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Meer bewegen op 
school? Wij gingen 
opnieuw op bezoek  
bij Campus Impuls!

Auteur: Arjan De Ruyck 

Enkele jaren geleden kregen we een eerste rondleiding tijdens de lessen LO 
op de school van Sven De Wilde, leerkracht bij Campus Impuls. We mochten 
toen een les muurklimmen bijwonen die onderdeel uitmaakte van de richting 
Sportwetenschappen voor studenten met een autismespectrumstoornis   
(ASS). Deze opleiding was uniek in Vlaanderen en te vinden bij  
Campus Impuls in Oostakker. 

ASS en type OV4
Campus Impuls bestaat sinds 2009 en is een 

pionier op het gebied van werken met en voor 
kinderen met een autismespectrumstoornis. De 
school maakt deel uit van de Scholengroep GO 
Gent en heeft verschillende vestigingen. De school 

in Oostakker biedt ook begeleiding aan leerlingen 
met type OV4. Opleidingsvorm 4 of OV4 is buiten-
gewoon onderwijs dat jongeren van 13 tot 21 jaar een 
polyvalente opleiding aanbiedt in het middelbaar. 
Toen we de eerste keer op bezoek mochten komen 
in Oostakker telde de richting OV4 een totaal van 
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128 leerlingen, intussen is dat aantal stilaan aan het 
verdubbelen. De school blijft dus groeien en inzetten 
op haar unieke manier van aanpakken en stelt de 
deuren open voor alle leerlingen die de  diagnose van 
ASS hebben gekregen. Er zijn opleidingen voorzien 
op de verschillende niveaus van BSO, TSO en ASO en 
de volledige campus staat in het teken van structuur 
en begeleiding voor de aanwezige leerlingen.  

De lockdown als gevolg van de coronacrisis heeft 
het de leerlingen en leerkrachten niet gemakkelijk 
gemaakt. Op een school waar persoonlijk contact 
en een duidelijke structuur heel belangrijk zijn voor 
het behalen van de doelstellingen, moest iedereen 
plots leren omgaan met afstandsregels en onzekere 
mogelijkheden voor het organiseren van de lessen. 
Het is duidelijk dat de leerkrachten dit schooljaar 
op karakter en toewijding hebben doorstaan, maar 
ze hopen allemaal op een rustige zomer en een zo 
normaal mogelijke opstart van het nieuwe school-
jaar in september. 

Bij ons vorige bezoek aan de school viel op hoe 
hoog het gemiddelde niveau van de lessen LO er 
was. Daar heeft corona toch een zekere rem op 
gezet. De onzekerheid van de lessen op de school-
campus, de alternatieve invulling op de buiten-
terreinen, het verplicht moeten sporten met mond-
masker aan.. het heeft allemaal niet geholpen om de 

stabiliteit in de lessen te kunnen verzekeren. Toch 
horen we positieve geluiden over hoe de l eer lingen 
zich hebben ingespannen om op een flexibele 
manier om te gaan met de steeds wisselende maat-
regelen. Alle procedures werden door de leerkrach-
ten meermaals uitgelegd in de klas en geduid in een 
breder sociaal en maatschappelijk kader. De leerlin-
gen begrepen de situatie en stelden extra vragen bij 
eventuele twijfels. Er werd geprobeerd om zo veel 
mogelijk te communiceren in beide richtingen tot 
alles voor iedereen duidelijk was.  

Uitleggen is het sleutelwoord

Uitleggen is dan ook ontzettend belangrijk in 
deze opleidingsvorm, net als persoonlijke bege-
leiding op maat en het aanleren van een zelfstan-
dige werkhouding. We mogen vandaag mee met 
LO-leerkracht Sepp Vervust, die we volgen tijdens 
de opstart van het aanleggen van een persoonlijk 
sportfolio voor de leerlingen. Dit sportfolio zal hen 
helpen om resultaten te noteren en aan zelfevalu-
atie te leren doen. We volgen vandaag daarom een 
twaalftal leerlingen van de eerste graad secundair 
onderwijs tijdens de les lichamelijke opvoeding 
over het sportfolio. Sepp zal deze les samen geven 
met twee collega-leerkrachten LO en de specifieke 
vorm en aanpak van dit vak worden voor mij snel 
duidelijk zichtbaar.  



