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De Kracht van samen.
‘Passie is wat ons beweegt.’ De slogan van BOSAN-sportinstallaties zou er ook  
eentje van HAN Sport en Bewegen kunnen zijn. En van Embedded Fitness, de derde  
partner in crime bij dit bijzondere project. We delen de passie voor sport en bewegen en  
we hebben er ons beroep van gemaakt om anderen, kinderen, beter en langer te leren bewegen. 
We hebben intensief samengewerkt om de BLOC-testset te ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt 
op de schoolse context. Daar is in onze ogen de grootste prijs te winnen, namelijk dat kinderen 
leren bewegen. Met de duurzame BLOC-test en de aanverwante software kan het beweegniveau 
van kinderen op een betrouwbare manier vast worden gesteld. Aan de hand daarvan kan de 
docent bewegingsonderwijs met behulp van dit boekje en handige kennisclips aan de slag. 
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1 INTRODUCTIE
Ga even mee naar de tafel van DWDD, waar in soundbites zelfs de meest ingewikkelde 

wetenschappelijke kwesties worden besproken  Matthijs zal vragen: ‘Wat is nu precies die BLOC-
test en waarom moeten we die gaan gebruiken?’ Het antwoord: ‘In de BLOC-test worden kinderen 
op speelse wijze uitgedaagd, waardoor er al binnen één les van 45 minuten inzicht is in de 
beweegvaardigheid van elk kind ’ 

Aha, hier heeft Matthijs van gehoord  Zijn kinderen zijn al volwassen, maar zelfs bij de generatie 
die nu voorbij de twintig is, is de beweeglijkheid afgenomen  Maar voordat de rappe presentator 
zijn vraag hierover heeft geformuleerd, spreken wij al verder  ‘De BLOC test is een middel om 
de motorische ontwikkeling van kinderen te monitoren  Dat is relevant om in te spelen op de 
beweegvaardigheid van elk kind  En om zicht te krijgen op dat wat we met kinderen ondernemen 
werkt, of de motoriek daadwerkelijk verbeterd ’

‘Helder’, hoor je Matthijs zeggen  Maar daarna heft hij toch zijn wenkbrauwen en vraagt uitleg over 
de term beweegvaardigheid  Wij vertellen hem dan over de koprol  We wijzen een jong iemand aan 
in het publiek (vooraf afgesproken), die een gebrekkige koprol voordoet. We laten een filmpje zien 
van Oranje-spits Vivianne Miedema, die na een doelpunt een verschrikkelijk houterige koprol maakt  
Dan spreken we over beperkte beweegvaardigheid van deze mensen  ‘Omdat hen dat nooit goed 
aangeleerd is ’ Vervolgens, en nu zijn we niet te stuiten, laten we een statistiekje zien van het verband 
tussen slecht bewegen, stil zitten en vroeg doodgaan  De soundbite, die er nu in gaat als koek, luidt: 
‘Wie vroeg goed leert bewegen, heeft daar zijn leven lang plezier van… En het is ook nog eens leven 
dat langer duurt en minder zorgkosten opmaakt ’ 

Voor dit boekje is het wellicht relevant om ook een wat minder populaire inleiding te geven  In 
de beroemde bestseller ‘Sapiens’ beschrijft Yuval Noah Harari de geschiedenis van onze soort  Het 
is een intrigerende kijk op de Homo Sapiens, waarbij vooral het vermogen om samen te werken 
ons onderscheid van de overige diersoorten  In een van zijn vervolgboeken (Deus) concludeert de 
Israëlische professor dat we in een revolutionaire tijd leven, waarbij het nog maar de vraag is of er voor 
de mens in de toekomst een dominante rol blijft weggelegd  

Wat moet ik nu met zo’n verhaal, zou je kunnen denken  Ik ben docent bewegingsonderwijs, heb 
geen invloed op ‘de grote wereld’ en wil dat mijn leerlingen zo goed mogelijk leren bewegen  Punt  
Geen zorgen, voor dat laatste is dit boekje ook bedoeld  Maar het idee om via de wetenschap inzicht 
te bieden staat niet op zichzelf  Zie Harari  Het is noodzakelijk om even boven de materie te gaan 
hangen  De uitleg die verderop wordt gegeven wordt aldus ingebed in een breder kader  Anders 
gezegd; door er vooraf even voor te gaan zitten, wordt het straks allemaal een stuk efficiënter. En 
waarschijnlijk ook leuker 

In de ontwikkeling van de mens in de laatste honderd jaar zijn er op diverse fronten niet minder 
dan reuzestappen gezet  Die hoeven niet allemaal besproken te worden, maar feit is dat we veel 
minder fysiek worden uitgedaagd  In vergelijking met onze ouders en vooral onze grootouders 
is dat zonder meer positief  Een van de negatieve gevolgen is echter dat de al eerder genoemde 
beweegvaardigheid van kinderen de afgelopen decennia schrikbarend achteruit is gehold  We zijn 
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het inmiddels gewend, maar stel dat iemand uit de jaren zeventig in een tijdmachine naar 2020 zou 
worden getransporteerd, dan zouden hem of haar ongetwijfeld de lege speelveldjes en straten zijn 
opgevallen  Waar ‘het spelend leren bewegen’ vanzelfsprekend leek, daar is het in veel gevallen 
volkomen verdwenen  Kinderen spelen nog wel, maar in de meeste gevallen in georganiseerde vorm  
Zoals bij veel te veel opvoedkundige zaken kijkt de maatschappij (de politiek zowel als de ouders) naar 
het onderwijs  Daar moet het dan maar gebeuren!

Afgezien van het feit dat daar heel veel op aan te merken valt, moeten ‘we’ het daar in onze 
dagelijkse praktijk voorlopig gewoon mee doen  Dit boekje is bedoeld als ondersteuning, als baken in 
de woeste zee van overvraagd worden  De auteurs zijn werkzaam op Hogescholen en Universiteiten, 
waarbij vooral het eerstgenoemde instituut het een taak ziet om via toegepast onderzoek directe 
verbeteringen mogelijk te maken  Dit boekje kan een spoorboekje zijn om álle kinderen beter te leren 
bewegen  Anders dan in de praktijk van alledag, proberen we hier via gericht onderzoek en relevante 
interventies op maat richting te geven aan het bewegingsonderwijs  Dat is een hele mond vol, maar 
wie vandaag open staat voor een wat meer gestructureerde benadering, die zal, zo is onze volle 
overtuiging, daar straks aanwijsbaar veel profijt van hebben.
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2 ACHTERGROND
‘Beweegvaardige kinderen zijn kinderen die het vermogen hebben om fundamentele 
beweegvaardigheden in een specifieke context in combinatie met elkaar te kunnen uitvoeren.’

Bewegingsonderwijs, van extraatje naar noodzaak
Het belang van goed ontwikkelde beweegvaardigheden is bekend  Waar het voorheen 
vanzelfsprekend was dat kinderen al spelend ‘goede bewegers’ werden, daar is het anno 2020 eerder 
het tegenovergestelde  Er is al jarenlang een achteruitgang in de beweegvaardigheden van kinderen  
In 2016 toonde de onderwijsinspectie aan dat kinderen in groep 8 op verschillende vaardigheden 
slechter scoorden dan bij de peiling in 2006  En in 2006 scoorden de kinderen al slechter dan bij de 
peiling in 1996  Veelgenoemde oorzaken zijn onder 
meer het steeds minder vaak buiten spelen van 
kinderen, een toename in de tijd die zij doorbrengen 
achter beeldschermen, tweeverdienende ouders 
die (te) weinig tijd hebben voor de kinderen en de 
kwaliteit van het kader bij sportverenigingen  
Beweegvaardige kinderen zijn in staat om: 

• fysiek actief te zijn
• beter sport specifieke vaardigheden te 

ontwikkelen 
(Haugen en Johansen, 2018; Logan e a , 2015)  

Beweegvaardigheden ontwikkelen zich niet vanzelf  Kinderen moeten worden uitgedaagd 
en gestimuleerd om te gaan bewegen, en vooral om te leren bewegen  Door de veranderende 
samenleving is er een toenemend belang om dit in het onderwijs te doen  De lessen 
bewegingsonderwijs zijn daar de aangewezen plaats voor, als ze tenminste verzorgd worden 
door een gespecialiseerde vakleerkracht  Deze vakleerkracht heeft echter vaak slechts een 
beperkte tijd (2x 45 minuten, maximaal 40 weken per jaar) om de kinderen te leren bewegen  
Om de beweegvaardigheden van de kinderen optimaal te ontwikkelen, is ondersteuning van de 
vakleerkracht belangrijk  In dit boekje vindt de leerkracht steun aan de hand van (wetenschappelijk 
onderbouwde) meetinstrumenten en lesmethoden 

