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Inleiding

Hoe kan het dat iedereen weet dat bewegen en spelen essentieel is voor de 
ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar dat het niet vanzelfsprekend 
onderdeel is van hun dag? Met mijn lectoraat Bewegen in en om School draag 
ik, Mirka Janssen, bij aan de missie ‘alle kinderen leren goed bewegen, 
bewegen met plezier en bewegen regelmatig’. De vakleerkracht bewegings-
onderwijs (primair onderwijs) en de docent lichamelijke opvoeding (voort-
gezet onderwijs) spelen een belangrijke rol in deze missie, omdat in Nederland 
bijna 100% van de kinderen naar school gaat. Mijn onderzoeksgroep doet 
daarom onderzoek dat bijdraagt aan het opleiden tot en nascholen van vak-
leerkrachten bewegingsonderwijs en docenten lichamelijke opvoeding. 
Samen met  collega’s van de opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding, 
en partners uit het werkveld, zorgen we dat deze kennis in de opleiding en het 
werkveld terechtkomt. Maar echte doorwerking van ons onderzoek komt 
pas tot stand als we duurzaam samenwerken: met kinderen en jongeren zelf, 
met professionals uit andere beroepsgroepen, met de werkgevers, met de 
(lokale) politiek, met andere onderzoekers van dezelfde discipline, met onder-
zoekers van andere disciplines (nationaal en internationaal) en met subsidie-
gevers. We moeten ervoor zorgen dat bewegen het nieuwe normaal wordt 
en niet als bijzaak wordt gezien. Als kinderen namelijk niet regelmatig 
bewegen, leren zij minder goed bewegen en beleven zij minder plezier aan 
bewegen. Want als het niet lukt, is het niet leuk. En als het niet leuk is, doe je 
het minder vaak. Daarmee komen zij in een negatieve spiraal, wat een nega-
tief gevolg heeft voor onder andere hun gezondheid, welbevinden en sociale 
contacten. In 2012 kwam de World Health Organisation (WHO) met het schok-
kende bericht dat jaarlijks 5,3 miljoen mensen overlijden aan ziekten direct 
gerelateerd aan te weinig bewegen, vergelijkbaar met het aantal doden door 
roken [1]. Genoeg reden voor actie, maar in 2020 bewoog 53% van de 
Nederlandse  bevolking nog steeds onvoldoende [2]. 
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Leeswijzer

In dit manuscript schets ik het probleem (Hoofdstuk 1), het bewegen in en om 
school als oplossing (Hoofdstuk 2) en hoe ons lectoraat de komende jaren 
daar met studenten en collega’s van de opleiding en partners uit diverse werk-
velden, het beleid en de wetenschap aan gaat werken (Hoofdstuk 3, 4 en 5). 
Dat doen we vanuit drie onderzoekslijnen: 1) beter leren bewegen; 2) passend 
bewegingsonderwijs, aanbod en zorg; en 3) meer bewegen in en om school. In 
het afsluitende hoofdstuk kom ik terug op de belangrijkste stappen om nu te 
nemen (Hoofdstuk 6). Veel leesplezier en neem vooral een ‘hasselbraampje’ 
per dag; bewegen en spelen schijnt ook goed te zijn voor   volwassenen!
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Met een ontzaglijk geronk kwam de bulldozer op Pluk af. Nog even… en hij zou 
de Torteltuin verwoesten. Maar hij stopte. De bestuurder kreeg van de anderen 
een handjevol hasselbramen. Toen gebeurde er iets wat Pluk niet had verwacht: 
de mannen gingen huppelen. Ze dansten tussen de stapels tegels door en ze 
holden achter elkaar aan en joelden en gilden, net als kleine jongens 
Uit: Pluk van de Petteflet (Annie M.G. Schmidt & Fiep Westendorp).
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1. Bewegen is (g)een luxe

 
In de medische wetenschap wordt gesproken over ‘exercise = medicine’, 
oftewel: bewegen als medicijn. Dat is mooi, maar eigenlijk zou er meer aan-
dacht moeten zijn voor bewegen als doel en als preventief middel. Recent 
onderzoek, onder andere van ons lectoraat, laat zien dat goed leren bewegen 
van belang is als basis voor het plezier in bewegen en regelmatig bewegen. 
Kinderen die voldoende en gevarieerd bewegen, ontwikkelen een betere 
 basis aan motorische vaardigheden [3]. Kinderen die goed kunnen bewegen, 
hebben meer plezier in bewegen. Als kinderen meer plezier in bewegen 
hebben, gaan ze vaker bewegen [4], wat een positief effect heeft op hun ge-
zondheid [5], zie figuur 1 [6]]. Deze figuur is een versimpelde versie van het 
model van Stodden [7, zie figuur 2], waarin de relatie tussen motoriek, 
bewegen,  fitheid, zelfbeeld en gewicht zijn samengevat. 

Minder kinderen leren goed bewegen
De laatste 30 jaar zien we echter een zorgelijke afname in de motorische vaar-
digheden van Nederlandse kinderen. Kinderen in groep 6 van de basisschool 
waren in 2017 minder motorisch vaardig dan kinderen in groep 6 in 2006, en 
de kinderen uit 2006 waren ook al minder vaardig dan de kinderen in groep 6 
in 1980 [8,9]. Deze zorgelijke trend is wereldwijd vergelijkbaar [10]. 

Figuur 1:

Positieve spiraal goed 

leren bewegen
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Figuur 2: 

Model van Stodden, 

vormgegeven door 

Kenniscentrum 

Sport & Bewegen

Sinds 2014 meten we vanuit het lectoraat jaarlijks de motorische vaardig-
heden van vijfduizend kinderen op 30 Amsterdamse basisscholen 
( MAMBO-cohort). Uit de data van het MAMBO-cohort blijkt dat 16% van de 
kinderen tussen 6-9 jaar al een matige of ernstige achterstand in de grof 
 motorische ontwikkeling vertoont, zie figuur 3. Deze achterstand blijkt bij 60% 
van de kinderen vier jaar later nog steeds te bestaan of zelfs verergerd te zijn. 
Het gaat dus niet vanzelf over. Van de kinderen die op 6-jarige leeftijd een 
leeftijdsconforme motoriek hebben, ontwikkelt 10% in de vier jaar daarop-
volgend alsnog een achterstand in de motoriek. Kinderen met overgewicht, 
 kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status (SES) en 
 kinderen uit stadsdelen met aandachtwijken zijn oververtegenwoordigd in de 
groep met een motorische achterstand.

Figuur 3: Percentage 6-9 jarige Amsterdamse kinderen met een motorische 

ontwikkeling conform leeftijd (groen), met een matige motorische 

achterstand (oranje) en met een ernstige achterstand (rood).



