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Er is geen twijfel over mogelijk dat de motorische vaardigheden 
van Nederlandse kinderen al decennia lang achteruit gaan. Een 
peiling van de Inspectie van het Onderwijs1 concludeert dat 
de motorische vaardigheid in 2016 nog weer minder was dan 
in 2006. Recent gepubliceerd onderzoek2 laat in deze periode 
een afname zien in vrijwel alle fitheidsaspecten: snelheid, 
behendigheid, kracht en lenigheid.
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(zoals lopen, rennen en springen), 
objectvaardigheden (zoals gooien, 
vangen, slaan en schoppen van een 
bal) en balansvaardigheden. Samen 
vormen deze de basis om allerlei 
sporten te kunnen beoefenen. Als 
deze basisvaardigheden onvoldoen-
de ontwikkeld zijn, ontbreekt het 
fundament om verdere vaardigheden 
effectief op te bouwen.
In de literatuur en in het denken over 
jeugdsport en motorische ontwik-
keling komt de brede basis gedachte 
in allerlei variaties naar voren, zoals 
in het concept van fundamentele 
beweegvaardigheden4-6, physical 
literacy7, het Athletic Skills Model8, het 
in het bewegingsonderwijs onder-
liggende basisdocument9 en BMO. 
De precieze inhoud en de doelen 
van deze stromingen zijn vaak wel 
wat verschillend, maar het overkoe-
pelende concept is veelal hetzelfde, 
namelijk de noodzaak van een breed 
motorisch fundament.
Belangrijk hierbij is dat onderzoek 
laat zien dat deze basisvaardigheden 
niet ‘van nature’ komen aanwaai-
en.10 Kinderen moeten voldoende en 
gevarieerd bewegen om motorisch 
vaardig te worden.11 Tot een leeftijd 
van zeven jaar ligt hierbij de nadruk 
op het ontwikkelen van fundamente-
le motorische vaardigheden.3 Naar-

mate kinderen ouder worden, kunnen 
ze deze vaardigheden in steeds 
meer variaties en omgevingen gaan 
toepassen en uitvoeren. De brede 
motorische basis blijkt gunstig te zijn 
voor het later ontwikkelen van meer 
sportspecifieke vaardigheden, zoals 
het volleren bij tennis of het passeren 
van een tegenstander in voetbal of 
hockey.12,13

BMO is dus niet een geheel nieuw 
concept, maar wel een term die door 
de achteruitgang in motorische vaar-
digheid en de ambities in het spor-
takkoord momenteel veel aandacht 
geniet. In dit artikel bekijken we of 
deze aandacht gerechtvaardigd is, 
door de wetenschappelijke evidentie 
tegen het licht te houden. Daarbij 
houden we de volgende definitie van 
brede motorische ontwikkeling aan: 
‘Het verwerven van fundamentele 
vaardigheden die een motorisch ver-
mogen geven om later verschillende 
contextspecifieke motorische (sport)
vaardigheden uit te kunnen voeren.’
Alhoewel er verschillende argumen-
ten zijn om alle kinderen een brede 
motorische ontwikkeling te bieden, 
zijn ze te groeperen rondom drie 
centrale doelen, namelijk gezondheid, 
participatie (voor zowel breedte- als 
topsport) en persoonlijke ontwikke-
ling.

Gezondheid
Het is evident dat fysieke activiteit 
een positief effect heeft op de ge-
zondheid, zowel op korte als op lange 
termijn. Vaardige kinderen blijven 
over het algemeen actiever, wat weer 
mogelijkheden biedt om hun vaardig-
heden te verbeteren. Door deze posi-
tieve spiraal van meedoen profiteren 
ze meer van de gezondheidsvoordelen 
van een actievere leefstijl.14,15 De ont-
wikkeling van voldoende motorische 
vaardigheden op jonge leeftijd zorgt 
voor meer deelname aan sportactivi-
teiten en speelt daarmee een cruciale 
rol in de preventie van overgewicht.10

