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Breed Sport Advies 

De motorische ontwikkeling van kinderen is bepalend voor een duurzame en perspectiefrijke 
deelname aan de sport- en beweegcultuur. Hierbij vormt de bewegingsvaardigheid en het 
bewegingsplezier een essentieel onderdeel. Kinderen die motorisch vaardiger zijn en een plezierige 
sportervaring hebben gehad, gaan nu en later meer sporten dan kinderen die dit niet hebben gehad. 
Een brede motorische basis verkleint de kans op blessures, geeft succesbeleving, zorgt voor een sterke 
neurologische opbouw en geeft een brede basis om deel te kunnen nemen aan verschillende sporten. 
Dit maakt het ook mogelijk dat kinderen op latere leeftijd nog eenvoudig een andere sport aan kunnen 
leren. 

Naast een brede motorische ontwikkeling is plezier in bewegen en sporten minstens zo belangrijk. 
Wanneer een kind een sport beoefent waarin het vaardig is, succes ervaart en plezier beleeft is de kans 
op sportuitval op latere leeftijd aanzienlijk kleiner. Een Breed Sport Advies kan het kind helpen in het 
vinden van zijn of haar passie in sport en het herkennen van zijn of haar kwaliteiten in sport en 
bewegen.  

Een leven lang met plezier bewegen en sporten vraagt om goed en op maat advies voor elk kind. 
Maar hoe zet je een motorische vaardigheidstest en sport vragenlijst zo in dat je naast het screenen 
van de motorische vaardigheid ook kinderen kan helpen in het vinden van hun intrinsieke motivatie 
om meer te bewegen en met plezier te sporten dat resulteert in voldoende vaardigheid, 
succesbeleving en plezier? 

Achtergronden 

Iedereen verdient gelijke kansen om de kracht van sport en bewegen te ervaren. Om te ervaren wat 
iedere sporter al weet: het is leuk, maakt gezonder, maakt gelukkiger en draagt bij aan een sterke 
samenleving.  In Groningen en Almere onderstrepen ze dit gedachtegoed en maken ze werk van deze 
ambitie met daadkrachtige actieplannen waar de stem van de burger centraal staat.  
 
Gemeenten Groningen 
Om iedere Groninger gelijke kansen te geven om de kracht van sport en bewegen te ervaren, zet 
Groningen in op het ontwikkelen van sportief kapitaal voor iedere inwoner. Sportief kapitaal is de 
verzameling van fysiologische, sociale en psychologische competenties en ervaringen die een individu 
stimuleren en motiveren om op de lange termijn deel te nemen aan sport en bewegen. Sportief 
kapitaal kan van jongs af aan ontwikkeld worden op school, bij de kinderopvang, in de buurt of bij de 
sportclub. Positieve ervaringen zijn een leven lang nodig om het kapitaal op peil te houden. De 
gemeente Groningen stelt; een leven lang sporten en bewegen begint met het opbouwen van sportief 
kapitaal bij de jeugd. Ook kinderen die geen deel uitmaken van een sociale omgeving die sport en 
bewegen stimuleert, moeten de kans krijgen om een eigen sportidentiteit te vormen. Het uitgangspunt 
is dat elk kind zijn of haar talenten heeft en dat deze te ontwikkelen zijn. Ontdekken wat bij jou als 
sporter past (oriëntaties), de kans krijgen om daar beter in te worden (zelfregulatie) en het organiseren 
van sociale steun (begeleiding, vriendjes, ouders) is hierbij essentieel.  
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Kortom: Ieder kind dat opgroeit in Groningen moet plezier kunnen 
ervaren in sport, bewegingsvaardigheid ontwikkelen en ontdekken 
welke sportbeleving bij hem of haar past. De gemeente Groningen zet 
hierin op het ontwikkelen van sportief kapitaal voor het kind. De 
beweegschijf neemt een centrale plek in bij de aanpak van kinderen om 
meer en beter te gaan bewegen. De beweegschijf (figuur 1) maakt 
onderscheid in grond motorische vaardigheden die zijn onder te 
verdelen in verplaatsingsvaardigheden, balansvaardigheden en bal- en 
object vaardigheden. Daarnaast erkent het verschillende 
sportmotieven en sportvormen. Door in te spelen op deze brede 
motorische ontwikkeling en de motieven van het kind wordt een goede 
basis gelegd voor een duurzaam en perspectiefrijke deelname aan de sport- en beweegcultuur.  
 