12 MIRKA JANSSEN

Minder kinderen en jongeren bewegen met plezier
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren plezier beleven aan bewegen, want 
als het leuk is, zullen ze vaker bewegen. Het plezier in bewegen ontstaat door 
het aangaan van bewegingsuitdagingen en daarbij succeservaringen opdoen. 
Dit betekent dat kinderen op hun eigen niveau uitgedaagd worden om te 
bewegen in een pedagogisch veilige omgeving. Kinderen die een achterstand 
hebben in de motorische ontwikkeling en dus minder goed kunnen bewegen, 
beleven over het algemeen minder plezier aan bewegen. Dat is goed te zien in 
contexten waarbij er een competitief of prestatieklimaat heerst. Tijdens de 
buitenspeelpauze op schoolpleinen of op buurtpleinen domineren de vaardi-
ge kinderen het spel [11,12]. Minder vaardige kinderen zijn snel ‘af’ of ‘uit’ en 
hebben daardoor minder mogelijkheden om mee te spelen en te bewegen. 
Deze kinderen staan de hele pauze naast de juf of naast de deur, wachtend 
totdat de pauze over is. Ook op de sportvereniging ligt vaak de nadruk op 
prestatie en selectie, en is de instapvaardigheid van kinderen met een achter-
stand in de motorische ontwikkeling over het algemeen te laag [13]. Voor 
 kinderen en jongeren die minder goed kunnen bewegen ontbreken in dit 
soort contexten de voorwaarden van sociale steun en succeservaringen [14], 
waardoor zij minder plezier aan bewegen beleven en deze contexten eerder 
zullen mijden. 

Minder kinderen en jongeren bewegen regelmatig
Kinderen en jongeren die minder plezier aan bewegen beleven, bewegen 
minder regelmatig. De beweegrichtlijn voor de jeugd is 60 minuten bewegen 
per dag, drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten en het 
voorkomen van veel stilzitten [2]. Landelijk voldoet slechts 61% van de kinde-
ren tussen 4-11 jaar daaraan [15]. Het percentage kinderen dat wekelijks 
deelneemt aan georganiseerde sport is vergelijkbaar, slechts 57% [16]. 
Kinderen brengen een groot deel van de dag zittend door (7,3 uur per dag) 
[16], wat 50%-60% van de tijd is dat kinderen wakker zijn. Bij 12- tot 18-jarigen 
is dat zelfs ruim 9 uur per dag. School is voor zowel kinderen als jongeren de 
voornaamste zitplek [17]: op de basisschool brengen kinderen gemiddeld 
65% van hun schooldag zittend door [18,19]. Er zijn verschillen tussen kinde-
ren en jongeren in het beweeggedrag. Bekende verschillen zijn geslacht, leef-
tijd en gewichtsstatus: jongens bewegen meer dan meisjes [20]. Jongere 
kinderen bewegen meer dan oudere kinderen; bij de overgang van het  primair 
onderwijs naar het voortgezet onderwijs neemt het beweeggedrag van 
 kinderen fors af [21]. In het voortgezet onderwijs voldoet slechts 50%  
van de jongeren tussen de 12 en 17 jaar aan de beweegrichtlijnen. Bij vmbo- 
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leerlingen is dat zelfs nog lager (46,4% van de jongens en 44,3% van de 
meisjes [2]). Kinderen en jongeren met overgewicht bewegen minder vaak 
dan kinderen en jongeren met een gezond gewicht [20]. 

Grootstedelijke context versterkt de complexiteit
De grootstedelijke context, zoals in Amsterdam, versterkt de complexiteit van 
de beweegarmoede. In 2019 had 12% van de Nederlandse kinderen over-
gewicht, terwijl in grootstedelijke gebieden zoals Amsterdam dat percentage 
een stuk hoger ligt, namelijk rond de 18% [22]. Nog niet de helft (49%) van de 
Amsterdamse kinderen in de basisschoolleeftijd beweegt 1 uur per dag, ten 
opzichte van 61% landelijk. In 2018-2019 ging 87% van de voortgezet-
onderwijsleerlingen in Nederland minimaal 4 dagen per week lopend of fiet-
send naar school. In Amsterdam geldt dat voor 67% van de leerlingen 
(havo- en vwo-leerlingen 77% en van de vmbo-leerlingen 52% [23]).

In de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost bewegen kinderen het minst vaak 
(circa 42%). In deze stadsdelen wonen veel families met een lagere sociaal-
economische status (SES). Deze ouders hebben een lager inkomen en lager 
opleidingsniveau. Kinderen van ouders met een lager inkomen sporten 
 gemiddeld minder vaak (1,8 uur per week ten opzichte van 3,2 uur per week 
voor kinderen van ouders met een hoger inkomen). Dat geldt ook voor 
 jongeren [24].

Helaas is het niet alleen de financiële drempel waardoor kinderen uit gezin-
nen met een lagere SES minder sporten. Daarnaast verkleinen omgevings-
verschillen de kans op buitenspelen en bewegen: deze families wonen vaker 
in wijken met minder voorzieningen om te bewegen en te sporten [25,26]. De 
samenhang tussen opleidingsniveau of SES, en beweeggedrag [27] werkt 
 generaties door. Zo blijkt dat kinderen gezonder blijven tijdens hun kindertijd 
bij moeders die meer onderwijs hebben genoten [28]. Er zijn ook culturele 
verschillen. Als ouders zelf minder vaak bewegen en sporten en minder erva-
ring met de omringende sport- en beweegcultuur hebben, krijgen hun 
 kinderen het bewegen als gewoonte en structureel onderdeel van de dag 
minder goed mee [20]. Ook opvoedstijl, genderstereotypering en kennis en 
vaardigheden over hoe het bewegen bij hun kinderen te stimuleren, is van 
 invloed op het beweeggedrag van hun kinderen [29].
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Figuur 4: Human Capital Model, opgemaakt door Kenniscentrum Sport & Bewegen
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Jong geleerd is oud gedaan
Goed leren bewegen, met plezier bewegen en regelmatig bewegen, beïnvloe-
den elkaar dus en zijn voorwaardelijk voor een leven lang met plezier 
bewegen. In de recente trendmonitor De Gezonde Generatie (2020) geeft 
echter nog niet een kwart van de jongeren aan dat ze het in de toekomst gaat 
lukken om voldoende te bewegen. Ze ervaren niet veel steun van hun omge-
ving, missen iemand om mee te sporten, vinden de kosten te hoog en ervaren 
tijdgebrek vanwege de druk om op school en werk te presteren [30]. Maar 
jong geleerd is oud gedaan: kinderen die op jonge leeftijd fysiek actief zijn, zijn 
dat veelal op latere leeftijd ook [31]. En dat vergroot de kans om een leven 
lang gezond te blijven en het risico op obesitas, hart- en vaatziekten, kanker 
en diabetes op volwassen leeftijd te verlagen [32]. 

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren
Regelmatig bewegen is niet alleen essentieel voor de gezóndheid van kinde-
ren en jongeren. Hun wereld wordt letterlijk groter en rijker als zij meer bewe-
gingsmogelijkheden hebben. In het Human Capital Model [33] (Figuur 4, [34]) 
zijn meer dan tachtig positieve effecten van bewegen en sporten beschreven 
op zowel fysiek als emotioneel, sociaal, persoonlijk, als cognitief vlak. Uiteraard 
staan deze waarden niet los van elkaar, maar beïnvloeden ze elkaar. Ook is 
hier aangegeven hoe sterk het bewijs daarvoor is, variërend van gebrek aan 
overtuigend bewijs tot solide bewijs [34]. Emotioneel gezien draagt bewegen 
bij aan: het welbevinden [35] en zelfvertrouwen [36] van kinderen en jonge-
ren; tevredenheid over en kwaliteit van hun leven [37] en het beter kunnen 
omgaan met stress en angst [38]. Kinderen en jongeren kunnen veel plezier 
beleven aan bewegen vanuit hun natuurlijke bewegingsdrang en de behoefte 
aan sociale interactie. Sociaal gezien draagt bewegen en sporten dan ook bij 
aan verbondenheid [39] en de mogelijkheid om sociale vaardigheden te ont-
wikkelen en vrienden te maken [40]. Op persoonlijk vlak draagt bewegen, en 
met name sporten, bij aan probleemoplossend vermogen [41], verantwoor-
delijkheid nemen [42] en veerkracht [43]. Op intellectueel vlak is er voldoende 
onderbouwing voor het effect van bewegen op de werking van de hersenen, 
zoals een betere doorbloeding [44], een hogere alertheid [45] en daarmee 
focus [46], snellere cognitieve processen [47] en betere ontwikkeling van 
 executieve functies [48], zoals plannen, snel schakelen, problemen oplossen 
en emoties onder controle houden. Executieve vaardigheden zijn belangrijk 
om succes te hebben in het leven [49]. Een beter functioneren van de 
 hersenen werkt niet een-op-een door op betere schoolprestaties [50], maar 
een kind kan over het algemeen beter tot leren komen als hij gezond is en 
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goed in zijn vel zit: mens sana in corpore sano, wat betekent ‘een gezonde 
geest in een gezond lichaam’ [51]. 

