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Dankwoord 
Onze grote dank gaat uit naar alle basketbalspelers met een verstandelijke beperking (VE) en 

hun coaches die ons de afgelopen negen jaar hebben geïnspireerd en geholpen, en hun 

expertise met ons hebben gedeeld.   

Voorpagina 
Op de voorpagina kan je een foto vinden uit de Spaanse film ‘Cameones’ (Betekenis: 

‘Kampioenen’), die in 2018 in première ging. De film is gebaseerd op een basketbalteam 

samengesteld uit personen met een verstandelijke beperking. Marco, die een reguliere 

basketbalcoach is, leidt het team en komt daardoor in een hele nieuwe situatie terecht. De 

film werd bekroond met verschillende prijzen, waaronder Drie Goya Awards (Spaanse 

academie) en werd geselecteerd voor de Oscar Awards (USA) in de categorie ‘Beste 

buitenlandse film’. Het was tevens de beste historische première in Spanje, met meer dan 
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250 000 toeschouwers in de eerste week. De film zorgde ervoor dat personen met een 

handicap meer visibiliteit en erkenning kregen. Het effect dat de film teweeg bracht, was zelfs 

groter dan de tiejaarlange inspanningen dat geleverd werden door de 

gehandicaptenvertegenwoordigers in Spanje (CERMI, 2019). De film bracht teweeg dat er 

meer sociale erkenning was naar de doelgroep toe, een gepast taalgebruik werd gehanteerd 

en er meer waardering ontstond voor de doelgroep van personen met een beperking in het 

algemeen. Klik hier om de trailer van de film te bekijken met engelse ondertitels.  

 

 

  

https://youtu.be/qo_PDXou77c
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Figuren 

Figuur 1. Niveau van onvoorspelbaarheid bij trainingsactiviteiten (Cárdenas et al; 2015). 
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Figuur 2. Ontwikkeling van tijd, ruimte, handelingsvrijheid en numerieke relatie als variabelen 
van onvoorspelbare factoren in basketbaloefeningen   (Cárdenas et al; 2015). 
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Figuur 3. Voorbeeld van een trainingsroutine aan de hand van pictogrammen 
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Figuur 4. Voorbeeld van een routine tijdens een trainingsopdracht 
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Hoofdstuk 1: Inleiding, situering en doelstellingen 
 

In 2012 sloegen de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) en Universidad Politécnica 

Madrid (UPM) de handen in mekaar om samen onderzoek te doen naar basketbal en 

personen met een verstandelijke beperking. Uit de verschillende projecten kwamen 

interessante bevindingen naar voor. Zo werd er een wetenschappelijk bewijs gevonden van 

een negatief verband tussen VE en basketbalprestatie en werden er voorstellen op tafel 

gelegd om het sportspecifieke classificatieproces mee vorm te helpen geven (eligibility 

proces).   

Hoe gebruik je deze praktijkgids? 
 

Deze praktijkgids is tot stand gekomen met dank aan het IDEAL-project. Het heeft als doel 

om de verzamelde kennis te delen met spelers en hun coaches. De inhoud van de praktijkgids 

focust op de sportspecifieke behoeften van VE-basketbalspelers. De gids is onderverdeeld in 

twee delen: 

 Ten eerste, wordt er uitgegaan van de specifieke vereisten van VE-basketbal. Met een  

focus op de organisatie van de sport en nadien de methodologische tips hoe 

trainingstaken en basketbaloefeningen aangeboden kunnen worden aan deze 

specifieke doelgroep; 

 Ten tweede worden 45 basketbalspecifieke oefeningen weergegeven, gestructureerd 

volgens de bijhorende doelstelling (Beslissingsproces, communicatie of adaptief 

gedrag & samenwerking). 
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Hoofdstuk 2: Basketbal voor personen met VE: Deelname op 

(inter)nationaal niveau 
 

Binnen VE-basketbal zijn er verschillende organisaties betrokken bij de organisatie van de 

competities. Op internationaal niveau organiseert de ‘Internationale Sportfederatie voor 

personen met een verstandelijke beperking’ (VIRTUS) wedstrijden voor verschillende 

sporttakken, waaronder basketbal. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het organiseren 

van de Global Games, waardoor de mogelijkheden voor training en competitie voor atleten 

met VE, syndroom van Down of autisme worden uitgebreid. De meeste disciplines die onder 

de verantwoordelijkheid vallen van VIRTUS, zijn niet opgenomen in het programma van de 

Paralympische Spelen (Leardy et al, 2018). Het doel van VIRTUS is om nationaal en 

internationaal de deelname van VE-atleten te bevorderen. Ze streven het principe na van 

normalisatie dat stelt dat mensen met VE beschouwd moeten worden als leden van de 

samenleving met dezelfde rechten, plichten en kansen als anderen (INAS, 2012). 

