
Onderwijs in bewegen op de basisschool – basiskennis voor de vakspeci-
alist bewegingsonderwijs is een rugzak gevuld met praktische tips, kennis en gereed-
schap om kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs te verzorgen. 

Lesgeven kun je niet aan de hand van een checklist. Er zijn geen recepten waardoor leer-
lingen aan het eind van het schooljaar de gewenste bewegingscompetenties laten zien. 
Wel zijn er ingrediënten om betekenisvolle bewegingslessen te ontwerpen, en die inhou-
delijk en kwalitatief goed te begeleiden. 

De bewegingsactiviteiten die vandaag om tien uur ’s morgens in één groep werken, wer-
ken niet automatisch ook binnen een vergelijkbare groep om twee uur ’s middags. En als 
bijvoorbeeld Monique afwezig is, leidt dit tot een compleet andere bewegingsdynamiek 
dan wanneer ze er wel is. 

Daarom moeten ontwerpers van beweegarrangementen en regisseurs van leerinterven-
ties gebruikmaken van de voorhanden kennis. Niet alles heeft bij iedereen, bij elke groep 
en in dezelfde context ook hetzelfde resultaat. Maar er zijn zéker hulpmiddelen. En deze 
uitdagingen pleiten voor een onderzoeks-geïnformeerde aanpak van het bewegingson-
derwijs. 

Dit boek is dan ook een oproep om daarmee aan de slag te gaan en de theorie en de we-
tenschappelijke kennis te integreren in de dagelijkse praktijk. Het biedt handreikingen die 
zeker impact hebben: tips en tools die hun praktische waarde steeds opnieuw bewijzen. 
Recente inzichten in het motorisch leren komen aan de orde, inclusief observatiemoge-
lijkheden en leerhulpstrategieën.

De basiskennis in dit boek helpt je bij het voorbereiden, verzorgen en evalueren van de 
lessen bewegingsonderwijs. Je kunt je verder verdiepen in de criteria voor kwalitatief goe-
de lessen in de gymzaal. 

Ieder hoofdstuk wordt geïllustreerd met foto’s, overzichtelijke tabellen, figuren en prak-
tijkvoorbeelden. Daardoor gaan de lessen bewegingsonderwijs op de basisschool echt 
leven.

Thema, spelen met gedrag – Thema biedt cursussen, trainingen, workshops, clinics 
en lessen aan op het gebied van bewegen, onderwijs en psychologie. Dit kan een work-
shop zijn als onderdeel van een opleiding, een training ter verbetering van de kwaliteit of 
het onderhouden van kennis en vaardigheden. Wilt u mensen prikkelen door een ande-
re kijk op een onderwerp, kennis laten maken met nieuwe ontwikkelingen of sturen op 
groepsprocessen?

Van ontwikkelingspsychologie en motorisch leren tot veilig omgaan met de trampoline in 
de gymzaal. Spelen en bewegen met kleuters, een clinicaanbod Rots en Water, Motorische 
Remedial Teaching en psychomotoriek. Van de complete leergang bewegingsonderwijs 
voor het basisonderwijs tot het begeleiden van bewegingsonhandige kinderen. Een breed 
scala aan mogelijkheden met daarin altijd een praktische inslag.

Spelen met gedrag is onze uitdaging
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Woord vooraf

Waarom dit boek?
Het bewegingsonderwijs is momenteel volop ‘in beweging’. Naast de herziening van de leergang 
vakbekwaam bewegingsonderwijs via de pabo hebben ook recente wetenschappelijke inzichten 
een nieuw boek wenselijk gemaakt. Dit boek is met nieuwe inzichten geschreven en dient als ba-
sis voor (pabo)studenten die geïnteresseerd zijn in het verzorgen van onderwijs aan bewegende 
kinderen.