Samenvattend kunnen we stellen dat bewegen essentieel is voor de ontwik-
keling van onze jeugd. Er groeit echter een ongezonde generatie op; goed 
leren bewegen, met plezier en regelmatig bewegen is niet een vanzelfspre-
kend onderdeel van de dag voor kinderen en jongeren. En daar moeten wij, 
als volwassenen, verandering in brengen. 
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‘Vierenvijftig potten bramenjam,’ zei mevrouw Helderder trots. ‘Ik kon ze zo 
plukken in de Torteltuin!’ Later toen Pluk terugkwam zat mevrouw Helderder in 
de babybox en kraaide als een baby. Hij haalde meneer Pen erbij en die consta-
teerde dat mevrouw Helderder te veel jam had gegeten, hasselbramenjam. ‘Ik wil 
u een goede raad geven mevrouw Helderder: neem elke dag één hapje jam, een 
theelepeltje vol, meer niet. En hou de jam voor uzelf. Uw dochter Aagje heeft dit 
soort jam niet nodig!’ 
Uit: Pluk van de Petteflet (Annie M.G. Schmidt & Fiep Westendorp).
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2. Bewegen in en om school als oplossing

Het inzetten op bewegen in en om school is een oplossing die veel effect kan 
hebben op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar tot nu toe weinig 
effect heeft. Ook al is er veel kennis over de noodzaak en de positieve effec-
ten van bewegen voor de ontwikkeling van onze jeugd (zie hoofdstuk 1), de 
praktijk is weerbarstig. In 2018 deden de Nederlandse Sportraad, de 
Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving een geza-
menlijke oproep tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in 
onderwijstijd [52], maar daar is politiek nog geen gehoor aan gegeven. De 
Inspectie van het Onderwijs richt zich voornamelijk op de kwaliteit van het 
onderwijs ten aanzien van de cognitieve ontwikkeling van kinderen. In het 
rapport De Staat van het Onderwijs 2022 wordt het belang van de basis op 
orde aangegeven [53]. Helaas is er (weer) alleen aandacht voor taal-, reken- 
en burgerschapsvaardigheden. Uiteraard zijn goed leren lezen en rekenen, 
en burgerschapscompetenties belangrijk voor het meedoen in de maatschap-
pij, maar de focus op de cognitieve prestatie levert kinderen en jongeren 
stress op. De vergelijking tussen leerlingen en de focus op het ‘wegwerken 
van achterstanden’ heeft negatieve gevolgen voor het zelfbeeld en de motiva-
tie van kinderen en jongeren. Uit onderzoek van Unicef blijkt dat school de 
belangrijkste bron van stress is voor jongeren. Jongeren geven zelf aan dat zij 
onder andere sporten en bewegen nodig hebben om stress te verminderen 
[54]. Uit onderzoek van ons lectoraat blijkt dat kinderen tussen 9-12 jaar 
graag meer willen bewegen tijdens de schooldag, omdat ze zich blij voelen 
tijdens en na het bewegen en daarna weer beter aan de slag in de klas kunnen 
‘dan kan ik even mijn hoofd leegmaken’. Zij hebben vooral behoefte aan een 
extra buitenspeelmoment in de ochtend (tussen de geprogrammeerde bui-
tenspeelpauze (rond 10.00 uur) en de middagpauze (rond 12.00 uur) met de 
hele klas samen. Op de middelbare school willen leerlingen vooral meer 
bewegen om samen met andere leerlingen te zijn en plezier te hebben. Uit 
onze inventarisatie naar beweegmomenten op scholen bleek echter dat 
weinig scholen meer bieden dan een gymles en twee buitenspeelpauzes. Op 
scholen waar weinig beweegaanbod is, kunnen kinderen en jongeren dus on-
voldoende profiteren van de positieve effecten van bewegen. Daarnaast 
zorgen verschillen in gemeentelijk beleid voor ongelijkheid in het organiseren 
van bewegen in en om school [52]. 
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Onderwijs in het kader van welbevinden van kinderen en jongeren
Internationaal zien we meer aandacht voor bewegen in het onderwijs. In 
Finland is er bijvoorbeeld veel aandacht voor spelen en bewegen en outdoor 
learning. In Denemarken is er sinds 2014 een nationale wetgeving voor het 
Deense onderwijs waardoor scholen elke dag verplicht 45 minuten bewegen 
moeten aanbieden naast de reguliere pauzes en het bewegingsonderwijs. In 
Japan hebben de kinderen na iedere 50 minuten zittend leren, 10 minuten 
beweegtijd. Deze voorbeelden sluiten aan bij de visie op het belang van de 
verbinding tussen lichaam en geest (‘mens sana in corpore sano’). De laatste 
jaren komt daar meer aandacht voor. In 2015 riepen de Verenigde Naties op 
om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te 
zorgen dat tegen 2030 alle mensen vrede en welvaart genieten. Daarvoor 
stelden zij 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals), 
waaronder goede gezondheid, welbevinden en onderwijs van hoge kwaliteit 
[55]. Daar sluit het Unesco-rapport Futures of Education bij aan, waarin onder-
zoekers van over de hele wereld een advies schreven voor betere kansen voor 
kinderen in het onderwijs. Zij adviseren een focus op ‘floreren’ in plaats van 
presteren [56]. Deze holistische benadering sluit goed aan bij de Whole Child 
Approach, waarin het welbevinden van kinderen voorop staat (OECD). 
Welbevinden wordt daarbij multidimensionaal gezien, zowel lichamelijk en 
mentaal gezond, als veilig, gerespecteerd, opgenomen, gelukkig, en daarmee 
kunnen leren en presteren in het onderwijs [57]. Meer bewegen kan daar 
gezien de vele positieve effecten aan bijdragen. 