De ontwikkeling van beweegvaardigheden verloopt in fasen 
Een bekend model dat de ontwikkeling van beweegvaardigheden beschrijft is de ‘Mountain of motor 
development’ (Clark & Metcalfe, 2002)  Met de berg wordt inzichtelijk gemaakt dat aangeboren 
beweegpatronen de basis vormen van beweegvaardigheden die later ontstaan  Door adaptatie en 
leren vanaf de geboorte ontwikkelen deze beweegvaardigheden zich  Clark (2007) beschrijft vijf fasen 
die kinderen doorlopen om motorisch vaardig te worden (zie figuur 1).
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In de eerste fase, de reflexfase, reageren baby’s op licht, geluid en zwaartekracht. Na zo’n twee 
weken na de geboorte start de tweede fase, de pre-adaptieve periode  In deze fase ontwikkelt de 
baby eigenschappen zoals grijpen, zitten, rollen en kruipen  Deze fase eindigt als kinderen zelfstandig 
kunnen eten en lopen  Dan begint de derde fase  Kinderen ontwikkelen hier de fundamentele 
beweegvaardigheden, bijvoorbeeld balanceren, lopen, rennen, duikelen, gooien en vangen  Deze 
periode noemen wij ook wel de fase van het beweegvaardig worden  Een kind is heel gevoelig om de 
fundamentele beweegvaardigheden te ontwikkelen in de leeftijd van circa een tot acht jaar  Ook na 
het achtste levensjaar jaar blijven kinderen deze vaardigheden ontwikkelen, echter is de snelheid en 
mate waarin dit gebeurt minder  De ontwikkeling in bewegen vindt tot ongeveer het zesde levensjaar 
onbewust plaats  Daarom dient er een omgeving gecreëerd te worden waarin kinderen vooral veel 
kunnen én gaan bewegen  Vanaf hun zesde levensjaar kunnen kinderen bewust (doelgericht) gaan 
werken aan het ontwikkelen van hun beweegvaardigheden en worden dan ook gevoeliger voor de 
instructie 

Deze fase van beweegvaardig worden is van groot belang voor het later sportvaardig worden  Indien 
kinderen namelijk onvoldoende vaardig zijn werpt dat een mogelijke drempel (de zgn. “proficiency 
barrier”) op om in de vierde fase, die loopt van ongeveer zeven tot elf jaar, meer context-specifieke 
beweegvaardigheden te ontwikkelen  Tijdens deze fase wordt het doelgericht kunnen uitvoeren 
van verschillende fundamentele beweegvaardigheden in een specifieke context namelijk steeds 
belangrijker  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het springen over een horde, het klimmen aan een wand 
of het slaan van een shuttle  Deze vaardigheden zijn op hun beurt essentieel voor de vijfde fase, de 
‘vaardigheidsfase’ die het mogelijk maakt voor kinderen om rond hun tiende tot twaalfde levensjaar 
een of meerdere specifieke sporten te kunnen beoefenen. Vanzelfsprekend is het leerproces met de 
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Figuur 2: Ontwikkeling van beweegvaardigheden (naar Newell, 1986)



vijfde fase nog niet ten einde  Kinderen hebben nog jaren nodig om nog vaardiger te worden in één of 
meerdere sporten  Echter, als de berg goed beklommen is, hebben ze de basisvaardigheden waarmee 
ze dit traject rond hun puberleeftijd goed kunnen starten  

De ontwikkeling in beweegvaardigheden van ieder kind is een uniek proces
Beweegvaardigheden ontwikkelen zich door de interactie tussen kenmerken van de taak 
(doelen, kenmerken activiteit), individuele kenmerken (o a  coördinatie, gedragingen) en 
omgevingskenmerken (accommodatie, groepsdynamica) (Newell, 1986, zie figuur 2). Dit betekent dat 
de ontwikkeling van elk individu een uniek proces is  Om de ontwikkeling in bewegen van elk kind te 
optimaliseren, zal daarom het unieke kind steeds als uitgangspunt genomen moet worden  

Het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs richt zich vooral op de ontwikkeling van 
fundamentele beweegvaardigheden en het leren uitvoeren van deze beweegvaardigheden in een 
specifieke context (fase 3 en 4 van de ‘berg’ in Clark’s model). De fundamentele beweegvaardigheden 
worden in de literatuur opgedeeld in locomotorische- (huppelen, lopen, zij- en achterwaart 
verplaatsen), stabiliteit-/balanceer- (evenwicht, balanceren, draaien/keren), en objectcontrole-
vaardigheden (gooien, schieten, vangen) (Gallahue e a  2012) De ontwikkeling van de deze 
beweegvaardigheden kan worden versterkt door te werken aan 1) de coördinatieve vermogens die 
Hirtz (1985) onderscheidde en 2) gedragsvaardigheden van kinderen die het leerproces beïnvloeden  

Door hier in de lessen het accent op te leggen vergroot je de mogelijkheden van kinderen om 
zichzelf beweegvaardig te maken, en zo het leerproces te ondersteunen  Het is belangrijk dat 
tijdens de basisschool alle fundamentele beweegvaardigheden goed worden ontwikkeld  In bijna 
alle bewegingen en sporten wordt een combinatie van (beweeg)vaardigheden gevraagd om tot 
een succesvolle uitvoering te komen  Om bijvoorbeeld te kunnen voetballen moet een kind niet 
alleen goed kunnen dribbelen maar ook kunnen rennen, balanceren en beschikken over goede 
oriëntatievaardigheden  En dat moeten ze ook nog in combinatie met elkaar kunnen uitvoeren  Dat 
wordt vereenvoudigd als kinderen hun coördinatieve vermogens goed ontwikkelen  

Coördinatieve vermogens
Hirtz (1985) onderscheidde in de coördinatie van bewegen verschillende coördinatieve vermogens 
die als voorwaardelijk gezien worden voor de coördinatieve vaardigheid (zie figuur 2). Deze 
vermogens zijn deels erfelijk bepaald, maar ontwikkelen zich ook afhankelijk van het aanbod, het 
type activiteit, het doel van de activiteit en de daarbij uit te voeren beweegvaardigheden  Kinderen 
met beter ontwikkelde coördinatieve vermogens maken zich nieuwe beweegvaardigheden sneller en 
nauwkeuriger eigen (Razcek, 1990)  Door het sport- en beweegaanbod in het bewegingsonderwijs te 
richten op de coördinatieve vermogens van het kind worden zowel de fundamentele als de context-
specifieke beweegvaardigheden beter ontwikkeld. Dit vergroot de kans op succes in beoefening van 
hun huidige sport of toekomstige sport en leidt tot meer fysieke activiteit in latere leeftijdsfasen  

In de praktijk betekent dit dat het tijdens de lessen niet zozeer belangrijk is in welke 
activiteit een kind zich ontwikkelt, maar vooral welk coördinatief vermogen (of welke 
coördinatieve vermogens) het kind ontwikkelt bij de uitvoering van een activiteit. 
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Figuur 3. De verschillende coördinatieve vermogens volgens Hirtz (1985). 
Het zevende vermogen, het aanpassingsvermogen, is niet afgebeeld omdat deze in de methodiek 
impliciet bevraagd wordt wanneer je als vakleerkracht een lesactiviteit (gericht op de andere 
vermogens) aanpast voor het kind.



De keuze voor de aan te bieden activiteiten hangt dus af van de waarde die zij hebben voor het 
ontwikkelen van de coördinatieve vermogens van het individuele kind  En juist omdat ieder kind 
uniek is, is het aanbod het meest waardevol als deze een variatie aan verschillende activiteiten 
omvat  Daarnaast is het belangrijk dat elke activiteit variatie toelaat op het niveau van het kind  Door 
de activiteiten te clusteren naar coördinatief vermogen en vervolgens te ordenen naar oplopende 
complexiteit ontstaat er een leerlijn waarbij verschillende activiteiten samen kunnen bijdragen aan 
eenzelfde vermogen  De vermogens zijn daarbij niet te scheiden, maar wel te onderscheiden  Dat 
betekent dat tijdens de lessen één coördinatief vermogen centraal gesteld kan worden, maar dat 
de andere vermogens in meer of mindere mate van invloed zullen zijn op de mate van succesvolle 
uitvoering van die activiteit  De mate waarin het kind dat tijdens de uitvoering ervaart is afhankelijk 
van de mate waarin elk coördinatief vermogen ontwikkeld is bij het kind; een kind met een goed 
ritmisch vermogen zal tijdens het huppelen wellicht nauwelijks ervaren dat een beroep gedaan wordt 
op het ritmisch vermogen, waar een kind met een minder ontwikkeld ritmisch vermogen dit juist heel 
duidelijk ervaart  

Gedragsvaardigheden
Een growth mindset, zoals 
beschreven door Caroline Dweck 
(2006), helpt kinderen om zich 
optimaal te ontwikkelen  Kinderen 
met een growth mind set geloven 
dat ze kunnen leren als ze daar 
voldoende tijd en energie insteken  
‘Ik kan het niet’ zul je deze kinderen 
weinig horen zeggen  ‘Het lukt nog 
niet dus ik moet het eerst gaan 
oefenen’ past wel bij deze kinderen 
Het stimuleren van een growth mindset wordt steeds meer als voorwaardelijk gezien om 
kinderen optimaal te laten ontwikkelen. 

