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Handboek “Opleiding van de trainers”

Inhoud:
■ Hoofdstuk 1: Pedagogische aspecten van training en lesgeven
in vechtsporten
■ Hoofdstuk 2: Richtlijnen voor docenten in de lichamelijke
opvoeding en sport en vechtsport trainers
■ Hoofdstuk 3: Voorbeelden van beste praktijken in de
vechtsporten als een manier van inclusie

■ Inleiding
Dit handboek is bedoeld om de docenten lichamelijke opvoeding en
vechtsport trainers te helpen om hun lessen en trainingen meer
inclusief te maken voor zowel leerlingen met beperkingen alsook
zonder beperkingen. Het biedt richtlijnen en praktische benaderingen
voor het aanpassen van onderwijsstrategieën, afgestemd op de
specifieke behoeften van studenten. De informatie zal u helpen nieuwe
kennis en vaardigheden te verwerven over hoe u een toegankelijke en
veilige leeromgeving voor vechtsporten kunt aanbieden.
Het handboek geeft ook vier voorbeelden van goede praktijken uit
Bulgarije, België, Griekenland en Turkije. Het bevat 3 hoofdstukken die
door de projectpartners zijn ontworpen als onderdeel van het
Intellectueel product 2 van „Vechtsporten als een middel tot inclusie“.