De nadruk in dit boek ligt op het creëren en realiseren van een betekenisvolle speel- en be-
weegomgeving. Een leeromgeving met uitdagende bewegings- en belevingsmogelijkheden voor 
ieder kind. Het boek gaat in op verantwoord organiseren en didactisch handelen. Het bevat aan-
wijzingen, richtlijnen en suggesties voor praktisch handelen, waarmee leerprocessen worden ge-
optimaliseerd en gewenste bewegingsgedragingen worden bereikt.

Kortom: het boek bundelt bestaande kennis ván en nieuwe wetenschappelijke inzichten ín het 
bewegingsonderwijs. Het helpt je op weg om deskundig en bekwaam te worden in het ontwerpen 
en aanbieden van betekenisvolle en gedifferentieerde lessen bewegingsonderwijs.

Visie in dit boek
In Onderwijs in bewegen op de basisschool staat het kind centraal. De individuele ontwikkeling 
van de leerling is het vertrekpunt. Steeds wordt geprobeerd de leerling uit te dagen om zijn eigen 
grens op te zoeken. De aangereikte didactische handvatten hebben met name betrekking op 
het optimaliseren van de meervoudige bewegingsbekwaamheid en de daarmee samenhangende 
sociale ontwikkeling.

Het mooie van in beweging zijn is dat het zorgt voor het ontmoeten en ontdekken van nieuwe 
situaties en het opdoen van ervaringen. Kinderen worden hierdoor uitgedaagd om hun opgedane 
kennis en ervaring toe te passen, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen tot autonome en com-
petente individuen. Maar je bent als individu ook kwetsbaar wanneer je in beweging bent. Alles 
wat je doet is direct zichtbaar en kan leiden tot faalangst of trauma’s.

Als vakspecialist ben je je er bewust van dat de lijn tussen succes en falen soms heel dun is. We 
hebben de overtuiging dat leerlingen door de voorgestelde pedagogische en didactische aanpak 
en de beschreven leerinhouden en leeractiviteiten in de gelegenheid worden gesteld om posi-
tieve ervaringen op te doen binnen een dynamische bewegingscultuur. We hopen dat ze leren 
dat bewegen leuk is en dat wanneer ze vallen ze weer kunnen opstaan en een ervaring rijker zijn.

Dank
Dit boek is gebaseerd op (en een bewerking van) de ideeën en het gedachtegoed zoals uiteen-
gezet in Beter spelen en bewegen met kleuters, dat tot stand is gekomen vanuit een intensief 
samenwerkingsverband van experts. We bedanken iedereen die – bedoeld en onbedoeld – een 
bijdrage heeft geleverd aan dit boek.

Motto
Waar dit boek over gaat, wordt mooi verwoord door de psychiater Viktor E. Frankl: ‘Between sti-
mulus and response there is a space. In that space lies our power to choose our response.’ In deze 
reactie liggen onze mogelijkheden tot ontwikkeling en groei.

We hopen dat deze publicatie bijdraagt aan een leerzame en inspirerende verkenning van jouw 
mogelijkheden als vakspecialist bewegingsonderwijs.
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Leeswijzer
Deze tekst heeft een natuurlijke opbouw met inleidingen, informatie, voorbeelden en samenvat-
tingen. Omdat we zelf ook professionals zijn – we kennen de vraagstukken vanbinnen en vanbui-
ten en hebben er dagelijks in de praktijk mee te maken – was de professionele distantie af en toe 
moeizaam te handhaven. 

Eén boek: drie delen, vijftien hoofdstukken en ruim driehonderdvijftig bladzijden. Afhankelijk van 
je studiewensen, interesse of vraag kun je ervan gebruikmaken. Het boek hoeft niet noodzakelij-
kerwijs ‘in volgorde’ of ‘in zijn totaliteit’ gelezen of geleerd te worden. Welke kennis en informatie 
je in jouw rugzak stopt, is persoonlijk.