Onderzoek onder vakleerkrachten en trainers/coaches in Nederland lijkt dit te bevestigen (Platvoet 
e a , 2015, 2018)  De zes eigenschappen die kinderen met veel sportieve mogelijkheden volgens 
vakleerkrachten kenmerken zijn werkhouding, sportief leervermogen, motoriek, interpersoonlijke 
vaardigheid, creativiteit en intellect (Platvoet e a , 2015,)  Werkhouding en sportief leervermogen 
worden ongeacht de sport waarin een kind wil excelleren het meest belangrijk geacht  Deze twee 
vaardigheden zijn nauw gerelateerd aan Dwecks’s growth mind set en zijn ook ontwikkelbaar  

De manier waarop je leerlingen onderwijs geeft, oftewel de didactiek, bepaalt in sterke mate welke 
vaardigheden kinderen ontwikkelen en in welke mate zij deze ontwikkelen  Een belangrijk onderdeel 
van de didactiek heeft betrekking op het leren aan de hand van doelen, ofwel doelgericht leren  Door 
doelgericht leren toe te passen in de les of training vergroot je de effectiviteit van je les en stimuleer 
je een goede werkhouding en het sportief leervermogen  
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Deze vorm van leren laat zich 
kenmerken door drie aspecten  
(Platvoet e a , 2016), namelijk 

• doelgerichte oefeningen
• doelgerichte instructie
• doelgerichte individuele oefentijd 
Dit betekent dat leerlingen passende oefeningen aangeboden krijgen  Die oefeningen passen bij 

het doel van de les of bij hun eigen doelen  De vakleerkracht maakt verbaal (instructie) of non-verbaal 
(bijv  een poster, lesbrief) duidelijk dat de leerlingen zelf mogen kiezen  Hiermee worden ze zich 
bebewust van het doel 

Door gebruik te maken van doelgericht 
leren geef je de leerlingen meer 
verantwoordelijkheid in hun eigen leerproces 
en zijn ze in staat oefeningen te kiezen die 
passen bij hun eigen niveau  Daardoor nemen 
de gevoelens van autonomie en competentie 
toe, wat leidt tot een hogere intrinsieke 
motivatie  Leerlingen gaan harder werken, 
durven meer uitdagende activiteiten te doen 
en zijn steeds op zoek naar ontwikkeling  
Kortom, ze ontwikkelen dan ook hun 
werkhouding en het sportief leervermogen  
Doelgericht leren is op elk niveau en bij elke leeftijd toe te passen  Niveau en leeftijd van de kinderen 
bepalen wel de mate van keuzevrijheid en zelfstandigheid die je leerlingen kunt geven 
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Een lesprogramma gebaseerd op coördinatieve vermogens

Inmiddels is uit onderzoek bekend dat: 
1 de fundamentele beweegvaardigheden de bouwstenen van bewegen zijn, 
2 de coördinatieve vermogens van het individuele kind een belangrijke drijvende kracht voor de 

ontwikkeling van deze vaardigheden zijn, 
3 de activiteiten bepalend zijn voor welke vermogens ontwikkeld worden en, 
4 de didactiek waarmee de activiteiten worden aangeboden de ontwikkeling van de 

gedragsvaardigheden stimuleren en daarmee het leerproces bevorderen 

In het bewegingsonderwijs dient het leren van een activiteit ondergeschikt te zijn aan het 
ontwikkelen van coördinatieve vermogens van het individuele kind  Een programma gericht op 
coördinatieve vermogens biedt ook praktische voordelen  Het is niet langer noodzakelijk om 
meerdere lessen te richten op het leren van een enkele (sport)activiteit  Je kunt juist variëren en 
verschillende (sport)activiteiten inzetten om eenzelfde coördinatief vermogen te ontwikkelen  

Daarnaast kan ook de context waarin een (sport)activiteit meestal werd aangeboden (bij badminton 
sla je met een shuttle over een net) worden losgelaten en 
meer gevarieerd worden in het belang van een coördinatief 
vermogen (sla een pingpongbal met een badmintonracket 
naar een medeleerlingen aan de andere kant van een 
rechtopstaande dikke mat)  Beide voordelen maken het 
ook eenvoudiger om in het lesprogramma activiteiten 
op te nemen of juist weg te laten afhankelijk van actuele 
trends en ontwikkelingen in de Nederlandse sport- en 
beweegcultuur  Hoe je gedurende een schooljaar de 
coördinatieve vermogens van kinderen kunt ontwikkelen 
met een lesprogramma en hoe je kunt monitoren 
of kinderen ook echt beter leren bewegen door het 
programma komt in hoofdstuk 3 aan bod  

De meetinstrumenten
Het stimuleren van coördinatieve vermogens en 
persoonlijke kenmerken die tot goed leren bewegen leiden is slechts een methodiek  De methodiek is 
echter alleen van betekenis als het zich uit in zichtbaar gedrag  Dat een kind een goede werkhouding, 
sportief leervermogen en goed ontwikkelde coördinatieve vermogens heeft kan pas bevestigd 
worden als het kind dat ook daadwerkelijk toont tijdens de lessen  

In lijn met de theorie van de ‘mountain of motor development’ betekent goed leren bewegen 
dat kinderen op de basisschool merkbaar beter worden in het uitvoeren van fundamentele 
beweegvaardigheden  De ontwikkeling van de fundamentele beweegvaardigheden blijft ook van 
belang bij de uitvoering van meer context- of sport specifieke vaardigheden op latere leeftijd. Het 
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is dus belangrijk om de ontwikkeling van deze fundamentele 
vaardigheden goed te blijven volgen  Daarnaast is het ook van 
belang om de gedragsvaardigheden te volgen omdat deze van grote 
invloed zijn op de ontwikkeling van de beweegvaardigheden  Alle 
vaardigheden zullen goed in kaart moeten worden gebracht 

Er zijn twee meetinstrumenten ontwikkeld waarmee beweeg- en 
gedragsvaardigheden op eenvoudige wijze valide en betrouwbaar 
kunnen worden vastgesteld door de vakleerkracht  Door structureel 
gebruik te maken van de twee testen krijgen basisscholen inzicht in de huidige fundamentele 
beweegvaardigheden, de ontwikkeling die kinderen maken in deze vaardigheden en het gedrag 
van leerlingen op het gebied van sport en bewegen  Daarnaast kan de vakleerkracht de resultaten 
gebruiken om 

1 programma’s te maken die inspelen op de ontwikkelbehoefte van elk kind en
2 de effectiviteit van het eigen handelen te monitoren (‘welk effect hebben mijn lessen’) (Platvoet 

e a , 2018)  
Om de huidige beweegvaardigheden in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt de BLOC 

test  BLOC staat voor Balans, Locomotor en Object Controle  Met deze test, die bestaat uit vier 
onderdelen, meten we de fundamentele beweegvaardigheden: locomotor-, stabiliteit-/balanceer-, en 
objectcontrole-vaardigheden  

De test bestaat uit drie onderdelen van de Körper Koordinations Test für Kinder (kortweg KTK) 
die grove motoriek van kinderen meet en uit de Faber oog-handcoördinatietest  De grove motoriek 

en oog-handcoördinatie zijn op jonge leeftijd al goed te testen. De vier onderdelen zijn specifiek 
geselecteerd om alle leerlingen, van ruim ondergemiddeld tot ruim bovengemiddeld, mee te kunnen 
monitoren  De test levert daarmee waardevolle informatie op voor zowel de betere, de gemiddelde 
als de mindere bewegers  Sportieve scholen of scholen die aandacht besteden aan excellentie kunnen 
met behulp van de BLOC test bovengemiddelde bewegers detecteren en een vervolgprogramma 
aanbieden  De test biedt daarnaast ook de mogelijkheid kinderen aan ‘de onderkant’ te signaleren en 
kinderen te stimuleren deel te nemen aan een vervolgprogramma (bijv  MRT, club Xtra)  De BLOC test 
kan verder gebruikt worden als onderdeel van een leerlingvolgsysteem waarin de ontwikkeling van 
leerlingen over de tijd inzichtelijk gemaakt worden  
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In onze visie is voor een jong kind ontwikkeling belangrijker dan presteren  Bij de Observatie 
van gedrag in de beweegcontext geeft de vakleerkracht een oordeel over het gedrag van ieder 
kind aan de hand van drie verschillende eigenschappen - werkhouding, sportief leervermogen en 
interpersoonlijke vaardigheid - van een kind  

Inzicht in deze gedragingen geeft inzicht in mogelijke verklaringen voor de huidige 
beweegvaardigheid en geeft een beeld van de ontwikkeling van de kinderen in de toekomst  Een 
nadere beschrijving van de BLOC-test en de observatie van gedrag is te vinden is hoofdstuk 4 
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3 METHODIEK EN DIDACTIEK
Het doel van dit hoofdstuk is om praktische handvatten en voorbeelden uit de praktijk te geven. We 
doen dit door het werk van een vakleerkracht tijdens een schooljaar op te delen in vier scenario’s: 
jaarscenario, blokscenario, dagscenario en lesscenario. 