Een concrete vertaling van de sportambitie op het kind naar acties 
in de praktijk is het breed motorisch beweegprogramma ‘de 
Scholentour’ van de voetbalclub FC Groningen. Met een bereik 
van 40.000 basisschoolkinderen op jaarbasis is de club een 
belangrijke speler in het inspireren en beïnvloeden van het 
beweeggedrag van kinderen naast het reguliere sport- en 
beweegaanbod op school, in de wijk en bij de sportvereniging. In 
samenwerking met o.a. de gemeente Groningen, lectoraat 
praktijkgericht Sportwetenschap Hanzehogeschool en het 
instituut voor Sportstudies is onderzocht op welke wijze het kind 
een leven lang met plezier kan blijven bewegen. Naast een sterke 
breed motorische basis, is ook naar voren gekomen dat een breed 

sportadvies op basis van sportvoorkeuren, en sportmotieven een belangrijke succesfactor is voor de 
oriëntatie naar een leven lang sporten. Onder het label ‘Meer en Beter Bewegen’ heeft de club FC 
Groningen de eerste stappen ondernomen in de realisatie van een breed motorisch 
beweegprogramma voor groep 3 tot en met groep 8. Het sportadvies is een rijke aanvulling op het 
beweegprogramma en geeft het kind waardevolle handvatten om door te stromen naar bestaand 
sportaanbod. In samenwerking met regionale top- en breedte sportclubs, kennisinstanties en lokale 
partijen wil de club de impact op het beweeggedrag van kinderen vergroten en elk kind het plezier te 
laten ervaren van sport en bewegen.   
 
Gemeente Almere 
In samenwerking met de vakgroepen 
bewegingsonderwijs ASG (Almeerse Scholen Groep) 
en vakgroep bewegingsonderwijs PRISMA zet de 
gemeente Almere in op het verbreden van de breed 
motorische ontwikkeling van kinderen.  
 
Het doel hierbij is om de bewegingsachterstanden niet alleen in kaart te brengen, maar ook door 
verschillende beweeginterventies deze achterstanden aan te pakken. Het Almeers Kenniscentrum 
Talent (AKT) vervult een grote rol in het verbinden, samenbrengen en van elkaar leren binnen de 
beweeg- en sportcultuur in Almere.  

Figuur 1: Beweegschijf 
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In Almere is door het bestuur van AKT sinds 2006 bewust gekozen voor een kwalitatieve aanpak van 
bewegingsonderwijs. Alle lessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs. Hieruit is een vakgroep ontstaan die al jaren samenwerkt, verbindt en van en 
met elkaar leert. De Almeerse vakleerkrachten werken met het leerlingvolgsysteem Volg Mij en 
kunnen zodoende een gefundeerde rapportage over het bewegen van de Almeerse leerlingen 
overleggen.  
 
Vanuit deze bevindingen is de interventie van de AKT naschoolse lessen ontstaan. Er was behoefte om 
vooral voor de zorgleerlingen specifiek naschools beweegaanbod aan te bieden. Veel kinderen hebben 
plezier in bewegen tijdens de gym, daar de vakleerkracht bewust differentieert op het niveau van de 
leerlingen, maar vinden geen aansluiting of motivatie bij de sportvereniging.  
 
Om dit gat te vullen worden er binnen de naschoolse lessen verschillende lessen aangeboden voor 
verschillende beweegniveaus; 

- KidsXtra, voor de kinderen die extra hulp nodig hebben. 
- Gym+, voor alle kinderen van groep 1-5 extra gym aanbod, lijkend op de reguliere gymlessen 

onder schooltijd. 
- Sport+, voor alle kinderen van groep 6-8 een combinatie van extra gym aanbod en sport 

gerelateerde lessen. Hierbij krijgen de kinderen verschillende sporten aangeboden voor een 
periode van twee weken per sport.  

- ASM academie, voor de talenten in bewegen. Zij krijgen in een periode van 4 weken een 
verdieping op verschillende sporten aangeboden. Hiermee worden zij breed motorisch 
opgeleid, wat zij naast hun reguliere sport kunnen volgen. 

 
Deze lessen zijn allemaal gratis en door de kinderen het 
gehele jaar te volgen. De lessen worden gegeven door 
de vakleerkrachten van beide besturen in 
samenwerking met de combinatiefunctionarissen 
sport.  
Naast deze interventies worden er door verschillende 
instanties op de pleintjes en in de gymzalen vrijere 
vormen van bewegen aangeboden door heel Almere. Zo 
zet Almere structureel in op het verbreden van de 
motorische vaardigheden van leerlingen om zodoende 
te komen tot een leven lang met plezier bewegen voor 
ieder kind. 
 