6

Lichamelijke opvoeding magazine - juni 2021

Er is veel aandacht voor het betrekken van 
iedere aanwezige leerling in de uitleg en uitvoering 
van het precieze plan voor deze les. Al tijdens het 
uitleggen van de inhoud van de oefeningen valt 
me op hoe er rekening gehouden wordt met ieder 
puzzelstukje dat voor eventuele verwarring zou 
kunnen zorgen in het hoofd van de leerlingen. Elk 
onderdeel van deze les wordt tijdens de uitleg van 
de leerkracht in een breder kader geplaatst, dat op 
zich weer tot een groter geheel behoort en zelfs 
over de meerdere jaren van het middelbaar terug 
aan bod kan komen. 

Om het voor onze lezers wat concreter te maken, 
is dit de uitlegstructuur bij aanvang van de les LO: 
“Vandaag gaan we een aantal individuele oefenin-
gen doen in kleine groepjes. Bij ieder groepje zal 
een leerkracht aanwezig zijn om de behaalde scores 
bij te houden. Deze scores worden niet onderling 
vergeleken tussen de verschillende leerlingen, maar 
zijn een referentiepunt voor jezelf. Je mag deze 

scores opschrijven op een formulier dat we steeds 
voor jullie gaan bijhouden. Twee keer per school-
jaar zullen we dezelfde testen opnieuw doen en 
kan je het meest recente resultaat vergelijken met 
je vorige uitslagen. Op die manier bouw je door-
heen het middelbaar zelf een eigen sportfolio op 
waarin je de evolutie van je scores en vaardigheden 
op deze reeks van oefeningen mee kan opvolgen. 
De bedoeling is dat jullie in de verdere jaren alle 
 oefeningen volledig zelfstandig kunnen uitvoeren 
en  opschrijven. Ook later kan je het sportfolio 
blijven aanvullen om jezelf verder te ontwikkelen. 
Alles met het doel om goed en zelfstandig te leren 
werken, nu en later na het middelbaar.” 

Dit lijkt op het eerste zicht vooral een 
 eenvoudige en heldere uitleg, maar het valt meteen 
op hoe ieder onderdeel van het verhaal duidelijk 
beklemtoond wordt en telkens geplaatst in een 
bredere context. De verschillende stappen worden 
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herhaald en indien nodig nog eens persoonlijk 
uitgelegd aan iedere leerling met vragen of twijfels. 
Naast context en herhaling is het deze persoonlijke 
aanpak die mee het verschil kan maken. 

Co-teaching, technologie  
en herhaling

De leerlingen zijn namelijk wat anders dan 
gemiddeld, maar er hoeft geen wereld van verschil 
te zijn. We zien bij ons bezoek aan de les LO een 
klasgroep vol met energieke jongens middenin 
de puberfase die door de aanwezigheid van ASS 
wat meer aandacht nodig hebben van de leraren 
om hun eigen aandacht niet ergens onderweg te 
verliezen. Daarom zet Campus Impuls vooral in op 
 co-teaching: meerdere leraren voor een klasgroep 
zetten, zodat een individuelere aanpak mogelijk 
wordt. 

De verschillende leerkrachten zorgen er in deze 
les bijvoorbeeld voor dat de klas van twaalf meestal 
afwisselend in drie kleine groepjes kan onder-
verdeeld worden. Hierdoor is er minder afleiding 
mogelijk voor de leerlingen en kan de uitleg steeds 
herhaald worden indien nodig. Bij eventuele 
frustraties of moeilijkheden is er dan ook tijd en 

ruimte om apart te gaan staan met een leerling die 
het lastig heeft. Die meer individuele aanpak werkt 
duidelijk voor deze klas. Een groep met jongens 
tussen 12 en 14 jaar oud is namelijk niet eenvoudig 
te sturen, zeker bij leerlingen die moeilijker focus 
kunnen houden. Door de nabijheid van de verschil-
lende leerkrachten en het herhalen en duiden van 
alle leerstof wordt het voor de leerlingen net wat 
makkelijker om zelfstandig aan de slag te kunnen 
gaan in de lessen LO. 