Het lesprogramma bestaat uit een samenhangend 
aanbod van verschillende activiteiten die elk gericht zijn op 
de ontwikkeling van een specifiek coördinatief vermogen 
van kinderen in de onder-, midden- of bovenbouw van de 
basisschool  De inhoud, volgorde en organisatie van de 
lesactiviteiten ligt echter niet vast omdat de lesactiviteiten 
altijd aangepast dienen te worden aan het beweegniveau 
en beweeggedrag van de kinderen  In bijlage 1 kun je 
voorbeelden van lesactiviteiten waarin elk coördinatief 
vermogen uitgewerkt is naar een leskaart  

Jaarscenario
Als startpunt kiezen we groep 3  In dit jaar herkennen we 
vier verschillende fasen: 1) Oriëntatiefase, 2) Testfase, 3) 
Verbeterfase en 4) Evaluatiefase 

Oriëntatiefase (augustus t/m september)
In de oriëntatiefase neem je de tijd om de kinderen te leren kennen, een veilig leerklimaat te 
ontwikkelen, de kinderen in aanraking te laten komen met de verschillende coördinatieve vermogens 
en de werkwijze  In deze fase dien je als professional inzicht te krijgen in de beweegvaardigheid en 
het gedrag van de leerling  Een verstandige keuze is om deze periode te starten met het aanbieden 
van activiteiten waar jij en de kinderen bekend mee zijn  Uiteraard kun je aan deze activiteiten 
coördinatieve vermogens koppelen  Daarbij is van belang dat de alle verschillende coördinatieve 
vermogens aan bod komen  Tijdens de lessen kun je notities maken van kinderen die meer of minder 
moeite hebben met een activiteit en hoe zij hiermee omgaan in de groep  Deze fase keert minimaal 
elk jaar terug, omdat na de vakantieperiode en in een veranderde klas-samenstelling de kinderen zich 
mogelijk anders laten zien in de les  

Testfase (oktober)
Kinderen in de basisschoolleeftijd ontwikkelen zich snel  Het is daarom belangrijk om van ieder kind 
de vorderingen jaarlijks vast te leggen  Zo kun je elk kind uit blijven dagen  Dit betekent dat je als 
professional tijd en ruimte maakt om planmatig de beweegvaardigheid (BLOC test) en het gedrag 
van het kind in de beweegcontext (observatie) in kaart te brengen  Het verdient de voorkeur om de 
testfase structureel op te nemen in de jaarplanning van de school  Een goede keuze hierbij is de 
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periode voor de herfstvakantie  
De gedragsvaardigheden worden 
idealiter gescoord in januari  
Het gedrag van leerlingen is 
dan gedurende ongeveer 18-20 
weken tijdens de gymlessen 
geobserveerd  Het is aan te 
bevelen om de testresultaten bespreekbaar te 
maken (met collega’s, ouders en de leerling; 
zie rapportage resultaten) en op te nemen in 
voortgangsrapportages (vaak rond januari)  
Indien je ook resultaten in het eindrapport wilt 
opnemen, dan is het optioneel de motoriek 
nogmaals te testen in de maand mei 

Verbeterfase (november t/m mei)
Op basis van de resultaten uit de testfase krijg je inzicht in het niveau van elk kind  Deze resultaten 
gelden dan ook als startpunt voor het lesprogramma, waarin ieder kind individueel aan de slag gaat  
Het is aan te raden om de keuze van op te nemen lesactiviteiten in het programma te baseren op het 
bestaande vakwerkplan, de zaal- & materiaaluitrusting en de resultaten uit de testfase  Daarnaast is 
het belangrijk dat de verschillende coördinatieve vermogens evenredig aan bod komen  Aangezien 
het niveau van de vermogens van het kind gedurende de lessen verandert, is het verstandig om 
de verbeterfase op te delen in verschillende blokken (bijv  3 blokken van ca  9 weken)  Dit maakt 
het mogelijk om de keuze en inhoud van de lesactiviteiten steeds aan te passen op de merkbare 
veranderingen in de groep na ieder blok  

Evaluatiefase (een schooljaar later)
Aangezien de testfase jaarlijks terugkeert 
kan deze ook dienen om de jaarlijkse 
ontwikkeling van de leerling te evalueren  
Op basis van de uitkomst van de evaluatie 
kan via gesprekken met collega’s, ouders 
en de leerling een vervolgaanpak bepaald 
worden  Uiteraard kan deze evaluatiefase 
ook twee keer plaatsvinden, indien er 
twee keer per jaar gemeten wordt 
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Blokscenario (ca. 9 weken)
In een blokscenario kies je wanneer en met welke activiteiten je welke coördinatieve vermogens wilt 
ontwikkelen  De activiteiten zijn dus nadrukkelijk een middel om de lessenreeks samen te stellen  
Omdat steeds een coördinatief vermogen het doel is van de lessen, hoef je in een lessenreeks dan ook 
niet steeds dezelfde activiteit aan te bieden  Je hebt de mogelijkheid om veel variatie te bieden aan 
de leerling  Om kinderen structuur te bieden in hun leerproces hanteren we als richtlijn dat minimaal 
één keer per week en minimaal drie weken achter elkaar een kind werkt aan hetzelfde vermogen  
Het is raadzaam om in je organisatie het lesgeven in coördinatieve vermogens op te bouwen  Je kunt 
starten met één vak als je in een drievakken systeem werkt of met een deel van de les als je een meer 
klassikale les verzorgt  In een blok van negen weken (bijvoorbeeld tot de kerst) zou je dan aan drie 
coördinatieve vermogens kunnen werken  Hierbij kun je sommige activiteiten meerdere keren laten 
terugkomen om het kind de gelegenheid te geven zich te verbeteren binnen de activiteit  De andere 
vermogens staan dan in het volgende blok centraal  

Dagscenario
De voorbereiding en uitvoering van lesactiviteiten tijdens een lesdag is een uitdaging op zich  Zeker 
als de groepen die na elkaar komen sterk wisselen in beweegniveau  Als professional pas je het 
activiteitenniveau hierop aan  In die zin vraagt elke les een unieke voorbereiding  De beperkte lestijd 
en wisseltijd tussen lessen dwingt je daarbij tot het maken van slimme keuzes in je arrangementen 
en materiaalgebruik om te voorkomen dat je lange tijd aan het opbouwen en afbreken bent  Het 
maakt hierbij geen verschil of je werkt met een leerlijn mikken of je richt op oriëntatievermogen  Je 
denkt immers na over hoe je kinderen van groep 3 tot en met groep 8 steeds meer kunt uitdagen 
op hun eigen niveau  Het onderscheid in het werken met coördinatieve vermogens is echter wel dat 
je dat doet met verschillende activiteiten  Het concrete verschil is dat de activiteit van groep 3 niet 
uitgebouwd wordt naar groep 8, maar dat een andere activiteit bij groep 8 ingezet wordt om hetzelfde 
coördinatieve vermogen te ontwikkelen  In een veel gevallen is een ombouw echter niet nodig; 
meerdere activiteiten 
zijn voor alle groepen 
geschikt  Praktisch 
gezien is het wel 
verstandig om vooraf te 
weten welke coördinatief 
vermogen centraal staat  
Om de overgangen 
tussen groepen vloeiend 
te laten verlopen is het 
belangrijk om de te 
gebruiken materialen en 
het arrangement vooraf 
duidelijk te hebben  
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Lesscenario
De organisatie en begeleiding van de les is erop gericht om elke leerling zoveel mogelijk te betrekken 
bij het eigen leerproces  Dit doelgericht leren van de leerling kan gestimuleerd worden door 1) 
Doelgerichte instructie, 2) Doelgerichte activiteiten en 3) Individuele vrijheid om op eigen niveau te 
oefenen  