De Whole Child Approach wordt in Nederland door een aantal scholen en le-
rarenopleidingen, omarmd, waaronder door de Hogeschool van Amsterdam. 
Het brede perspectief op de ontwikkeling van kinderen roept de vraag op hoe 
scholen daar concreet vorm aan kunnen geven en wat dat van leraren(teams) 
vraagt. En dat leidt vervolgens weer tot de vraag hoe de lerarenopleidingen 
studenten daartoe op kunnen leiden [58]. Binnen de Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding (ALO), waar het lectoraat Bewegen in en om School 
onderdeel van is, wordt sinds 2018 gewerkt vanuit een nieuwe visie op het 
beroep van de vakleerkracht bewegingsonderwijs, die naadloos past binnen 
de Whole Child Approach. De kern van het beroep is lesgeven in bewegings-
onderwijs en dus kinderen beter leren bewegen. Daarnaast worden de stu-
denten opgeleid om in samenwerking met andere professionals binnen en 
buiten de school een bijdrage te leveren aan het gezond opgroeien van kinde-
ren: bijvoorbeeld door het inzichtelijk maken van de motorische ontwikkeling 
en leeropbrengsten van kinderen. En door ambassadeur of aanjager te zijn 
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van een cultuur waarin betekenis wordt toegekend aan het belang van goed 
leren bewegen, met plezier en regelmatig bewegen: bijvoorbeeld door het 
ontwerpen van een dynamische schooldag of de verbinding met verenigingen 
en buurtactiviteiten. Die veranderende rol van de vakleerkracht bewegingson-
derwijs of de docent LO, brengt uitdagingen met zich mee, zoals kennishiaten 
en handelingsverlegenheid. Deze uitdagingen pakken we op in de drie onder-
zoekslijnen van het lectoraat Bewegen in en om School. In hoofdstuk 3 be-
schrijf ik de uitdagingen in het goed leren bewegen van kinderen en jongeren. 
Vanaf 2023 is het wettelijk verplicht om 2 lesuren per week bewegingsonder-
wijs op de basisschool aan te bieden. Dat is een mooie stap, maar het is niet 
verplicht om deze uren te laten verzorgen door een vakleerkracht opgeleid op 
een Academie voor Lichamelijke Opvoeding en dus geen garantie dat kinde-
ren en jongeren goed leren bewegen. Ook is 2 uur bewegingsonderwijs onvol-
doende om kinderen met een motorische achterstand beter te leren 
bewegen. De uitdagingen ten aanzien van het plezier in bewegen door het 
bieden van passend bewegingsonderwijs, aanbod en zorg voor kinderen met 
een motorische achterstand, beschrijf ik in hoofdstuk 4. De uitdagingen die 
we hebben in het regelmatig bewegen door het creëren van meer beweeg-
momenten tijdens de schooldag, beschrijf ik in hoofdstuk 5. 
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3.  Welke uitdagingen hebben we in het goed 
leren bewegen van kinderen en jongeren?

De uitdagingen die vakleerkrachten bewegingsonderwijs en andere professio-
nals ervaren in het goed leren bewegen van kinderen, pakken we op in onder-
zoekslijn 1: Beter leren bewegen. Binnen deze onderzoekslijn doen we 
onderzoek naar factoren die bijdragen aan het beter leren bewegen van kin-
deren in de gymles. Het accent in deze onderzoekslijn is het leren bewegen, 
waarbij we de komende tijd inzoomen op diversiteit en inclusie in de gymles, 
pedagogische en didactische handvatten die daarvoor nodig zijn en technolo-
gie die de vakleerkracht ondersteunt in zijn handelen.   

Doelstelling bewegingsonderwijs
In Nederland krijgen kinderen 2 lesuren (meestal à 45 minuten) bewegingson-
derwijs op de basisschool. In het voortgezet onderwijs is een lesurentabel 
voor het vak Lichamelijke Opvoeding (LO), wat over de jaren gemiddeld neer-
komt op 2,5 lesuren voor vmbo, 2,2 lesuren voor het havo en 2 lesuren voor 
het vwo (lesuren van 40 à 50 minuten). Het doel van bewegingsonderwijs/LO 
is de leerlingen breed te introduceren in de bewegingscultuur. We spreken 
ook wel over ‘meervoudige deelnamebekwaamheid’, wat zich kenmerkt door 
beweegbekwaamheid (vaardig zijn in een zo breed en gevarieerd mogelijk be-
weegrepertoire), regelbekwaamheid (zelfstandig en/of met elkaar een be-
weegactiviteit op gang brengen en houden), omgangsbekwaamheid (samen 
met anderen bewegen en rekening houden met elkaar) en kennis en inzicht in 
beweeg- en sportsituaties (weten wat de regels zijn en hoe je die kunt aanpas-
sen, kennis over in hoeverre bewegen samenhangt met gezondheid, en zicht 
hebben op het sportaanbod). Deze brede doelstelling sluit aan bij de drie 
doeldomeinen van het onderwijs volgens Biesta [59]: 
• kwalificatie (bewegings- en spelvormen leren uitvoeren (PO) en bewegen 

verbeteren (VO));
• socialisatie (samen met anderen leren bewegen (PO) en bewegen regelen 

(VO));
• subjectificatie (de eigen bewegingsmogelijkheden in leren schatten (PO) 

en bewegen beleven (VO) [60-62]). 

Leerlingen leren hun beweegmogelijkheden ontdekken, ontwikkelen en 
 inpassen in beweegsituaties die passen bij hun ontwikkeling en leven. Dit 
proces draagt bij aan hun (totale) identiteit: dit ben ik en dit kan ik [63]. De 
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vorming van hun beweegidentiteit is dus een proces waarin een leerling zich 
leert te verhouden tot de beweeg- en sportcultuur. Dat gebeurt in eerste in-
stantie door ‘dingen te doen’: het leren deelnemen aan beweegsituaties. In 
grootstedelijke gebieden, zoals Amsterdam, hebben vakleerkrachten te 
maken met een toenemende diversiteit van jongeren in de gymles. Dat vraagt 
een breder palet aan vaardigheden van de vakleerkracht bewegingsonderwijs 
en de docent LO. Daarom zoomt het lectoraat in op onderstaand vraagstuk.

Vraagstuk 1: welke pedagogisch-didactische handvatten heeft een 
vakleerkracht nodig?
Vakleerkrachten hebben de behoefte aan kennis en handvatten om om te 
gaan met en recht te doen aan de diversiteit in sociaaleconomische status, 
taal, etniciteit, cultuur, religie, seksuele oriëntatie, fysieke mogelijkheden, cog-
nitieve verschillen, talenten, persoonlijkheidskenmerken en specifieke onder-
steuningsbehoeften van hun leerlingen. Voor sommige jongeren, veelal voor 
de (islamitische) meisjes, lhbtiq+-jongeren of voor de minder vaardige bewe-
gers, kan hun beweegervaring al negatief zijn, waardoor zij bewegen niet 
(meer) leuk vinden. Het bewegingsonderwijs kan de beweegervaringen van 
leerlingen positiever of negatiever maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 
57% van de volwassenen een (heel) positief beeld heeft van bewegingsonder-
wijs dat zij vroeger hebben gehad en 29% een neutraal beeld [64]. Maar ook 
dat met name negatieve ervaringen [65] en waargenomen competentie [66] 
in de jeugd blijvende invloed kunnen hebben op sport- en beweeggedrag, 
vooral voor meisjes. We onderzoeken welke aanpassingen ten aanzien van 
het pedagogisch-didactisch handelen docenten LO in het voortgezet onder-
wijs doen om een inclusieve gymles te realiseren, waarbij wordt afgestemd op 
de diversiteit van de leerlingen. We werken hierin samen met rolmodellen die 
met naschoolse beweegprogramma’s juist die jongeren weten te bereiken die 
in het bewegingsonderwijs minder gemotiveerd zijn om mee te doen. Als 
 bewegingsonderwijs niet aansluit bij de behoeften van leerlingen is de kans 
op een leven lang bewegen kleiner dan wanneer er wel aansluiting plaatsvindt 
[67]. Daarom richten wij ons in deze onderzoekslijn ook op hoe we het bewe-
gingsonderwijs kunnen inrichten voor een leven lang bewegen (vraagstuk 2).