Hoofdstuk 1
Pedagogische aspecten van training en lesgeven in
vechtsporten
Vechtsporten gebruiken verschillende methoden om verschillende
doelen te bereiken. De methoden ontwikkelen een specifieke
interactie tussen de trainer en de vechtsporter, waardoor de
laatstgenoemde nieuwe kennis verwerft, motoriek en gewoonten
ontwikkelt. Tegelijkertijd stimuleert de vechtsport de harmonieuze
fysieke ontwikkeling van de cursisten, versterkt hun gezondheid en
verbetert hun fysieke capaciteit. Tenslotte wordt de inclusie van de
meest kwetsbare mensen ontwikkeld.
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Pedagogische aspecten van training en lesgeven in
vechtsporten
De vechtsporten zijn gebaseerd op verschillende specifieke en logische
principes. Wanneer u de principes van een bepaalde vechtsport begrijpt, kunt
u deze kunst met succes aan anderen onderwijzen, ongeacht het vermogen
of de beperkingen van de leerling. U moet onthouden dat in het algemeen het
lesgeven aan mensen met een beperking niet anders is dan het lesgeven
aan iemand anders. U moet gewoon een beetje creatiever zijn en meer
aandacht besteden aan de specifieke behoeften van iedere leerling. Alle
technieken kunnen worden aangepast aan iedereen die wil leren. Daarom is
het belangrijk om, onder andere, de leerbenadering van de vechtsporttrainer
te beschouwen als een sleutelfactor voor succes.
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Daarom moet de leerkracht zijn/haar eigen vaardigheden en grenzen kennen
en vooral de principes begrijpen die ten grondslag liggen aan de vechtsport
die hij/zij onderwijst. Zodra de leerkracht de principes begrijpt, is er GEEN
VERSCHIL in het onderwijzen van vechtsporten aan verschillende soorten
studenten. De vechtsporten zijn een onderwijs over Lichaam-Verstand-Geest
in gelijke delen. Wat het lichaam niet kan doen, compenseert de geest.
Laten we accepteren dat echte vechtsporten geschikt zijn voor iedereen,
ongeacht leeftijd, geslacht of vaardigheden. Als we dit feit accepteren, vinden
we een hele nieuwe wereld van gezonde oefeningen voor iedereen die in een
goede fysieke conditie wil zijn.
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Er is geen universele aanpak voor het onderwijs aan mensen met een beperking, omdat ze
allemaal verschillend zijn. Het is heel belangrijk om te onthouden dat hun beperkingen op
zichzelf verschillend en specifiek zijn en dat elke training op maat moet worden aangepast op
de manier die het best geschikt is voor de mensen die ze krijgen.
Bij het lesgeven moet u rekening houden met de volgende beginselen van het
vechtsportonderwijs:
1. Planning
2. Motivatie
3. Acceptatie van individualiteit
4. Oefenen
5. Beoordeling van de uitvoering
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Pedagogische aspecten van training en lesgeven in
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1. Planning
■ Het belangrijkste element van de opleiding is de zorgvuldige planning. Plan de
doelen voor elke les en wijs de praktische tijd toe die u aan elke deelnemer
toekent. Om effectief en veilig te zijn, moet u rekening houden met het type en
het aantal oefeningen en de vaardigheden die u gaat onderwijzen. Stel specifieke
doelen voor elke les. De leerlingen kunnen beter presteren en sneller dingen
leren wanneer ze bepaalde doelen moeten bereiken en ermee moeten omgaan.
■ Bij het bepalen van de doelen van de groep, is het het beste om de sterke en
zwakke punten van elk individu te identificeren waar mogelijk, gezien de
specifieke kenmerken en beperkingen van mensen met een beperking. Dit zorgt
voor een soepele voortgang en vermijdt onnodige teleurstelling. Voor de meest
motiverende waarde moeten de doelen specifiek en redelijk moeilijk te bereiken
zijn.
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2. Motivatie
■ De wens om nieuwe vaardigheden te verwerven is noodzakelijk om een leerling langer
door te laten studeren in de vechtsport. De beste manier om anderen te motiveren is om
een zeer gemotiveerd persoon te zijn. U, als leraar, kunt uw leerlingen met of zonder
handicap motiveren door gebruik te maken van verschillende positieve benaderingen om
hun interne motivatiemechanismen te activeren. U kunt bijvoorbeeld de verschillende
voordelen van het beoefenen van vechtsporten op een rijtje zetten, zoals het verbeteren
van de discipline en zelfcontrole, het overwinnen van de eenzaamheid en sociale
uitsluiting, en de verbetering van de algemene gezondheid. Als leraar weet u waarschijnlijk
dat de leerlingen met en handicap soms een lager zelfbeeld hebben of gemakkelijk
kunnen opgeven als ze zich onzeker voelen. In deze situatie kunt u hen enkele positieve
voorbeelden geven van andere mensen met een beperking die succesvol zijn geweest in
het beoefenen van vechtsporten.
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■ Een ander alternatief is om hun niet-gehandicapte lijftijdgenoot uit te
nodigen om de oefening eerst te laten zien en daarna allebei om de
oefening uit te voeren. Als u merkt dat een leerling met een beperking
verontrust of zijn/haar lichaamsspanning toeneemt of zicht ongemakkelijk
voelt, kunt u een pauze aanbieden of zelfs stoppen met de training
waarbij u uitlegt dat het genoeg is voor deze les en dat u de volgende keer
de oefening kunt voortzetten. Natuurlijk, dit zijn slechts tips en uw
persoonlijke professionele observaties over uw leerlingen met of zonder
beperkingen zullen u helpen om uw motivatie op de beste manier te
maximaliseren. Houd er altijd rekening mee dat u als docent of trainer de
bevoorrechte positie hebt om een voorbeeld te zijn voor uw leerlingen.
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3. Acceptatie van individualiteit
■ Iedereen heeft een andere manier om de wereld om hem heen waar
te nemen en te begrijpen. Omdat u een groep mensen lesgeeft,
moet u elke persoon als uniek en onderdeel van de hele groep
beschouwen. Iedereen leert in zijn eigen tempo, en voor elke
persoon is de drempel om de beste vaardigheden te verwerven
anders. Bovendien moet u niet vergeten dat het succes van uw
trainingssessie afhangt zowel van de training van de groep als
geheel als van de individuele aandacht voor de behoeften van elke
leerling. Vergeet niet dat het herkennen van de ontwikkeling van elk
individu een essentieel onderdeel is van elk leerproces.
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4. Oefenen
■ Ondanks de individuele behoeften en verschillen moeten alle leerlingen de
kans krijgen om te oefenen en te demonstreren wat ze hebben geleerd.
Herhaling is een van de beste methoden om vaardigheden te verbeteren.
■ Bovenal is het vooral een positieve houding ten opzichte van wat de
leerlingen met of zonder beperkingen kunnen doen, in plaats van te
concentreren op wat ze niet kunnen doen. Als we ons op het laatste
richten, dan worden we op een bepaalde manier met beperkingen.
■ Het is niet voldoende om alleen maar te geloven in de capaciteiten van uw
leerlingen om hen te doen slagen.
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In zijn artikel "Praktische manieren om mensen met een beperking te integreren in het vechtsportonderwijs"
biedt Kai Morgan wat praktische adviezen aan over hoe de leerlingen met of zonder beperkingen samen
kunnen oefenen. Hier is wat ze biedt:
■

Open activiteiten - Een eenvoudige activiteit gebaseerd op wat de hele groep kan doen met weinig of
geen verandering

■

Gewijzigde activiteiten - Iedereen doet hetzelfde met aanpassingen als uitdaging om beter in staat te zijn
en als ondersteuning voor de succesvolle inclusie van iedereen

■

Gewijzigde activiteiten - Iedereen doet hetzelfde met aanpassingen als uitdaging om beter in staat te zijn
en als ondersteuning voor de succesvolle inclusie van iedereen maar op de juiste niveaus

■

Afzonderlijke activiteiten - Een individuele leerling of groep voert bewust ook een andere activiteit uit

