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HET LAATSTE WOORD

Sport, voeding en onderwijs:  
‘Verandering van spijs doet leren’

Het houdt onderwijskundigen al 
jaar en dag bezig wat nu de bes-
te strategie is om tot leren en 
effectief leergedrag te komen. 
Aangezien onderwijs niets an-
ders is dan het beïnvloeden van 
gedrag, is hier een goede paral-
lel te trekken naar de wereld van 
voeding en gezondheidsbevor-
dering. Immers, ook het stimu-

leren van mensen om gezond te 
eten heeft alles te maken met 
het veranderen van gedrag en 
het bestendigen daarvan. De 
vraag is altijd waarom dat bij de 
ene persoon beter lukt dan bij 
de ander. Veel gedragsdeskundi-
gen zullen zeggen dat het voor-
al te maken heeft met de intrin-
sieke motivatie van deze en 
gene en de wil om het gedrag te 
veranderen. De vraag blijft ech-
ter wat bepalende factoren zijn 
op basis waarvan mensen in-
trinsiek gemotiveerd raken en 
willens en wetens gaan werken 
aan het veranderen van hun  
gedrag. Ervaringen vanuit het 
onderwijs, de klinische setting 
en die van de sport lijken te  
wijzen in de richting van iets dat 
‘passie’ heet of wellicht iets  
moderner en minder populair: 
‘bevlogenheid’. Op basis van 
bevlogenheid ontstaat de wil 
om iets voor elkaar te krijgen, 
om doelen te realiseren. Uitein-
delijk gaat het hierbij om een 
grote mate van autonomie of 
zelfregulatie: weten waarom je 
iets doet, en op basis van reflec-
tie het maken van de juiste keu-
zes op de juiste momenten. Pas 
als er congruentie is in deze lijn 
ontstaan mogelijkheden voor 
wat we in de sport ‘flow’ noe-
men, een ultieme fase van doel-
realisatie. Maar, het begint dus 
allemaal met passie en bevlo-

genheid. Dat betekent ook dat 
deze aangesproken moeten 
worden om mensen in een staat 
van potentiële verandering te 
brengen. Gelet op de verschei-
denheid aan impulsen en inter-
acties waar we anno 2015 aan 
worden blootgesteld, wordt het 
steeds moeilijker om vanuit tra-
ditionele onderwijsconcepten 
aan te sluiten en enthousiasme 
op te roepen. Mogelijk moeten 
we concluderen dat het traditio-
nele schoolconcept platgesla-
gen is en dat we echt uit andere 
vaatjes moeten tappen om jon-
geren aan te spreken op hun 
passie en bevlogenheid. In die 
zin staan we aan de vooravond 
van een nieuw tijdperk, waarin 
het niet meer acceptabel is wan-
neer we doen zoals we deden 
en dus krijgen wat we hadden. 
Wanneer we die lijn doortrekken 
naar de begeleiding van mensen 
op hún weg naar een gezonder 
voedingsgedrag, moeten we ook 
daar op zoek naar andere tools. 
Elementen en boodschappen 
die beter aansluiten bij hún be-
levingswereld. Zowel onderwijs- 
als gezondheidsprofessionals 
kunnen hier leren van de top-
sport: ga op zoek naar de pas-
sie, geef mensen ruimte en 
maak ze eigenaar van hun eigen 
doel. In ieder mens brandt  
ergens een vuurtje dat vraagt 
om ontstoken te worden!
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