Vraagstuk 2: hoe richt je bewegingsonderwijs in als basis voor een 
leven lang bewegen?
Gezien de brede doelstelling en de beperkte lesuren is het niet gek dat het 
bewegingsonderwijs een minder groot effect heeft op goed leren bewegen in 
vergelijking met specifieke motorische interventies [68, 69]. Ook is de basis 
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voor met plezier bewegen en regelmatig bewegen niet vanzelfsprekend 
gelegd in het bewegingsonderwijs. Het verhogen van de intensiteit in de 
gymles kan zelfs contraproductief werken op het beweegplezier [70]. Maar 
hoe richt je dan het bewegingsonderwijs in als basis voor een leven lang 
bewegen? Met de lectoraten van de vijf andere ALO’s verkennen we in 2022 
gezamenlijk dit onderwerp met als doel een dashboard bewegingsonderwijs 
ontwikkelen. Een dashboard bewegingsonderwijs met informatie over het be-
weeggedrag, het plezier in bewegen, beweegervaringen, motivatie van hun 
leerlingen binnen en buiten de gymles, zou waardevol kunnen zijn om het 
curriculum of lesplan bewegingsonderwijs aan te passen op de (individuele) 
behoeften van de leerlingen. Om de individuele vooruitgang in het leren 
bewegen te stimuleren, moet de taak passen bij de vaardigheid van het kind 
en moet er voldoende oefentijd zijn. De docent moet daarvoor per kind ob-
serveren wat een passende instructie, ondersteuning en feedback is. Een 
nauwkeurige observatie is namelijk een cruciale voorwaarde voor het geven 
van adequate leerhulp en dus het realiseren van kwalitatief hoogwaardig be-
wegingsonderwijs. Dat is een behoorlijke uitdaging voor vakleerkrachten met 
25-30 verschillende kinderen of jongeren in een les. Daarom wordt er sinds 
september 2021 samengewerkt met het Applied Centre of AI (HVA), waarbij 
studenten van de Master Data Science (UVA) werken aan een prototype om 
beelden in de gymzaal met kunstmatige intelligentie om te zetten in beteke-
nisvolle informatie voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Hoeveel 
beweegt een leerling? Op welk niveau? Wat is de positie van de vakleerkracht 
ten opzichte van de leerling? En kunnen we bijvoorbeeld ook sociaal gedrag in 
kaart brengen en daarmee gerichter feedback geven op de omgangs-
bekwaamheid van leerlingen in de les?
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Samenvatting uitdagingen onderzoekslijn 1: beter leren bewegen
In iedere les loopt het leerproces van een kind anders dan verwacht. Biesta 
pleit daarom voor openheid door in het onderwijs telkens opnieuw, in het 
directe contact met de leerlingen, te kiezen tussen verschillende leerdoelen. 
De keuzes die de vakleerkracht bewegingsonderwijs en de docent LO maakt, 
kan hij/zij gerichter maken als we in onderzoek beter zicht krijgen op de facto-
ren die bijdragen aan het beter leren bewegen van kinderen in de gymles. Dat 
doen we als lectoraat enerzijds door de dialoog met de leerlingen aan te gaan 
om hun persoonlijk perspectief op de bewegingsactiviteiten en hun redene-
ringen om al dan niet daadwerkelijk deel te nemen helder te krijgen. 
Anderzijds doen we dat door technologie te ontwikkelen die het handelen 
ondersteunt van de vakleerkracht bewegingsonderwijs en de docent LO. Hoe 
we recht kunnen doen aan de diversiteit tussen leerlingen door het lesplan 
bewegingsonderwijs en de pedagogische en didactische handvatten aan te 
passen op de behoeften van leerlingen en daarmee bij te dragen aan het 
goed leren bewegen, is daarom onze uitdaging voor de komende jaren in 
deze onderzoekslijn.
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4.  Welke uitdagingen hebben we om alle kinderen 
en jongeren met plezier te laten bewegen?

De uitdagingen die vakleerkrachten bewegingsonderwijs en andere professio-
nals ervaren als kinderen op jonge leeftijd al minder vaardig zijn, pakken we 
op in onderzoekslijn 2: Passend bewegingsonderwijs, aanbod en zorg. Binnen 
deze onderzoeklijn wordt onderzoek gedaan naar het signaleren van kinde-
ren met een motorische achterstand en welke aanpassingen in de gymles en 
welk aanbod of eventueel welke zorg nodig is om voor deze kinderen een ge-
zondere ontwikkeling te bereiken. Het accent in deze onderzoekslijn is 
het  inzicht krijgen in de ontwikkeling van een kind en ook het leren samen-
werken met andere professionals en ouders hierin.    

Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek
Op basis van langjarig onderzoek van ons lectoraat is in samenwerking met 
de basisscholen in Amsterdam en de Gemeente Amsterdam de 
Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek (OBM [71], zie figuur 5) ontwik-
keld. De route bestaat uit de stappen die nodig zijn om tot passend bewe-
gingsonderwijs, aanbod en passende zorg te komen voor een gezonde 
motorische ontwikkeling van kinderen. Voor het succesvol doorlopen van de 
OBM is het belangrijk dat alle betrokken professionals samenwerken. Vak- en 
groepsleerkracht, de intern begeleider op school, maar ook andere zorgpro-
fessionals die bij school betrokken zijn, zoals de jeugdarts en kinderfysiothe-
rapeut. Een goede samenwerking zorgt ervoor dat kinderen met een 
achterstand in de motorische ontwikkeling tijdig gesignaleerd worden en aan 
de inhaalslag kunnen beginnen. Die samenwerking is echter niet altijd 
vanzelfsprekend.

De OBM bestaat uit verschillende stappen. In groep 3 worden alle leerlingen 
met de 4-Vaardighedentest (een valide en betrouwbare motoriektest) ge-
screend. Met een ‘stoplichtmodel’ wordt het startpunt in de OBM bepaald: 

• Groen – de motorische ontwikkeling past bij de leeftijd van het kind.
• Oranje – er is een matige achterstand (3-15 maanden) ten opzichte van de 

leeftijdsconforme ontwikkeling.
• Rood – er is een ernstige achterstand van meer dan 15 maanden. 
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Figuur 5: 

Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek voor het primar onderwijs in Amsterdam
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Na interpretatie van de score op de motoriektest, overlegt de vakleerkracht 
bewegingsonderwijs met de groepsleerkracht en de intern begeleider over de 
vervolgstappen. Daarna volgt overleg met de ouders. Wordt het kind in zijn of 
haar dagelijks leven belemmerd door de motorische achterstand? Is dat terug 
te zien in de lessen bewegingsonderwijs, op het schoolplein, tijdens het bui-
tenspelen of in de thuissituatie? Met aanvullende informatie van de intern 
begeleider, de groepsleerkracht en de ouders ontstaat een totaalplaatje. 
Heeft het kind last van zijn/haar motorische achterstand, dan kan de onder-
steuningsvraag gesteld worden: welke begeleiding is nodig? Binnen of buiten 
de school? Door wie, wanneer en hoelang? 

