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Wat is brede motorische ontwikkeling
Fundamentele bouwstenen 
die een motorisch adaptief 
vermogen geven om later 
verschillende context 
specifieke motorische 
(sport)vaardigheden uit te 
kunnen voeren.
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Mountain of development (Clark & Metcalfe, 2002)

Verplaatsings-
vaardigheden
-lopen
-kruipen
-springen

Bal-
vaardigheden
-gooien
-vangen
-slaan
-schoppen

Balans-
vaardigheden
-glijden
-rijden

De basis voor een leven lang plezier in sporten en bewegen



Waarom brede motorische ontwikkeling
• Kinderen zijn de afgelopen 10 jaar minder vaardig geworden (Cito, 2018)
• Motorische vaardigheid vormt de basis voor sportspecifieke vaardigheden (De 

Meester, 2018)
• Vaardige kinderen zijn meer lid van een sportclub en actiever (Barnett et al., 2016; 

Houwen, Hartman, & Visscher, 2008; Stodden et al, 2008)
• Door betere vaardigheid kunnen blessures voorkomen worden (Benjaminse, 2018)
• Complexe motorische vaardigheden lijken een beschermende werking te hebben op 

verval van de hersenen (Buchman, 2019)
• Zwakke motorische vaardigheden hebben een negatieve invloed welbevinden, 

gezondheid en cognitie (Bailey et al, 2016; Logan, Robinson, Wilson & Lucas, 2011; 
Veldman, Jones, & Okely, 2016)

• Voor topsport lijkt vroegtijdige specialisatie niet nodig en wellicht zelfs onwenselijk 
(Kliethermes ,2019 Meyer, 2015; Robertson-Wilson, 2003);



Motoriek

Balanceren, touw zwaaien, mikken, werpen en vangen, tennissen ↓

Inspectie van het bewegingsonderwijs, april 2018



https://doi.org/10.10
80/19406940.2014.
919338 



Meer dan 60 min/dag 30-59 min/dag Minder dan 30 min/dag

32% =
26 min

36% =
18 min

42% =
11 min

Op school, want inactieve kinderen bewegen nergens anders……

Buchman, 2019;Yan, 2019



Kinderen die meer mogen kiezen, 
succes ervaren en zich meer 
gewaardeerd voelen, zijn meer 
gemotiveerd;♂ 51%  ♀ 43%; van 
Logan, 2013;aart, 2016

Kinderen (9-11jr) die meer dan 3
keer per week LO-lessen volgen 
zijn actiever Santos, 2018Breedveld, 2010; Stegeman, 2007; Stodden, 2008;Van den 

Berghe, 2014 Van Aart, 2016; Deci & Ryan,1985; Minnaert, 
2010

Vaak Succes

Positieve 
reacties

peers

Competenter
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Meer sporten

Motorische veelzijdigheid

Actiever
Meer zelfwaardering
Meer meedoen
Gezonder

Liefde voor sport 
moet groeien



Sportblessures top 4

https://www.movehealthy.eu/media/movehealthy-prototype-football/
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