Daarnaast hebben kinderen die zich 
vroeg specialiseren in één sport vaker 
last van blessures.16 De vroegtijdige 
specialisatie zorgt voor meer een-
zijdige situaties en minder variaties. 
Om blessures te voorkomen is het 
essentieel dat kinderen leren flexibel 
te anticiperen en reageren (adaptief 
vermogen) op wat er om hen heen 
gebeurt tijdens bijvoorbeeld een 
tikspel in een drukke gymles of een 
partijtje voetbal.17,18 Kinderen die niet 
regelmatig meedoen in de ‘verrijkte’ 
en onvoorspelbare omgeving die de 
sport hen kan bieden, zullen wellicht 
nooit hun volledige potentieel voor 
motorische controle ontwikkelen.17 
Omgevingen waarin gevarieerd 
bewegen gestimuleerd wordt, maken 
kinderen minder kwetsbaar voor het 
oplopen van blessures in onvoorspel-
bare situaties.
Goed ontwikkelde motorische vaar-
digheden zijn dus van belang om op 
latere leeftijd deel te blijven nemen 
aan sport- en beweegactiviteiten. 
Sporters die zich op jonge leeftijd 
motorisch eenzijdig ontwikkelen, 
lopen meer kans op blessures. En als 
ze uitvallen door langdurige blessures 
hebben ze vaak een te smalle basis 
om een andere sport te gaan doen.19,20 
Een brede motorische basis die al in 
de vroege sport- en beweeg carrière 
gelegd wordt, geeft een enorm 
voordeel om een leven lang van de 
gezondheidsvoordelen van fysieke 
activiteit te kunnen profiteren.

Deze achteruitgang baart zorgen, om-
dat de gezondheid, de participatie en 
de persoonlijke ontwikkeling van kin-
deren gebaat zijn bij een voldoende 
ontwikkelde motorische vaardigheid. 
Dit heeft ertoe bijgedragen dat sport-
bonden, gemeenten en het ministerie 
van VWS het landelijk sportakkoord 
hebben opgesteld en ondertekend, 
samen met een grote hoeveelheid 
maatschappelijke partners op het 
gebied van onderwijs, spelen en ge-

zondheid. Het deelakkoord ‘Van jongs 
af aan vaardig in bewegen’ beschrijft 
de ambitie om de neerwaartse spiraal 
van de motorische vaardigheid van 
kinderen om te buigen en ze een 
 goede start te geven voor een leven 
lang vaardig bewegen.
In navolging van het landelijke 
sportakkoord worden er op lokaal 
niveau actieplannen opgesteld (lokale 
sportakkoorden) om deze doelstel-
lingen te bereiken. Binnen deze lokale 
 akkoorden wordt veelvuldig gespro-
ken over Brede Motorisch Ontwikke-
ling (BMO), een begrip waar veel 
initia tieven onder kunnen vallen. 
Ook binnen de sport krijgt BMO 
steeds meer aandacht. Maar wat is 
BMO nu eigenlijk precies? En wat is 
er bekend vanuit onderzoek naar de 
mogelijke voordelen van BMO?

Wat is BMO? 
In 2002 beschreven Jane Clark en 
Jason Metcalfe in een zeer invloedrijk 
artikel3 de ‘mountain of motor deve-
lopment’. Deze metafoor benadrukt 
dat ieder kind eerst over een brede 
motorische basis moet beschikken 
om zich vervolgens meer te richten 
op één of meerdere specifieke spor-
ten. Die brede basis bestaat volgens 
Clark & Metcalfe uit voldoende ont-
wikkelde verplaatsingsvaardigheden 

Figuur 1 | De ‘Mountain of motor development’, ontleend aan het artikel3 van Clark & 

Metcalfe (2002). 
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Participatie
Als voorwaarde voor duurzame 
sportdeelname wordt vaak gespro-
ken over de proficiency barrier: een 
minimale basisvaardigheid die 
behaald moet zijn om verscheidene 
sporten te kunnen beoefenen.21 
Een brede motorische ontwikkeling 
maakt dat jonge sporters gemak-
kelijker kunnen switchen van de 
ene naar de andere sport.4,22,23 Ook 
laat onderzoek zien dat kinderen 
die al vanaf jonge leeftijd slechts 
één sport hebben beoefend minder 
plezier ervaren dan kinderen die 
in hun jeugd meerdere sporten 
beoefenen.19,24,25 Tevens hebben 
kinderen die vroeg specialiseren in 
één sport - door de hogere ver-
wachtingen om goed te presteren 
- een grotere kans op burnout dan 
kinderen die meerdere sporten 
beoefenen.19,25,26 
Vroegtijdige specialisatie is ook 
voor topsport niet per se voordelig 
of noodzakelijk. Recent onderzoek 
suggereert zelfs dat vroeg specia-
liseren mogelijk nadelig kan zijn 
voor het bereiken van de absolute 
top, ten opzichte van het beoefenen 
van een divers aanbod aan sport op 
jonge leeftijd.27,28 Het developmental 
model of sport participation (DMSP) 
van Côté en collega’s29,30 beschrijft 
een aantal routes richting experti-
se. Naast de momenteel nog veel 
gebruikte route van vroeg specialise-
ren wordt ook een route beschreven 
waarbij jonge kinderen op speelse 
wijze kennismaken met een groot 
aantal verschillende sporten en pas 
op latere leeftijd kiezen voor een 
bepaalde hoofdsport. Hierin wordt, 
analoog aan BMO, vooral gepleit 
voor een ‘brede aanloop’, met een 
divers palet aan motorische activi-
teiten en sporten en een relatief late 
specialisatie. Dit model wordt on-
dersteund door onderzoek waaruit 
blijkt dat elite sporters zich gemid-
deld op een leeftijd van 14-15 jaar 
specialiseerden, aanmerkelijk later 
dan minder succesvolle sporters, die 
dit vaak al voor hun 13e deden.28 

