) en Sittard (SBE)

KLEIN, MAAR FIJN
In de beginjaren kende iedereen elkaar. Als je het daarover hebt, komen de 
verhalen vanzelf. Van de ‘rode’ bank waar iedereen elkaar ontmoette, tot 
de lunchtafel die soms gebruikt werd als tafeltennistafel. Ook het samen 
lunchen en de leuke vrijdagmiddagborrels staan nog vers in het geheugen. 
Riny: ‘Er was een gevoel van saamhorigheid.’

Ook de uitjes waren een groot feest. Van skikamp tot waterkamp. Roel: 
‘We zaten in Zuid-Frankrijk en stelden op een gegeven moment de vraag 
aan studenten: voelde dit als vakantie of een schoolweek? ‘Het is beter 
dan vakantie’, werd er geantwoord.’ Riny grapt: ‘Soms vroegen we ons af of 
studenten of docenten het gezelliger hadden.’

OPLEIDEN TOT …
Wat in 2001 begon met een kleinschalige opleiding van één klas studenten, 
groeide uit tot ruim vierhonderd studenten in 2008. De zogenaamde 
babyfase kwam ten einde. Nou ja, babyfase, intussen was de opleiding een 
uit de kluiten gewassen kleuter geworden. ‘We liepen al lang niet meer aan 
de hand met de ALO. We werden meer en meer zelfstandig en hadden onze 
eigen ideeën.’

‘Soms vroegen we
ons af of studenten

of docenten het
gezelliger hadden’
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• Hans Smits
 Docent bewegingsonderwijs
• Roel Nabuurs 
 Docent sport & organiseren
• Riny Bovy-Ortmans 
 Docent sport & gedrag
• Bram Geelen 
 Docent sport & organiseren



10   |   EEN VOLWASSEN OPLEIDING IN BEWEGING   |   20 JAAR SPORTKUNDE 11

Een veelgehoorde ‘klacht’ over onderwijs is, dat het altijd een paar jaar achterloopt 
op het werkveld. Toch is dat niet altijd zo. Soms loopt het werkveld inderdaad 
voor op ontwikkelingen, soms is het onderwijs er als eerste bij. Dat levert wrijving 
op, maar zonder wrijving geen glans. Bij Sportkunde liepen we lange tijd voor op 
het werkveld. We zagen maatschappelijke ontwikkelingen en kansen waar het 
werkveld nog niet aan toe was. Inmiddels is de wereld van sport en bewegen 
geprofessionaliseerd. Je zou kunnen zeggen dat we nu hand in hand verder lopen.  

Hoe dat ging toen we voorop liepen? We dachten: als er geen werk is, dan 
maak je het toch gewoon? Leefstijlinterventie is namelijk hard nodig. Onze 
opleiding springt in op het feit dat Nederlanders steeds ongezonder leven. 
Dat was 20 jaar geleden zo en het is nog steeds zo. Onze Sportkunde-
professionals spelen in op een maatschappelijke behoefte. Maar in het 
begin had dat beestje nog geen naam. Er waren geen vacatures. 
 
Fontys gaf ons de vrijheid om te pionieren. Samen met gemeentes hebben 
we duurzame samenwerkingen opgezet. Door deze partnerships kunnen 
studenten bij negen gemeentes volop ervaren, proeven, proberen, vallen en 
opstaan.  Daarnaast hebben we startersbanen gecreëerd, ook weer samen 
met het werkveld. We zijn de brug tussen beleid en uitvoering. Maar: dat 
werden we niet zomaar. Daar gingen jaren aan vooraf. Telkens moesten 
weer uitleggen: wie zijn wij, waar staan we voor? 

Inmiddels klopt het werkveld bij óns aan met vragen. Zoals een 
kinderopvangorganisatie die iets met bewegen en sport wil doen. Zijn we 
nu dan ‘klaar’? Nee, dat zijn we nooit bij Sportkunde. Daar zijn we veel te 
ondernemend voor. Beweging is belangrijk, ook voor onze organisatie. 
Daarom willen we de komende jaren zorgen dat verschillende disciplines 
beter samenwerken, ook binnen de schoolmuren. Daarnaast willen we 
meer betekenen voor ‘een leven lang leren’. Als oud-studenten na een 
aantal jaar bij- of nascholing willen, moeten ze als vanzelfsprekend bij ons 
terechtkunnen. Ook is ons doel om vaker aan tafel te zitten bij ministeries 
om belangrijke thema’s te agenderen. 

Of we nooit moe worden van al die beweging? Nee! Gelukkig werken we met 
mensen die verandering niet schuwen en blijven zoeken naar uitdaging. Die 
mindset moeten we vasthouden. Dat lukt als we docenten met één been 
in het werkveld houden, zodat we weten wat er speelt. Én met oplossingen 
blijven komen. Op naar het volgende hoofdstuk! 

COLUMN

Onderwijsmanagers
• Marucha Scholten
• Dennis Arts
• Kathelijn Verheyen – Daenen

SEPTEMBER 

2007
STUDENTEN

INSTROOM

80
TOTAAL AANTAL

STUDENTEN

250
AANTAL 

COLLEGA’S

15

Invoering 
competentiegericht 
onderwijs

DECEMBER 

2006 Behalen van de eerste 
accreditatie NVAO

‘Zijn we nu dan 
‘klaar’? Nee, dat

zijn we nooit
bij Sportkunde’
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Groeipijn. Iedereen die het wel 
eens gehad heeft, weet dat het 
een lastige pijnklacht is. Toch 
horen groeistuipen erbij als je je 
ontwikkelt. Een soepele, rechte 
lijn omhoog? Een mooi beeld, 
maar zo gaat het zelden. Ook de 
opleiding Sportkunde had last van 
groeistuipen. Na een mooie start, 
was er behoefte aan méér. Aan iets 
anders… De periode tussen 2008 
en 2017 zou je de puberfase van 
de opleiding kunnen noemen. Een 
tijd van afzetten, wrijving, vallen 
en opstaan. Maar broodnodig 
om volwassen te worden. 
Onderwijsprofessionals Marlou 
Kuypers, Ted Toussaint, Sofie 
Moresi en Tim Lorenz blikken terug.