Maar toch ziet ook Almere dat veel kinderen in de leeftijd 13-14 jaar afhaken bij hun sport. Past de 
sport wel goed bij de leerlingen, kunnen we als onderwijs/sport een bijdrage leveren aan een leven 
lang met plezier bewegen en welke rol heb je hier als vakleerkracht in, zijn vragen die binnen Almere 
werden gesteld. 

 
Kijkende naar de informatie over bewegingsonderwijs die de kinderen in hun rapport meekrijgen valt 
hier nog veel te winnen. Want een onvoldoende op spel of toestellen heeft weinig zwakke bewegers 
doen motiveren om meer te gaan bewegen. Vanuit de vakgroep AKT is het dan ook een droom om met 
alle data die er is op motorisch gebied, in combinatie met de intrinsieke motivatie van leerlingen, een 
beweegadvies aan onze leerlingen te geven. Een advies dat een kind wijst op waar het talent en/of de 
motivatie van een kind ligt en bij welke sport- en/of beweeg activiteit het kind een leven lang met 
plezier kan bewegen.  
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2. Aanpak   
 
Het sportadvies komt tot stand vanuit het perspectief kind, de beleidsbepaler en de vak experts. Er is 
gebruik gemaakt van een ontwerpgerichte aanpak waarbij eerst de ontwerpeisen van bovengenoemde 
actoren is opgehaald om vervolgens in de praktijksetting het sportadvies te testen bij het kind. Met de 
inzichten uit de praktijk worden aanbevelingen verzameld voor vervolgonderzoek en uiteindelijke een 
duurzame implementatie van het sportadvies. 
 
Het vaststellen van de ontwerpeisen is gedaan met behulp van een focusgroepsessie met 
basisschoolkinderen van groep 8 uit de gemeente Groningen en Almere, een interview met 
beleidsbepalers uit de gemeente Groningen en Almere en een focusgroepsessie met experts op het 
gebied van lichamelijke ontwikkeling (LO). In totaal hebben 25 leerlingen deelgenomen aan de test, 
verdeeld over een basisschool in Groningen en een basisschool in Almere. Het is gelukt om bij twee 
van de vier scholen de test uit te voeren. Door COVID-19 hebben de testen op de laatste twee scholen 
geen doorgang kunnen vinden. De test bestond uit twee delen. Enerzijds een vragenlijst over 
sportvoorkeuren en sportmotieven, aangevuld met een focusgroepsessie voor het vaststellen van de 
belangrijkste ontwerpeisen voor het sportadvies. En anderzijds een motoriektest om de brede 
motorische vaardigheid van het kind te kunnen vaststellen. In Almere werd de motoriekdata verzameld 
met behulp van het leerlingvolgsysteem ‘Volg mij’ en in Groningen is gebruik gemaakt van de motoriek 
test ‘de Mobak’. Bij de inrichting van het meetinstrument vragenlijst(Tabel 1), stonden de 
sportmotieven van het Vlaams Sportkompas en de brede motorische vaardigheden van het Athletic 
Skills model centraal. Bij de motoriektesten zijn de vaardigheden aangehouden die specifiek getoetst 
worden binnen de test en zijn er geen vaardigheden aan toegevoegd. Er is gekozen binnen het eerste 
prototype van het sportadvies om uitsluitend de koppeling te maken met de elf sporten uit de 
competentiematrix – sporten.   
 
Tabel 1: inrichting meetinstrument vragenlijst 

Sportmotieven Sportvoorkeuren Athletic skills 
model 

Elf sporten 
Competentiematrix 

Binnen sporten Klimmen en Klauteren Atletiek 
Buiten sporten Trappen, schieten en mikken Basketbal 
Samen sporten Rollen, duikelen en draaien Freeruning 
Individueel sporten Balanceren en vallen Handbal 
Sporten voor gezelligheid Stoeien en vechten Hockey 
Sporten om te winnen Springen en landen Judo 
Sporten met fysiek contact Gooien, vangen, slaan en mikken Rugby 
Sporten zonder fysiek contact Zwaaien en slingeren Tennis 
Sporten georganiseerde Bewegen op- en maken van muziek Turnen  
Sporten ongeorganiseerd Gaan, rennen en lopen Volleybal 
  Voetbal 

  
Daarnaast is er met twee beleidsbepalers van de gemeente Groningen en Almere gesproken over de 
ontwerpeisen voor het breed sportadvies, waarbij de koppeling wordt gemaakt met de gemeentelijke 
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sportvisies. De belangrijkste barrières in het uitdragen van de sportvisie voor de doelgroep 
basisschoolkinderen zijn geïdentificeerd en wensen & behoeften voor het sportadvies zijn vastgesteld. 
Tot slot zijn experts van de KVLO en het Lectoraat Praktijkgericht Sportwetenschap gesproken om de 
belangrijkste uitdagingen in de motorische ontwikkeling van het kind vast te stellen i.r.t. het 
sportadvies.  
 