Doelgerichte instructie
Elke les start je met het benoemen van het doel van de les (‘vandaag probeer je beter te worden 
in/ vandaag mag je kiezen uit de volgende doelen’)  De doelen kunnen worden afgeleid van de 
coördinatieve vermogens  Een kind zal dat echter niet 
snappen  Het doel kan daarom beter worden gelinkt aan de 
activiteit (‘vandaag mik in 10 pittenzakjes bij de activiteit 
bommenwerper in de mand’)  Draag er zorg voor dat zowel de 
zwakke, gemiddelde en betere beweger de keuzen heeft uit 
meerdere doelen en de activiteit haalbaar en uitdagend blijft  
Om kinderen gedurende de hele les doelgericht te houden 
is het zinvol een doel op te schrijven (bord, poster, flip-over, 
digitaal op tablet) of tijdens de les enkele keren (bijvoorbeeld 
bij doordraaien) het doel te herhalen of aan kinderen te 
vragen wat hun doel is  Houd daarbij de instructie kort en 
bondig, zodat kinderen veel kunnen bewegen  Bij gebruik 
van verschillende activiteiten kan ook bij elke activiteit een 
papier (tekst, plaatje) worden opgehangen of tablet worden 
neergelegd om het doel duidelijk te maken 

Evalueer elke les met de kinderen, benoem het doel waaraan gewerkt is en geef aan waar volgende 
les aan gewerkt gaat worden  Dat vergroot de betrokkenheid en geeft verantwoordelijkheid aan de 
leerlingen voor hun eigen leerproces  

Doelgerichte activiteiten
Afhankelijk van de accommodatie en de kenmerken van de kinderen/klas maak je zelf keuzes hoe 
de activiteit aan te bieden  Houd steeds voor ogen wat het doel is van de les  Om elk kind op het 
eigen niveau uit te dagen kun je de kinderen indelen op basis van hun beweegvaardigheid (bijv  
ondergemiddeld, gemiddeld en bovengemiddeld)  Zorg ervoor dat, afhankelijk van de kenmerken 
en vaardigheid van de kinderen in je klas, voldoende passende activiteiten worden aangeboden  
Een mogelijke valkuil is dat aanpassingen tijdens de les niet meer leiden tot het doelgericht leren  
Aanpassingen in de les dienen dus altijd met het doel voor ogen gemaakt te worden  Elk kind 
moet worden uitgedaagd op het eigen niveau en moet de mogelijkheid hebben het grootste deel 
van de les actief te kunnen zijn  Dat betekent bijvoorbeeld in een klas met veel sterke bewegers 
meer ruimte/mogelijkheden voor de activiteiten die horen bij deze groepen  De uitkomsten van de 
beweegvaardigheidtest kun je hierbij gebruiken  
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Individuele vrijheid
Kinderen moeten de mogelijkheid hebben zelfstandig keuzes te maken tijdens de uitvoer van 
de activiteiten  In de voorbereiding denk je na over hoe je kinderen zelf kunt laten kiezen welke 
activiteit of op welk niveau zij de activiteit doen  Tijdens de les begeleid je de kinderen vooral in hun 
leerproces: maken ze de juiste keuze, proberen ze steeds beter te worden in wat ze doen, pikken ze 
aanwijzingen goed op? Lukt een kind iets vaak? Stimuleer dan het kind een moeilijkere uitvoering te 
doen  Lukt het juist vaak niet? Stimuleer het kind een stap terug te doen  

Een goede voorbereiding met aanpassingsmogelijkheden binnen de activiteiten vergemakkelijkt 
dit proces  Het is hierbij belangrijk om te beseffen dat naast het coördinatief vermogen dat centraal 
staat vaak ook andere coördinatieve vermogens een rol spelen in de activiteit  Of een kind of een 
groep kinderen iets wel of niet lukt in de uitvoering kan dus verschillende oorzaken hebben  Het is 
dan ook goed om hier in je differentiaties en/of aanwijzingen rekening mee te houden  Geef kinderen 
echter ook de ruimte om differentiaties uit te voeren die je niet direct bedacht had, en bespreek 
met kinderen de bijdrage van de differentiatie aan het doel van de activiteit  Dit leidt tot keuzes 
en oplossingen die je zelf niet bedacht had en verrijkt je lessen  Leerlingen worden zo nog meer 
regisseur van hun eigen leerproces en dagen de vakleerkracht uit te ‘controleren’ of het leerproces 
naar behoren verloopt  
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Ervaring van een vakleerkracht
De BLOC-test is uitgevoerd met ondersteuning van studenten van de HAN, maar de 
testonderdelen zijn mijns inziens goed in te passen als vak in een reguliere les  De testonderdelen 
zijn namelijk korte, vlotte onderdelen  Aangezien de testonderdelen voor alle leerlingen van 
groep 3 t/m 8 hetzelfde zijn (behalve oog-handcoördinatie) kan ik de doorgaande (ontwikkelings)
lijn nog beter te volgen  

De resultaten van de BLOC-test en de observatie in de beweegcontext geven mij houvast in 
de onderbouwing van rapportbeoordelingen  Ze geven inzicht in het beweegniveau van het 
kind, waardoor ik mijn lessen beter af kan stemmen  Daarnaast ondersteunen de resultaten in 
de signalering en eventuele doorverwijzingen. En wat ook fijn is om te weten: hoe doen mijn 
leerlingen het ten opzichte van het gemiddelde?

Ik heb de bevestiging gekregen dat het klopt wat ik zie  Sommige leerlingen ben ik echter 
anders gaan bekijken: ze lijken veel te kunnen, maar scoren op de test lager dan verwacht óf 
leerlingen zouden volgens de test vaardiger moeten zijn dan ze laten zien  Van deze ontdekkingen 
word ik blij en daar begint mijn uitdaging: waarom komen deze leerlingen qua bewegen nog niet 
tot hun recht?

Nu heb ik de resultaten, maar hoe ga ik verder? Hoe ga ik mijn leerlingen daadwerkelijk beter 
laten bewegen? Langzaam ben ik begonnen met het implementeren van de methodiek: eerst 
één vak volgens de leskaarten en de andere vakken op mijn eigen manier  Het was een kunst 
om de verschillende leskaarten bij elkaar te zoeken, qua materiaal maar ook passend bij mijn 
lesrooster  Ook zijn leerlingen met de ene leskaart langer bezig dan met de andere  De didactiek 
van het doelgericht leren pas ik zoveel mogelijk toe in alle vakken  In een paar weken heb ik 
dit opgebouwd naar volledig werken volgens deze methodiek en didactiek  Ik werk nu meestal 
in vier vakken, waarbij in totaal één of twee leskaarten aan bod komen, aangevuld met eigen 
activiteiten  
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Soms bied ik alle vermogens in één les 
aan, soms een aantal, waarbij ik in elk 
vak duidelijk uitspreek wat ik van mijn 
leerlingen verwacht en wat het doel van 
de opdracht is  Deze lessen ervaren mijn 
leerlingen en ik als leuke, afwisselende 
lessen  Er zaten verrassende leskaarten 
bij, met activiteiten waar ik zelf niet op zou 
komen  Ik ben ‘eigen’ activiteiten om gaan 
zetten naar de coördinatieve vermogens, 
waardoor je automatisch andere 
aanpassingen doet en je eigen activiteiten 
meer diepgang krijgen 

Ik ontdekte dat ik zelf een sterke voorkeur had voor het kinetisch differentiatievermogen  
Doordat alle vermogens evenredig aan bod moeten komen, ben ik uit mijn comfortzone gestapt  
Soms ervaarde ik een drempel om een leskaart aan te bieden  Filmpjes/foto’s van collega’s sporen 
mij aan om deze leskaarten toch aan te bieden  Ondanks dat ik sinds 2005 voor de klas sta, voelde 
het soms alsof ik net van de opleiding kwam  Routines gingen overboord, wat spannend was, 
maar het was ook de uitdaging die ik nodig had  Ik ging bewuster bezig met wat mijn leerlingen 
aan het doen waren: Blijf je bij het goede vermogen? Leer je wat je moet leren? Klopt het niveau 
dat je kiest?

Door de toepassing van deze methodiek en didactiek ben ik nog bewuster geworden van 
wat ik mijn leerlingen leer en of ze leren wat ze moeten leren  Ik ben 
meer vragen gaan stellen, waardoor ik meer interactie en andere 
gesprekken heb met mijn leerlingen  Mijn leerlingen krijgen nog 
meer verantwoordelijkheid en zijn zich bewuster van 
wat ze aan het doen zijn  Ze denken zelf mee over 
hun eigen niveau en over aanpassingen aan 
de activiteiten  Hierdoor zie ik creatieve 
oplossingen die ik zelf niet bedacht had  

Al met al ervaar ik het werken met de 
coördinatieve vermogens als een mooie 
aanvulling op en ondersteuning van hetgeen 
ik al aan het doen was  
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4  MEETINSTRUMENTEN
Voor het testen van de beweeg- en gedragsvaardigheden gebruik je twee meetinstrumenten
 1.  de BLOC test en 
 2.  de observatie van gedrag in de beweegcontext. 

