Wat is brede motorische ontwikkeling BMO)

Motoriek

Fundamentele bouwstenen
die een motorisch adaptief
vermogen geven om later in
verschillende context
specifieke motorische
(sport)vaardigheden uit te
kunnen voeren.

Move to make a difference

Kind

Brede Motorische Ontwikkeling
-waarom zou je

Inspectie van het bewegingsonderwijs, april , Timmermans, Hartman,
Moolenaar et al, 2018

Context

Remo Mombarg, lector Bewegingsonderwijs en jeugdsport
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Sport
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Ander
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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.,
2009&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);

objectvaardigheden
balansvaardigheden
verplaatsingsvaardigheden
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Sportblessures top 4

Liefde voor sport
moet groeien

ctieve kinderen bewegen nergens anders……

Motorische veelzijdigheid

36% =
18 min

Vaak Succes

42% =
11 min

Actiever
Meer zelfwaardering
Meer meedoen
Gezonder

Meer sporten
30-59 min/dag

Minder dan 30 min/dag

Positieve
reacties
peers

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

Logan, 2013;aart, 2016

Competenter
voelen

https://www.movehealthy.eu/media/movehealthy-prototype-football/
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Breedveld, 2010; Stegeman, 2007; Stodden, 2008;Van den
Berghe, 2014 Van Aart, 2016; Deci & Ryan,1985; Minnaert,
2010

Buchman, 2019;Yan, 2019
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Kinderen (9-11jr) die meer dan 3
keer per week LO-lessen volgen
zijn actiever Santos, 2018
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Uitgangspunten

Lever jouw bijdrage aan een leven lang sportplezier

Aanbod

Omgeving
Kind

foutloos leren is het effect groter en blijft beter
behouden (Maxwell, Masters, & Kerr, 2001; Poolton,
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Trainer/
leerkracht

Effectieve principes
-plezier door uitdaging/beleving
-meer oefentijd
-op eigen niveau (foutloos)
-variatie
-passende autonomie
-sportechte contexten/materialen
-betrokken, positieve begeleiding
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Elke les 3-4 elementen aan bod: bewegingshoeken/ opbouw

Hoe dan

Niveau’s
Onderbouw groep 3-4: 6-8

• Verdelen van vaardigheden over 10 weken
met aandacht voor leeftijd
• Per vaardigheid 3 niveaus

Middenbouw groep 5-6: 9-10 Bovenbouw groep 7-8: 11-12

Parcours

Velden

Wedstrijdjes

Verplaatsing
Balans
Balvaardigheden

Toepassen in taken met meer
eisen

Toegepaste
sportvaardigheden

Zelf ontdekken

Samen spelen

Wedstrijd

Alleen/2 -tallen

Meertallen

Teams

https://www.slo.nl/thema/meer/tule/bewegingsonderwijs/kerndoel-57/
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Voorbeeld les: GOOIEN-VANGEN, WERPEN-SLAAN
Mikken + keepspelen
Verschillende ballen: voetbal, basketbal, volleybal
Opdracht
•
De ene speler probeert rollend te scoren (keeper)
probeert de bal tegen te houden met zijn handen
en voeten.
•
Regels
•
Er wordt 1 tegen 1 gespeeld.
•
Je mag werpen vanaf de pylon.
•
Na elk doelpunt wisselen van keeper.
Niveau
•
Groen: alleen verdedigen met de voet
•
Geel: doeltjes kleiner, materialen kleiner
•
Rood: 1 doeltje, kleine bal, stick
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Klus 1

Klus 2

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Drie groepen
Bouw programma voor 10
weken
Welke grondvorm van bewegen
Eventueel al welke vorm

Werk een les uit
Doel
Organisatie
Taken
Variaties
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https://sportgericht.nl/bmo

Heb jij al goede voorbeelden: laat het
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weten!
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