
Hoe krijgen we ze in beweging
En wat nu als ik meer wil weten: www.hanze.nl\lps

Remo Mombarg Alien van der Sluis



Doel
Zicht op actuele stand van zaken rondom Bewegen(d) 

Leren in het onderwijs

Living lab Haren

PLG Stichting Baasis

Wat zijn mogelijke invullingen op jouw school

inhouden

aanpak



( o.a.Janotti, 2009)



Stellingen: hoe groot is het probleem?

-In Nederland haalt 50% van der kinderen 12-18 jaar de Nederlandse 

norm gezond bewegen

-Sporters (lid van een sportvereniging 12-17 jaar) voldoen 3 maal zo 

veel aan de NNGB
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Dutch Report Card 12-17 jaar

C circa de helft 

Burghard et a., 2016
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De basis van een sportieve opvoeding

Bewegingsonderwijs(LO): 3x p.w.

Meervoudige bewegingsbekwaamheid

Jeugdsport en beweegaanbod 

Brede en flexibele deelname aan 

sport- en bewegingscultuur

Gezonde leefstijl op school

Regulier bewegen in activerende omgeving

Gezondheidseducatie



Bewegen als levertraan
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Missie:

Het Harens Lyceum is de gezondste en sportiefste school van 
Noord-Nederland

Pijler 1

Bewegings-
onderwijs

Pijler 2

Beweeg-
omgeving

Pijler 3

Positieve 
gezondheid



Aanpak

Voorbereiden

•analyse

•keuze thema & 
doel

•draagkracht

•Werkzame 
principes

•Literatuur

•Voorbeelden

Uitvoeren

•Geschikte 
doelgroep

•Ruimte en tijd

•Prototypes

•Succeskans

•Leiding/collega’s 
betrekken

Evalueren

•missen mag

•snelle evaluaties

•rituelen bouwen

•posterplek



Planning Living Lab 
- Bewegingsonderwijs; Bijdrage leveren aan een duurzaam curriculum 

waar sport en gezondheid een prominente rol vervullen. 

- Gezondheid; Het behalen van een aantal vignetten 
(voeding/welbevinden) 

- Omgeving; Beweegplein ontwikkelen en realiseren, Omgeving school 
zichtbaar aanpassen en uitgaan van het principe meer staan, minder 
zitten.



Living lab Haren



Professionale Leergemeenschap Bewegen(d) Leren

Doel: Vergroten van de kwaliteit van bewegen(d leren) binnen de stichting.

• Groepsleerkrachten

• Directeuren

• Vaksectie LO

• Buurtsportcoaches

• Beleidsmedewerkers



Professionele Leergemeenschap Bewegen(d) Leren



Leervragen

• Hoe kunnen we het team enthousiast krijgen om een doorgaande lijn te ontwikkelen in bewegen lerend? 

• Hoe kunnen we bewegend leren integreren in de zaakvakken, zodat alle collega’s het zien als een verrijking bij de 
verwerking van de leerstof?

• Hoe kunnen we het aanbod op het gebied van Bewegend Leren (bestaande en gebruikte methodes, kennis en 
ervaring) op een overzichtelijke manier een plek geven binnen de stichting Baasis, zodat docenten die hiermee aan 
de slag willen weloverwogen keuzes kunnen maken?

• Hoe kunnen we verticaal en horizontaal de verbinding leggen voor het invoeren van het bewegen leren van beleid 
tot uitvoering met een rol voor bestuur, directeur, team, vakgroep LO en buurtsportcoaches



3 niveaus: keuze uit twee sporten
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3 niveaus: kiezen op basis van filmpjes
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Voorbeeld blok leefstijl: voeding
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• Audiometing leerkracht (n=3)
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Plannen Monitoren Reflecteren

Verwijzingen leerkracht

Experimentele groep Controlegroep

Leerkracht
Code Voorbeeld van gesproken tekst 

Plannen Hoe ga je dit aanpakken?
Als je denkt aan je doel, welke 
stappen ga je dan ondernemen om 
deze te bereiken?
Waar ga jij volgende week specifiek 
mee bezig?

Monitoren Hoe gaat het met het werken aan het 
doel?
Wat kan er beter?

Reflecteren Wat kan je al goed binnen deze 
oefening?

Hoe komt het dat je dit al goed kan?
Wat kan je nog niet zo goed van deze 

oefeningen?



Teken de huidige situatie op jouw school op het gebied van 

Exploreren- Teken (5 minuten)
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Exploreren
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De

• Leerlingen....

• Groepsleerkrachten....
• …........

• Deel binnen je groepje



Duiden
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de situatie van bewegen(d leren)? 

En wie zou er bij betrokken moeten zijn?

• Welke stakeholders zijn betrokken?

• Wat is het meest prangende vraagstuk op dit moment?

• Waar loop je als docent LO vooral tegenaan?

• Leerlingen....

• Groepsleerkrachten....
• …........



Hoe kunnen we….?
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Bewegingsonderwijs

-bewegingsonderwijs – een groep elke dag 60 

min

-LO gericht op leefstijl -goalkeeper

Beweegactiviteiten

-aanbod van activiteiten - energizers/ pauzegym

-gezonde clubjes – challenges, healty 50

-verbinding met de wijk -sportclubs

Gezonde school

-gezondheidsonderwijs - gezondheidsweek 

-gezonde activiteiten- fruitbak 

-gezonde omgeving –speel- en sportplek

-begeleiders op school –sport- beweegadvies

-gezonde medewerkers –fitness op school

Voorbeelden van thema’s



Aan het werk

3 thema’s  maak een keuze binnen het thema

Bewegingsonderwijs

Beweeg en sportaanbod

Gezonde leefstijl op school

Als je een eerste idee hebt met een doel, beantwoord dan de 

vragen

Vragen:

Wat heb je nodig in de voorbereiding (informatie, draagkracht)

Wat zou je al uit kunnen voeren (prototype)

Hoe ga je kijken of het werkt (evaluatie)