De docenten waren destijds natuurlijk geen pubers, maar jong 
waren ze wel. Marlou weet het zich nog goed te herinneren: 
‘We pakten alles aan wat op ons pad kwam. Door de jaren 
heen zijn we volwassener geworden. De saamhorigheid was 
er nog steeds, maar we werden professioneler. Veel collega’s 
kregen ook een gezin waardoor de impulsieve initiatieven en 
teamactiviteiten wat meer op de achtergrond kwamen.’ 

AFZETTEN, WRIJVING, GROEI:

PUBERFASE VOOR 
SPORTKUNDE

Ted kan zich die tijd nog goed herinneren. Zij kende alle 
docenten. Ook Tim weet nog goed dat hij jong (en een tikkeltje 
onbezonnen) voor de klas stond. ‘Veel mensen gingen direct na 
de opleiding aan de slag. In de loop der tijd reflecteerden we: 
wat ging goed en wat niet? Door die inzichten kregen we meer 
didactische vaardigheden.’ Ted kan dat beamen: ‘Het ging van 
zenden, naar veel meer interactie en dynamischer onderwijs. 
Als ik terugdenk aan colleges die ik elf jaar geleden gaf, denk ik: 
dat zou nu echt niet meer kunnen.’

‘Het was heel 
verrijkend dat er 

collega’s met meer 
diverse achtergronden 

het team kwamen 
versterken’

In 2008 heeft Sportkunde zich officieel afgesplitst van de 
ALO. Marlou kwam als één van de eerste zonder ALO-’rugzak’ 
binnen. ‘Het was heel verrijkend dat er collega’s met meer 
diverse achtergronden het team kwamen versterken. Mensen 
met een andere opleidingsachtergrond keken vaak toch met 
een andere bril op naar het vakgebied.’

Werkplekken zijn er in die periode nog (bijna) niet. Sofie: ‘Eigenlijk wilden 
we studenten al vroeg in hun opleiding laten ervaren dat wat je op papier 
schrijft, in de praktijk heel anders kan uitpakken. Ook wilden we ze laten 
proeven van de praktijk en ze met vallen en opstaan laten leren.’ Maar 
hoe doe je dat als er geen werkplekken zijn? ‘We zijn klein begonnen, in 
Sittard. Met een handvol studenten die ouderen als beweegbuddy gingen 
begeleiden. Dat beviel alle partijen zo goed, dat er binnen no time 50 
studenten actief waren in Sittard. De winst zat ‘m in leren in de praktijk.’  

Een belangrijk punt in deze fase, was de verhuizing naar Eindhoven. Hoe 
kijkt het viertal daarop terug? Tim: ‘Ik had zelf mijn bedenkingen. Hoelang 
ging ik dat carpoolen vanuit Limburg volhouden? Maar ik heb mijn weg erin 
gevonden.’ Ted: ‘Ik weet nog dat we aan het begin van de bouw een kijkje 
gingen nemen. Hoge betonnen muren en grote zalen. Wat moet dit worden, 
dacht ik. Maar het werd een prachtig gebouw. Ik voelde me uiteindelijk juist 
bevoorrecht dat ik daar mocht werken!’ 

SEPTEMBER 

2008
STUDENTEN

INSTROOM

120
TOTAAL AANTAL

STUDENTEN

400
AANTAL 

COLLEGA’S

25

Volledig eigen major, 
geen gemeenschappelijke 
propedeuse meer met 
de ALO, invoering van de 
nieuwe namen
• Sports & Wellness
• Sports & Leisure Urban
•  Sports & Leisure 

Adventure

‘Ik voelde me
bevoorrecht dat ik

in Eindhoven
mocht werken!’
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INVESTERING
’De verhuizing tilde de Physical Activity Beweegprojecten naar 
een hoger niveau,’ vertelt Sofie. ‘In de huidige partnerships doen 
studenten werkervaring op binnen diverse beweegprojecten 
voor verschillende gemeenten.’ En die begeleiding wordt 
verzorgd door zowel de opleiding als de gemeente. ‘We hadden 
in Sittard een beweegproject opgezet met een vernieuwende 
aanpak. Dat konden we nu toepassen op meerdere plekken in 
Brabant en Limburg. We vonden het belangrijk om niet voor 
een jaartje samen te werken, maar voor een langere periode.’ 
Ook het woord ‘geld’ viel. In de (amateur) sportwereld vaak 
een ‘vies’ woord. ‘Intern zorgde dat ook wel voor opgetrokken 
wenkbrauwen. Moet dat nou, geld vragen? Maar als we voor 
langere tijd wilden samenwerken, dan vroeg dat om een 
gezamenlijke investering. Door te spreken over investeren 
in begeleiding - waardoor ook het sport- en beweegaanbod 
verbeterde - veranderde het perspectief en werd het mogelijk 
dit op te zetten.’

Langzaam werd de opleiding volwassen. Toch ervoer niet 
iedereen die periode als een warm bad. Ted: ‘In het begin 
hadden we alle vrijheid en kleurden we ook wel eens buiten 
de lijntjes. Dat werd steeds minder mogelijk. Ik begrijp dat 

heel goed. Als je groter wordt, moet je meer vastleggen. Je kon niet meer 
zomaar een busje huren en met studenten naar de Ardennen rijden. Dat 
moest officieel aangevraagd worden. Logisch ook, maar voor mij ging 
de charme er toen ook een beetje af.’ Tim: ‘Ik herinner me inderdaad de 
vele reisjes en uitstapjes die we maakten, alles kon. Daar komt nu meer 
regelwerk en planning bij kijken.’ Marlou: ‘Een voorbeeld? Ik stond met mijn 
collega Riny bij het koffiezetapparaat en we zeiden tegen elkaar: hoe gaaf 
zou het zijn om met studenten naar Tanzania te gaan? En met een flinke 
portie motivatie, zijn we aan de slag gegaan. In de zomer van 2011 stonden 
we bepakt en bezakt met 23 studenten op het vliegveld. Het was een 
onvergetelijk avontuur, dat zou nu niet meer zo makkelijk gaan.’ 