■

Sportactiviteiten voor mensen met een beperking ("omgekeerde integratie") Voor meer informatie, zie de
onderstaande link: http://www.karatekickindwarf.com/practical-ways-to-include-disabled-people-in-martialarts-training
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5. Beoordeling van de uitvoering
■ De beoordeling van de uitvoering is een proces voor
gegevensverzameling dat wordt gebruikt om de voortgang van de leerling
grondig te controleren en fouten in zijn werk te elimineren. Dit is een
basistechniek die elke dag door elke docent/trainer gebruikt moet worden.
De beoordeling van de uitvoering bestaat uit vier opeenvolgende stappen:
(1) Beoordeling en analyse
(2) Feedback
(3) Ondersteuning
(4) Opvolging
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De eerste stap in de beoordeling van de uitvoering is beoordeling en analyse..
Dit zijn twee afzonderlijke maar met elkaar verbonden stappen. De beoordeling
van de uitvoering wordt gedaan door de prestaties van elke leerling te
monitoren zijn huidige niveau van vaardigheden te bepalen. Door dit te doen,
krijgt u een goed beeld van de algemene toestand en de verbeteringen sinds
de laatste beoordelingen van de uitvoering. Indien een leerling een bepaalde
beweging verkeerd uitvoert of, in principe, doet, analyseer dan precies waar de
moeilijkheidsgraad ligt. De exacte analyse is erg belangrijk, want als u het
probleem verkeerd diagnosticeert, zal de leerling slecht blijven presteren.

Hoofdstuk 1
Pedagogische aspecten van training en lesgeven in
vechtsporten
De tweede stap is Feedback. Dit betekent dat u de leerling moet vertellen
hoeveel vooruitgang er is geboekt. Bij het verwerven van een nieuwe
vaardigheid, kan de leerling zelf niet beoordelen of hij het goed doet. Help de
leerling om de beweging juist uit te voeren door aanwijzingen via de lippen en
fysieke herinneringen te geven.
Na de feedback volgt de stap Ondersteuning. Voor sommige leerlingen kan
tevredenheid over goede prestaties voldoende steun zijn om hen te blijven
verbeteren. Maar zelfs zeer gemotiveerde leerlingen hebben af en toe wat
externe ondersteuning nodig.
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De laatste stap van de beoordeling van de uitvoering is het Opvolgen.
Controleer regelmatig de voortgang van elke leerling door speciale aandacht
te besteden aan zijn eerdere moeilijkheden. Het opvolgen wordt gebruikt om
ervoor te zorgen dat de leerling in staat is om de oefeningen op de manier
waarop ze worden onderwezen aan te pakken en uit te voeren. Dit opvolgen
voorkomt ook dat de leerling terug keert naar slechte gewoonten die kunnen
leiden tot verlies van efficiëntie in zijn training.
Bij het toepassen van deze veelgebruikte stappen om de prestaties van de
student te beoordelen, moet u even objectief zijn voor de leerlingen met een
beperking. Wij raden u aan:
■ Overschat of onderschat de prestaties van een gehandicapte leerling niet,
omdat dit op de lange termijn een negatieve invloed zou hebben op zijn
zelfevaluatie en ook zijn medeleerlingen in de groep kan demotiveren.
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■ Beoordeel en loof de leerling met een beperking alleen als hij het volledig
verdient. Op deze manier maakt u deze competitief en goed voorbereid zoals
anderen.
■ Probeer bij het geven van feedback informatie of details die te persoonlijk zijn en
die van invloed kunnen zijn op de leerling met een beperking te vermijden. Als u
iets heel persoonlijk wilt delen, ga dan met de leerling apart aan een kant en
bespreek het vertrouwelijk. Dit zorgt ervoor dat de persoonlijke waardigheid en
zelfrespect worden beschermd. Bij het lesgeven aan een leerling met een
beperking, moet u zich richten op de positieve ondersteuning en moet u
goedkeurende en lovenswaardige uitspraken gebruiken zoals: "Je kunt het doen!”
"De vorige keer heb je niet goed gepresteerd, maar de volgende keer zal je beter
zijn, want ik heb gemerkt dat je vooruitgang hebt!".
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■ De feedback van de leerkracht is net zo belangrijk voor elke leerling met of zonder
handicap, maar u moet ook niet vergeten dat de leerlingen met een beperking in
sommige gevallen meer frequente en intensieve vervolgacties nodig hebben om actief
en gemotiveerd te blijven. Tot slot, maar niet in de laatste plaats, moet u niet vergeten
dat de leerlingen met een beperking in de meeste gevallen veel afhankelijker en meer
gehecht zijn aan hun ouders dan hun leeftijdsgenoten. Daarom kan het nodig zijn om
met de ouders te communiceren en hen feedback te geven over de prestaties van hun
kinderen. Als de ouder wantrouwig is over de prestatie en het succes van het kind, kunt
u hem of haar uitnodigen om een deel van de training bij te wonen. U kunt ook open
vechtsportlessen organiseren waarbij alle ouders gedurende een bepaalde tijd naar de
prestaties van hun kinderen kunnen kijken, wat vooraf is vastgelegd, bijvoorbeeld in
twee fasen.
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Onderwijsbenaderingen voor vechtsporten:
■ 1. Verbale benadering - beschrijving van de toegepaste techniek, uitleg van de
afzonderlijke elementen in de techniek en indicatie van de juiste toepassing ervan. Soms,
bij het lesgeven aan mensen met een beperking, moet de leraar meer beschrijvend zijn
over hoe een bepaalde techniek moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld, sommige mensen
vertrouwen volledig op het lezen van de lippen of hebben meer gedetailleerde
mondelinge uitleg nodig om alle aspecten te begrijpen.
■ 2. Visuele benadering – de techniek wordt getoond of uitgevoerd door de docent/trainer
met of zonder partner, afhankelijk van de technische kenmerken. Het specifieke hier is dat
er geen mondelinge uitleg is. Op deze manier is het doel om de concentratie en aandacht
van de cursisten te verhogen bij het proces van begrijpen van de eigenaardigheden en
consistentie van de techniek.
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■