Uitgangspunt bij het schrijven van dit boek is dat de kennis en informatie die zijn opgenomen in 
de Kennisbasis Bewegingsonderwijs bekend zijn. Je hebt dus al enige ervaring met het bewegen 
van jonge kinderen en het aanbieden van beweegactiviteiten aan leerlingen uit de midden- en 
bovenbouw van de basisschool.

Het eerste blok (hoofdstuk 1-5) gaat over het aanbieden van bewegingsactiviteiten. Hier worden 
de drie hoofdrolspelers ten tonele gevoerd: de les, de leerling en de leerkracht. Dit is de centrale 
kern waarin het allemaal gebeurt. In dit deel krijg je onmisbare tools aangereikt voor het inrichten, 
instrueren en organiseren van bewegingslessen.

Het tweede blok (hoofdstuk 6-10) zoomt in op het reguleren van bewegingsactiviteiten en het ge-
ven van leerhulp. In dit tweede blok komt de praktijk met diverse handelingstheorieën, perspec-
tieven en manieren van kijken naar bewegen indringend aan bod. Je wordt ondergedompeld in de 
praktijk en maakt kennis met vragen en dilemma’s die je tegenkomt in het bewegingsonderwijs.

Blok drie (hoofdstuk 11-15) bespreekt de rol van de vakspecialist bewegingsonderwijs in breed 
perspectief. Dit afsluitende blok stelt de thema’s van het bewegingsonderwijs aan de orde. Kin-
deren leren de wereld, zichzelf en elkaar ontdekken door bewegen en spelen. Ze vroegtijdig laten 
kennismaken met kwalitatief goed bewegingsonderwijs draagt bij aan hun algehele ontwikkeling 
en gezondheid. De kans is dan groter dat ze ook later blijven bewegen. Dit vraagt het maken van 
beredeneerde keuzes en een onderbouwde visie op het onderwijs in bewegen.

Gymmen is veel meer dan bewegen alleen. Bewegingsonderwijs maakt het mogelijk om de alge-
hele ontwikkeling van het kind zichtbaar te maken en daarop te anticiperen. Niet het bewegen 
maar de leerling in al zijn facetten staat centraal in de gymles. De leerling wordt steeds uitge-
daagd om bewegend de wereld te verkennen en te ervaren wat wel en nog niet lukt, zodat er een 
wil en gevoel ontstaan om nieuwe vaardigheden te leren.

Blok 1    Het aanbieden van bewegingsactiviteiten

Dit eerste blok voert de drie hoofdrolspelers ten tonele: de les, de leerling en de leerkracht – de 
kern waarin het allemaal gebeurt. Je krijgt onmisbare tools aangereikt voor de praktijk van het 
bewegingsonderwijs.

Hoofdstuk 1 bespreekt de criteria voor een goede les, waarin onze visie op het bewegingsonder-
wijs doorklinkt. We besteden aandacht aan wat er allemaal komt kijken bij het geven van kwali-
tatieve en inhoudelijke lessen bewegingsonderwijs.

Hoofdstuk 2 gaat over het lerende vermogen van kinderen: de leer-kracht van de leerling. Een 
kind is in de basis volledig toegerust voor zijn ontwikkeling. Deze kind-kracht ontstaat vanuit drie 
psychologische basisbehoeften: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Door deze 
basisbehoeften gaan kinderen betekenisvolle relaties aan, willen ze het beste van zichzelf laten 



zien en ontwikkelen ze zich. Kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend. Deze nieuwsgierigheid 
is de basis van hun ontwikkeling. Het onderwijs in bewegen sluit aan bij wat ze als betekenisvol 
ervaren.

Hoofdstuk 3 gaat over de mogelijkheden die een leerkracht tot zijn beschikking heeft. De leer-
kracht waarvan de leerkracht gebruik kan maken, bestaat uit een gereedschapskist met tools om 
de bewegingsbeïnvloeding van een groep en de individuele leerling zo goed mogelijk te laten ver-
lopen. Er is aandacht voor de mogelijkheden om leerlingen effectief te begeleiden naar zelfsturing 
binnen bewegingssituaties.