Ook het onderzoek van Güllich et 
al.27, waarin is gekeken hoe de supe-
relite (goudenmedaillewinnaars op 
Olympische Spelen en/of Wereld-
kampioenschappen) verschilt van de 
elite (overige deelnemers aan deze 
toernooien) ondersteunt dit. Er 
kwam een behoorlijk aantal psycho-
logische en sociale factoren uit dit 
onderzoek naar boven, maar ook dat 
de superelite in de jeugd een grotere 
verscheidenheid aan sporten beoe-
fende, relatief laat in de hoofdsport 
actief werd (gemiddeld vanaf 11 
jaar) en pas op latere leeftijd (vanaf 
19 jaar!) meer en langer actief sport-
specifiek ging trainen.
Deze studies naar participatie in 
breedte- en topsport pleiten dus 
voor een bredere aanloop in de 
sport, waarbij een jonge sporter de 
voordelen van een bredere motori-
sche ontwikkeling op gezondheid en 
participatie ervaart, zonder daar-
voor zijn/haar kansen om de top te 
bereiken op te moeten offeren.

Persoonlijke ontwikkeling
De beheersing van fundamente-
le motorische vaardigheden kan 
een positieve bijdrage leveren aan 
zelfwaardering en plezier, aan 
sociale vaardigheden en aan het 
denkvermogen.31 Dit is echter niet 
zonder meer het geval. Zo kunnen 

negatieve ervaringen in sport en 
bewegen ook leiden tot faalangst 
en vermijdingsgedrag. Hieronder 
worden de drie positieve effecten 
en de voorwaarden waaronder deze 
tot stand komen kort besproken.
De (motorische) zelfwaardering 
groeit op basis van 1) succeser-
varingen en 2) waardering van 
ouders, vrienden en begeleiders. 
Als een kind bijvoorbeeld ontdekt 
dat het goed kan gooien en vangen 
en hiervoor waardering van zijn 
omgeving krijgt, ontwikkelt het 
meer (motorische) zelfwaardering, 
ervaart het plezier en zal het meer 
gemotiveerd zijn om te gaan spor-
ten.32 Hierdoor nemen de vaardig-
heid en het plezier nog meer toe en 
ontstaat er een positieve ‘spiraal 
van meedoen’. In dit ontwikkelings-
model voor fysieke activiteit om-
schrijven Weiss & Amorose33 dan 
ook dat succes en waardering leiden 
tot meer plezier en vaardigheid op 
sportgebied. In diverse onderzoe-
ken34-37 is ondersteuning gevonden 
voor deze redenering.
Het valt op dat er nog weinig onder-
zoek is gedaan naar het effect van de 
afzonderlijke motorische vaardighe-
den en zelfwaardering. Logischer-
wijs leiden vaardigheden waarbij 
anderen afhankelijk zijn van jou, of 
waarbij een falen snel zichtbaar is, 