3. Combinatie van de twee benaderingen - dit is de visuele weergave van de
techniek, vergezeld van gedetailleerde uitleg over de specifieke kenmerken van
de uitgevoerde techniek en de volgorde van uitvoering van de afzonderlijke
technische elementen. Om de fouten te corrigeren, moeten niet alleen verbale
correcties worden gedaan, maar moeten ze ook in de spiegel zien hoe ze
verkeerd bewegen en hoe ze goed moeten bewegen, en ze vervolgens, indien
nodig, fysiek op de juiste positie wijzen.

■

4. Wedstrijdbenadering - deze benadering is vooral van toepassing op
vechtsporten met een bepaald wedstrijdelement. De onderzoekstechniek wordt
uitgevoerd in een situatie die het dichtst bij de werkelijkheid staat
(schermutseling) - Karate(Kumite /sparren/) Judo (Randori /vrije stijl sparren/),
Aikido (Juivadza).
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Betekenis van het ritueel
Rituelen en gesproken woorden zijn verschillend in verschillende vechtsporten.
Algemeen in elk van hen is dat zij leren om de stichters van de vechtsporten te
eerbiedigen en de hogere rangen en in het bijzonder de onderwijzers te respecteren
op de plaats waar de mensen de vechtsport oefenen.
Het woord respect betekent veel dingen. Dit betekent dat de leerlingen
leerkrachten/coaches dankbaar zijn voor hun inspanningen. Dit betekent ook het
tonen van hun klasgenoten en rivalen erkenning van hun inspanningen en
prestaties. De leerlingen leren hoe ze respect voor anderen in het leven kunnen
tonen door hun gedrag. Door middel van vechtsporten leren de leerlingen met of
zonder een handicap hoe ze rustig en aandachtig kunnen zijn en geduldig wachten
op de ander om het gesprek af te ronden, en dit is ook een manier om respect te
tonen.
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Aanpassen van vechtsporten aan een reële situatie
Elke docent/trainer die met mensen van een meest kwetsbare groep werkt, moet
zich bewust zijn van hun persoonlijke motivatie. De docenten/trainers moeten ook
veel geduld hebben en vertrouwd zijn met de specifieke kenmerken van de
problemen van hun leerlingen in alle aspecten: gezondheid, fysiek, psychologisch en
sociaal.
U mag niet vergeten dat er geen universeel advies is dat in alle gevallen kan helpen,
want zelfs mensen met dezelfde handicap kunnen verschillende aanpassingen
nodig hebben om vechtsporten te beoefenen.
Een leerling met het syndroom van Down kan bijvoorbeeld behoefte hebben aan
herhaalde demonstraties, in tegenstelling tot andere mensen met dezelfde
beperking die minder tijd nodig hebben tijdens de training.
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U kunt echter de volgende tips gebruiken:
■

Let goed op wat de leerling gemakkelijk doet en wat voor hem/haar moeilijk is;

■

Vergelijk de prestaties van de leerling met een beperking met een van de andere leeftijdsgenoten en focus op
positieve resultaten

■

Zoek naar geschikte apparatuur die kan bijdragen aan de verbeterde prestaties van de leerling met een
beperking

■

Bespreek dit thema met andere docenten/trainers in vechtsport die ook mensen met een beperking trainen

■

Wees goed geïnformeerd over de status van leerlingen met een beperking en de gevolgen die van invloed
kunnen zijn op hun vermogen om deel te nemen. Leerlingen met het syndroom van Down hebben bijvoorbeeld
10 minuten kortere sessies nodig, of bij leerlingen met een verstandelijke beperking kan men een stapsgewijze
demonstraties in plaats van mondelinge uitleg gebruiken;