BLOC test
De test bestaat uit vier onderdelen, die elk aspecten van de fundamentele beweegvaardigheden meten;

1  Achterwaarts balanceren over 3 verschillende evenwichtsbalken;
2  Zijwaarts verplaatsen door middel van het verplaatsen van een plankje en daar vervolgens op staan;
3  Zijwaarts heen en weer springen over een balkje;
4  Bal tegen de muur gooien en opvangen met tegenovergestelde hand 

In bijlage 2 is het exacte protocol van elk onderdeel opgenomen, inclusief de instructie die je 
aan een kind kan geven  De data worden verzameld met behulp van een webapplicatie waar elk 
onderdeel staat uitgelegd  Het gebruik van de applicatie biedt als voordelen dat 1) data direct worden 
geregistreerd en je als vakleerkracht hier verder geen tijd aan kwijt bent en 2) de invoer van de data 
aan restricties verbonden is waardoor de betrouwbaarheid van de metingen verhoogd wordt  

Voorbereiding
Als vakleerkracht lever je de benodigde gegevens van de kinderen aan in het daarvoor ontwikkelde 
bestandformat  Ieder kind wordt op deze manier opgenomen in de database van de applicatie en 
krijgt een unieke code  Het is van belang dat door wordt gegeven in welke klas elk kind zit bij een 
nieuwe testafname  Voor elke nieuwe meting ontvang je een link per klas  Er wordt gewerkt met 
een webapplicatie waarvoor in de sport-/gymzaal een goede verbinding met het internet aanwezig 
moet zijn. Mocht er geen wifi aanwezig zijn, dan kan een hotspot worden opgezet (bijv. middels een 
mobiele telefoon)  

Testafname
De vier onderdelen kunnen tijdens één gymles van 45 minuten worden afgenomen bij een klas van 
maximaal 25 kinderen  Per testonderdeel is minimaal één testleider vereist om de test goed af te 
nemen  Indien er meer kinderen zijn en de lestijd beperkt is tot 45 minuten, dan is het noodzakelijk de 
test gooien- en vangen twee keer uit te zetten  Ook kan de test achterwaarts balanceren sneller worden 
afgenomen als meerdere testleiders beschikbaar zijn  Als een kind de 6cm brede balk heeft afgerond 
en start met de 4 5cm brede balk kan een volgend kind al direct starten met de 6cm brede balk  
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Zet alle onderdelen voor aanvang van de les uit  Zorg bij het uitzetten voor voldoende ruimte tussen 
de onderdelen en laat kinderen met hun gezicht naar de muur toe de oefeningen uitvoeren  Hierdoor 
worden ze het minste afgeleid  Plaats bij elk onderdeel aan de zijkant een bank waar de kinderen 
die wachten kunnen zitten (zie bijlage 4 voor een voorbeeld van een organisatietekening)  Bij 
binnenkomst in de zaal gaan de kinderen op een plek zitten waar ze alle onderdelen kunnen zien  Er 
vindt een korte instructie/uitleg plaats van elke test  Benadruk dat de kinderen worden getest en dat 
wordt verwacht dat ze op elk onderdeel een zo hoog mogelijke score proberen te halen  De kinderen 
verdelen zich vervolgens over de vier onderdelen  Als een kind een onderdeel heeft afgerond, kiest 
het zelf een onderdeel waar het nog niet geweest is en/of waar de minste andere kinderen zijn op dat 
moment  In de applicatie is continu te volgen welke leerling welke test heeft gedaan en/of hoeveel 
kinderen een bepaald onderdeel nog moeten afronden  Indien een kind alle vier de onderdelen heeft 
gedaan, kleurt de naam van het kind in de applicatie groen  Het wordt aanbevolen een (met banken 
afgezette) ruimte in de zaal vrij te houden waar kinderen na afronding van alle testen vrij kunnen 
bewegen  De eerste kinderen zijn na ongeveer 30 minuten klaar  

De applicatie maakt het afnemen van de testen eenvoudig en betrouwbaar  In de applicatie staat 
het protocol beschreven en wordt je als testleider gestuurd  De belangrijkste vereiste vaardigheid 
voor een testleider is snel/ goed kunnen tellen  Er zijn verschillende mogelijkheden om meerdere 
testleiders te krijgen: 1) Indien een school stagiaires heeft kunnen zij worden ingezet, 2) De 
groepsleerkracht, andere ondersteuners binnen de school of ouders kunnen worden gevraagd 
te helpen, en 3) kinderen in de bovenbouwgroepen (vanaf 11 jaar) kunnen testleider zijn  Op een 
middelbare school kunnen in principe alle kinderen de test afnemen bij medeleerlingen  Controleer 
of het protocol strikt wordt gevolgd  Indien niet voldoende testleiders kunnen worden gevonden, 
kan er ook voor worden gekozen de afname van de testen te verspreiden over meerdere lessen  In 
elke week worden dan één of twee onderdelen afgenomen  Het is aan te bevelen dat minimaal één 
vakleerkracht op een school een korte cursus over testen en meten volgt (aangeboden door de HAN)  
Tijdens deze cursus wordt ook ingegaan op de interpretatie van de resultaten en omgaan met privacy  

Observatie van gedrag in de beweegcontext
De observatie brengt zoals gezegd drie eigenschappen van 
de kinderen in kaart; werkhouding, sportief leervermogen en 
interpersoonlijke vaardigheden  De observatie wordt door de 
vakleerkracht voor elk individueel kind ingevuld  De observatie 
gaat over het gedrag dat kinderen gedurende een langere 
periode (3 maanden) laat zien en dus niet om het gedrag van een 
kind tijdens één specifieke les of activiteit. 

De observatie wordt uitgevoerd aan de hand van achttien 
vragen die allen ingaan op één van de drie eigenschappen  De 
vragenlijst wordt digitaal ingevuld  De vakleerkracht ontvangt een 
email met daarin instructies over de manier van invullen en een 
link naar de vragenlijst  In bijlage 3 zijn de vragen opgenomen  
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Het is belangrijk dat een vakleerkracht een hele groep in eenzelfde week scoort  Het tijdstip en de 
locatie waar je voor elk kind de vragenlijst invult is zelf te bepalen, waarbij het wel belangrijk is dat je in 
een rustige omgeving de observatie invult (bij voorkeur niet tijdens de les)  Ook is het van belang dat de 
observatie van kinderen uit één groep binnen een week van elkaar ingevuld wordt  Voor een klas van 25 
kinderen ben je met het invullen van de vragenlijsten 30-35 minuten bezig  

Resultaten
Zodra alle testen van een groep afgenomen zijn, en de gegevens in de applicatie zijn opgeslagen 
kan een rapportage opgevraagd worden  In bijlage 5 vind je de standaard rapportage die je per 
groep krijgt, waarbij zowel gegevens van de groep als gegevens van de individuele kinderen 
zijn weergegeven  In de rapportage worden de gegevens van de kinderen getoond in relatie tot 
normwaarden van kinderen in Nederland (zie bijlage 5 en 7)  Op basis van deze normwaarden vallen 
kinderen in een van de vijf categorieën (ruim bovengemiddeld tot ruim ondergemiddeld)  Indien 
kinderen reeds eerder getest zijn binnen de school, dan wordt ook de ontwikkeling van de kinderen 
en de betreffende groepen in kaart gebracht (zie ook bijlage 5)

Analyse
Om optimaal gebruik te maken van de resultaten is het belangrijk om de gegevens van de individuele 
kinderen en de groepen goed te analyseren, en deze te begrijpen  In bijlage 6 vind je een checklist 
met hulpvragen die je ondersteunen in de analyse van de rapportage  Een goede vastlegging van de 
analyses helpt om vervolgstappen te zetten om kinderen optimaal te steunen in hun ontwikkeling  

Terugkoppeling
De resultaten die je 
hebt verzameld blijven 
eigendom van de 
kinderen  Indien de 
gegevens voor andere 
doeleinden (bijvoorbeeld 
onderzoek) gebruikt gaan 
worden dienen ouders 
daarover geïnformeerd te 
worden  Terugkoppeling 
kan plaatsvinden op 
kind en groepsniveau  
Op verzoek kan ook een 
terugkoppeling komen 
op schoolniveau (om 
bijvoorbeeld een vergelijking te maken met andere scholen in eenzelfde plaats/ wijk)  Hieronder volgt 
een toelichting op de terugkoppeling per niveau  
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Individueel kind
1) Analyseer de resultaten van elk kind en bespreek deze eventueel ook met de groepsleerkracht  

Stel jezelf en hem/haar de volgende vragen: 
a  Zijn de scores voor elk kind zoals verwacht? Welke leerling valt hem/haar in negatieve dan 

wel positieve zin op? 
b  Als de test bij kinderen meerdere keren is afgenomen, is de ontwikkeling zoals verwacht/ 

vergelijkbaar met medeleerlingen? Welke leerling(en) ontwikkelen zich meer of minder dan 
verwacht?

c  Komen de scores (en ontwikkeling) overeen met (gemiddelde) scores op andere vakken? Zit 
de leerling bij het bewegingsonderwijs in een vergelijkbare groep als met taal, rekenen, etc  

d  Komen de scores (en ontwikkeling) op de observatie van het beweeggedrag (werkhouding, 
sportief leervermogen, interpersoonlijke vaardigheid) overeen met gedragingen van de 
leerling bij andere vakken? 

e  Heeft de groepsleerkracht zicht op wat de leerling doet in de pauzes en sluiten deze 
activiteiten aan bij het beeld dat van de leerling ontstaat op basis van de scores?