ROES
Marlou ziet de puberfase als een professionaliseringsslag en is trots op die 
ontwikkeling. ‘In de beginfase was Marketing & Communicatie bijvoorbeeld 
echt een bijzaak en werd alles in een simpel Exelbestandje gezet. In die tijd 
hebben we een volwaardige marketing- en communicatieafdeling opgezet.’ 
Ook Sofie kijkt terug op een innoverende pubertijd: ‘Ik heb er enorm veel van 
geleerd! Het was een soort roes, waarin we gezamenlijk knokten voor onze 
missie. En soms op weerstand stuitten, zowel intern als extern. Maar we 
wisten dat dit nodig was. Ik ben er heel erg trots op dat we dit voor elkaar 
hebben gekregen als opleiding en het punt van volwassenheid 
hebben bereikt.’ 

•  Ted Toussaint 
Oud docent studierichting 
Adventure en Gedrag

•  Marlou Kuypers 
Studiecoach Sportkunde 
en consultant marketing 
en communicatie

•  Tim Lorenz 
Docent sport & gedrag 

•	 	Sofie Moresi
  Coördinator Partnerships 

Fontys Sportkunde & 
Programmamanager 
Docentprofessionalisering

JULI 

2009
STUDENTEN

INSTROOM

120
TOTAAL AANTAL

STUDENTEN

480
AANTAL 

COLLEGA’S

30

Besluit verhuizing en 
samenbrengen van de 
opleidingen Sport- en 
bewegingseducatie 
in Sittard en ALO in 
Tilburg in één nieuw 
gebouw in Eindhoven 

‘De verhuizing
tilde de Physical

Activity
Beweegprojecten

naar een
hoger niveau’
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Anne (21): ‘Ik zit niet graag stil en alles wat te maken heeft met sport vind ik 
leuk. Daarom ben ik 3,5 jaar geleden gestart op deze opleiding. Ik weet nog 
wel dat ik onder de indruk was van het nieuwe pand dat we samen met de 
ALO delen. Van de klimwand en de gymzaal tot de vele plekjes waar je in het 
gebouw kunt zitten om te studeren. Het voelde meteen goed. 

Vanaf het begin liep ik één dag in de week stage en dat is ieder jaar meer 
geworden. In het derde jaar mochten we een richting kiezen. Ik koos voor 
‘Managen van beweegaanbod’ en hield me bezig met het organiseren, 
opzetten en uitvoeren van sportevenementen. Helaas gooide corona 
roet in het eten en moesten we de teamdag die we voor de docenten van 
Sportkunde én de ALO organiseerden online houden. 

Op dit moment zijn we weer lekker op school en volg ik de richting 
‘Buurtsportcoach’. In het begin wist ik nog niet zo goed wat ik hierna wilde 
gaan doen, maar dat wordt nu wel duidelijker. Ik loop nu stage bij JIBB+ 
waar ik het heel erg naar mijn zin heb. Deze organisatie draagt bij aan 
een gezonder Helmond door voldoende beweging en gezonde voeding 
toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor iedereen. Dat zou ik dan ook 
graag willen blijven doen als ik mijn diploma heb!’    

Meer weten over zijn test- 
en trainingscentrum en zijn 
lesmethodiek? Scan de QR-codes.

Teun Custers koos in 2005 voor 
Sport en Bewegingseducatie in 
Sittard en Anne Wit in 2018 voor 
Sportkunde in Eindhoven. In 
hoeverre is de opleiding veranderd? 
En wat doet Teun nu én wat zijn de 
dromen van Anne? Ze vertellen 
hun verhaal. 

Teun (38): ‘Ik was 19 jaar oud toen ik voor Sport- en 
Bewegingseducatie (SBE) koos. We zaten destijds in Sittard, 
in een gebouw met nog drie anderen opleidingen. Voor de 
praktijklessen crosten we heel Sittard door. Samen sporten 
en de dynamiek rondom de lessen op locatie, ik herinner het 
me nog goed. Er hing altijd een goede sfeer. Ook de band 
met leraren was laagdrempelig, als er iets was kon je zo de 
lerarenkamer binnenstappen. 

Na mijn eerste jaar – waarin ik gymlessen gaf aan kleuters - 
wist ik zeker dat ik niet naar de ALO in Tilburg wilde. Ik koos 
voor de richting Fitness Gezondheid Welzijn (FGW). Wat ik 
daar precies mee wilde? Dat wist ik in het begin nog niet. Ik 
wist alleen dat ik geïnteresseerd was in sport en dat ik het het 
menselijk lichaam goed wilde leren kennen. Omdat ik vaak 
geblesseerd was wilde ik weten waardoor dat kwam én vooral: 
hoe je dat kon voorkomen. 

Mede daarom ben ik stage gaan lopen bij een klein 
fitnessbedrijf dat inspanningstesten deed. Ik kwam 
erachter dat ik mijn kennis over de gezondheid van de mens 
graag wilde combineren met sport. Na nog een opleiding 
(Bewegingswetenschappen) ben ik mijn eigen test- en 
trainingscentrum begonnen. Ook heb ik een lesmethodiek 
ontwikkeld om de motorische vaardigheden van kinderen te 
verbeteren en sta ik nog geregeld voor de klas op de opleiding 
Sportkunde. Mooi dat het zo gelopen is, met Sport- en 
Bewegingseducatie als basis.’ 