Het is duidelijk dat de 

 leerkrachten dit schooljaar op 

karakter en toewijding hebben 

doorstaan, maar ze hopen  

allemaal op een rustige zomer 

en een zo normaal mogelijke 

 opstart van het nieuwe  

schooljaar in september. 
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1e graad 
K L U S C E A 

Hang aan 
rekstok armen  
max 90° 

Steun herenbrug Sit and reach 10 min lp  
 

Sprint 5x 10m Rtm ladder in 
and  out  

Staan op 
evenwichtsbalkje 

BMI 

tijd tijd lengte aantal ronden 
10/15 
wandelen niet 

tijd tijd Tijd 1 min  

REMIDIERING 
Optrekkenplank  Triceps dips Hamstring 

stretch 
Loopschema 
Start to run 

Loopschema 
versnellingen 

hinkelen Blokje staan Ouders 
verwittigen 

 

Bmi 
 
leeftijd 

Ernstig 
onder- 
gewicht  
 

Onder- 
gewicht 
 

Over- 
gewicht 
 

Ernstig 
over- 
gewicht  
(obesitas) 

12 
 

13,18 
 

14,05 
 

21,2 
 

26 
 

13 
 

13,59 
 

14,48 
 

21,9 
 

26,8 
 

14 
 

14,09 
 

15,01 
 

22,6 
 

27,6 

 

Scores rapport behalve bmi 

    
Laagste 15% van scores Van 16 tot 35% van scores Van 36 tot75% van de scores Van 76 tot 100% van scores 
Dit resulteert in remediëring oef thuis en tijdens les lo 
Of verplichte boost ? 

  

Wat daarbij ook helpt zijn technische en techno-
logische elementen. Bij die eerste categorie horen 
de geprinte uitlegbordjes waarop leerlingen op ieder 
moment de lesopdrachten kunnen herbekijken 
en memoriseren. Van iedere oefening is er zo een 
geheugen kaartje met afbeelding en aandachts punten , 
zodat de leerlingen een opvangsysteem hebben 
indien ze iets niet meer weten. Dit is arbeids intensief 
om te maken voor de leerkrachten, maar het loont 
duidelijk tijdens de les. Andere meer technologische 
hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld de iPads of GoPro’s 
waar de leerlingen doorheen het middelbaar mee 
leren werken om hun eigen resultaten bij te houden 
en op te volgen. Op die manier leren ze stap per stap 
aan zelfevaluatie te doen. Dat is het uiteindelijke doel 
van deze specifieke aanpak tijdens de les. 

Zelfevaluatie richting  
zelfstandigheid 

Het is uiteraard op hetzelfde moment geen een-
voudige opdracht voor de leerkrachten op school. 
We zien een klasgroep die tijdens de les lichame-
lijke opvoeding steeds opnieuw in kleine groepjes 
verdeeld wordt in functie van de volgende oefening.  
Er bestaat ook veel afwisseling tussen actieve 
momenten en periodes waarin leerlingen hun eigen 
resultaten kunnen opschrijven. Daardoor zit er 
niet direct een vast tempo in de les, maar wordt 
er telkens op verschillende snelheden gewerkt om 
iedere leerling zowel letterlijk als figuurlijk bij de 
les te houden. Voor een individuele leraar alleen 
voor de klasgroep zou dit ongetwijfeld een te grote 
uitdaging zijn, maar samen met enkele collega’s, 
de  technologische hulpmiddelen en een stevige 
dosis ervaring en enthousiasme is dit haalbaar op 

Campus Impuls. Het sportfolio dat de leerlingen 
zullen bijhouden doorheen het middelbaar valt 
trouwens onder de noemer KLUSCE, wat staat voor: 
kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie 
en evenwicht.  

Ondanks een moeilijk coronajaar is de con-
clusie gelijkaardig gebleven als na ons vorige 
school bezoek. Bij de lessen LO op school probeert 
Campus Impuls het maximale uit iedere leerling 
te halen door hen zelfstandigheid aan te leren 
via het toepassen van zelfevaluatie. Via gecontro-
leerde situaties wordt er routine aangeleerd in de 
manier van werken en omgaan tijdens de lessen. 
De normering in de les LO is zo bedacht dat iedere 
leerling zich verder leert uitdagen. Niet tegenover 
de anderen, maar eerder in competitie met de 
beste versie van zichzelf. Met de juiste sturing en 
kadering van de leerkrachten en ouders zijn de mo-
gelijkheden voor de leerlingen daarom eindeloos. 
De leerkrachten LO zijn er dan ook van overtuigd 
dat het een kwestie is van geven en nemen. Hun 
taak bestaat er uit om de leerlingen het plezier in 
bewegen te laten vinden en onderweg hun eigen 
talenten te leren ontdekken.  