sneller tot verminderde zelfwaarde-
ring. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het niet vangen van een cruciale bal 
in een spel als tienbal. 
De cruciale factor voor het ver-
groten van zelfvertrouwen is de 
positieve plezierige ervaring en be-
trokkenheid van alle deelnemers.38 
Als een kind ervaart dat het oefenen 
van een vaardigheid tot succes leidt, 
dan is dat goed voor het zelfvertrou-
wen. Dit is vooral van belang bij het 
aanleren van nieuwe vaardigheden 
in onbekende situaties, waar de 
ondersteuning minder geborgd is. 
Kinderen zijn vooral dan gevoelig 
voor motorisch falen, hetgeen een 
deuk kan opleveren in hun zelfver-
trouwen. Hierin ligt dan ook een 
belangrijke opdracht voor sport-
coaches opgesloten. Het is essentieel 
dat elk kind succesvol kan zijn (door 
haalbare stappen aan te bieden) en 
door alle betrokkenen gewaardeerd 
wordt voor het proberen van nieuwe 
vaardigheden. Zo is het succes 
hebben en kunnen laten zien wat je 
kunt in een nieuwe groep van groot 
belang bij het begin van elk seizoen.
De sociale vaardigheden kunnen 
ook ontwikkeld worden door 
sportdeelname. Logischerwijs 
worden deze vooral ontwikkeld 
in sportsituaties waarbij er con-
tact met anderen mogelijk is. Dit 

kunnen teamsporten zijn, maar 
ook duosporten zoals judo. Deze 
sporten kunnen door de rijke inter-
actiemogelijkheden een speelplaats 
zijn voor het aanleren van gewens-
te sociale gedragingen. De rol-
modellen, verwachte gedragingen 
en bijsturing door de groep zorgen 
er voor dat kinderen zich steeds 
socialer gaan gedragen. Zo leert 
een kind ‘tegen zijn verlies kunnen’ 
door niet boos te reageren op een 
nederlaag, maar de tegenstander te 
feliciteren. Op latere leeftijd komen 
er meer complexe sociale gedra-
gingen aan bod, zoals het helpen 
van de ander en het vervullen 
van andere rollen. De beheersing 
van motorische vaardigheden is 
echter noodzakelijk om aandacht 
te besteden aan anderen en zo te 
komen tot sociale vaardigheden. Zo 
zal een kind dat nog erg bezig is om 
een bal te laten stuiten minder snel 
bezig zijn met het spelen naar en 
met anderen. Diamond39 stelt dan 
ook dat motorische vaardigheid 
een basis vormt voor ontwikkeling 
op sociaal, emotioneel en cognitief 
vlak. Voor de ontwikkeling van de 
sociale vaardigheid lijkt vooral de 
balvaardigheid essentieel.40 
De relatie tussen motorische en 
sociale vaardigheid wordt vooral be-
vestigd in onderzoek naar speciale 

doelgroepen. Zo blijken kinderen 
met autisme met behulp van sport 
sociale vaardigheden te kunnen le-
ren, mits dit stapsgewijs gebeurt.40 
Ditzelfde geldt voor kinderen met 
gedragsproblemen, die door te 
sporten zelfvertrouwen en posi-
tieve relaties kunnen opbouwen.41 
Effectieve elementen in deze pro-
gramma’s zijn het kunnen kiezen 
van eigen doelen, het stapsgewijs 
samen kunnen werken met anderen 
(van ‘omstebeurt spelen' naar 
coachen) en het onderhouden van 
positieve relaties tussen sporters en 
hun begeleider.
Ook het denkvermogen lijkt voor 
een deel samen te hangen met de 
motorische vaardigheid van kinde-
ren.42 Deze relatie wordt veronder-
steld op basis van een verhoogde 
bloedsomloop, versterking van de 
zenuwbanen en versterking van 
de executieve functies (zelfregule-
rend vermogen). Idealiter worden 
inspannende met uitdagende 
activiteiten gecombineerd, zodat de 
hogere hersengebieden voldoende 
getriggerd worden. Interessant 
in dit verband is de studie van 
Westendorp et al.43 die kinderen 
in het speciaal onderwijs in kleine 
groepen complexe balvaardigheden, 
zoals voetballen, lieten uitvoeren. 
De kinderen gingen vooruit in 
zowel balvaardigheid als problee-
moplossend vermogen.
Ondanks veelbelovende resultaten 
in vervolgonderzoek bleek de rela-
tie tussen motorische vaardigheid, 
cognitief vermogen en leerpres-
taties echter beperkt.44 De exacte 
mechanismen konden niet met 
hersenscans aangetoond worden. 
Bovendien is er vooral onderzoek 
gedaan bij kinderen met leerach-
terstanden. Het is maar de vraag 
of deze connectie ook geldt voor 
kinderen die zich normaal ontwik-
kelen. Dit doet vermoeden dat er 
ook andere zaken, zoals motivatie 
en zelfregulatie, een rol spelen bij 
de relatie tussen brede motorische 
vaardigheden en cognitie. 
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Samenvatting, goede voorbeel-
den en toekomst
Onderzoek laat zien dat goed ont-
wikkelde motorische vaardigheden 
van belang zijn voor het ontwik-
kelen en behouden van een actieve 
leefstijl. Dit heeft voordelen op het 
gebied van gezondheid, participatie 
en persoonlijke ontwikkeling. Door 
op jonge leeftijd breed motorisch 
te oefenen, meer te spelen en 
even tueel meerdere sporten te 
beoefenen, hebben kinderen vaak 
betere algemene motorische vaar-
digheden, zonder dat dit ten koste 
gaat van de kans om zich op latere 
leeftijd tot volwaardige topper te 
ontwikkelen.
Maar voor een gezonde beweeg basis 
moeten kinderen niet alleen moto-
risch vaardig zijn, ze moeten ook 
genoeg bewegen (beweeg normen) 
en trainers moeten peda gogisch 
en didactisch geschoold zijn. Deze 
vier aspecten worden momenteel 
afzonderlijk van elkaar en in veel 
verschillende settings ontwikkeld 
en ingevuld. Het is essentieel dat 
deze vier aspecten samengebracht 
worden in een landelijke visie op een 
gezonde  beweegbasis voor kinderen. 
Een brede landelijke coalitie van 
partijen die betrokken zijn bij deze 
beweegbasis zou deze visie kunnen 
opstellen, kennis en goede voorbeel-