In de tweede fase van het ontwerpgericht onderzoek zijn de resultaten van de ontwerpeisen 
samengevat naar één prototype voor het sportadvies en is er geëxperimenteerd met het maken van 
de koppeling van data vragenlijst en motoriektest naar een op maat sportadvies voor het kind. Door 
aanscherping van de COVID-maatregelen is het nog niet gelukt om het advies voor 1 december terug 
te koppelen aan kinderen. Dit zal bij heropening van de scholen voor buitenstaanders alsnog gebeuren. 
 
Ontwerpeisen Sportadvies 
 
De ontwerpeisen voor het sportadvies zijn opgehaald bij de beleidsbepalers Sport, het kind en experts 
op het gebied van LO. De belangrijkste inzichten zijn als volgt samen te vatten.  
 
Beleidsbepalers 
In gesprek met de beleidsbepalers van de gemeente Groningen en Almere zijn inzichten opgehaald 
voor het sportadvies op het niveau van ontwerp, proces en implementatie. Kijkend naar het ontwerp 
van het sportadvies voor het kind mag nooit aan de beleveniswereld van het kind voorbij worden 
gegaan. Statische vragenlijsten en adviezen uitsluitend gebaseerd op voldoendes of onvoldoendes kan 
kunnen erg demotiverend werken. Waar vanuit de wens van de beleidsbepaler te allen tijde plezier in 
sport en bewegen voorop moet staan. Het advies moet dan ook motiverend werken in plaats van 
veroordelend wanneer een kind minder vaardig is en leiden tot een gezonde energie voor een leven 
lang sporten en bewegen. De intrinsieke motivatie van het kind om te bewegen staat voorop in het 
advies. Het hoofddoel van het advies moet gericht zijn op het creëren van bewustwording en inzicht 
geven in de motieven, voorkeuren en vaardigheid van het kind in relatie tot sporten en beweegvormen 
die bij het kind passen. Ondergeschikt, maar wel erg belangrijk in dit sportadvies is dat het ook 
informerend en verhelderend (‘eye-opener’) moet werken voor naar ouder(s)/verzorger, mede omdat 
zij het grootste gedeelte van het beweeggedrag van kinderen kunnen stimuleren. Naast het inzichtelijk 
maken is het ook wenselijk dat het sportadvies ingezet kan worden om het sportief leervermogen 
(zelfregulatie) aan te spreken. Het kind wordt op deze wijze uitgedaagd om (sport)doelen te stellen en 
gestimuleerd om hieraan te werken. De focus moet liggen op talentontwikkeling vanuit een breed 
sociaal perspectief. Dus niet om de nieuwe Arjen Robben te worden, maar om een leven lang met 
plezier te blijven bewegen. Naarmate het kind ouder is dient ook gezondheid en leefstijl meegenomen 
worden in het advies. Samengevat, de belangrijkste ontwerpeisen voor het sportadvies zijn gericht op 
de beleveniswereld en intrinsieke motivatie van het kind, de brede motorische vaardigheden, zet aan 
tot talentontwikkeling vanuit breed sociaal perspectief en creëert bewustwording voor het kind, de 
ouder en docent.   

Het proces dat doorlopen wordt bij het sportadvies moet simpel uitvoerbaar zijn in de praktijk en test 
onafhankelijk. Daarnaast is het belangrijk dat de test periodiek kan worden afgenomen en dat de data 
bijdraagt aan het opstellen van een jaarlijkse of real-time beweegmonitor dat op regionaal (tussen de 
wijken), provinciaal (tussen de gemeenten) en nationaal (tussen de wijken, gemeenten en provincies) 
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niveau vergelijkingen kan maken.  Ook is er de wens dat er integraal wordt samengewerkt met 
belangrijke actoren die invloed uitoefenen in het beslisproces van het kind. Denk aan de vakleerkracht 
voor het monitoren en overbrengen van het sportadvies op het kind en de ouders. Maar ook 
stakeholders van het lokaal sportaanbod zoals buurtsportcoaches, sportverenigingen en de 
beweegspecialist voor de uitvoering van het sportadvies. En de facilitator/ondersteuner bij 
gemeentelijke instanties die de randvoorwaarden scheppen om het sportadvies integraal uit te kunnen 
dragen. Hierbij werd duidelijk de wens gedeeld dat het sportadvies niet gefragmenteerd aangevlogen 
moet worden maar juist vanuit een integrale aanpak om het effect van het sportadvies duurzaam te 
maken.  