2) De resultaten op de BLOC test en op de vragenlijst Observatie van gedrag kunnen worden 
opgenomen in het rapport van het kind  De wijze waarop de school het rapport inhoud geeft is 
hierin leidend  Net zoals bij CITO-scores geeft het ouders een goed beeld als ze weten in welke 
groep een kind met zijn/haar beweegvaardigheid valt  Voor het rapport wordt opgenomen of een 
kind valt in categorie 1 (ruim bovengemiddelde score), categorie 2 (bovengemiddelde score), 
categorie 3 (gemiddeld), categorie 4 (ondergemiddeld) of categorie 5 (ruim ondergemiddeld), op 
de losse onderdelen (zijwaarts verplaatsen, zijwaarts springen, achterwaarts balanceren, gooien 
en vangen van een tennisbal) en de totale score op de fundamentele beweegvaardigheid  

 Een score op de gedragingen geeft inzicht in mogelijke verklaringen voor het huidige en 
toekomstige niveau  Op het rapport kan een score worden opgenomen op werkhouding, 
sportief leervermogen en interpersoonlijke 
vaardigheid  In het rapport kan vervolgens 
opgenomen worden in welke groep een kind 
valt, waarbij in dit geval vier groepen in te 
delen zijn; in groep 1 vertoont het kind het 
betreffende gedrag vrijwel altijd, in groep 2 
vaker wel dan niet, in groep 3 vaker niet 
dan wel, en in groep 4 vertoont het kind het 
betreffende gedrag vrijwel nooit  

3) De resultaten van een kind op de BLOC test en de Observatie van gedrag zijn goede 
aanknopingspunten om met ouders in gesprek te gaan  In een (10 minuten-)gesprek met ouders 
kan duidelijk worden gemaakt welk beweegniveau een kind heeft en welke ontwikkeling het 
kind doorgemaakt heeft  Dat heb je als vakleerkracht vastgesteld door de eigen observatie 
en kun je tonen aan de hand van de testresultaten  In overleg met de ouder(s) wordt bepaald 
welke stappen worden gezet om de beweegvaardigheid van het kind verder te ontwikkelen  
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School en ouders hebben hierin een gedeelde 
verantwoordelijkheid  De school kan tijdens 
de lessen bewegingsonderwijs het kind 
(nog) meer laten bewegen op eigen niveau  
Daarnaast kan de school besluiten, in ieder 
geval bij kinderen die erg laag scoren, 
motorisch remedial teaching aan te gaan 
bieden tijdens of direct na de reguliere 
lessen  Ook ouders die hun eigen kind hoger hadden ingeschat, bijvoorbeeld omdat ze bij de 
sportvereniging als ‘talentvol’ worden gezien, zullen het gesprek aan willen gaan  Als leerkracht 
bewegingsonderwijs is het van belang duidelijk te maken dat de beheersing van fundamentele 
beweegvaardigheden iets anders is dan sportvaardig zijn  Met name op jonge leeftijd is het 
als sportvaardig worden gezien vaak een gevolg van jong begonnen met de sport en gunstig 
geboren (vaak in de eerste drie maanden van het jaar)  Dit is echter een zwakke voorspeller van 
sportprestaties op latere leeftijd  Het is aan de vakleerkracht om ouders duidelijk te maken dat 
een brede ontwikkeling in bewegen van belang is voor 1) een fysiek actieve levensstijl op latere 
leeftijd en 2) een grotere kans op sportsucces  

4) Voor een optimale ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen verantwoordelijk worden voor 
hun eigen leerproces, ook in de lessen bewegingsonderwijs  De resultaten van de test kunnen 
worden gebruikt om kinderen meer bewust te maken van waar ze staan  Het is vooral van 
belang dat kinderen zicht krijgen op hoe zij zich ontwikkelen  De resultaten maken het mogelijk 
kinderen direct inzicht te geven in hun eigen scores ten opzichte van leeftijdgenoten op de 
verschillende testonderdelen  Van belang daarbij is dat het kind de test en de resultaten niet zien 
als een beoordeling en/of prestatiemaat maar als een weergave van hun ontwikkelproces  Als 
vakleerkracht kun je kinderen stimuleren om bepaalde vaardigheden ook buiten de lessen om 
meer te gaan oefenen  Het is daarbij van belang dat je als vakleerkracht goed analyseert waarom 
een kind op een bepaald onderdeel minder goed scoort  Bijvoorbeeld een kind dat laag scoort 
op het gooien-vangen van de tennisbal (objectcontrole) kun je stimuleren thuis en/of op het 
schoolplein meer te gaan spelen met een bal  In de lessen kun je het kind uitdagen te werken aan 

de coördinatieve vermogens die objectcontrole verbeteren  
Activiteiten passend bij deze coördinatieve vermogens waarbij 
gooien, vangen, schieten, mikken worden gebruikt zijn dan 
voor de hand liggend   
Dit kan voor elk kind echter anders zijn en vraagt wederom om 
een goede (beweeg)analyse van jou als vakleerkracht  Indien 
je besluit scores op de testen terug te geven aan kinderen doe 
dat dan altijd alleen naar het individu  Het is van belang dat 
kinderen leren werken vanuit hun eigen mogelijkheden  Dat 
kun je bevorderen door het resultaat van de test te gebruiken 
als een middel om de ontwikkeling te verbeteren  
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Groep
De test geeft inzicht in de gemiddelde score van de groep op elk van 
de vier testen en de totale score op fundamentele beweegvaardigheid  
Ook wordt een overzicht gegeven van het aantal leerlingen dat in 
de groep valt onder elk van de vijf categorieën  Het is relevant om 
deze scores te bespreken met de groepsleerkracht en met name om 
te bespreken hoe dit zich verhoudt tot de scores van andere groepen 
op school  De groepsleerkracht kan aangeven hoe de scores van de 
beweegvaardigheid zich verhouden tot de scores bij andere vakken 
zoals taal en rekenen  Ook deze informatie dient gedeeld te worden 
met de directie  

Indien de ontwikkeling van de groepen gemeten is, zal deze ook 
goed geanalyseerd moeten worden  Op basis van al deze informatie 
kan besloten worden om op groepsniveau gerichte interventies 
op te zetten, waaronder meer gerichte activiteiten tijdens het 
buitenspelen, meer tijd voor bewegingsonderwijs, informatie naar 
ouders. Indien in een klas veel leerlingen op een specifiek onderdeel 
hoger of lager scoren is het van belang hier in de lessen rekening 
mee te houden  Stel dat een klas gemiddeld zwak scoort op de 
objectcontrole vaardigheid  Dit zou een reden kunnen zijn om 1) meer 
aandacht te hebben in de lessen voor coördinatieve vermogens die 
gooien, vangen en/of schieten verbeteren (bijvoorbeeld kinetisch 
differentiatievermogen en koppelingsvermogen) of 2) activiteiten 
te kiezen binnen de coördinatieve vermogens waarin veel met 
ballen, shuttles, ballonnen wordt gewerkt (bijvoorbeeld Ringo of 
Muurbiljart)  Welk vertrekpunt je kiest is afhankelijk van de eigen 
voorkeur  In ieder geval moet geborgd worden dat alle coördinatieve 
vermogens aan bod blijven komen  Dan namelijk wordt voldaan 
aan de voorwaarden om kinderen op alle drie de aspecten van de 
fundamentele beweegvaardigheden (locomotor, stabiliteit/ balans, 
objectcontrole) optimaal te laten ontwikkelen  