WAAR DE ÉÉN NOG MOET AFSTUDEREN IS DE ANDER 
AL LANG EN BREED HET WERKVELD INGEDOKEN

STUDENT TOEN VS. NU 
SEPTEMBER 

2012
STUDENTEN

INSTROOM

285
TOTAAL AANTAL

STUDENTEN

750
AANTAL 

COLLEGA’S

45

Verhuizing en start 
in Eindhoven, groei 
van de opleiding 
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Na de roerige baby- en puberfase, is het tijd voor 
volwassenheid. Hoe het nieuwe curriculum van start 
ging? Wat er vanaf 2017 tot nu bereikt is? Waar ze 
de afgelopen jaren tegenaan liepen? Servé Huijben, 
Evy van Boxtel, Martijn van Grootel, Mark Janssen, 
Arno Bendermacher en Pim Chermin nemen ons 
mee en vertellen er meer over. 
‘
2017, het jaar dat het nieuwe curriculum van start ging, ik herinner het me 
nog goed,’ trapt Pim af. ‘We zaten met alle onderwijsprofessionals van 
Sportkunde in zaal 2. Daar kregen we een snelcursus 4CID.’ Wat dat is? 
Een onderwijsmodel dat richting geeft aan het ontwerpen van onderwijs. Er 
stond het team van Sportkunde namelijk een grote onderwijsontwikkeling 
te wachten. ‘En daar was letterlijk iedereen bij betrokken’, vertelt Evy. De 
opleiding ging van drie afstudeerrichtingen (Urban-Welness en Adventure) 
naar vier deelteams (Sport en Organiseren – Gedrag – Presteren – 
Ondernemen). ‘Naast die inhoudelijke verandering was het voor ons ook 
spannend in welk deelteam je terecht zou komen.’

Arno kende die spanning destijds niet, hij begon namelijk in 2017 in het 
deelteam Ondernemen. ‘Ik vond het een goede zet van de opleiding. Die 
deelteams hebben ervoor gezorgd dat we ons als professionals kunnen 
verdiepen.’ Toch verliep die overgang niet zonder slag of stoot. Er was 
namelijk behoorlijk wat afstemming tussen de verschillende disciplines 
nodig en dat zorgde in het begin wel eens voor miscommunicatie. Servé: 
‘Ik heb weleens voor een klas gestaan en gedacht: is deze stof nog niet aan 
bod gekomen?’ Martijn: ‘De eerste maanden stonden we samen op een 
schip zonder kapitein. Het was voor veel mensen onwennig om op deze 
manier te werken.’ 

JULI 

2013 Behalen van de tweede 
accreditatie NVAO

SEPTEMBER 

2013
STUDENTEN

INSTROOM

375
TOTAAL AANTAL

STUDENTEN

930
AANTAL 

COLLEGA’S

55

Explosieve doorgroei 
van de opleiding

ER IS VEEL VERANDERD MAAR DE 
INSTELLING IS NOG ALTIJD HETZELFDE:

‘WE WILLEN
VOORUIT’

• Servé Huijben 
 Docent sport & gedrag
• Evy van Boxtel
 Docent sport & gedrag
• Martijn van Grootel
 Docent en onderwijskundige
• Mark Janssen
 Docent sport & presteren
• Arno Bendermacher
 Docent sport & ondernemen
• Pim Chermin
 Docent sport & organiseren
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MEI

2014 Start om met 
de 8 verschillende 
sporthogescholen 
te komen tot één 
nieuw landelijk 
opleidingsprofiel

INTERN TALENT BENUTTEN EN VOOROPLOPEN
Om meer structuur aan te brengen werden er nieuwe 
collega’s met een specifieke expertise aangenomen. Zo ook 
onderwijskundige Martijn. ‘Zelf heb ik geen sportachtergrond. 
Voorheen was het meer gebruikelijk om in de sportvijver 
te vissen. Sinds 2017 is dat anders.’ ‘Én,’ vult Arno aan: ‘De 
talenten en kwaliteiten worden door het werken met deelteams 
goed benut. Iedereen is ergens anders verantwoordelijk voor, of 
het nu gaat over toetsing, kwaliteitszorg of internationalisering.’  

Het team van Sportkunde ging er (zoals altijd) vol overgave 
voor. Evy, die al sinds 2005 bij Fontys werkt, vertelt: ‘Er is 
veel veranderd, maar de instelling van ons team is nog altijd 
hetzelfde. We willen vooruit. Die jonge honden zijn we nog 
steeds.’

‘Die jonge honden 
zijn we nog steeds’

Dat enthousiasme heeft er ook weleens voor gezorgd dat een 
aantal teamleden weleens werden teruggefloten.  Servé noemt 
een voorbeeld uit het verleden: ‘Dan hadden we een goed plan 
opgesteld waarna het onderwijs met nieuwe kerncompetenties 
en indicatoren kwam. Moest alles weer aangepast worden. 
Zo zuur.’ Toch neemt de inzet niet af door deze tegenslagen. 
Het team blijft positief en gaat door. Dat is te danken aan de 
vele successen die geboekt worden. Pim: ‘Inmiddels hebben 
studenten keuze uit wel 80 verschillende leerroutes. Bijna 
iedere student volgt een unieke leerweg.’ 

WISSELWERKING
Waar nog stappen gezet kunnen worden is de samenwerking met de 
ALO. Want daar valt volgens het zestal nog veel te halen. ‘Ondanks dat de 
opleidingen anders zijn, is er toch behoorlijk wat overlap. Bepaalde docenten 
zouden dus bij beide opleidingen van meerwaarde kunnen zijn. Daar maken 
we nu nog te weinig gebruik van’, volgens Mark. ‘Al gebeurt het bij de 
minoren al wel,’ vervolgt hij. ‘Bij een minor kun je toch wat meer uitproberen. 
Daar zien we dat studenten en docenten van de ALO en Sportkunde 
samenwerken. Mooi om dat in de toekomst verder uit te breiden.’ 

