
Jongeren in beweging: 
Hoe dan? Van beweeglokalen tot obstacle-soccer
En wat nu als ik meer wil weten: www.hanze.nl\lps

Remo Mombarg Simon Leistra Nico Leensta

Move to make a difference

Gezonde school

1. Belang

2. Living lab Haren

3. Goalkeeper

4. Shuffle sports

5. Toekomst
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Poll
-In het voortgezet onderwijs is de beleving van LO lager dan in het basisonderwijs

-In 10 jaar is de motorische vaardigheid van kinderen vooral zwakker geworden op 
de balvaardigheid….
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Gem score op vaardigheid (n=922) sign. 
trendverschillen in 10 jaar

2006 2016

Meervoudige bekwaamheid groep 8
“vangen van een bal 
via de muur”

18 % vangt geen 
enkele bal van 3m., 
80%  vangt geen bal 
vanaf 5m 

slechts 12% schat het 
aantal gevangen 
ballen juist in

Relatie motoriek en meedoen (Barnett e.a., 2009: 13% )
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In leeftijd 13-15 jaar stopt 50% van de kinderen met sporten bij de vereniging.
Belangrijkste reden: gebrek aan plezier. 

Reguleren eigen sporten

Sportidentiteit ontwikkelen

Kennismaken en oefenen met  
prikkelrijk bewegen & sporten

Bewegen als levertraan
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Jongere

Sociale 
omgeving

Fysieke 
omgeving

Activiteiten

Beleid

Curriculum LO

Wat doen we in het Harens Lyceum: Curriculum
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3 niveaus: keuze uit twee sporten
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ShuffleSports

Omgeving
-fysiek en sociaal
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Activerende beweegomgeving met activiteiten

Zorg voor doorlopende tijden en activiteiten: bewegen als gewoonte!

16

17

18



Jongere

Sociale 
omgeving

Fysieke 
omgeving

Activiteiten

Beleid

Gezondheidsweek: rolmodellen
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ShuffleSports

Door twee bestaande sporten te mixen - zonder ze te matchen, creëren we een 
nieuwe sport die nog nooit iemand heeft gedaan. Een sportactiviteit waarbij het 
niet gaat om of je de sport kan, maar over samen plezier maken en jezelf 
uitdagen.

Gezelligheid  &
plezier
Het draait niet om prestatie en het 
kunnen, maar om gezelligheid en 
plezier maken met je vrienden.

Geen competitief 
imago
Het is een vernieuwend aanbod met 
een geheel nieuwe identiteit en dus 
zonder competitief imago.

Keuzevrijheid &
afwisseling
Geen lidmaatschap voor een 
jaar, maar elke maand een 
andere ShuffleSport.

Lager 
instapniveau
Door bestaande sporten  te 
combineren ontstaat een nieuwe 
vorm waardoor het instapniveau
lager ligt.

Poll
-Nudiging (onbewust sturen van gedrag) is effectief om gedrag te sturen Combs, 2015
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Aan de slag

Oplossing

Wat werkt voor 
iedereen?

Probleem

Wat doet er toe?

Simulatie

Leg voor en 
test.

Pilot

Probeer je 
beste idee

Groei

Breid uit

Met jongeren en voor jongeren
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