Voor de kinderen met een matige motorische achterstand (oranje) verzorgt 
de vakleerkracht extra bewegingsaanbod, zoals Motorische Remedial 
Teaching of Gym+. Voor leerlingen met een ernstige motorische achterstand 
(rood) worden ook andere experts ingeschakeld, zoals de jeugdarts. De 
jeugdarts kent het kind, het gezin en de omstandigheden en heeft ook een 
beeld van de ontwikkeling van het kind van 0-6 jaar. Op basis daarvan kan de 
jeugdarts goed bepalen of er nader onderzoek en/of behandeling nodig is, 
zoals de kinderfysiotherapeut of andere specialistische zorg. De kinderen 
zonder achterstand (groen) worden gestimuleerd om deel te nemen aan het 
naschoolse sportaanbod dat de vakleerkracht samen met de buurtsport-
coach of sportmakelaar op school organiseert. Het naschoolse aanbod heeft 
als doel de kinderen toe te leiden naar duurzame sportparticipatie. De OBM is 
een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen het lectoraat BioS, de 
gemeente Amsterdam (ondersteunend beleid) en de scholen (praktijk). Ook is 
deze kennis in het curriculum van de ALO en in de nascholing verwerkt. 
Uiteraard zijn er nog voldoende uitdagingen in de implementatie van de OBM, 
waarvan onderstaande twee vraagstukken:

Vraagstuk 1: hoe vergroten we het partnerschap met ouders in de 
OBM?
Het partnerschap met ouders in de OBM is cruciaal. De vakleerkrachten, 
groepsleerkrachten en intern begeleiders ervaren echter moeite om ouders 
mee te nemen in het belang van een goede motorische ontwikkeling van hun 
kind. Ook hebben zij moeite om ouders mee te nemen in het meewerken aan 
de volgende stap in de ondersteuningsroute, zoals (duurzame) deelname aan 
het ondersteunend beweegaanbod door hun kinderen, of een afspraak met 
de jeugdarts of kinderfysiotherapeut. Ouders bevestigen dat de communica-
tie onduidelijk is en hebben behoefte aan informatie op maat. We gaan 
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daarom met een breed consortium –  bestaande uit ouders en kinderen, 
 partners uit praktijk en beleid vanuit de verschillende domeinen (onderwijs, 
pedagogiek, sport, zorg), hogescholen en universiteiten – aan de slag met hoe 
we het pedagogisch partnerschap tussen ouders en professionals kunnen 
verstevigen. Daarmee beogen we dat: 1) meer kinderen, bij wie een achter-
stand in de motorische ontwikkeling is gesignaleerd, beginnen met onder-
steunend buitenschools beweegaanbod en blijven deelnemen; 2) kinderen 
thuis meer gestimuleerd worden om regelmatig te bewegen. Omdat ook de 
gezinssituatie of de buurt waar kinderen opgroeien, bepalend is voor het 
goed leren bewegen, met plezier bewegen en het regelmatig bewegen van 
kinderen, richten wij ons in deze onderzoekslijn ook op hoe we het gehele 
systeem rondom kinderen kunnen beïnvloeden (vraagstuk 2).

Vraagstuk 2: hoe kunnen we het systeem rondom een kind 
beïnvloeden?
Welke factoren zijn van invloed op de motorische ontwikkeling van kinderen 
in de thuissituatie en de andere leefmilieus in en om de school? En beïnvloe-
den we deze ook effectief in Amsterdam? Door ongelijkheden in de gezins-
situatie of de buurt waar kinderen opgroeien, krijgt niet elk kind de kans om 
goede motorische vaardigheden te ontwikkelen. Daarom willen we vanuit de 
systeemwetenschap inzicht krijgen in het complexe samenspel van persoon-
lijke en omgevingsfactoren die bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van 
motorische vaardigheden bij kinderen. Afgelopen jaar hebben we met een 
multidisciplinair team vanuit het thema Gezond Opgroeien, van Centre of 
Expertise Urban Vitality, de literatuur doorzocht op deze factoren en ze geïn-
tegreerd in een systeemdynamicatool: een Causal Loop Diagram (CLD, [72]). 
De CLD geeft een visueel beeld van de factoren die van invloed zijn op de 
motorische ontwikkeling van kinderen en de samenhang tussen deze facto-
ren. Deze CLD wordt de komende jaren gebruikt om een blauwdruk van spe-
cifieke buurten te maken, om inzicht te krijgen in het specifieke lokale systeem. 
Vervolgens kunnen interventiestrategieën op maat worden ontwikkeld om de 
motorische vaardigheden van kinderen te verbeteren. Daarbij zullen we ook 
inzoomen op specifieke doelgroepen, zoals chronisch zieke kinderen.
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Samenvatting uitdagingen onderzoekslijn 2:  
passend bewegingsonderwijs, aanbod en zorg
Door goed zicht te krijgen op het hele systeem, kunnen we werken aan oplos-
singen voor de belemmeringen van actoren in dat systeem, zoals professio-
nals en ouders. Dat doen we door participatief onderzoek, waarin we samen 
met de professionals en ouders oplossingen cocreëren, uitproberen en eva-
lueren. De factoren in een systeem grijpen op elkaar in en maken daarmee 
het systeem complex. Het ontrafelen van deze factoren en daarmee bij te 
dragen aan het plezier in bewegen is daarom onze uitdaging voor de komende 
jaren in deze onderzoekslijn.
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5.  Welke uitdagingen hebben we in het 
regelmatig bewegen van kinderen en jongeren?

De uitdagingen die vakleerkrachten bewegingsonderwijs (PO), docenten LO 
(VO) en andere professionals ervaren om bewegen onderdeel van de school-
dag te laten zijn, pakken we op in onderzoekslijn 3: Meer bewegen in en om 
school. Binnen deze onderzoekslijn doen we onderzoek naar hoe we een 
schooldag in het primair of voortgezet onderwijs dynamischer kunnen inrich-
ten. Het accent ligt op de rol die de vakleerkracht ook  buiten zijn 
gymzaal  heeft in de  beweegontwikkeling  van kinderen. Samenwerken met 
het schoolteam op school (dynamische schooldag) en samenwerken met 
andere professionals in de buurt en sport. Het accent ligt op hoe die rol eruit-
ziet en wat het voor kinderen oplevert. 

De dynamische schooldag als onderdeel van de rijke schooldag
Om elke leerling de kans te geven om zijn of haar talenten te ontdekken, zijn 
er lokale en nationale plannen voor een rijke schooldag: een langere school-
dag, waarin sport-, muziek- of theaterles gegeven wordt. Bewegen integreren 
in de schooldag is echter noodzakelijk om te voldoen aan een primaire le-
vensbehoefte van kinderen en is ook een voorwaarde om tot leren te komen: 
regelmatig bewegen is brandstof voor een goede hersenwerking [44-48]. 
Beweegtussendoortjes (beweegmomenten tussen twee passieve (zittende) 
lesdelen) op matig tot intensief niveau voor minimaal 10 minuten, óf intensief 
bewegen voor minimaal 5 minuten, dragen bij aan concentratie en taak-
gerichtheid van kinderen [73-75]. Een dynamische schooldag bestaat uit een 
afwisseling van het zittend leren met bewegen, waarbij het streven is om mini-
maal 60 minuten per dag (beweegrichtlijn) beweegaanbod te hebben onder 
schooltijd en het langdurig zitten te onderbreken. De beweeg momenten 
kunnen gespreid over de dag ingevuld worden met gymlessen, buitenspeel-
pauzes, bewegingstussendoortjes, spelen en bewegen in een stimulerende 
omgeving, actief meubilair, outdoor learning en bewegend leren, zowel 
binnen als buiten. Bewegend leren, waarbij bewegen wordt gecombineerd 
met de lesstof, staat op dit moment het meest in de belangstelling. 
Leerkrachten kunnen zo tijd aan bewegen besteden zonder dat dit ten koste 
gaat van de ‘traditionele’ lesinhoud. Er zijn op dit moment weinig voorbeelden 
van activiteiten voor bewegend leren, waarbij het bewegen het leren daad-
werkelijk ondersteunt, niet het werkgeheugen overbelast en de activiteit ook 
sociaal veilig is. Bewegend leren kan leiden tot een verbetering van de 
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rekenprestaties van leerlingen, maar moet dan wel een structureel karakter 
hebben (meer schooljaren) en met een relatief hoge frequentie (minimaal 
drie keer per week, 30-90 minuten per keer) worden uitgevoerd [76]. Andere 
beweegmomenten, zoals de gymles, buitenspeelpauze en bewegingstussen-
doortjes hebben echter een grotere bijdrage aan de gezondheid en het wel-
bevinden van kinderen [73].