Tot slot is er gesproken over de implementatie van het sportadvies. Wat als een paal boven water 
staat is dat het sportadvies moet leiden tot een directe call to action en  koppeling aan de sportpraktijk. 
Het kind moet laagdrempelig, snel en effectief in contact worden gebracht met sport en 
beweegaanbieders die de hulpvraag van het kind kunnen beantwoorden. Kortom, het advies moet 
direct opvolging hebben. Het is cruciaal in de implementatie dat de ouders op de hoogte zijn van het 
gegeven sportadvies en de verantwoordelijkheid voelen het kind te helpen in de ontdekkingsreis naar 
een leven lang met plezier te sporten en bewegen. In dit proces is de sensitiviteit van de vakleerkracht 
essentieel in het overbrengen van het sportadvies aan het kind en ouder. Het sportadvies is namelijk 
enerzijds motiverend en stimulerend van aard om (nieuwe) sporten en beweegvormen te ontdekken. 
Anderzijds heeft het ook een signalerende functie om kinderen vroegtijdig extra ondersteuning te 
kunnen bieden om op het gewenste motorisch niveau te komen dat past bij de leeftijd van het kind. 
Praktisch gezien kan het sportadvies leiden tot het afnemen van proeflessen bij een lokale 
sportaanbieder, deelnemen aan extra beweegmomenten om de motorische ontwikkeling te 
stimuleren of in exclusieve gevallen doorverwijzing naar talentendagen, omdat het kind excelleert in 
bepaalde beweegvormen. Beide partijen zijn het er unaniem over eens dat bij de implementatie van 
het sportadvies bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van één lokaal sportplatform waarin alle 
belangrijke sportaanbieders en ondersteuners vertegenwoordigd zijn om versnippering tegen te gaan. 
Een eenduidige routing van sportadvies naar actie en monitoring is een belangrijke eis.  Daarnaast 
moet het in de toekomst mogelijk worden om andere domeinen, denk bijvoorbeeld aan gezondheid 
en leefstijl, te koppelen aan de implementatie van het sportadvies.  

Basisschoolkinderen  
De ontvangen feedback met betrekking tot de inhoud van de vragenlijsten was bij zowel de groep in 
Groningen als Almere erg positief. De volgende punten vanuit de interviews met de kinderen kunnen 
worden meegenomen naar het volgende prototype:  
 
• Voor de duidelijkheid kunnen er voorbeelden van bewegingen worden toegevoegd bij de 

beweegvoorkeuren;  
• De leerlingen ervaarden de duur van het invullen van de vragenlijst als vrij kort. Dit betekent dat 

er indien nodig nog vragen toegevoegd kunnen worden;  
• Om afleiding te voorkomen is het handig om de vragenlijst in een rustige omgeving zoals een 

klaslokaal in te vullen. Dit in plaats van in de gymzaal met andere sportende leerlingen;  
• Twee leerlingen gaven aan dat ze qua beweegvoorkeuren ‘dansen’ en ‘tik- en doelspelen’ misten. 

Er kan worden overwogen of deze toegevoegd dienen te worden in het volgende prototype of 
dat de 10 beweegvaardigheden van het Athletic Skills Model worden aangehouden;  

• Eén leerling gaf aan dat bij beweegmotieven ‘gezondheid’ toegevoegd had mogen worden. Deze 
kan mee worden genomen in het volgende prototype.  
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Vanuit de ontvangen informatie met betrekking tot het ontwerp van het sportadvies zijn veel 
belangrijke inzichten verzameld. De volgende punten vanuit de focusgroepsessie met de kinderen 
kunnen worden meegenomen naar het volgende prototype:  
 
• De sport die een kind al beoefent moet volgens de leerlingen in het sportadvies staan;  
• De leerlingen waren erg benieuwd welke sporten er nog meer bij hen zouden passen. Daarnaast 

wilden ze op deze manier kijken of hun huidige sport volgens het advies bij hen past;  
• De leerlingen gaven aan graag een proefles te willen doen aan de hand van het sportadvies. Dit 

om te kijken of ze de geadviseerde sporten ook leuk vinden;  
• De meningen over het ontvangen van de resultaten uit de vragenlijsten en 

beweegvaardighedentest of alleen het advies waren verschillend. Vanuit het volgende prototype 
moet worden gekeken of kinderen kunnen kiezen uit het inzien van de resultaten of alleen het 
advies;  

• De kinderen zouden gemiddeld graag drie sporten als advies ontvangen;  
• De kinderen zouden bij het volgende prototype de keuze moeten krijgen om aan te geven of het 

advies voor een sport bij een vereniging dient te zijn of dat dit niet uitmaakt.   
   