■

Sommige leerlingen slagen erin om met rituelen en herhalingen om te gaan, maar sommige studenten,
bijvoorbeeld met ADHD hebben minder aandacht dan anderen. Daarom moeten de lessen bekende structuren
hebben met begin- en eindrituelen, maar ook visuele en mondelinge aanwijzingen voor speciale activiteiten met
hoge eisen.
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■ Demonstraties van de deelnemers van de geleerde technieken
De demonstratie van de geleerde techniek door de leerlingen met beperkingen geeft hen
vertrouwen, zelfrespect en motiveert hen om te blijven leren door de resultaten te zien die ze
hebben bereikt.
■ Onderwijsmethoden:
Vanuit technisch en fysiek oogpunt zijn de meest gebruikte methoden:
De methode; herhalende methode; intervalmethode; intensieve methode, evenals combinatie
van sommige van deze methoden, waarbij de meest gebruikte methode de meest gebruikte is.
Andere soorten methoden zijn als volgt:
■ individuele methode waarbij de leerling zelfstandig de technische elementen van de techniek
uitvoert;
■ groepsmethode waarbij de technische elementen worden uitgevoerd met behulp van één
partner of meerdere partners tegelijk.
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Hieronder volgen een aantal activiteiten die u kunt gebruiken voor de inclusie van
mensen met een beperking in de vechtsportopleiding :
■ Open activiteit - een activiteit gebaseerd op het vermogen van de hele groep met
weinig of geen verandering.
De opwarmings- en ontspanningsoefeningen zijn in deze categorie. Mensen met een
beperking of andere speciale behoeften worden ondersteund om sommige oefeningen
te wijzigen zoals aanbevolen, maar de andere oefeningen doen ze met de rest van de
groep. De activiteiten zoals groepstraining kunnen hier ook worden toegevoegd. Deze
kan worden gecombineerd met een korte training van enkele andere soorten activiteiten
om de persoon intensere ondersteuning te geven.
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■ Gemodificeerde activiteit - Iedereen maakt dezelfde oefening met
enkele aanpassingen om de meer bekwame leerlingen te provoceren
en om alle deelnemers te betrekken.
Houd er rekening mee dat u niet alle technieken vanaf het begin hoeft te
modificeren. Soms ervaren de leerlingen met een beperking gebrek aan
vertrouwen of zijn ze bang dat ze geen evenwicht hebben. Dus een groot deel
van uw training en ondersteuning kan zich richten op het ondersteunen van
deze aspecten. Er zijn andere gevallen waarin u de techniek moet wijzigen om
deze meer geschikt en toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.
Het is een goed idee om de techniek van de onderdelen te verdelen en de
leerling een deel ervan te laten oefenen, omdat sommige mensen met een
beperking het moeilijk kunnen vinden om het te gebruiken.
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■ Parallelle activiteiten - de leerlingen worden gegroepeerd op basis
van hun vaardigheden - elk van hen voert dezelfde activiteit uit, maar
op het juiste niveau.
U kunt een deelnemer op hoog niveau als partner aan een deelnemer
met een beperking koppelen en iedereen kan op zijn of haar niveau aan
de techniek werken.
■ Afzonderlijke activiteiten - een leerling of een groep leerlingen voert
verschillende activiteiten uit die van tevoren zijn gepland.
U kunt individueel met de leerling werken aan een onderdeel van de
oefeningen dat moeilijk is of verbeterd moet worden.
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■ Omgekeerde integratie - in dit geval zijn de leerlingen zonder een handicap betrokken
bij de modificaties aan de behoeften en capaciteiten van mensen met een beperking in
de groep .

Deze activiteiten bieden aangename uitdagingen voor de leerlingen zonder een
handicap en maakt hen positiever tegenover mensen met een beperking.
Een voorbeeld in de vechtsporten is het beoefenen van technieken met geblinddoekte of
gesloten ogen. De training met gesloten of geblinddoekte ogen is een uitstekende
manier om uw gevoel van positionering en beweging te ontwikkelen - vaak omschreven
als onze zesde zintuig.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan zelfcontrole, geduld,
uithoudingsvermogen, discipline, doorzettingsvermogen en vasthoudendheid in de
uitvoering van taken.
De rol van de leerkracht is zeer belangrijk om de door hem opgeleide leerlingen te
motiveren en hen in de gewenste richting te leiden. De leerkracht moet de meest
geschikte manier van onderwijs gebruiken en deze methode moet altijd worden gebruikt
in overeenstemming met de vaardigheden van alle leerlingen, vooral die met een
beperking.
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Het is noodzakelijk dat de emotionele en psychologische toestand van de getrainde
leerling wordt gemonitord en gereguleerd door het instellen van individuele
trainingstaken op het fysiek, psychofysisch en gedragsgebied, afhankelijk van de
capaciteit van de leerlingen met een beperking. Van de leerling wordt verwacht dat
hij de toegewezen taken uitvoert, soms zelfs zonder de betekenis te begrijpen, wat
de docent of trainer wel moet beseffen en respecteren.
Het aanmoedigen en stimuleren van de communicatie en het delen van ervaringen
met docenten en andere leerlingen, het lezen van literatuur, het kijken van video's
en het zoeken naar informatie op het internet leidt geleidelijk aan tot innerlijke
vrijheid en gemak bij het communiceren en begrijpen van anderen. De activiteit,
initiatief, zelfcontrole en vastberadenheid gaan stapsgewijs vooruit, rekening
houdend met de capaciteiten en vaardigheden van mensen met een beperking.