De vormgeving van een dynamische schooldag is contextafhankelijk en 
complex. Elke school heeft zijn eigen cultuur en waarden, profiel, onder-
wijsconcept, populatie en omgeving. Implementatie van meer bewegen gedu-
rende de schooldag gaat niet vanzelf [77]. Daarom werken wij de komende 
jaren aan implementatieonderzoek van een dynamische schooldag op maat 
in het primair onderwijs.

Vraagstuk 1a: hoe geef je een dynamische schooldag op maat 
vorm (PO)?
Vanuit het lectoraat Bewegen in en om School ondersteunen we schoolteams 
met kennis en vaardigheden om een dynamische schooldag op maat te 
maken voor hun school. Leerkrachten vragen zich af hoe zij beweegmomen-
ten als tussendoortje of gecombineerd met leerstof kunnen vormgeven, 
waarbij ze rekening houden met de verschillende vaardigheden en behoeften 
van de leerlingen in de klas. De vakleerkracht bewegingsonderwijs kan onder-
steunen om de complexiteit in het aanbieden van de activiteiten, zowel op 
pedagogisch als didactisch vlak, te verkleinen. Om een dynamische schooldag 
 duurzaam vorm te geven, is de betrokkenheid nodig van de hele school-
gemeenschap, inclusief directie, leerlingen en ouders. Bij de ontwikkeling van 
de dynamische schooldag op maat doen we tegelijkertijd onderzoek naar bij-
voorbeeld het beweeggedrag van de kinderen, het gedrag en de sfeer in de 
klas, de ervaring van leerkrachten en leerlingen ten aanzien van de aanpassin-
gen die worden gedaan. We koppelen dat terug naar het team, zodat het 
deze data weer kan gebruiken om zijn dynamische schooldag nog beter aan 
te laten sluiten bij zijn context. Ook in het voortgezet onderwijs kan via school 
het regelmatig bewegen onder jongeren worden gestimuleerd. De sociale 
context en technologie lijken hierin belangrijke factoren. Daarom richten wij 
ons in deze onderzoekslijn ook op hoe we het regelmatig bewegen bij jonge-
ren kunnen stimuleren (vraagstuk 2).
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Vraagstuk 2: op welke wijze kunnen we het regelmatig bewegen bij 
jongeren stimuleren?
Steeds minder jongeren zijn lid van sportverenigingen, maar deze groep 
beweegt zich wel meer door de stad [78]. Daarom zijn er de laatste jaren ver-
schillende urban sportplekken gerealiseerd, voornamelijk in de buurt van 
scholen [79]. Welke jongeren daadwerkelijk gebruikmaken van de urban 
sportplekken om te bewegen, is onbekend. Trekken urban sportplekken 
alleen jongeren die zich voldoende competent voelen om te bewegen op 
deze openbare plekken? Kunnen we de inrichting van urban sportplekken in 
de openbare ruimte, de programmering op deze plekken en de lessen LO op 
elkaar laten aansluiten en afstemmen op de beweegmotieven en voorkeuren 
van jongeren? En kunnen digitale middelen – waarin elementen zijn opgeno-
men zoals gamification, inspelen op emoties, personalisatie via nudging en 
gedragsveranderingstechnieken – op duurzame wijze de afstemming op be-
weegmotieven en voorkeuren van jongeren ondersteunen? Met een consorti-
um van gedrags- en bewegingswetenschappers, ontwerpers en gebruikers 
(leerlingen) onderzoeken we de mogelijkheden en effecten van digitale 
middelen.
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Samenvatting uitdagingen onderzoekslijn 3: meer bewegen in en 
om school
Kennis over implementatie van meer bewegen tijdens de schooldag is cruci-
aal om daadwerkelijke verandering in de praktijk te krijgen. Alle stakeholders, 
dus ook leerlingen en ouders, hebben een belang in de vormgeving van de 
schooldag. Door in een Community of Practice (COP[80]) deze belangen bij 
elkaar te brengen en de COP te voeden met kennis, kan er vanuit een visie 
een plan van aanpak gemaakt worden. Door scholen daarbij langdurig te 
onder steunen met kennis en zowel het veranderproces als het effect te moni-
toren, krijgen we zicht op succesvolle elementen van implementatie. Het ont-
sluiten van deze kennis en daarmee bij te dragen aan het meer bewegen in 
en om school is daarom onze uitdaging voor de komende jaren in deze 
onderzoekslijn.
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6. En nu aan de slag!

Onze toekomstdroom is dat alle kinderen de kans krijgen om gezond op te 
groeien, met veel ruimte om het plezier en de positieve effecten van bewegen 
te ervaren. In onze ogen moet er daarom nog wel veel gebeuren, zowel in de 
politiek, onder de professionals, in gezinnen en in het onderzoek. 

Sinds 2014 monitoren we de motorische ontwikkeling van kinderen op 30 
scholen in Amsterdam. Vanuit die monitoring hebben we goed zicht gekregen 
op het percentage kinderen met een achterstand in de motorische ontwikke-
ling en op welke scholen het naschools aanbod het best gericht kan worden. 
We staan nu voor een nieuw fase, waarbij de samenwerking met de gemeente 
Amsterdam en de basisscholen in het stimuleren van de motorische ontwik-
keling van kinderen geborgd wordt in de implementatie van de ondersteu-
ningsroute Bewegen en Motoriek. Met extra subsidie (VLOA) stimuleert de 
gemeente de scholen om zelf de motorische ontwikkeling van hun leerlingen 
met de tool Stimuliz te monitoren, in lijn met de wettelijke taak van passend 
onderwijs. Het lectoraat analyseert de gegevens met als doel om behalve het 
goed richten van gemeentelijk naschools aanbod ook de effectiviteit van het 
bewegingsonderwijs en het naschools aanbod te beoordelen. Deze rapporta-
ges kunnen aanleiding geven om het sport- en beweegaanbod aan te passen 
of het beleid ten aanzien van de motorische ontwikkeling van Amsterdamse 
basisschoolleerlingen bij te stellen. Door de continue monitoring is het ook 
mogelijk om de doorwerking van het onderzoek van ons lectoraat in kaart te 
brengen.