Hoofdstuk 4 gaat over buiten spelen, de relatie ervan met bewegingsonderwijs, en risicovol spe-
len. Spelen is fundamenteel voor de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Spelenderwijs leren ze 
de wereld om zich heen steeds beter begrijpen. Het is de sleutel tot het ontwikkelen van vaardig-
heden die kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen.

Hoofdstuk 5 stelt principes aan de orde voor het borgen van veiligheid, die een rol spelen in de 
zorgplicht van de leerkracht. Wanneer de leerkracht met de kinderen aan het bewegen is, is er 
altijd een spanningsveld tussen het beoogde nut, de motorische en sociale ontwikkeling van een 
leerling, en het daaraan verbonden risico. De veiligheid van een leerling in bewegingssituaties kan 
nooit volledig worden gegarandeerd. Het is en blijft spelen met risico’s.

Blok 2    Reguleren en leerhulp

In het tweede blok komt de praktijk met diverse handelingstheorieën en manieren van kijken 
naar kinderen in beweging indringend aan bod. Je wordt ondergedompeld in de praktijk en maakt 
kennis met diverse mogelijkheden om kinderen beter te leren bewegen. 

Hoofdstuk 6 gaat over de indeling van bewegingsactiviteiten in leerlijnen die binnen het be-
wegingsonderwijs in Nederland breed worden gedragen. De twaalf leerlijnen die vallen onder 
kerndoel 57 van het SLO, geven structuur en overzicht en bieden veel variatiemogelijkheden bin-
nen de lessen bewegingsonderwijs. Dit hoofdstuk gaat daarnaast in op de ‘bewegingsthema’s’, 
‘bewegingsuitdagingen’ en verwante begrippen.

Hoofdstuk 7 beschrijft het motorische leren en welke aspecten bij het leren van motorische vaar-
digheden een rol spelen. Kinderen kunnen al veel, maar moeten ook nog veel vaardigheden leren. 
Dit is precies de vraag waarover het in dit hoofdstuk gaat: hoe leren kinderen bewegen en hoe 
worden ze er na verloop van tijd steeds beter in?

De uitdaging voor de theorieën over motorisch leren ligt in het begrijpen van hoe de hersenen 
erin slagen om de bijna oneindige variaties in bewegingsmogelijkheden te controleren en te be-
sturen. Verschillende vormen van motorisch leren worden onderscheiden, waarbij wordt aange-
geven wat de relevantie van het ‘nieuwe’ motorische leren is voor de praktijk.

In het bewegingsonderwijs gaan motorisch leren en motorische ontwikkeling hand in hand. Het 
kind ontdekt immers de wereld om zich heen op een actieve wijze. Hoofdstuk 8 beschrijft wat 
motorische ontwikkeling is en vertelt er vier grote verhalen over. Motorische leerprocessen zor-
gen ervoor dat kinderen steeds meer vaardigheden tot hun beschikking krijgen. Er wordt aan-
dacht besteed aan verschillende manieren waarop vaardigheden worden geordend, omdat deze 
indelingen waardevol zijn voor het maken van didactische keuzes.

Leerkrachten geven bijna continu ‘leerhulp’. Dit begrip staat in het centrum van het leerpro-
ces van het (bewegings)onderwijs. Daarom moet helder zijn wat er precies mee bedoeld wordt. 
Hoofdstuk 9 verduidelijkt het onderscheid tussen differentiëren, leerhulp en brede zorg, en be-
spreekt vijf verschillende leerhulpstrategieën.