‘De eerste maanden
stonden we samen
op een schip
zonder kapitein’
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Nadieh: ‘Wanneer ik voor de klas sta, sta ik eigenlijk nooit naast het scherm. 
Meestal zit ik op een tafel of op de grond. Ook ga ik weleens achter in de 
klas staan, waardoor telefoons direct verdwijnen. Dan zie ik de studenten 
denken: wat doet ze nu weer? Ik houd ervan om alles nét een beetje anders 
te doen. Het houdt studenten scherp. 

Mijn ietwat oudere collega’s zijn schatten van mensen, maar als ze memes 
gaan inzetten moet ik diep van binnen lachen. Ze denken dan: dat vinden 
studenten leuk. En ook al is het antwoord daarop ‘nee’, toch heeft het 
ook wel iets dat ze zo hun best doen. Ik denk ook wel dat studenten dat 
waarderen. Ondanks dat ze in eerste instantie denken: oh my god!

Ik heb dan ook nog geen moment gemerkt dat een collega niet de wil had 
om met de tijd mee te gaan. Je hebt altijd verschillende meningen over 
ontwikkelingen en innovaties, maar ik heb wel het idee dat we er samen aan 
willen werken. Ik merk wat dat betreft weinig verschil tussen jong en oud.

Als ik dan toch een verschil moet noemen… Misschien pakken jongere 
collega’s zaken wat sneller op. Bijvoorbeeld als het gaat om online lesgeven. 
Collega’s die al wat langer meedraaien hebben er misschien meer moeite 
mee, maar vragen dan wel om hulp. Het is voor mij die mix van jong en oud 
die het zo leuk én krachtig maakt!’ 

Ronald: ‘We hebben als collega’s heel duidelijk waardering voor elkaar, 
we functioneren binnen teams op basis van verantwoordelijkheid en hoe 
we elkaar zien. En daarin vind ik de samenwerking met jonge collega’s 
fantastisch. Zij komen fris en vaak zonder ervaring binnen. Ze zijn oprecht 
nieuwsgierig en gretig om zichzelf én het vakgebied in zijn geheel te 
verbeteren. Dat is ook wat ik in mezelf herken, ik was ook zo. Ik wilde niet 
na een jaar nog hetzelfde doen en was altijd op zoek naar vernieuwing en 
reuring.  
 
Ik ben nog steeds gek op vernieuwing, maar ik weet nu ook dat we 
niet te snel moeten gaan en de tijd moeten nemen. We blijven een 
onderwijsorganisatie waarbij elke verandering veel effecten heeft. Inmiddels 
kan ik collega’s een spiegel voorhouden: het is een fantastisch idee, maar 
waarom willen we dit nu? Is het oude echt slecht? Ik zie mezelf soms als 
een bewaker van het curriculum. Ik vind dat er eerst grondig onderzoek 
gedaan moet worden voordat grote veranderingen worden doorgevoerd.

Naast dat ik iets meer geduld heb, maak je mij ook niet meer zo snel gek. 
Voor collega’s met weinig ervaring is lesgeven nog vaak wat spannender. 
‘Doe ik het wel goed?’ – ‘Moet ik me mengen met de rest?’ - ‘Hoe krijg ik 
dit ooit af?’. Dat zijn vragen die ik niet mis aan mijn jongere tijd als docent. 
Inmiddels ken ik de klappen van de zweep. Maar ik kijk met bewondering 
naar de nieuwe generatie.’

OUD VS. NIEUW
De jongste telg versus de ervaren 
docent. Waar versterkt jong en 
oud elkaar en waar botst het? En 
hoe kijken deze collega’s naar de 
toekomst? Ronald Hillege (58), 
betrokken vanaf het eerste uur, 
en Nadieh Nacken (26), twee jaar 
docent binnen het team Gedrag, 
nemen het tegen elkaar op. 

‘Het is de mix
van jong en oud 

die het zo leuk én 
krachtig maakt!’

SEPTEMBER

2014
STUDENTEN

INSTROOM

240
TOTAAL AANTAL

STUDENTEN

840
AANTAL 

COLLEGA’S

55

Invoering 
centrale loting
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‘Sporthogeschool weg uit Sittard’

‘Groot gat in exploitatie sporthal’

‘Fontys wekt woede op van Tilburg en Sittard’

‘Kamervragen PvdA over Tilburg en Fontys’

De krantenkoppen die in 2008 
verschenen, liegen er niet om. 
De verhuizing bracht behoorlijk 
wat teweeg. 

Toen Fontys besloot om naar Eindhoven te verhuizen was dat 
voor mij en zeker ook voor veel andere Limburgse collega’s even 
slikken. Als geboren en getogen Sittardenaar vond ik het heerlijk 
om iedere dag te voet naar school te gaan. Het was niet altijd fijn 
dat we geen eigen zalen of lokalen hadden, maar de sfeer was 
goed. Als ik erop terugkijk dan hebben we in Sittard een goede 
basis gelegd voor de opleiding vandaag de dag. Wij dopten onze 
eigen boontjes wel, ook in een gebouw zonder lokalen en zalen. 
Onze inzet werd gewaardeerd, steeds meer studenten wisten 
ons te vinden. Te veel voor de locatie in Limburg. Tegelijkertijd 
kampte ook de ALO in Tilburg met problemen: het pand moest 
gerenoveerd of verbouwd worden. Wat is dan wijsheid? Samen 
onder één dak? Nieuwbouw? Verbouw? 

We besloten samen met de ALO naar een nieuwe locatie te 
zoeken. Animo was er genoeg. Verschillende voorstellen van 
gemeentes passeerden de revue. Uiteindelijk kwam Eindhoven 
met een prachtig voorstel. Een nieuw gebouw, een geweldige 
locatie én eigen zalen en lokalen. 