Experts 

De belangrijkste ontwerpeisen voor het sportadvies van de expert Lichamelijke opvoeding zijn als 
volgt op te sommen:  
 
• Het advies moet gebaseerd zijn op het kunnen en willen van de kinderen 
• Het kunnen wordt bepaald door een brede motorische test, waarbij in elk geval de brede 

motorische vaardigheden (zie Hoofwijk et al, 2021) opgenomen zijn 
• Het willen bestaat uit het bevragen van de wens tot sportsituatie en het sportmotief 
• Het advies moet waarderend en motiverend voor het kind en de ouders zijn 
• Het advies moet aan de (vak)leekracht informatie geven over de wensen en mogelijkheden van 

de kinderen op school 
• Het advies moet aan de gemeente informatie geven over de wensen en mogelijkheden van de 

kinderen in de gemeente en het te ontwikkelen aanbod 
• Het advies moet motiveren tot actie 
• Het advies moet onderzocht worden op gebruikerswaarde en effectiviteit mbt sportdeelname 
• Het advies moet voldoen aan de ethische richtlijnen (o.a. AVG, maar ook proportionaliteit) 
• Het advies moet leiden tot versterking van de eigen sportidentiteit van het kind 
 
• Verbinding met de twaalf leerlijnen uit het curriculum, het is nu ASM gericht, wat zorgt voor een 

transfer van de lessen bewegingsonderwijs richting het sportadvies. 
o Advies welke leerlijn past bij welke sport door ervaringsdeskundigen laten normeren, 

bijvoorbeeld x aantal tennistrainers de leerlijnen laten koppelen aan de tennissport 
• Advies gaat naar minimaal 30 sporten, waarbij met de 30 meest beoefende sporten een 

verbinding wordt gemaakt 
• 2-3 keuzes die “groot” als advies worden gegeven, om duidelijkheid te geven wat past 
• 2-5 keuzes die “klein” worden gegeven, zodat kinderen een breder idee krijgen wat bij hen zou 

passen. Niet te beperkend door 2-3 keuzes in totaal te geven 
• Sportadvies wordt opgebouwd uit: 
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o Mening over leerlijnen, welke vindt de leerling leuk 
o Mening over type sporten (buiten/binnen, contact/geen contact enz) 
o Motorisch niveau 

• Alle 3 wegen even zwaar, waardoor 2/3 gaat over intrinsieke motivatie en beweegvaardigheid 
een aanvulling geeft 

• Sportadvies wordt gedeeld met leerling en ouder voor betrokkenheid 
• Voor de vragenlijst; 

o Keuzes simpel en helder, hoe meer open vraag hoe moeilijker te koppelen 
o Keuze uit smileys werkt simpel en helder 
o Aantal vragen uit breiden om tot preciezer advies te komen 

 
Sportadvies  
De eerste schets van het sportadvies is verwerkt in prototype 1 (bijlage 1). Dit prototype (figuur 2) is 
tot stand gekomen met behulp van de ontwerpeisen uit het gesprek met de beleidsbepalers, het kind 
en de experts. De volgende eisen staan hier in willekeurige volgorde centraal: 
 

- Het sportadvies speelt in op de beleveniswereld van het kind 
- Het sportadvies maakt een direct koppeling met lokaal sportaanbod 
- Het sportadvies geeft tenminste drie passende sportvoorkeuren weer, waarbij in ieder geval 

de eigen sport wordt weergegeven.  
- Het sportadvies moet bewustwording creëren voor de ouders/verzorgers.  
- Het sportadvies met zet in op plezier en heeft een positieve Tone of Voice. 
- Het sportadvies stimuleert het sportief leervermogen van het kind.  
- Het sportadvies draagt bij aan talentontwikkeling in het breedste zin van het woord.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Prototype 1 Sportadvies 
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Prototype 2 Sportadvies (koppeling data vragenlijst + Motoriektest) 
De tweede schets van het sportadvies is verwerkt in prototype 2 (bijlage 2). Dit prototype (figuur 3) is 
tot stand gekomen na het verzamelen en koppelen van de data vanuit de sportvoorkeuren vragenlijst 
(bijlage 3) en de MOBAK motoriektest voor het opstellen van een sportadvies (zie bijlage 4). Vanuit de 
verzamelde informatie van de praktijktest in Groningen en Almere is er gekeken waar het kind de 
meeste ‘punten scoort’ (bijlage 5). Op basis van de meeste punten die aansluiten op de 
beweegvaardigheid, motieven en voorkeuren wordt er een top drie aan sporten gepresenteerd. 
 