Bewegingsonderwijs houdt zich bezig met de beïnvloeding van het bewegingsgedrag en heeft 
daarmee invloed op de ontwikkeling van kinderen. Dit is het thema van hoofdstuk 10. De bewe-
gingsontwikkeling, zowel kwantitatief als kwalitatief, verloopt voor ieder kind anders. Kinderen 
doen veel leerervaringen op tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Om positieve leerervaringen 



bij kinderen te realiseren, heeft de leerkracht een toolbox met methodische en didactische over-
wegingen en trucs om met behulp van bewegingsactiviteiten de verschillende talenten en kwali-
teiten van kinderen tot hun recht te laten komen.

Blok 3    De vakspecialist bewegingsonderwijs

Dit blok gaat over de rol van de vakspecialist in breed perspectief. Dit vraagt het maken van be-
redeneerde keuzes en een onderbouwde visie op het onderwijs in bewegen.

Hoofdstuk 11 gaat in op de ontwikkelingsdomeinen en de zone van de huidige en de naaste 
ontwikkeling. Actief experimenteren en de wereld verkennen zijn bepalend voor de ontwikkeling. 
De totale ontwikkeling van kinderen hangt samen met spelen en bewegen. Vanuit het spel en het 
actief bezig zijn ontdekken ze zichzelf en de wereld om zich heen.

Hoofdstuk 12 gaat over leerlingen die om verschillende redenen binnen het bewegingsonderwijs 
speciale zorg vragen. Zij hebben op school onze aandacht en deskundigheid het hardst nodig. 
Het is de verantwoordelijkheid van het gehele team dat deze brede zorg goed geregeld is. In dit 
hoofdstuk gaat het ook over het bewegingsonderwijs bekeken vanuit het perspectief van de or-
ganisatie.

Uit onderzoek komt naar voren dat de relatie tussen bewegen en het schoolse leren het best 
zichtbaar gemaakt kan worden wanneer gekeken wordt naar de executieve functies. Wat deze 
functies zijn en wanneer je ze nodig hebt komt in hoofdstuk 13 aan de orde. Dat gaat in op de 
invloed van bewegen op de verschillende ontwikkelingsdomeinen: de motorische, sociaal-emoti-
onele, fysieke en cognitieve ontwikkeling, waarna het hoofdstuk wordt afgesloten met bewegend 
leren.

Hoofdstuk 14 gaat in op verschillende opvattingen en de legitimatie van het vak. Wordt het bewe-
gen gezien als compensatie voor een bewegingsarmoedig bestaan of gaat het om het opbouwen 
van bewegingscompetenties? De ‘bewegingscultuur’ is een paraplubegrip voor alle situaties in 
de samenleving waarin het bewegen de dominante activiteit is. De school is voor kinderen de 
omgeving waarin ze, als ze niet thuis zijn, het grootste deel van hun tijd doorbrengen. Het is ook 
een omgeving die op verschillende manieren invloed heeft op hun beweeg- en sportgedrag. Het 
bevorderen van een gezonde leefstijl krijgt op basisscholen steeds meer aandacht. Kinderen die 
lekker in hun vel zitten, presteren namelijk ook beter. Voor het bewegingsonderwijs liggen hier 
grote kansen.

Hoofdstuk 15 zoomt in op de motorische ontwikkeling, die wordt opgevat als het leerproces 
waarin een scala aan motorische vaardigheden wordt verworven. Fundamentele vaardigheden 
zijn waardevol voor het deelnemen aan lichamelijke activiteiten. Kinderen met een vaardig-
heidsniveau onder een kritische drempel zullen minder succesvol zijn in bewegingsactiviteiten en 
eerder afhaken bij lichamelijke activiteiten.

Gebruik dit boek over bewegingsonderwijs in de basisschool als studieboek, naslagwerk, leidraad 
of ter verdieping. Maar vergeet uiteraard niet: het echte leren gebeurt in de praktijk.

Veel plezier in de zaal!