En alhoewel ik het persoonlijk moeilijk vond en Sittard en Tilburg 
zwaar teleurgesteld waren, is het zakelijk gezien de beste 
beslissing ooit geweest: we kregen simpelweg veel meer kansen 
in Eindhoven. Van de vlotte samenwerking met het werkveld en 
het vinden van stagepartners tot de mogelijkheid om projecten 
op te zetten. Die gemeentelijke ‘aanpak-cultuur’ die hier hangt, 
kenden we niet. Ook geografisch was deze plek veel gunstiger. 
De opleiding werd door de verhuizing dan ook nóg populairder. 
Ik weet nog goed dat ik naar de tribune in de gymzaal keek en 
zag dat alle plekken bezet waren, 400 studenten hadden zich 
ingeschreven. Een vliegende start!’ 

Bij Sportkunde lopen tal van bevlogen krachten 
rond. Mensen die elke dag met plezier naar hun 
werk gaan. En zo de nodige mooie verhalen te 
vertellen hebben. Hoogste tijd om vier van hen 
aan hun jasje te trekken. 

WAT IS HET LEUKSTE AAN JE WERK? 
‘Alles wat fout gaat, vind ik fantastisch. Dát zijn de leermomenten. Als 
opleidingsdocent is het aan mij om studenten in te laten zien wat ze 
daarvan kunnen leren. Het mooie aan onze partnerships met het werkveld, 
is dat onze eerste- en tweedejaars kunnen ‘snacken’. Daardoor ervaren ze 
wat ze wel en wat ze niet leuk vinden. Zo ontdekt de één dat bewegen met 
55-plussers eigenlijk heel leuk is en ziet de ander dat werken met kleuters 
niets voor haar is.’ 

VERTEL 
MAAR…

‘Alles wat fout
gaat, vind ik
fantastisch’

SEPTEMBER 

2015
STUDENTEN

INSTROOM

240
TOTAAL AANTAL

STUDENTEN

895
AANTAL 

COLLEGA’S

55

Invoering 
decentrale selectie

Arno Bendermacher
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WAT KENMERKT DE OPLEIDING?
‘Toen we nog in het gebouw met de Pabo zaten, werden 
we wel eens gek aangekeken door collega’s. Eén van onze 
docenten was dol op sportgadgets en de nieuwste trends op 
dat gebied mochten we in de school uitproberen. Waren we 
met zijn allen rondjes aan het fietsen of aan het steppen. Dat 
was uniek, we hadden zo veel lol. Dan had ik wel het gevoel: ik 
maak onderdeel uit van een héle leuke groep. Een gevoel van 
verbondenheid, dat ik nog altijd ervaar.’ 

‘Ik maak onderdeel
uit van een héle

leuke groep’

WANNEER KRIJG JE ENERGIE VAN JE WERK?
‘Ik ben bijna vanaf het begin werkzaam bij Sportkunde. 
Ik heb dan ook veel verschillende functies gehad. Van 
onderwijsassistent tot roostermaker en van docent tot SLB’er. 
Ik vind het leuk om dingen te organiseren en studenten die 
skills te leren. Ze komen soms met hele creatieve ideeën. 
Ik krijg er energie van als ze er helemaal in opgaan. In het 
onderwijsteam wordt vaak gezegd: het zweet moet bij de 
studenten op de rug staan, niet bij de docent.’

‘Het zweet moet bij
de studenten op de
rug staan, niet bij

de docent’

WAAR BEN JE DE OPLEIDING DANKBAAR VOOR? 
‘Ik ben dankbaar dat ik me heb kunnen blijven ontwikkelen. Ooit begon 
ik hier op school als student. Daarna kon ik aan de slag als docent 
zelfverdediging. Maar na een tijdje wilde ik meer. Ik heb me gespecialiseerd in 
gedragswetenschappen, gedragsverandering en coaching binnen gezondheid 
en leefstijlverandering. Je hebt binnen Sportkunde de mogelijkheid om vanuit 
een eigen interesse nieuwe en andere taken op te pakken. Daardoor blijft het 
werk binnen Fontys Sportkunde zo boeiend. De omgeving en het curriculum 
verandert, maar de medewerkers veranderen ook mee.’  

Bram Geelen

Riny Bovy-Ortman

JANUARI 

2016 Het nieuwe landelijke 
opleidingsprofiel van 
Sportkunde is klaar

Evy van Boxtel

‘Ik ben dankbaar
dat ik me heb

kunnen blijven
ontwikkelen’



28   |   EEN VOLWASSEN OPLEIDING IN BEWEGING   |   20 JAAR SPORTKUNDE 29

SEPTEMBER 

2016
STUDENTEN

INSTROOM

240

Invoering nieuw 
curriculum 
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JE WAS OOIT ZELF STUDENT IN DE EERSTE 
LICHTING VAN SPORTKUNDE. IS ER VEEL 
VERANDERD QUA OPLEIDING?
‘Ja, de opleiding groeide de laatste jaren mee met een 
maatschappelijke verandering. Sport is namelijk steeds 
meer een middel geworden dan een doel. Zo zorgt samen 
bewegen bijvoorbeeld voor meer verbinding in de buurt. In 
mijn tijd draaide de studie meer om lesgeven dan om het 
maatschappelijke effect van sport.’ 

WAAROM WERKEN JULLIE SAMEN 
MET STAGIAIRS?
‘Studenten houden je organisatie fris. We blijven door onze 
stagairs in nauw contact met de opleiding en daardoor kennen 
we de nieuwste ontwikkelingen. En natuurlijk zijn stagiairs 
potentiële nieuwe medewerkers. Dertig procent van ons 
personeelsbestand liep hier eerder stage.’

WAT DOEN STAGIAIRS ZOAL BIJ JULLIE?
‘Dat is heel divers: van de Lekker Fit Week organiseren 
tot nadenken over beleidsmatige vraagstukken en van 
communicatie tot een bijdrage aan het Sportgala. Wij noemen 
studenten professionals in opleiding. Je wil ze laten groeien en 
het gevoel geven dat ze ertoe doen.’

HOE ZIE JE DE SAMENWERKING MET FONTYS 
VOOR JE IN DE TOEKOMST? 
‘Ik hoop dat we de aansluiting met het werkveld behouden en 
versterken. Wat is nodig voor de maatschappij? Wat vinden 
we belangrijk? Gelukkig stelt de opleiding zich lerend op. Ze 
investeren in kennis en innovatie. Dat zien wij en daarom 
werken we graag met Sportkunde samen.’