De lokale politiek heeft de signalen opgepakt: (ex)wethouder Simone 
Kukenheim is een beweegcoalitie begonnen, waar onder anderen Erik 
Scherder (professor neuropsychologie), Thom Terwee (opleidingsmanager 
ALO) en ikzelf (Mirka) deel van uitmaken. Met de beweegcoalitie willen we 
enerzijds de landelijke politiek beïnvloeden om bewegen in en om school als 
essentieel voor de ontwikkeling van kinderen te positioneren. Anderzijds 
hebben we het lokale doel gesteld: ‘Ieder Amsterdams kind (2-23 jaar) beweegt 
in 2025 dagelijks minimaal 1 uur en het zitten op school wordt regelmatig onder-
broken’. Deze doelstelling geeft de mogelijkheid om lokale middelen in te 
zetten om de professionals, zoals vakleerkrachten bewegingsonderwijs en 
groepsleerkrachten, te ondersteunen hieraan bij te dragen. Het is duidelijk 
dat de professionals die met verschillende leeftijdsgroepen werken 
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(bijvoorbeeld peuters, basisschoolkinderen, middelbare scholieren en jong-
volwassenen op het mbo), met verschillende vraagstukken te maken hebben. 
Het onderzoek van ons lectoraat gaat niet over de 0- tot 4-jarigen, maar door 
samenwerking met andere onderzoeksgroepen en kinderopvangorganisaties 
zoals Impuls Kinderopvang en Kinderopvang Les Petits dragen we bij aan het 
zichtbaar  maken van het belang van de motorische ontwikkeling op die leef-
tijd. Een belangrijke basis voor de jaren daarna. Op de basisschool krijgen 
kinderen steeds meer motorische vaardigheden onder de knie. In de 
adolescentie fase staat de ontwikkeling van (beweeg)identiteit centraal. 
Jongeren ontdekken wat ze leuk vinden, in welke situaties ze graag bewegen, 
met wie, waar ze goed in zijn en waarom ze willen deelnemen aan een be-
weegactiviteit. Als jongeren een passende beweegidentiteit hebben gevon-
den, is de kans groot dat zij ook als volwassene met plezier blijven bewegen. 
Dat vraagt domeinoverstijgende samenwerking tussen onderwijs, (jeugd)zorg, 
sport, sociaal domein en ruimtelijke ordening en ook om doorontwikkeling 
van de beroepsprofielen. Ook de bevoegdheden van sport- en beweegprofes-
sionals (mbo- tot en met master opgeleiden) en de opleidingen vragen om 
heroverweging in het totale palet. Jonge kinderen (2-6 jaar) leren bewegen 
vraagt compleet andere vakinhoudelijke, vakdidactische en vakpedagogische 
vaardigheden dan lesgeven aan de bovenbouw in het voortgezet onderwijs.

Op de ALO worden studenten opgeleid om invulling te geven aan de verande-
rende rol van de vakleerkracht bewegingsonderwijs in de samenwerking met 
andere professionals wat betreft het gezond opgroeien van kinderen. Om het 
werkveld te stimuleren om deze rol op te pakken, wordt er nauw samenge-
werkt met 10 netwerken van vakleerkrachten (PO) in Amsterdam en de 11 
convenantscholen in Noord-Holland en Flevoland. Vanuit de ALO zijn we in 
gesprek met de werkgever (schoolbesturen) om deze veranderende rol op te 
pakken. Bijvoorbeeld door hun vakleerkrachten aan te spreken en te onder-
steunen op hun wettelijke taak om leerlingen te monitoren vanwege de Wet 
passend onderwijs. Maar ook door een netwerk voor vakleerkrachten te facili-
teren, waarin gezamenlijk met de ALO een vijfjarenplan gemaakt kan worden 
voor structurele professionalisering. Zo’n netwerk heeft een ervaren vakleer-
kracht nodig die bovenschools kan coördineren (netwerkcoördinator), leiden 
en kan afstemmen met het bestuur. Zicht op factoren rondom eigenaarschap 
in structurele professionalisering van vakleerkrachten en de rol van de 
netwerk coördinator, directeur en bestuurder daarin, kunnen de kwaliteit van 
het bewegingsonderwijs verhogen. Hier gaan we met onder anderen Marco 
Snoek (lector Leren en Innoveren) onderzoek naar doen.



36 MIRKA JANSSEN

De werkgever kan ook de veranderende rol ondersteunen door de taken van 
hun vakleerkracht bewegingsonderwijs of docent LO te verbreden naar  buiten 
de gymzaal, zodat hij of zij ook een significante rol kan spelen in vormgeven 
van een dynamische schooldag. De verbinding met het schoolteam wordt 
daarmee versterkt. De vakleerkracht kan in de uitvoering van de dynamische 
schooldag samenwerken met sport- en beweegprofessionals met een 
 associate degree of mbo-opleiding. 

De komende jaren willen wij met ons onderzoek bijdragen aan de handvatten 
die vakleerkrachten bewegingsonderwijs of docenten LO nodig hebben om 
deze veranderende rol vorm te geven. Daarnaast willen we met ons onder-
zoek bijdragen aan het bouwen van pedagogische netwerken rondom kinde-
ren. Het is de taak van de verschillende volwassenen om hen heen om zowel 
de fysieke als sociale omgeving zo in te richten dat alle kinderen en jongeren 
in de verschillende contexten – zoals gezin, school, opvang, buurt en sport-
vereniging  – goed leren bewegen, voldoende bewegen en met plezier 
bewegen. Dat doen we door samen te werken met studenten en collega’s van 
de opleiding en partners uit diverse werkvelden, het beleid en de wetenschap. 
In het Centre of Expertsie Urban Vitality werken we met een multidisciplinair 
onderzoeksteam en partners vanuit de opleidingen, praktijk en het beleid aan 
het gezond opgroeien van kinderen en jongeren in Amsterdam. Op landelijk 
 niveau werken we met de lectoraten van andere ALO’s en van opleidingen 
Sportkunde vanuit een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda aan de 
 thema’s Nederland in beweging, Vaardig in sport en bewegen, de Meervoudige 
waarde van sport en bewegen en Technologie als vloek en zegen. Ook inter-
nationaal wordt ons onderzoek opgemerkt, zoals in Newcastle en Suriname. 

Samenwerken is echt nodig om ervoor te zorgen dat alle kinderen goed leren 
bewegen, voldoende bewegen en met plezier bewegen! Bewegen in en om 
school mag niet meer het ondergeschoven kindje zijn, maar moet het nieuwe 
normaal worden. Want we gunnen toch alle kinderen en jongeren dat ze 
gezond opgroeien, goed in hun vel zitten, dat hun hersenen goed werken en 
dat zij kunnen genieten van de sociale interactie en plezier tijdens het 
bewegen? Tijd om spelen en bewegen serieus te nemen!
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Pluk besloot om wat brood te gaan kopen. Maar nu zag hij dat alle winkels 
dicht waren. De bakker was aan het kegelen met de melkman. De bakker en de 
slager zaten op een wip en overal hoorde je lachen en joelen. Een eindje verder 
waren een paar agenten aan het hinkelen, ze gilden van plezier. Dikke Dollie 
vloog langs en riep: ‘Er is een huis afgebrand!’ ‘Zijn de brandweermannen ook 
aan het spelen?’ vroeg Pluk. Hij ging naar het park. Daar stond de hasselbraam, 
vol met dikke, sappige vruchten. ’t Komt allemaal door die ellendige bramen. 
Iedereen die ervan eet, gaat spelen. En er komen steeds nieuwe bramen aan. 
Daardoor blijft iedereen spelen. Woedend greep Pluk de bijl en hakte de 
bramen struik om en gooide hem in het vuur. Een uur later was alles weer 
gewoon. ‘Goed gedaan,’ zei meneer Pen tegen Pluk. ‘Maar we hadden wel een 
stukje van de struik moeten bewaren…’  
Uit: Pluk van de Petteflet (Annie M.G. Schmidt & Fiep Westendorp).
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