Inhoud
Doel: ieder kind heeft recht op een les waarin je wat leert en plezier beleeft
• Achtergrond
• Instructie en afname
• Praktijk
• Kahoot Quiz
• Evaluatie

MOBAK
Wat heb ik er aan?
-bruikbaar voor eigen lessen/trainingen (beginniveau, vooruitgang)
-startbekwaam tester

Remo Mombarg, Berdien Moraal
r.mombarg@pl.hanze.nl: www.hanze.nl\lps

Wat willen we met bewegingsonderwijs?
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Titel presentatie aanpassen 4

Model voor motorisch leren
Motorisch leren is afhankelijk van
oefening en nieuwe prikkels

Wat is MOBAK?
Een screening om de fundamentele
motorische vaardigheden, die nodig zijn
om actief deel te nemen aan de sport- en
bewegingscultuur, te testen.

Wilson, Wood &Vine, 2009; Smidt & Lee, 2011

https://www.ad.nl/video/met-dit-punt-wordt-nederland-wereldkampioen-handbal~p118602

De MOBAK-testinstrumenten worden
gebruikt om de basismotoriek van kinderen
en adolescenten van verschillende
leeftijden vast te leggen. Ze worden
gebruikt in veel Duitstalige en andere
Europese landen, en dus ook in het BMCEU-project.

1

Theoretisch model?

Dynamisch ecologisch model
-kind kiest eigen oplossing
-resultaat telt, niet manier waarop
-adaptiviteit is een sleutelwoord

Aanbod

2 factoren
-lichaamsvaardigheden: locomotor skills
-balvaardigheden: object skills

Omgeving

MOBAK kent 4 versies: Groep 1-2 (KG), 3-4, 5-6, 7-8
Sporteigen materiaal
Fundamentele basisvaardigheden
6 begeleiders of in een vak (2 lessen)
Afnameduur: 45 minuten
Resultaat is score t.o.v. Normgroep

Voordeel: sportechte test, sportmateriaal
Nadeel: begeleiders nodig

Leerkracht

Kind

MOBAK
•
•
•
•
•
•

Afnemen Mobak

Alternatieve testen

• Je mag maar één keer voordoen + één uitleg en geen oefenpogingen!
• Je mag geen tips en complimenten geven tijdens de test (anders = poging mislukt).
• Stuiteren, dribbelen, balanceren, rollen, springen en rennen = 2 pogingen .De
tweede poging is zodra de hele groep één keer is geweest.
• Gooien en vangen: 6 pogingen (niet oefenen maar gelijk beginnen). Alle 6 pogingen
achter elkaar aan.

Movement-ABC 4-16 jaar
-handvaardigheid, balanceren en balvaardigheid
-vaststellen achterstanden
-gestandaardiseerde score

Athletic Skill Track/MQ-scan
-hindernisparcours
-snel, screening
-tijd

Mobak 1-2

Balvaardigheden

Balanceren

Werpen

Rollen

Vangen

Springen

Stuiten

Lopen

Dribbelen

MOBAK 1-2 (gr 3&4)
6. Rollen

5. Balanceren

8.Lopen

4. Dribbelen

Lichaamsvaardigheden

3.Stuiteren

7. Springen

2.Vangen

1.Gooien

Test: Het werpen op een klein doel.
Opdracht: Het kind gooit van een twee meter
afstand de bal op het bord. Dit wordt zes keer
gedaan.
Criteria: - Het raken van het bord is een punt
- Er mag alleen bovenhands gegooid worden
Evaluatie: 6 pogingen, de raak gegooide
pogingen worden geteld en genoteerd.
Testopstelling: De onderkant van het bord
hangt op 1.30 meter hoogte van de grond.
2 Meter van het bord vandaan is een rechte
lijn op de vloer geplaatst.
Materialen: - 6 jongleer ballen
- 1 doel (bord) met een diameter van 40 cm
- 1 lijn (tape)
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1. Gooien

6 pogingen, De

leerling staat achter de lijn (3m).
Het doel raken is een punt (1.3 m hoog).
Er mag alleen bovenhands gegooid worden.

5. Balanceren

2 pogingen. Kind moet naar voren kijken, mag niet stoppen
tussendoor, normale stapgrootte, niet schuiven

2. Vangen

3. Stuiten

2 pogingen. Bal mag niet buiten de lijnen komen, bal niet
vasthouden, wel 2 handen, kind moet vooruit kijken. (5m x
1m): heen is 1 poging

6 pogingen, De

bal moet gevangen worden
na de stuit wanneer deze nog in de lucht
is. Bal moet 1,3 m hoog komen

6. Rollen

7. Springen

2 pogingen. Koprol in een vloeiende beweging, recht
rollen

2 pogingen. Bal mag niet buiten de lijnen komen, kind moet
naar voren kijken, minimaal 5x de bal raken (5 x 1m)

8.Lopen

2 pogingen. Kind mag de matjes niet aanraken
Hink, spreid, niet langer stoppen dan 1 tel

Mobak 3-4 (groep 5-6)

4. Dribbelen

2 pogingen. Zijwaarts verplaatsen tussen de pionnen.
Zijwaarts galop

Mobak groep 5-6

17

18
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Mobak KG, 1-2, 3-4, 5-6… bij ons groep 1-8

rapportage

2,5

Scores Mobak Leerling 1
2
1,5
1
0,5
0

19

Dribbelen

En nu dan…..