Sport en bewegen inzetten als middel om maatschappelijke doelen te bereiken. 
Dat is niet alleen de missie van de gemeente Roosendaal, maar zeker ook van 
Fontys. Daarom is Sportkunde vier jaar geleden een partnership aangegaan met 
Roosendaal. Jerome de Clercq (31) is als Programma Manager vanuit SSNB onder 
andere verantwoordelijk voor de samenwerking. 

SPORT EN BEWEGEN
VOOR MAATSCHAPPELIJKE DOELEN

STUDENTEN HOUDEN 
JE ORGANISATIE FRIS
Niels Peulen is manager bij Punt Welzijn, een sociaal werkorganisatie 
in Weert die mensen letterlijk en figuurlijk stimuleert om in beweging te 
komen. Al 15 jaar begeleiden zij Sportkunde-studenten voor stages. 

SEPTEMBER 

2017
STUDENTEN

INSTROOM

240
TOTAAL AANTAL

STUDENTEN

850
AANTAL 

COLLEGA’S

55

Officieel nieuwe naam: 
Sportkunde, invoering 
Onderzoek aanvullende 
eisen (toelatingstest)

Waarom is de gemeente Roosendaal deze samenwerking aangegaan? 
‘Het paste heel erg bij ons beleid. Een fitter en vitaler Roosendaal. Toen 
we de kans kregen om 50 studenten in de gemeente in te zetten om dat 
doel te bereiken, hebben we die mogelijkheid natuurlijk met beide handen 
aangegrepen.’ 

WAT DOEN STAGIAIRES ZOAL BINNEN DE GEMEENTE 
ROOSENDAAL?
‘Van het aanbieden van sport en spel bij een opvang met vluchtelingen tot 
het geven van een beweegactiviteit voor ouderen bij een seniorenflat. Maar 
denk ook aan het organiseren van een evenement of het ontwikkelen van 
een duurzaam obstakelparcours. De opdrachten die wij aanbieden zijn heel 
divers. We kiezen bewust voor tien weken, zodat de studenten echt kunnen 
ervaren wat er allemaal is.’ 

HEB JE NOG WENSEN ALS HET GAAT OM DEZE 
SAMENWERKING?
‘Ik zou graag eens met alle partnerships samen willen komen om met elkaar 
in gesprek te gaan. Het lijkt me goed om van anderen partnerships te horen 
hoe zij aan de slag gaan. Wellicht leren we nog iets van elkaar! Daarnaast 
vind ik het ook fijn als er nog iets meer betrokkenheid is vanuit Sportkunde, 
ze horen natuurlijk wel hoe het hier gaat. Maar ze zijn als indirecte collega’s 
ook van harte welkom hier in het ATIK Stadion!’ 

HOE ZIE JE DE TOEKOMST VAN DEZE SAMENWERKING?
‘Ik hoop dat kleine omliggende gemeentes zich ook kunnen aansluiten bij ons 
partnership. Nóg meer stageplekken en activiteiten, dat zou toch mooi zijn?’

Jerome de Clercq

Niels Peulen
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Jarenlang had hij geen idee wat hij later wilde doen. Laat stáán 
welke studie bij hem paste. Op goed geluk begon hij aan het 
CIOS, om daarna door te gaan met de opleiding Sportkunde 
aan de Fontys Sporthogeschool. 
 
DE ROL VAN DOCENTEN
Maar als hij heel eerlijk naar zichzelf is, modderde hij in het 
begin van de opleiding Sportkunde maar wat aan. Tot er in jaar 
vier een knop omging. ‘Docenten lieten me inzien dat ik meer 
kon dan ik zelf dacht. Ik moest toetsen inhalen, stages lopen, 
een scriptie schrijven: een race tegen de klok. Docenten hielpen 
en ondersteunden me. Ik ben ze daar heel dankbaar voor. Het 
zelfvertrouwen dat ik daardoor kweekte, zet ik nu dagelijks in 
op de werkvloer.’ 

TWEE SUCCESVOLLE PROJECTEN
Op die werkvloer maakt Jorn veel indruk. Onder de vlag van 
Ecsplore zette hij eerst HealthyLIFE op: al meer dan 2000 
deelnemers gingen samen met een leefstijl- en beweegcoach 
aan de slag om een gezondere leefstijl te bevorderen. Maar 

OP NAAR EEN 
GEZONDER LIMBURG

Jorn van Harwegen den Breems (37) stond tijdens zijn opleiding niet bekend als de 
meest gedreven student. Maar aan het eind van zijn studie en vooral in het werkveld 
was er werkelijk niets meer van die instelling te bekennen. Door twee van (deels) 
zijn initiatieven bij Ecsplore en GGD Zuid Limburg (HealthyLIFE en Keigezond 
Limburg) wordt het zuidelijkste puntje van ons land namelijk steeds gezonder.  Jorn van Harwegen den Breems

SEPTEMBER

2018
STUDENTEN

INSTROOM

240
TOTAAL AANTAL

STUDENTEN

830
AANTAL 

COLLEGA’S

55

Eerste openstelling 
minoren Sportkunde

daar bleef het niet bij. Energiek als hij is, koos hij in 2020 voor 
weer een nieuwe droom: de opzet, implementatie en uitrol van 
een ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. 
Jorn: ‘Dat project heet Keigezond Limburg. Hierbij krijgen 
1300 kinderen en gezinnen de ondersteuning van een centrale 
zorgverlener en kinderleefstijlcoach en worden zij begeleid naar 
een gezondere toekomst.’