Special Olympics aan de andere kant, promoten op competitief-recreatief niveau het "Unified 

Sporten", dit op zowel nationaal als internationaal niveau. Binnen dit concept spelen atleten 

met en zonder een verstandelijke beperking samen in hetzelfde team. Ze trainen samen en 

nemen deel aan wedstrijden (Special Olympics, 2020). “Unified Sporten” is een mooi 

voorbeeld van hoe sport ingezet kan worden om de sociale integratie te bevorderen (Special 

Olympics, 2020). Basketbal Vlaanderen vzw coördineert het VE-Basketbal op Vlaams niveau 

en werkt daarbij nauw samen met Parantee-Psylos vzw.  

Hoofdstuk 3: Methodologische tips voor basketbalspelers met VE 

 

3.1. Beslissingsproces 
 

Basketbal, als teamsport, onderscheidt zich van andere sporten door het onvoorspelbare 

karakter en de hoge mate van variabiliteit binnen het spel (Iglesias, Cárdenas en Alarcón, 

2007). Daarom is het belangrijk dat spelers een situatie goed kunnen lezen en correcte 

beslissingen kunnen nemen. Ze moeten in staat zijn de meest relevante stimuli uit het 

geheel te selecteren en hierop gepast te reageren.   

 

Tijdens het spel zijn een reeks cognitieve vaardigheden vereist die hen in staat moeten stellen 

hun acties en gedragingen constant aan te passen aan de permanente veranderingen in de 

omgeving. Dit om succesvolle resultaten na te streven, zowel individueel als in teamverband. 

Daarnaast zijn de cognitieve niveau’s van uitermate belang bij de factor ‘tijd’ met name in het 

nemen van beslissingen. Op die manier dat reactietijden op prikkels en vervolgens de 

bijhorende beslissingen zo effectief mogelijk zijn en de sportprestatie daarbij geoptimaliseerd 

kan worden.   
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Onderzoek heeft aangetoond dat bovengenoemde cognitieve vaardigheden, naast het 

uitvoeringsproces, bij sporters met een verstandelijke beperking eerder beperkt zijn (Pinilla et 

al; 2016). Hierdoor is het noodzakelijk om individuele aanpassingen door te voeren om op een 

succesvolle manier beslissingen te kunnen nemen. In het algemeen moeten taken 

opgebouwd worden van minder naar meer complex. Het aanpassen van een taak, om de 

speler te helpen bij het beslissingproces, houdt in dat de mate van onvoorspelbaarheid en 

complexiteit aangepast dienen te worden. Volgens de conditioneringsparameters van het 

niveau van onvoorspelbaarheid in trainingsactiviteiten (Cárdenas. Conde-González en 

Perales, 2015), zouden volgende aanpassingen gemaakt kunnen worden: 

 

Figuur 1. Niveau van onvoorspelbaarheid bij trainingsactiviteiten (Cárdenas et al; 2015). 
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Figuur 2. Ontwikkeling van tijd, ruimte, handelingsvrijheid en numerieke relatie als variabelen van 
onvoorspelbare factoren in basketbaloefeningen   (Cárdenas et al; 2015). 