BLOK 1BLOK 1
Aanbieden van  
bewegingsactiviteiten



Hoofdstuk 1 Een goede les bewegingsonderwijs 

Hoofdstuk 2 Leer-kracht van het kind 

Hoofdstuk 3 Leer-kracht van de leerkracht

Hoofdstuk 4 Buiten spelen

Hoofdstuk 5 Veiligheid en aansprakelijkheid

Dit eerste blok voert de drie hoofdrolspelers ten tonele: de les, de leerling en de leerkracht. Je 
krijgt de tools aangereikt voor het inrichten, instrueren en organiseren van bewegingslessen. 

Hoofdstuk 1 bespreekt eerst de criteria voor een goede les aan de hand van voorbeelden. De les-
voorbereiding en de verschillende aan te brengen accenten passeren daarna de revue. Tot besluit 
kijken we terug op de gegeven les aan de hand van drie centrale vragen.

Hoofdstuk 2 staat uitgebreid stil bij de leer-kracht: het lerende vermogen van een kind. Beweeg-
motieven en leerbehoeften spelen een rol. Een op ontwikkeling gerichte mindset wordt bena-
drukt aan de hand van voorbeelden, waarna de belangrijkste breinprincipes worden besproken.

Hoofdstuk 3 belicht de handige en vooral praktische gereedschappen van de vakspecialist: orga-
nisatievormen, begeleidingsstijlen en handvatten om zelfsturend vorm te geven aan bewegings-
lessen. Zelfsturend leren draagt niet alleen bij aan het verhogen van de leerprestatie, maar heeft 
ook een positief effect op de motivatie.

Hoofdstuk 4 gaat over buiten spelen – de relatie tussen bewegingsonderwijs en ‘scharreltijd’ – en 
het begeleiden van risicovol spelen. 

Hoofdstuk 5 sluit dit blok af met ‘veiligheid en aansprakelijkheid’, facetten van de zorgplicht bin-
nen de praktijk van het bewegingsonderwijs. 

OPENINGSCASUS

Carolien zit aan de keukentafel. Haar stagebegeleider heeft haar gevraagd of ze haar stagegroep 
morgen een gymles wil geven. Dat lijkt haar leuk. Thuisgekomen denkt ze er nog eens goed over 
na. Op de opleiding zijn ‘bewegende kinderen’ al een aantal keren aan bod gekomen. Haar ove-
rige kennis tot nu toe heeft ze opgedaan tijdens de eerste lessen van de door haar gekozen Leer-
gang Vakbekwaam Bewegingsonderwijs. Het moet wel leuk zijn, en veilig. De activiteiten moeten 
dus niet te gevaarlijk maar wel aantrekkelijk zijn. Carolien denkt: ik kan wel zeggen hoe ze het 
moeten doen en dat ze goed moeten opletten en niet te veel risico’s moeten nemen, maar ja, het 
zijn wel kinderen; wat weet ik eigenlijk al van kinderen in beweging?

Ze denkt erover na en besluit een gymles te geven met vier verschillende activiteiten en spelletjes, 
dezelfde indeling die Angela vorige week heeft gebruikt. Carolien kiest voor een pylonnentref-
balspel, klimmen en klauteren, acrobatiek met mediakaarten, en vormen van springen. Ze gaat 
enthousiast op zoek naar informatie over de gekozen activiteiten.
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BLOK 1: AANBIEDEN VAN BEWEGINGSACTIVITEITEN

BLOK BLOK 22
Reguleren en Reguleren en 
leerhulpleerhulp



Hoofdstuk 6 Leerlijnen 

Hoofdstuk 7 Motorisch leren

Hoofdstuk 8  Motorische ontwikkelingen

Hoofdstuk 9  Leerhulp

Hoofdstuk 10 Kijken naar kinderen

In het tweede blok komt de praktijk met diverse handelingstheorieën, perspectieven en manieren 
van kijken naar bewegen indringend aan bod. Je wordt ondergedompeld in de praktijk en maakt 
kennis met vragen en dilemma’s die je tegenkomt in het bewegingsonderwijs.