KOMPAS
Een deel van zijn skills, zoals het verbinden van zoals 
gemeenten, zorgverzekeraars, provincie en tal van andere 
partners uit het sociaal en zorgdomein, heeft hij te danken aan 
zijn opleiding. Op zijn bureau ligt zelfs nog het kompas dat hij 
cadeau kreeg tijdens de diploma-uitreiking van Sportkunde. 
‘Het kompas herinnert mij eraan dat ik op mezelf mag 
vertrouwen. Mensen omschrijven me weleens als een jonge 
enthousiaste hond: als ik me ergens in vastbijt, laat ik niet 
meer los tot ik succes boek. Dat zelfinzicht kreeg ik tijdens 
mijn studie. Daar ben ik docenten tot op de dag van vandaag 
dankbaar voor.’

‘Ik heb dankzij
Fontys geleerd dat

als je iets wilt
bereiken, je daar

zelf hard voor
moet werken’
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Na het ophalen van mooie herinneringen, is het tijd om een blik op de toekomst 
te werpen. Steven Vos, al tien jaar Lector en in 2021 winnaar van de prestigieuze 
Deltapremie-award, vertelt welke ontwikkelingen hij de komende jaren verwacht.

Steven Vos (45)
Hoogleraar en lector

‘We moeten durven
inzien dat studenten
niet alleen leren in

een klaslokaal, maar
vooral daarbuiten’

DECEMBER 

2021 Behalen van de derde 
accreditatie NVAO

NOVEMBER

2021
STUDENTEN

INSTROOM

220
TOTAAL AANTAL

STUDENTEN

800
AANTAL 

COLLEGA’S

55

Accreditatie van 
Sportkunde tot 
opleiding geregistreerd 
Leefstijlcoach

EEN BLIK OP 
DE TOEKOMST

Het werkveld gaat een nóg belangrijkere rol spelen in de 
toekomst. Want in het werkveld gebeurt het allemaal. Daarom 
moeten we in de toekomst nog meer investeren in duurzame 
relaties met werkveldpartners. Daarnaast verwacht ik dat de 
praktijk en het onderwijs steeds meer in elkaar overlopen. Wat 
daarvoor nodig is? Dat we soms de touwtjes moeten laten 
vieren, de onderwijsstructuur meer loslaten. We moeten durven 
inzien dat studenten niet alleen leren in een klaslokaal, maar 
vooral daarbuiten. 

En dat is lastig. Het is een eeuwige zoektocht om meer los te 
durven laten. Want relevant onderwijs vraagt om flexibiliteit, 
maar aan de andere kant ook om een stabiele basis. Nu lopen 
er bij Sportkunde vooral studenten rond die van nature niet 

graag stilzitten, iets wat zeker bij ons past als actiegedreven 
opleiding. Maar naast de aandacht op sport en bewegen, wordt 
er in de toekomst van hen nog meer dan nu verwacht dat 
ze over meerdere vaardigheden beschikken, zoals overzicht 
bewaren en acteren tussen disciplines en sectoren. Dat brede 
pallet aan skills wordt steeds belangrijker. 

Het gevaar hiervan is dat het snel te complex wordt. Daarom 
pleit ik ervoor om studenten in eerste instantie praktijkervaring 
op te doen binnen één discipline en vervolgens dit stelselmatig 
uit te breiden. Gun studenten in de toekomst die focus en daag 
ze uit om te reflecteren. Dan kunnen ze stapsgewijs hun wereld 
vergroten en aan de slag als startbekwame professionals in de 
samenleving.’ 
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Sportkunde staat op eigen benen als 
een volwaardige en maatschappelijk 
relevante opleiding. Een opleiding 
waarbij we samenwerken, in- en 
extern, belangrijk en noodzakelijk 
vinden. Waar met trots gewerkt 
wordt aan kwalitatief goed onderwijs 
samen met studenten en werkveld. 
Wat een ontwikkelingen hebben we 
doorgemaakt, ‘never a dull moment’ 
zullen we maar zeggen. 

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder alle medewerkers, 
van nu en van de afgelopen jaren, die hun ziel en zaligheid 
in de opleiding hebben gestoken. We willen alle collega’s, 
zowel docenten als ondersteunend personeel, hiervoor enorm 
bedanken!  

Ook de positie van Sportkunde in het werkveld –lokaal en 
zelfs landelijk- zou niet zijn wat het nu is zonder onze loyale 
werkveldpartners.  Samen leiden we jonge mensen op tot 
startende sport- en beweegprofessionals. Werkveldpartners 
bieden hen een hele waardevolle en onmisbare 

beroepsauthentieke leersituatie waarin onze studenten zich 
kunnen ontwikkelen. Dit kost tijd, energie en gaat niet zonder 
slag of stoot. Het wederzijds vertrouwen is groot en samen 
dienen we hetzelfde belang. Een groot dankwoord gaat daarom 
ook uit naar deze werkveldpartners!   
 
En uiteraard is een opleiding niets zonder haar studenten, 
zowel de studenten van nu als ook onze alumni. Studenten 
waaraan we zien hoe waardevol het opleiden van professionals 
is. En studenten die we, 20 jaar na de start, steeds vaker terug 
zien op bepalende posities in het werkveld. Zij voorzien ons 
van waardevolle informatie over de ontwikkelingen van het 
werkveld, zodat wij ons programma aan kunnen passen en 
nieuwe studenten nog beter kunnen voorbereiden op hun taak 
als Sportkundige. Nieuwe studenten die op hun beurt weer het 
veld van sport en bewegen innoveren, waardoor er een mooie 
synergie met het werkveld ontstaat. We zijn dankbaar dat we 
samen met studenten en alumni elke dag mensen in beweging 
brengen, want daar staan we voor: ‘Een leven lang bewegen 
voor iedereen’. 

En ‘last but not least’ van ons uit een dankwoord naar Fontys 
Hogescholen voor het vertrouwen en de ruimte, die we als 
instituut krijgen, om onze prachtige opleiding steeds een beetje 
beter en mooier te maken. 

Met sportieve groet, 
Dennis, Kathelijn en Marucha.

Wil je op de hoogte 
blijven van onze 
volgende stappen? 
Scan de QR-code.
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