 
 
Tijdens de eerste poging tot het analyseren van de gegevens en vormen van een aanbeveling qua 
sport, werd duidelijk dat er meer kennis nodig is voor het geven van een betrouwbaar sportadvies. 
Zo is het niet duidelijk of de sportmotieven en beweegvoorkeuren zwaarder wegen dan de 
beweegvaardigheden. Daarnaast kregen de kinderen vragen over hun beweegvoorkeuren gericht op 
de tien beweegvaardigheden van het Athletic Skills Model. Dit terwijl er vanuit de MOBAK en Volg 
Mij testen andere beweegvaardigheden getoetst worden. Een deel van vaardigheden van de Mobak 
en Volg mij kende wel overlap met het ASM-model, maar een volledige match is nog niet te maken. 
Daarnaast is verder onderzoek noodzakelijk door experts om de brede motorische vaardigheden te 
kunnen koppelen aan de sporten. Hierin dient er lijst te worden opgesteld welke vaardigheden 
terugkomen bij de sport en een weging gemaakt worden van welke vaardigheden het meest tot 
minst essentieel zijn om de sport goed uit te kunnen oefenen. In bijlage 5 is een eerste aanzet 
gemaakt tot zo’n opsomming van vaardigheden gekoppeld aan de sporten voetbal, judo en atletiek 
op basis van eigen ervaring van de onderzoekers. Op deze manier is het wel mogelijk geweest om 
een eerste sportadvies te kunnen samenstellen i.r.t. de sportvoorkeuren van het kind. 
Vervolgonderzoek is noodzakelijk om te bepalen welke factoren een effectief sportadvies bepalen. 

Figuur 3: Prototype 2 Sportadvies 
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Dit kan door experts uit de praktijk te vragen om een weging te geven van de factoren en door een 
analyse te maken van kinderen met een passend sportadvies.  
 
Conclusie, discussie en aanbevelingen 
 
Conclusie 
Het sportadvies is vanuit een ontwerpgerichte aanpak ontwikkeld en geeft een eerste inzicht hoe het 
advies er in de praktijk uit kan gaan zien voor het kind en ouder. De basis voor het advies komt voort 
uit inzichten van het kind, de beleidsbepaler en de experts. Deze inzichten zijn vervolgens vertaald 
naar ontwerpeisen voor het sportadvies. De volgende ontwerpeisen staan centraal in het advies: 
 

- Het sportadvies speelt in op de beleveniswereld van het kind 
- Het sportadvies maakt een direct koppeling met lokaal sportaanbod 
- Het sportadvies geeft tenminste drie passende sportvoorkeuren weer, waarbij in ieder geval 

de eigen sport wordt weergegeven.  
- Het sportadvies moet bewustwording creëren voor de ouders/verzorgers.  
- Het sportadvies met zet in op plezier en heeft een positieve Tone of Voice. 
- Het sportadvies stimuleert het sportief leervermogen van het kind.  
- Het sportadvies draagt bij aan talentontwikkeling in het breedste zin van het woord.  

 
Vervolgens is er een basismodel voor een algoritme ontworpen om de scores uit de motoriektest, de 
sportvoorkeuren en motieven vragenlijst te koppelen aan sporten. Hiervoor is gebruik gemaakt van de 
competentie matrix Sporten en ervaringen uit de praktijk. Deze analyse maakt het mogelijk om een 
concept sportadvies voor het kind samen te stellen, maar vraagt om een verdieping in de 
onderbouwing en betrouwbaarheid. Helaas is het niet mogelijk geweest door de verslechterende 
situatie met Covid-19 om het ontwerp van het sportadvies breed te testen bij het kind.  
 