Hoofdstuk 2: Richtlijnen voor docenten in de
lichamelijke opvoeding en sport
en vechtsporttrainers
De thematische gebieden zijn als volgt:
1. Creëren van een vriendelijke omgeving die de deelname van leerlingen
met en zonder handicap aan vechtsporten aanmoedigt.
2. Samenwerking tussen docenten/trainers in vechtsporten en andere
leerkrachten of professionals in vechtsporten.
3. Samenwerking met de ouders.
4. Aanpassing van technieken en strategieën van de vechtsporten voor het
lesgeven aan leerlingen met een beperking.
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1. Creëren van een vriendelijke omgeving die de deelname van leerlingen met
en zonder handicap aan vechtsporten aanmoedigt.
■ Als leraar moet u zorgen voor een veilige omgeving waarin iedereen zich
geaccepteerd, veilig en tevreden voelt.
■ Zorg voor een stabiele, voorspelbare omgeving met instructies en verwachtingen.
■ Bereid de leerlingen voor op het volgen van routineprocedures.
■ Wees consistent maar delicaat.
■ Houd rekening met de behoeften en beperkingen van uw leerlingen - fysiek,
mentaal, gedragsmatig en emotioneel.
■ Groepeer de leerlingen met een beperking met hun leeftijdsgenoten zonder een
handicap en vraag hen om bepaalde bewegingen en oefeningen uit te voeren om
in staat te zijn om hun eigen vooruitgang te boeken.
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■ Stimuleer de interactie tussen de leerlingen en druk bewondering uit bij het geven van
feedback.
■ Creëer een aangename en vredige omgeving door de leerlingen uit te leggen dat het
belangrijkste doel van de vechtsporten niet is om met elkaar te concurreren, maar om de
onderlinge relaties te versterken.
■ Het zou handig zijn om een plek te hebben om te rusten, vooral voor leden met een
beperking.
■ Als leerkracht moet u klaar zijn om elke vraag herhaaldelijk te beantwoorden totdat iedereen
het idee begrijpt.
■ Wees bereid om elke beweging op verschillende manieren uit te leggen, zodat alle
leerlingen het kunnen begrijpen. Houd er rekening mee dat een speciale aanpak in sommige
gevallen dient te worden toegepast!