 

3.2. Communicatie 
 

Bij het bespreken van hoe de communicatie binnen opdrachten gebeurt, is het belangrijk om 

de lesgeefstijl van de coach te benadrukken (vb. Hoe hij/zij taken uitlegt, hoe feedback 

gegeven wordt tijdens opdrachten, hoe weergegeven wordt dat de taak eindigt, ...). Om dit te 

doen is het belangrijk dat de coach over een aantal communicatiecodes beschikt. Deze 

dienen ter aanvulling op de mondelinge informatie die ten allen tijde wordt gegeven.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Het gebruik van ondersteunende en alternatieve communicatiesystemen (SAAC) kan de 

informatie voor spelers ondersteunen en verduidelijken. Een van de meest gebruikte SAAC's 

in dit geval zijn pictogrammen (zie: www.pictotraductor.com). De pictogrammen kunnen 

worden gebruikt om de trainingsroutine te onthouden (zie figuur 3) of om de acties uit te leggen 

die bij een taak moeten worden uitgevoerd (zie figuur 4).  

Aangezien de volgorde van acties en taken kunnen verschillen, worden de pictrogrammen op 

een paneel gekleefd (bijvoorbeeld met velcro), waarbij de volgorde aangepast kan worden 

naargelang de inhoud van de training.  

- Verklein of vergroot de ruimte van het spel 
- Verklein of vergroot specifieke ruimtes in het basketbalspel 
- Creëer specifieke ruimte  (Vb. Creëer een specifieke ruimte waar 
de bal niet gesloten kan worden). 

Regels: 
- Verbodsregels (Vb. Je mag niet meer dan 2x dribbelen) 

- Provocatieregels (Vb. Je mag niet dribbelen) 
- Verplichtingsregels (Vb. Je moet 3x passen alvorens je mag 

afwerken op de ring) 
Technische vaardigheden: 

Voorwaarden voor de speler (Vb. Dribbelen met het niet-
dominante hand) 

 

Voorbeelden van communicatiecodes tijdens een trainingsmoment: 

 Hand opsteken = Alle spelers verzamelen in de middencirkel 

 Basketbalspecifieke technische codes als geheugensteun voor de spelers 

 Specifieke codes met een speler met autisme  
 

Beschikbare  

ruimte 

Handelings- 

vrijheid 
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Figuur 3. Voorbeeld van een trainingsroutine aan de hand van pictogrammen 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4. Voorbeeld van een routine tijdens een trainingstaak of opdracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Deze volgorde van pictogrammen 
betekent:  
1. Dribbel de bal 
2. Schiet op doel 
3. Neem een kegel  

Andere strategieën om communicatie aan te moedigen tijdens training: 
 Creëer verschillende verantwoordelijkheden binnen een trainingsseizoen (Vb. een 

groep verantwoordelijk voor de opwarming of cooling down, een groep die het 
materiaal verzamelt, ... ). 

 Creëer verschillende rollen binnen een opdracht (Vb. Scheidsrechter, buddy voor 
de spelers die hulp nodig hebben, ... ) 

 Maak gebruik van verbale communicatie binnen opdrachten om sociale interactie 
tussen spelers te bevorderen (Vb. Als slechts één speler mag praten tijdens de 
opdracht, zullen de andere spelers gestimuleerd worden om met visuele gebaren 
te communiceren)  
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3.3. Adaptief gedrag en samenwerking 
 

Wanneer we aan adaptief gedrag willen werken in basketbal, moeten we de autonomie en 

flexibiliteit van de spelers bevorderen. Dat wil zeggen dat we open taken moeten creëren waarin 

spelers de reeds geleerde vaardigheden op een creatieve manier kunnen ontwikkelen. Om adaptief 

gedrag en creativiteit te bevorderen, is het belangrijk om te zorgen voor succeservaring bij de speler. 

Nadien kan de perceptuele complexiteit van de taak geleidelijk aan toenemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de samenwerking tijdens de trainingssessie te maximaliseren, moet er tijdens het seizoen 

ingezet worden op opdrachten waarbij sociale interactie en gezamelijke probleemoplossing centraal 

staan. Op deze manier wordt er gewerkt aan het vermogen van ‘zelfstudie’ en ‘leren van mekaar’.  

 

 

 

 

 

 

 
Voorbeeld om zelfstudie te 

bevorderen 
 
Bied een opdracht aan waarbij de 
spelers zelf de lijnen van het 
speelveld in zich moeten leren 

opnemen en ontdekken (Gebruik  
op de lijnen waarvan spelers 
denken dat het de lijnen van het 
speelveld zijn en X voor de andere 
lijnen). 
  