den kunnen verzamelen en eendui-
dig kunnen communiceren.
Inmiddels heeft BMO zich ook een 
plaats verworven in het landelijke 
beleid. Er is consensus dat BMO 
goed is voor de ontwikkeling en het 
heeft een prominente rol binnen de 
landelijke en lokale sportakkoorden. 
Daarnaast zijn er al tal van goede 
voorbeelden over hoe je BMO kunt 
toepassen op school, bij sport-
verenigingen en in de buurt. Een 
aantal daarvan was al te zien in 
de eerste Week van de Motoriek, 
die van 5 tot 9 oktober jl. gehou-
den is en waar BMO in de set-
tings ‘school’, ‘gemeente’, ‘sport’, 
‘kinderen 0-4’ en ‘buurt’ aan de 
orde kwam. Zo zie je steeds meer 
samenwerking tussen verschillende 

sportverenigingen, waarbij meerde-
re verenigingen samen BMO lessen 
aanbieden aan de jeugd,of waarbij 
trainers van de ene sport lessen 
verzorgen binnen een andere sport. 
Ook de sportbonden bieden steeds 
bredere trainingen aan, zowel op 
talentniveau (o.a. Multimove bij de 
RTC’s in Groningen, Eco-coach in 
Heerenveen en de breed motorische 
warming-up van alle talentteams 
van de hockeybond), als in de 
breedtesport (Nijntje Beweeg-
diploma, Funkey, de volleybal-
speeltuin, etc.). Vanuit het Athletic 
Skills Model zijn er goed onder-
bouwde opleidingen, veelzijdige 
beweegaccommodaties en de schijf 
van 10. Ook zie je steeds meer mul-
tisportinitiatieven zoals Monkey 
Moves, of lokale initiatieven waarin 
verschillende clubs samenwerken.
Voor beter bewegen in en om 
school komt ook steeds meer 
aandacht, onder andere door het 
amendement Heerema/van Nispen, 
dat pleit voor twee uur verplicht 
bewegingsonderwijs, het liefst ge-
geven door een vakleerkracht. Ook 
is er meer aandacht voor de inzet 
van een vakleerkracht bij kleuters 
en voor uitdagende schoolpleinen.
Ook binnen de opleidingen van 
verschillende sportbonden komt 
er steeds meer aandacht voor het 
implementeren van BMO. Een mooi 
voorbeeld hiervan is een project 
waarin vier grote sportbonden 
(KNGU, KNHB, KNVB en Nevobo) 
hun krachten hebben gebundeld 
met experts uit de wetenschap en 
de praktijk. Samen ontwikkelen zij 
een scan, waarmee eenvoudig kan 
worden gekeken hoe BMO-proof 
activiteiten en jeugdprogramma’s 
zijn, en een bijbehorend keurmerk.
In de toekomst zal de invoering van 
brede motorische ontwikkeling er 
voor kunnen zorgen dat meer kin-
deren op een plezierige wijze gaan 
en blijven sporten. Op weg naar 
een gezonde, vrolijke en sportieve 
generatie.
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