Hoofdstuk 2: Richtlijnen voor docenten in de
lichamelijke opvoeding en sport
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2. Samenwerking tussen docenten/trainers in vechtsporten en andere
leerkrachten of professionals in vechtsporten
■ Als docent/trainer in vechtsporten moet u niet vergeten dat u advies kunt
inwinnen of andere collega's kunt ondersteunen die met dezelfde situatie
en uitdagingen kan worden geconfronteerd als u. Er is veel bewijs, vooral
op het gebied van levenslang leren, dat bewijst dat de uitwisseling van
ervaren benaderingen en counseling tussen docenten zeer effectief en
vruchtbaar is.
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■ U kunt contact opnemen met trainers in vechtsporten van gespecialiseerde clubs die u
kunnen adviseren en zelfs gezamenlijke sessies organiseren waarbij de leerlingen en
clubtrainees een speciaal georganiseerd evenement samen zullen bijwonen.
■ Het is een goed idee om met collega's te bespreken hoe zij hun activiteiten hebben
aangepast aan bepaalde vechtsporters (bijvoorbeeld met een functionele of mentale
beperking).
■ Bespreek hoe u zich kunt aanpassen aan mensen met speciale behoeften - in veel
gevallen zijn speciale hulpmiddelen nodig - bijvoorbeeld verschillende visuele
materialen voor uitleg wanneer u leerlingen met gehoorproblemen heeft..
■ Houd er rekening mee dat er veel niet-gouvernementele organisaties zijn, zoals
Vechtsportclubs die geassocieerd worden met Adaptieve Sporten en Fysieke
Activiteiten Organisaties die thematische seminars, demonstraties en andere
evenementen organiseren om ervaringen en kennis te delen. U kunt deze
evenementen gebruiken om contacten te leggen en ondersteuning te krijgen.
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3. Samenwerking met de ouders
Als u al eerder ervaring hebt opgedaan met leerlingen met een beperking,
hebt u misschien al gemerkt dat de leerlingen met een beperking veel sterker
en in dezelfde gevallen zelfs symbiotische relaties met hun ouders hebben in
vergelijking met hun leeftijdsgenoten in schoolgaande leeftijd zonder een
handicap. Daarom hebben de ouders een sterke invloed op de deelname van
de leerlingen met een beperking aan vechtsportopleidingen.
Als leerkracht of trainer moet u altijd de speciale rol en positie van de ouders
erkennen en ervoor zorgen dat dit gerespecteerd wordt. U moet ruimte
bieden voor delen en mogelijkheden voor observatie en participatie. De
ouders moeten zich altijd welkom voelen.
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■ Neem de tijd om regelmatig met de ouders te communiceren en geef hen feedback over
de prestaties van hun kind met een beperking in de klas. Leg de ouders uit wat de
veiligheidsmaatregelen en de aanpassingen aan de speciale behoeften van de leerling
met een beperking zijn.
■ Wanneer u met de ouders communiceert, wees geduldig en probeer begrip en steun te
tonen.
■ Houd er rekening mee dat de ouders soms emotioneler zijn en kunnen overdrijven of blijk
kunnen geven van wantrouwen of overbescherming. Neem het niet persoonlijk op omdat
het niet gerelateerd is aan uw kennis of vaardigheden, maar aan hun sterke verlangen om
een veilige omgeving voor hun kind te bieden.
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■ Vermijd directe confrontaties en gebruik positieve zinnen. Een voorbeeld van dergelijke
beweringen kan zijn: "Ik begrijp u, maar laat me u op basis van mijn ervaring vertellen wat er
gedaan kan worden"; "Ik stel u voor dat u met andere docenten in vechtsporten praat om mijn
woorden te bevestigen"; "Ik kan me voorstellen hoe moeilijk het voor u als ouder is, maar we
kunnen samen naar een oplossing zoeken“.
■ Laat de ouders en de broers en zussen toe om te kijken en zelfs kortstondig deel te nemen
aan de training. Zo zullen ze zich meer ontspannen en minder gefrustreerd voelen. Maar houd
er wel rekening mee dat sommige leerlingen liever samen met de groep les krijgen zonder dat
ze voortdurend in de gaten gehouden worden door hun ouders. Focus niet alleen op de
ouders.
■ Wanneer ouders betrokken zijn, laat hen dan eerst met hun eigen kinderen meedoen en
daarna met andere ouders - dit zal leiden tot een dieper begrip en respect voor hoe moeilijk
uw werk is.
■ Het is een goed idee voor sommige ouders om deel te nemen aan de training alsof ze de
functiebeperking van hun kind hebben - bijvoorbeeld om enige tijd met blinddoek aan de
training deel te nemen - op deze manier zullen ze beter begrijpen wat het gevoel is over hoe
kinderen zich thuis voelen en hoe ze effectiever met het kind thuis kunnen trainen.
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4. Aanpassing van technieken en strategieën van de vechtsporten voor het lesgeven
aan leerlingen met een beperking
■ Zorg ervoor dat u het type handicap van uw leerling/en/ op de best mogelijke manier
begrijpt.
■ Zorg ervoor dat uw andere leerlingen het kennen en zich bewust zijn van de
eigenaardigheden en beperkingen van de leerling/en/ in deze staat.
■ U moet uw groep als geheel opbouwen - niet om de leerlingen te verdelen. Ze zullen het
voelen; Pas gewoon de manier van onderwijzen aan voor verschillende groepen. Zorg
ervoor dat alle leerlingen zich comfortabel en geaccepteerd voelen - dit is cruciaal voor
het leerproces!
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■ Wanneer u bewegingen laat zien, doe het alsof u dezelfde handicap hebt als de leerling of
leerlingen in de groep die u traint. U kunt van tevoren proberen om ervoor te zorgen dat wat u
onderwijst door hen gedaan kan worden en de beste manier vinden om het uit te leggen en te
trainen.
■ Let altijd goed op en beantwoord alle vragen totdat u zeker bent dat 100% van de groep u
goed heeft begrepen.
■ Laat andere leerlingen zonder een handicap deelnemen aan de oefeningen omdat het
onwaarschijnlijk is dat een leerling met een beperking zal worden lastiggevallen door een
andere leerling van de groep zonder een handicap. Probeer de situaties zo dicht mogelijk bij
de echte situaties te maken, omdat een dergelijke training, uitgevoerd in de omgeving die het
dichtst bij de echte maar gecontroleerde omgeving ligt, het meest effectief blijkt te zijn.
■ Vergeet niet dat de psychologische training het eerste is dat moet worden onderwezen en
uitgelegd en dat deze altijd verbeterd moet worden in elke training. De leerlingen met een
beperking zijn trouwens erg gevoelig voor stress en bedreiging.
■ Pas het leerproces en de tijd aan (houd rekening met de pauzes en onderbrekingen wanneer
nodig), maar probeer altijd de meest realistische scenario's te volgen. Creëer geen gevoel van
valse zekerheid voor de leerlingen.

Hoofdstuk 3: Voorbeelden van beste praktijken in de
vechtsporten als een manier van inclusie
Dit hoofdstuk geeft een algemeen beeld van vier goede praktijken waarin mensen met een
beperking worden getraind in vechtsporten in een inclusieve omgeving samen met andere
niet-gehandicapte leerlingen. De praktijken worden geleid door de ervaring van
partnerorganisaties uit Bulgarije, België, Griekenland en Turkije. De criteria op basis waarvan
de gepresenteerde voorbeelden worden geïdentificeerd als goede praktijken zijn de
volgende:
■ Deelname van kinderen of jongeren met een beperking of andere speciale behoeften.
■ Оеfenen op school of in een jeugdsportclub.
■ Gebruik van inclusieve benaderingen die gelijke deelname van alle
leerlingen/vechtsporters mogelijk maken.
■ Gedeelde "knowhow" over de structuur van de trainingssessies en mogelijke
aanpassingen om een toegankelijke training in vechtsporten te bieden.
■ Beschikbaarheid van beeldmateriaal en links voor meer gedetailleerde informatie.