Het sportadvies moet inzicht geven in de sporten en beweegvormen die bij de intrinsieke motivatie en 
beweegvaardigheid van het kind past. De focus ligt op een leven lang met plezier sporten en/of 
bewegen. Ook kan het sportadvies een middel zijn om de volgende aanbevelingen te geven aan het 
kind en ouder:  
 

- Het kind is vaardig in een sport of beweegvorm, maar is nog niet lid van een sportverenging 
waar deze sport wordt beoefend.  
Advies: Proefles aanbieden/volgen bij de sportvereniging om het talent te ontdekken.  

- Het kind is minder vaardig in een sport of beweegvorm, maar is wel intrinsiek gemotiveerd om 
de sport te beoefenen.  
Advies: Proefles aanbieden/volgen en mogelijkheid tot extra beweegondersteuning vanuit 
school aanbieden om vaardiger te worden in de sport. 

- Het kind is minder vaardig in (een) sport of beweegvorm(en) en ook niet gemotiveerd in 
sporten en/of bewegen.  
Advies: Extra beweegondersteuning vanuit school aanbieden om het kind vaardiger te maken 
en zelfvertrouwen te geven in het sporten en bewegen.  

 
Discussie 
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Dit onderzoek naar het geven van sportadvies aan kinderen uit groep 7 en 8 is een eerste verkenning 
geweest naar aandachtgebieden hoe in de praktijk het sportadvies kan worden vormgegeven. Deze 
verkenning heeft waardevolle inzichten gegeven in belangrijke ontwerpeisen voor het advies vanuit 
het perspectief van het kind, de expert en de beleidsbepaler. Dit onderzoek is echter beperkt in staat 
geweest om de transfer te maken van de data uit de motoriektest en sportvoorkeuren vragenlijst. Het 
voorgestelde algoritme achter het sportadvies dient in het vervolgonderzoek uitgediept te worden om 
zo adviezen ook daadwerkelijk te kunnen onderbouwen met een betrouwbaar en valide 
meetinstrument.  
 
Daarnaast is aan de voorkant de wens uitgesproken om het sportadvies onder meerdere 
basisschoolgroepen herhaaldelijk te testen. De onderzoekers zijn wel instaat geweest om een tweetal 
basisschoolgroepen in Almere en Groningen de eerste ontwerpronde te betrekken en is er data 
verzameld over de beweegvaardigheid en sportvoorkeuren (bijlage 3 en 4). Helaas is het niet gelukt 
door Covid in de laatste fase om het sportadvies voor te leggen aan de kinderen.    
 
Aanbevelingen 
Dit onderzoek heeft een eerste aanzet gegeven tot de ontwikkeling van het sportadvies voor het kind. 
Het onderzoek heeft op kleinschalig niveau laten zien dat de behoefte sterk aanwezig is bij de 
beleidsbepalers om een sportadvies te ontwikkelen dat bijdraagt aan een leven lang met plezier te 
sporten en bewegen. De kinderen die deel hebben genomen aan het onderzoek hebben hun 
nieuwsgierigheid laten zien in andere beweegvaardigheden & sporten en staan open voor een 
vrijblijvend advies en willen graag een proefles afnemen om nieuwe sporten te ervaren. De inzichten 
die verzameld zijn van de motorische vaardigheden bij met name Groningen laten de urgentie zien dat 
een sportadvies ook een belangrijke signalerende functie kan hebben om motorische achterstanden 
in kaart te brengen en daar vanuit het advies gericht op in te spelen. Kortom, vervolgonderzoek is 
cruciaal om het kind, de ouder en de vakleerkracht te helpen.  
 
In het kort zijn de volgende aanbevelingen te geven voor vervolgonderzoek:  
 

- Verdiepend onderzoek naar het algoritme achter het sportadvies. 
- Het sportadvies breder testen bij het kind, de vakleerkracht en de ouder.   
- Duidelijke routing ontwerpen waarbij integraal wordt samengewerkt met lokale partijen om 

het sportadvies effectief te implementeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1 – prototype 1 Sportadvies 
 



13 
 

 
 



14 
 

 

 

 



15 
 

Bijlage 2 – Prototype 2 Sportadvies vanuit MOBAK 
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Bijlage 3 – Vragenlijst sportmotieven en beweegvoorkeuren 
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Bijlage 4 – Verzamelde data sportadvies MOBAK groep Groningen 

 

 



20 
 

 

  



21 
 

 

  



22 
 

Bijlage 5 – Prototype 2 Basis algoritme data MOBAK naar sportadvies  
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Bijlage 6 – Prototype 2 Basis algoritme data Volg Mij naar sportadvies 
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Bijlage 7 - Verzamelde data sportadvies Volg Mij groep Groningen 
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Bijlage 8 – Prototype 2 vanuit Volg Mij  
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