Voorbeeld om van mekaar te 
kunnen leren 

 
Creëer een opdracht waarbij 
verschillende 
basketbalvaardigheden moeten 
geleerd en ingeoefend worden. Een 
speler met een perfecte 
werptechniek leert deze 
vaardigheid aan, aan een 
teamgenoot die over een perfecte 
balvaardigheid beschikt en vice 
versa. 

Voorbeeld om op een creatieve manier te werken aan het adaptieve gedrag 
 

In het begin van de opdracht wordt aan de speler gevraagd om individueel af te 
werken op doel. In een volgende fase moet de manier van afwerken elke keer 
verschillend zijn van de vorige (Vb. Als er de eerste keer via een lay-up werd 
afgewerkt, dient er een 2de keer afgewerkt te worden met een haakworp). Nadien 
worden er verdedigers aan het spel toegevoegd. De aanvallers moeten in elke 
situatie kiezen wat de best mogelijke manier is om af te werken.  
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APPENDIX 1  
 

A) Research projects subsidized in competitive public calls 

 

1. "Development of sports intelligence assessment tools: applications to the international 

basketball eligibility system for people with intellectual disabilities" (SELBADI), subsidized 

by the Ministry of Economy and Competitiveness in its call for the subprogram for non-

oriented fundamental research projects 2012. IP of the project at the UPM Dr. Javier 

Pérez Tejero. File number DEP2012-33649. Duration 02/01/13 to 01/31/16. 

 

2. “Intellectual Disability and Equal Opportunities for Active and Long-Term Participation in 

Sport (IDEAL)”, subsidized in the ERASMUS + program of the European Union 2018-

2020. Project coordinating entity: Catholic University ol Leuven (KUL), member entities of 

the International Paralympic Committee (IPC) project, International Sports Federation for 

People with Intellectual Disabilities (INAS), University of Gävle (Sweden), University of 

Reykjavik (Iceland) , University of Essex (UK), University of Canterbury (UK), Jozef 

Pilsudski University (Poland) and UPM (CEDI). IP of the project at the UPM Dr. Javier 

Pérez Tejero. File number 590514-EPP-1-2017-1-ES-SPO-SCP. Duration 01/01/2018 to 

12/31/2020. https://www.idealproject.org/ 

 

B) Scientific articles 

 

1. Pérez-Tejero J., Pinilla J; & Vanlandewijck Y. (2015). Perfil del rendimiento en el 

campeonato del mundo de baloncesto (Ankara 2013) para personas con discapacidad 

intelectual: Implicaciones en el sistema de elegibilidad. Revista Iberoamericana de 

Psicología del Ejercicio y el Deporte, 10(2), 187-192.  

 

2. Pinilla J., Pérez-Tejero J., Van Biesen D; & Vanlandewijck Y. (2015). Performance 

variability in basketball players with intellectual impairment: Ankara World 

Championships 2013 analysis. Revista de Psicología del Deporte, 24, Suppl 1, 77-83. 

 

3. Pinilla J., Pérez-Tejero J., Sampedro J., Refoyo I., Lorenzo A., Lorenzo J; & 

Vanlandewijck Y. (2016). Influence of intellectual impairment (II) on basketball 

players´capacity to solve a game situation: towards evidence-based classification 

systems in II-basketball. Psychology, Society & Education, 8(2), 252-265. 

 

4. Pinilla, J; Pérez-Tejero, J; Van Biesen, D; & Vanlandewijck, Y. (2016). Effect of 

Intellectual Impairment on Basketball Game-Related Statistics. Collegium 

Antropologicum, 40(4), 279-284. 

 

5. Pérez Tejero, J., Polo, I., Pinilla Arbex, J., & Coterón, J. (2017). Coaches´ and referees´ 

opinion about the influence of intellectual impairment on fundamental basketball 

activities. Psychology, Society & Education, 9(3), 469-480. 

 

6. Pinilla, J., Pérez-Tejero, J., & Van Biesen, D. (2017). Basketball game related statistics 

that discriminate between players with intellectual impairment and able-bodied players. 