Hoofdstuk 3: Voorbeelden van beste praktijken in de
vechtsporten als een manier van inclusie
Naam van de organisatie: Aikido Satori Club - Plovdiv, Bulgarije
http://www.satori-bg.com/About.htm
■ Ze hebben meestal groepen voor volwassenen en groepen
voor kinderen. De trainer werkt samen met de groep, maar
vestigt ook de aandacht op elk kind afzonderlijk. In eerste
instantie zijn de ouders betrokken bij het werken met
kinderen. Ook kinderen met hyperactiviteit bouwen en
ontwikkelen een gevoel van comfort en samenhorigheid.
■ Een van de belangrijkste doelen van de club is om in staat te
zijn om zichzelf te observeren en het overwinnen van agressie
onder kinderen door het opbouwen van een geest van
tolerantie tussen henzelf, hun trainers en de maatschappij.

Hoofdstuk 3: Voorbeelden van beste praktijken in de
vechtsporten als een manier van inclusie
Naam van de organisatie: Krav Maga Science – Griekenland
https://www.kravmaga.com.gr
■ De doelgroepen zijn in de leeftijd tussen 5 en 60 jaar en zijn onderverdeeld in
leeftijdsgroepen.
■ De organisatie organiseert minstens één keer per maand zelfverdediginglessen en seminars
voor volwassenen en slechthorende kinderen.
■ Video in gebarentaal om mensen uit te nodigen om mee te doen:
https://www.kravmaga.com.gr/krav-maga-self-defense-deaf
■ De zelfverdediginginstructeur toont technieken en beschrijft alledaagse gevaarlijke situaties
en tegelijkertijd vertaalt de gebarentaaltolk alles. Mensen met een gehoorstoornis stellen
vragen (altijd met behulp van een gebarentaaltolk) en proberen dan de technieken te
implementeren.

Hoofdstuk 3: Voorbeelden van beste praktijken in de
vechtsporten als een manier van inclusie

■ Naam van de organisatie: G-karate Vlaanderen, onderdeel van IKF (Inclusieve Karate
Federatie), België
http://www.i-k-f.be/index.html

http://www.i-k-f.be/contactus.html

■ Bevordering van de integratie van kinderen, jongeren en volwassenen met speciale
behoeften;
■ Het doel van G-karate Vlaanderen, onderdeel van de IKF (Inclusieve Karate Federatie), is het
bevorderen van de integratie van kinderen, jongeren en volwassenen, allen met speciale
behoeften, via de basisprincipes van karate.
■ Niet alleen in deze unieke vechtsport, maar ook in het dagelijks leven. Dit gebeurt door hen te
helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en zelfrespect en hen de kans te geven om de
wereld te verbazen met hun capaciteiten en krachten.
https://www.facebook.com/groups/172947112820473
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Naam van de organisatie: Universiteit van Yunun in samenwerking met Dogus Sports Club,
Turkije
http://www.malatyadogusspor.com
■ Een gemengde groep kinderen en jongeren (5-17 jaar) met speciale behoeften.
■ Kinderen met het syndroom van Down en een groep kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen.
■ Deelnemers hebben minstens 60 minuten fysieke activiteit in de vechtsportbeoefening met
een intensiteit van matig tot sterk intensiever - 2 keer per week.
■ De meeste activiteiten zijn aerobic. Minstens twee keer per week zijn er krachtige activiteiten
die de spieren en botten versterken.
https://www.facebook.com/dogus.turk

Nuttige links:
■ Hier vindt u nuttige links naar de website van Vlaamse organisaties, die gespecialiseerd zijn
in de vechtsporten. U kunt hun websites of publicaties raadplegen voor meer gedetailleerde
informatie.
■ G-karate Vlaanderen - IKF GLOBAL België - http://www.i-k-f.be/
■ De door Sport Vlaanderen erkende vechtsportfederaties zijn:
– Vlaamse Boks Liga
– Vlaamse Judofederatie
– Vlaamse Ju-Jitsu Federatie
– Vlaamse Karate Federatie
– Vlaamse Schermbond
– Vlaamse Taekwondo Bond
– Vlaamse Vechtsport Associatie (Federatie Eurobudo, Vlaamse Worstelbond, Vlaamse
Kendo, Iaido en Jodo Federatie, KMTC)
– Vlaamse Wushu Federatie

Meer informatie over het project:
• Project website: http://inclusivemartialarts.eu/
• Project presentatie:
https://www.slideshare.net/phoenixkm/martia
l-arts-as-tool-towards-inclusion-projectpresentation
• Project Facebook:
https://www.facebook.com/MAInclusion/
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