We beoordelen ook verschillende theorieën op hun waarde voor de praktijk. Dit tweede blok 
behandelt de onderwerpen die in vorige hoofdstukken de revue zijn gepasseerd op een geïnte-
greerde manier.

Hoofdstuk 6 gaat in op leerlijnen, bewegingsthema’s en -uitdagingen. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de kenmerken van motorisch leren en zoomt in op verschillende vormen 
van expliciet en impliciet leren. 

Hoofdstuk 8 gaat in op verschillende manieren waarop naar motorische ontwikkelingen wordt 
gekeken. 

Hoofdstuk 9 licht strategieën voor het verlenen van leerhulp toe, enkele aan de hand van situaties 
in de praktijk en met aandacht voor de fijnmotorische vaardigheid van het schrijven. 

Hoofdstuk 10 diept het thema ‘kijken naar kinderen’ uit vanuit praktisch perspectief.

OPENINGSCASUS

Carolien loopt nu al een tijdje stage en krijgt steeds meer grip op de kinderen, haar werk in de 
klas en de cultuur op school. Bij de gymles, na een korte instructie en het indelen van de groep-
jes, gaan de kinderen direct aan de slag. Vorig jaar had ze nogal eens het gevoel dat ze handen 
tekortkwam. Maar nu heeft ze bij het aanbieden de functies in de groepjes al verdeeld en kunnen 
de kinderen na het startsein direct beginnen. Carolien is ontspannen en kan door de zaal lopen: 
ze merkt dat ze haar handen vrij heeft. Dat voelt goed!

Ze merkt dat op deze school het bewegen en een gezonde leefstijl hoog in het vaandel staan. 
Heel anders dan op haar vorige stagescholen. Het verbaast haar dat iedere school zo anders om-
gaat met het bewegingsonderwijs. Kinderen hebben toch recht op twee keer gym in de week? 
En hoe zit het met leerdoelen? Ze weet wel dat je niet kunt blijven zitten op het niveau van be-
wegingsvaardigheden, maar het is toch wel een echt leervak. Op haar eerste stageschool kregen 
de oudere kinderen hoofdzakelijk spel in de gymzaal. De toestellen kwamen nauwelijks uit de 
berging. Op haar vorige school hadden de kleuters iedere week ‘een reis rond de wereld’ in een 
bewegingsbaan. Nu ziet ze dat het ook anders kan en vraagt ze zich af hoe dit wettelijk geregeld 
is en wat er allemaal nog meer bij komt kijken.



BLOK BLOK 33
De vakspecialistDe vakspecialist
bewegingsonderwijsbewegingsonderwijs



Hoofdstuk 11  Totale ontwikkling

Hoofdstuk 12  Brede zorg

Hoofdstuk 13  Belang van bewegen 

Hoofdstuk 14  Visie op de huidige bewegingswereld 

Hoofdstuk 15  Motorische ontwikkeling 

Gymmen is veel meer dan bewegen alleen. Bewegingsonderwijs maakt het mogelijk om de alge-
hele ontwikkeling van het kind zichtbaar te maken en daarop te anticiperen. Niet het bewegen 
maar de leerling in al zijn facetten staat centraal in de gymles. De leerling wordt steeds uitge-
daagd om bewegend de wereld te verkennen en te ervaren wat wel en nog niet lukt, zodat er een 
wil en gevoel ontstaan om nieuwe vaardigheden te leren.

Dit derde en afsluitende blok stelt de thema’s van het bewegingsonderwijs aan de orde. Kinderen 
leren de wereld, zichzelf en elkaar ontdekken door bewegen en spelen. Ze vroegtijdig laten ken-
nismaken met kwalitatief goed bewegingsonderwijs draagt bij aan hun algehele ontwikkeling en 
gezondheid. De kans is dan groter dat ze ook later blijven bewegen.