Materials

Verschillende ballen en banken
Pictures

Taakomschrijving :zes verschillende stations

Station 1: stuiteren met beide handen, stilstaan
Station 2: loop door elkaar en stuiter de bal zonder het te
verliezen (gebruik de linker-en rechterhand).
Station 3: stuiter zonder onderbreking de bal rond je lichaam.
Station 4: stuiter met twee ballen terwijl je staat zonder ze te
verliezen. Station 5: loop op een lange bank terwijl je een bal
stuitert (nadien twee tegelijk). Station 6: twee lange banken
zijn gepositioneerd met een afstand van 2 meter ertussenin.
Loop op beide lange bankjes terwijl je één bal stuitert (nadien
twee tegelijk).

Vangen

Begeleiding
Competentie: als de stuiter-opdracht van station 1 te
gemakkelijk lijkt kan je het volgende station
proberen

Materialen
Verschillende ballen

Succes

Falen

(intern)

(extern)

Reflectie: "Controleer of je goed slaagt of dat je nog
meer moet oefenen!" Ik ben erin geslaagd... /Ik ben
beter in... Ik kan nog niet ...
Zelf reguleren: "Bepaal zelf of je de stuiteropdracht
in een eenvoudigere of in een moeilijkere variatie
wilt uitvoeren (en kies zelf het station)!"

Competent
Voelen

Succes

Falen

(extern)

(intern)

Taakomschrijving
Variaties (in de vorm van verschillende stations) station 2: gooi de bal 7 keer
met beide handen in de lucht, klap een keer met je handen en vang het
opnieuw met beide handen station 3: gooi de bal 6 keer met beide handen in
de lucht , klap twee keer in je handen en vang het opnieuw met beide handen
station 4: gooi de bal 5 keer met beide handen in de lucht en vang het
opnieuw met de rechter ("sterkere") hand station 5: gooi de bal 4 keer met
beide handen in de lucht en vang het opnieuw met de lef t ("zwakker") hand
Station 6: gooi de bal 3 keer met beide handen in de lucht, raak de grond aan
met band wijzers en vang het opnieuw met beide handen Station 7: gooi de
bal 2 keer met beide handen in de lucht, draai een keer om jezelf en vang het
weer station 8 : Gooi de bal 1 keer met beide handen in de lucht en vang het
achter je rug
.
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Succesmomenten creëren voor elk kind

•
•
•

Stand van zaken Hanze
Programma’s
-Sportbouwer
-Effectstudie Nijntje
-Multiskill programma’s
-Kleuters startvaardig

gedifferentieerd aanbod gericht op
succesmomenten
variatie in bewegingsvormen
gericht op meer en beter bewegen

Toekomst
Uittesten mobak gr 1-2 en gr 7-8
Ontwikkelen en vertalen materialen
Maken van een app om te scoren
Overleggen met de gebruikers wat de makkelijkste rapportage is
Op weg naar interventie-studies

Materialen
-Boek Plezier in bewegen
-Sportbouwer app
-MOBAK
-Move Healthy website

Bewegingsvaardigheid koppelen aan beweegdeelname….

In de praktijk uitproberen groep 3/4 en 5/6
- 3-tallen 1 afnemer, 1 kind 1 check
- Maak gebruik van de instructie
- Zet wensen op de flap-over
- Zet vragen op de flap-over
- Per 3 tal een oefening verzinnen
om de vaardigheid te verbeteren
- Log alvast in: kahoot.it 2598097
- Voor gratis handleidingen: zie hanze/lps en mobak.info
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Belangrijke tips

• Je mag 1x een voorbeeld geven
• Je mag geen complimenten, commentaar of tips geven tijdens het

AAN DE SLAG!

uitvoeren van de onderdelen

• Gooien en vangen is alle pogingen achter elkaar aan
• De rest is 1x en dan de rest van het groepje. Daarna poging 2

Verschil MOBAK groep 5-6

Zijn er nog
vragen?

Gooien
• Afstand tot doel is 1 meter verder
Vangen
• Kind gooit zelf de bal omhoog (voor de lijn) en vangt
de bal weer (over de volgende lijn)

Stuiteren
• Het kind stuitert om de obstakels heen maar blijft
binnen de lijnen

Dribbelen
• Het kind dribbelt om de obstakels heen en blijft binnen
de lijnen

Springen
• 2x 20 seconden touwtjes springen op de plek

Balanceren
• Het kind stapt over twee blokjes

Rennen
• In een vierkant
• Rennen naar voren, zijwaarts, achteruit en weer
zijwaarts

Rollen
• Op een verhoogd vlak
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