Revista de Psicología del Deporte, 26(3), 0113-0119. 
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7. Polo, I; Pinilla, J; Coterón, J; & Pérez-Tejero, J. (2017). Impact of intellectual impairment 

on basketball performance through coaches and referees´ opinion: a qualitative 

approach. Revista de Psicología del Deporte, 26, 149-155. 

 

8. Pérez Tejero, J., Pinilla, J., Van Biesen, D., Polo, I., Janssen, L & Vanlandewijck, Y. 

Cognitive development and decision making in basketball: a comparison between 

players with and without intellectual impairment and across different age-categories. 

International Journal of Environmental Research and Public Health (submitted). 

 

C) Academic contributions 

Doctoral dissertations 

1. “Influence of intellectual impairment on basketball performance”. Doctoral candidate: 

Javier Pinilla Arbex. PhD program in "Sciences of physical activity and sport", with the 

qualification of "Outstanding cum laude" with international mention. Director: Javier 

Pérez Tejero. Date of reading: April 24, 2017. UPM 2018 doctorate award for the best 

doctoral thesis defended at the INEF. 

 

2. “Relationship between sports performance and cognitive abilities of basketball players 

with intellectual disabilities”. Doctoral candidate: Ignacio Polo Más. Doctoral program in 

"Physical Activity and Sports Sciences", with the qualification of "Outstanding cum 

laude". Director: Javier Pérez Tejero. Reading date: March 9, 2020. 

Master thesis in sport sciences UPM 

1. Questionnaire on the perception of coaches about basketball for people with intellectual 

disabilities. Author, Ignacio Polo Más. Director, Javier Pérez Tejero. Academic year 

2013/2014. Rating: outstanding. 

Bachelor thesis in sport sciences UPM 

1. Basketball and intellectual disability: design and evaluation of a practical proposal. Author, 

Pilar Platas Briz. Director, Javier Pérez Tejero. Academic year 2019/2020. Rating: 

remarkable. 

2. Decision making in basketball: applications from intellectual disability. Author Carla Díaz 

Caro. Director, Javier Pérez Tejero. Academic year 2018/19. Rating: remarkable. 

 

D) Congresses contributions 

Oral communications 

1. Pérez Tejero, J., Pinilla, J., & Vanlandewijck, Y. C. (2014). Eligibility sistems in 

basketball for people with intellectual disability: Performance profile in the world 

championship Ankara 2013. XIV Congreso Nacional y I Congreso Internacional de 

Psicología de la Actividad Física y del Deporte, Cáceres, España. 

 

2. Pinilla, J., Pérez Tejero, J., & Vanlandewijck, Y. C. (2014). Impact of intellectual 

disability on performance in high-level basketball: comparing stats of Senior, Junior 
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and  Intellectual Disability World Championships. In Reina, R. & Pérez-Tejero, J. (Eds.) 

European Congress of Adapted Physical Activity – EUCAPA 2014: book of abstracts. 

Publicaciones del CEDI – 5 Series. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. 

 

3. Pinilla, J., Pérez Tejero, J., & Vanlandewijck, Y. C. (2014). Análisis de la variabilidad del 

rendimiento en jugadores de baloncesto con discapacidad intelectual. Campeonato del 

mundo Ankara 2013. Paper presented at the VII Iberian Congress on Basketball, CIB 

2014, Madrid, Spain. Madrid, Spain. 3-6 de septiembre de 2014. 

 

4. Pinilla, J., Pérez-Tejero, J., Gómez, M.A., Van Biesen, D., Vanlandewijck, Y.C. (2015). 

A discriminant function to classify basketball teams with and without intellectual 

impairment through game statistics. Paper presented at the VISTA Conference, Girona, 

Spain. Organized by the International Paralympic Committee, October, 8th-10th. 

 

5. Polo, I., Pinilla, J, Lamata, C, Coterón, J. (2016). Impact of intellectual impairment on 

basketball performance through coaches´ opinion: a qualitative approach. VIII Congreso 

Iberoamericano de Baloncesto, Universidad de Huelva, España. 

 

6. Pinilla, J., Pérez-Tejero, J., Van Biesen, D. & Vanlandewijck, Y. (2016). Game-related 

statistics that discriminate between basketball players with intellectual impairment and 

able-bodied players. VIII Congreso Iberoamericano de Baloncesto, Universidad de 
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