Hoofdstuk 11 gaat in op verschillende ontwikkelingsdomeinen. Wat een kind leert, sluit aan op 
wat het al kan en weet. Herhaling, maar dan steeds net een beetje anders, speelt binnen het be-
wegingsonderwijs een grote rol. 

De geformuleerde uitgangspunten worden uitgewerkt in hoofdstuk 12: wat betekenen verschil-
lende visies op het bewegingsonderwijs voor de praktijk en specifiek voor leerlingen die extra 
aandacht nodig hebben? 

De relatie met het schoolse leren wordt aan de orde gesteld in hoofdstuk 13. 

Hoofdstuk 14 beschrijft aan de hand van de landelijk vastgestelde kerndoelen voor het basison-
derwijs de legitimatie en de functies van het vak. 

Hoofdstuk 15 belicht de motorische ontwikkeling en zoomt in op de meervoudige bewegings-
competentie. 

OPENINGSCASUS

‘Geef jij morgen de gymles?’, vraagt meester Henk van groep 5 aan zijn stagiaire. 

‘Ja, leuk!’, zegt Carolien. ‘Maakt het uit wat ik ga doen? Moet ik ergens rekening mee houden?’ 

‘Nee, je hebt inmiddels al flink wat ervaring met gymlessen geven, dus kies zelf de activiteiten 
maar. Bepaal zelf hoe je de les organiseert en voor welke instructievormen je kiest. Na afloop wil ik 
kort met je terugkijken op hoe de les is verlopen, maar ik ben vooral benieuwd naar de keuzes die 
je hebt gemaakt. Waarom heb je bepaalde activiteiten gekozen en op die manier aangeboden? 
Wat vind je belangrijk bij het geven van lessen bewegingsonderwijs en hoe zie ik dit als observator 
terug tijdens de les?’ 

‘Oké, je wilt na afloop van de les praten over mijn visie op het vak, hoe mijn keuzes tijdens de les 
zich daartoe verhouden en welke rol ik als vakspecialist hierin kan spelen.’

‘Precies, je geeft interessante lessen die de kinderen leuk vinden en doet dit op een herkenbare 
manier. Ik ben benieuwd waarom je het steeds op deze manier doet.‘



Onderwijs in bewegen 
op de basisschool

Basiskennis voor de vakspecialist bewegingsonderwijs

Wil je met nog meer enthousiasme en motivatie bewegingslessen te geven? 

Wil je ervaren dat een les beter loopt en dat er meer beleving is bij de kinderen?

Wil je zien dat leerlingen gerichter oefenen en meer leren?

Wil je met meer vertrouwen in eigen kunnen in de zaal staan?

Antwoorden op deze en andere praktische vragen vind  
je met sprekende voorbeelden, illustratieve 
afbeeldingen en foto’s toegelicht. 

Ook vragen als:

Waarom is bewegen voor kinderen (zo) belangrijk?

Wat zijn de criteria van een goede les?

Hoe bepaal je de opbouw en volgorde binnen activiteiten?

En hoe varieer je zowel in arrangement als in uitvoering? 

...krijgen met concrete en praktische uitwerkingen de aandacht die ze verdienen.

Verder worden recente inzichten in motorisch leren en diverse leerhulpstrategieën be-
sproken

Onderwijs in bewegen in het basisonderwijs is een praktisch handboek met tools en 
handvatten om kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs te verzorgen.

Lesgeven kun je niet aan de hand van checklists. Er zijn geen recepten waardoor leer-
lingen aan het eind van het schooljaar de gewenste bewegingscompetenties laten zien. 
Wel zijn er ingrediënten om betekenisvolle bewegingslessen te ontwerpen, en die in-
houdelijk en kwalitatief goed te begeleiden.

De eerste oplage is beperkt, dus wees er snel bij!

Klik hier om te bestellen

Of neem een kijkje op de website

https://www.onderwijs-in-bewegen.nl/webshop/
https://www.onderwijs-in-bewegen.nl



