
Hoe krijgen we ze in beweging?
Remo Mombarg, lector Bewegingsonderwijs en jeugdsport
En wat nu als ik meer wil weten: www.hanze.nl\lps

Move to make a difference



Onderzoek & Onderwijs

Instituut voor sportstudies

Bewegingsonderwijs

•Het lesgeven aan 
kinderen om ze voor 
te bereiden op de 
huidige en 
toekomstige 
bewegingscultuur

•Thema: vergroten 
van vaardigheden, 
beleving en gedrag bij 
kinderen in directe 
interactie

Jeugdsport

•Het coachen van 
kinderen en 
professionals, om 
(on)georganiseerde 
sportdeelname te 
bevorderen

•Thema: vergroten 
van sportdeelname 
van kinderen op 
school, buurt en 
sportvereniging

Actieve en gezonde 
leefstijl

•Het stimuleren van 
personen, omgeving 
en processen met als 
doel sportieve, 
actieve en gezonde 
leefstijl.

•Thema: stimuleren 
van sportieve, actieve 
en gezonde leefstijl 
obv community 
based interventies.

Prestatie Sport en 
werk

•Het trainen van 
sporter(s) en 
werknemer(s) met als 
doel 
prestatieverbetering

•Thema: 
optimaliseren van 
belasting en herstel 
sporters en 

Organisatie 
sportverenigingen en 

events

•Het organiseren van 
sport in verenigingen, 
communities en 
events om sociaal-
maatschappelijke 
impact te creëren.

•Thema: 
organisatieprocessen 
verbeteren van sport 
als sociale hefboom 
en het evalueren van 
de impact op 
maatschappij
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Nederlandse norm gezond bewegen werkt niet



619-03-19 Titel presentatie (via kop- en voettekst)

Programma voor vrijdagmiddag 23 november:

13.00-13.15 uur Welkom/opening: aanleiding en doel van de bijeenkomst: verkenning van mogelijke 
samenwerking en collectief doel 

13.15-13.45 Pitches van maximaal 8 minuten, waarbij het gaat om de procesmatige kant 
van (software)

- Gezond Haren
- Gemeente Grootegast
- Living lab Haren
- BIOR

13.45-14.15 Tafelsessie 1
Vragen:
Doel is om met/bij kinderen een gezonde actieve leefstijl te realiseren 
1. Wat zijn effectieve elementen/werkt bij deze aanpak goed/ wat niet?
2. Wat is er nog nodig aan scholing/kennis/onderzoek
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14.15-14.30 Koffiebreak

14.30-15.00 Pitches van maximaal 8 minuten, waarbij het gaat om de materiaal/omgevingskant 
van(hardware)

• Nijha• Jansen & Fritsen• Sepcourt• ICS Adviseurs

15.00- 15.30 Tafelsessie 2
Vragen: 
1. Welke ideeën spreken jullie aan en welke niet ? 
2. Wat is er nog nodig aan materialen/scholing/kennis/onderzoek
3. Is er behoefte aan vervolg? Wat wil je zelf hierin doen en wat kan de Hanze hier in doen? 

15.30-16.00 Afsluiting met hapje en drankje



Bewegingsonderwijs
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Directe instructie
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Stimuleren zelfregulatie



Zelfregulatie in het bewegingsonderwijs
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Doelgroep MRT-kinderen

Doelgroep Basisonderwijs

Doelgroep VO, Docent



Jeugdsport
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Actieve & gezonde leefstijl
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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



Wat levert het op?
• 13 fte
• 4,4 milj waarvan eigen  inkomsten per jaar 

520.000 euro
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“Kennisontwikkeling ten behoeve van de (sport)beroepspraktijk”
EN

“wij leiden een sportprofessional op die in staat is om op basis van onderzoek zijn 
eigen beroepspraktijk te verbeteren en anderen te adviseren”

CITO6 -Kaatsenballen kleine bal tegen de…