School
Een overzicht op schoolniveau is relevant voor de school om inzicht 
te krijgen hoe de school het gemiddeld doet ten opzichte van 
(vergelijkbare) scholen  Op basis van dit inzicht kan in afstemming 
met de directie besloten worden om gerichte interventies in te zetten  
Dit kan onder andere door aanpassingen in het bewegingsonderwijs 
(rooster, inhoud), inrichting van het schoolplein, afstemming met de directe omgeving en 
sportverenigingen, informatie naar ouders, overleg op gemeentelijk niveau 
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BIJLAGE 1
VOORBEELD LESKAARTEN
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BIJLAGE 2
HET PROTOCOL VAN DE BLOC TEST 

Achterwaarts balanceren

De opstelling: 
- Balk van 3 cm, 4,5 cm en 6 cm
- Mat aan uiteinde van de balk

Opdracht voor de kinderen:
- Oefenen: 

• Op elke balk eenmaal 
voorwaarts tot aan eerste 
blok en achterwaarts 
terug

- Opdracht:
• Achterwaarts balanceren 

over de balken
• Op elke balk voert een kind 3 pogingen uit

Aanwijzingen aan de kinderen:
- Per balk (3, 4,5 en 6 cm breed) krijgt de leerling een oefenpoging
- ‘Het balanceren gaan we 1x oefenen  Je gaat voorwaarts over de balken, tot het eerste vierkante 

plankje  Bij dit plankje blijf je rustig staan met de voeten aaneengesloten achter elkaar  Dan ga 
je voorzichtig achterwaarts door en probeer je niet van de balk te vallen  Nadat we dit geoefend 
hebben ga je achterstevoren op het balkje staan, ter hoogte van het eerste vierkantje  Je loopt 
nu achterwaarts over het balkje  Ik tel hoeveel stappen je op het balkje maakt, zonder dat je hier 
vanaf valt  Als je met 1 voet de grond naast de balk raakt of het vierkantje onder de balk, ga je 
weer terug naar het begin en begin je opnieuw en begint de 2e poging ’ 

Aandachtspunten voor de testleiders:
- Start van de test
- Eerste stap is de stap waarbij de 2e voet op de balk geplaatst wordt

• Voorbeeld: kind zet linkervoet vanaf de mat op de balk  
❑ De leerling plaatst de rechtervoet niet op de balk ➱ 0 stappen  
❑	 De leerling zet de rechtervoet op de balk en valt er vervolgens af ➱ 1 stap

- Een stap telt zodra de voet op de balk staat (gewicht hoeft daar nog niet op te staan) 
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Score invoeren in de app:
- Per poging het aantal gezette stappen (maximaal 8 stappen)
- In totaal voer je 9 scores in (3 pogingen op elke balk) 

Zijwaarts op en neer springen

De opstelling:
- Deurmat met balkje

Opdracht voor de kinderen:
- Oefenen:

• 5 keer zijwaarts heen en 
weer springen over de lat 
met 2 voeten tegelijk en 
gesloten benen 

- Opdracht: 
• In 15s zo vaak als mogelijk 

op en neer springen over 
de lat in het midden

• Kind voert de opdracht 2x uit met 20 sec rust tussen beide pogingen 

Aanwijzingen aan de kinderen:
- ‘Je gaat op het matje naast het houtje staan met de voeten tegen elkaar en je begint op mijn 

teken zo snel mogelijk heen en weer over het houtje te springen tot ik ‘stop’ roep  Als je de lat 
aanraakt hoef je niet te stoppen, maar ga je gewoon door met de oefening ’

Aandachtspunten voor de testleiders:
- Waarschuwing aan kinderen als:

• De benen en voeten los van elkaar komen, maar ze wel over de lat springen en op twee 
voeten landen  
❑ De sprong wordt wel goed gerekend 
❑ Instructie: Houd de benen en voeten gesloten  

• De leerling het houtje raakt
❑ Deze (verkeerde) sprong telt niet mee  
❑ Instructie: ‘verder, verder’  

- Stoppen van de oefening als:
• De leerling raakt vaker dan 2x de lat aan  

❑ Opnieuw instructie geven en doe de poging opnieuw 
• Oefening stopt ook wanneer kind met beide voeten buiten de mat landt 
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- Ongeldige sprongen:
• Op één been landen
• Lat raken
• Buiten de mat springen met één been

Score invoeren in de app:
- Per poging aantal geldige sprongen

Zijwaarts verplaatsen

Opstelling:
- Twee blokjes 
- Voldoende ruimte naar beide kanten toe 

Opdracht voor de kinderen:
- Oefenen:

• 3 tot 5 keer het blokje zijwaarts 
verplaatsen 

- De opdracht
• In 20s zo vaak als mogelijk het blokje zijwaarts verplaatsen
• Kind voert de opdracht 2x uit met 20 sec rust tussen beide pogingen 

Aanwijzingen aan de kinderen:
- ‘Je gaat op het rechter blokje staan en neemt het linker blokje vanaf de grond naast je in je 

handen  Het blokje zet je nu rechts naast je en je gaat op dit blokje staan  Daarna pak je weer 
het linker blokje en zet je het weer rechts neer, waarnaar je weer overstapt op dit blokje  Dit kan 
natuurlijk ook de andere kant op  Dat mag je zelf kiezen  Je mag echter maar 1 richting kiezen 
voor de 2 pogingen  Dus niet naar links en naar rechts proberen  Je vertelt de leerling dat het op 
de snelheid van het blokje verplaatsen aankomt  Je wijst erop dat zowel een te klein als een te 
grote afstand tussen de blokjes met verplaatsen, net zoals de richting van het plaatsen (recht of 
schuin) een negatief effect kan hebben op de uitslagen van de test  ’

Aandachtspunten voor de testleiders:
- Je houdt het blokje tijdens het verplaatsen met 2 handen aan de zijkanten vast  
- Als testleider tel je de punten hardop mee  
- Waarschuwing aan kinderen als:

• Bij leunen op de handen, grond contact met een voet, struikelen, vallen of wanneer het 
blokje met 1 hand wordt verplaatst, geef je de instructie: Doorgaan! Doorgaan! 
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•  Als de leerling het blokje vaker met 1 hand verplaatst is de instructie: Beide handen, beide 
handen gebruiken  

- Stoppen van de oefening als:
• Als de leerling de instructies toch niet opneemt, wordt de poging afgebroken en leg je de 

opdracht opnieuw uit en mag de leerling het opnieuw proberen  
• Bij meer dan 2 ongeldige pogingen is de test afgelopen  

Score:
- 1 punt = het blokje wordt opgepakt en verplaatst  
- 2 punten = de leerling verplaatst zich naar volgende blok en staat daar met beide voeten op  
- 3 punten = zie punt 1, 2e blokje wordt nu verplaatst 
- 4 punten = zie punt 2, 2e stap is nu gezet, etc  

Score invoeren in de app:
- Per geldige poging aantal geldige verplaatsingen 

Oog-hand coördinatie test

De opstelling:
- Maak een rechthoek op de muur 

(bijv  m b v  schilderstape) of 
door een tafeltennistafeldeel 
op een ander deel van een 
tafeltennistafel te plaatsen  

- De leerling moet getest worden 
in een open ruimte  

- Maak een rechthoek van 4 bij 
3 meter op de grond waar de 
deelnemer kan bewegen

- Markeer een afstand van 
1,0 meter tot de muur of 
tafeltennistafel en markeer deze met een stuk tape 

Opdracht voor de kinderen vanaf groep 5:
- Oefenen:

• Gooi en vang drie keer gooien met zowel de linker als de rechterhand 
• De leerling mag zelf kiezen of er onderhands of bovenhands gegooid wordt 
• Onderbreek onmiddellijk de oefenpoging indien de leerling over de lijn stapt bij het gooien, 

de bal tegen het lichaam klemt bij het vangen, te hoog gooit, niet naar de bal toe stapt bij 
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het vangen, niet hard genoeg gooit en/of de bal laat stuiteren voor het vangen  Geef dan een 
herhaling van de instructie of een nieuwe demonstratie 

- De opdracht:
• In 30s zo vaak als mogelijk de bal gooien en vangen zonder dat de bal stuitert 

❑ De leerling gooit en vangt met één hand 
❑ De leerling neemt plaats achter de 1-meter lijn van tape  
❑ De leerling gooit de bal naar eigen voorkeur onderhands of bovenhands  

• Kind voert de opdracht 2x uit

Opdracht voor de leerlingen van groep 3 en 4:
- De opdracht: 

• De kinderen van groep 3 en 4 mogen de bal met beide handen vangen.

Aanwijzingen aan de kinderen:
- ‘Je gaat zo meteen de bal gooien en vangen  Je start zodra ik het afgesproken startsein heb 

gegeven  Ga goed rechtop staan met de schouders achter de lijn wanneer de bal gegooid wordt  
Stap, indien nodig, over de lijn of opzij om de bal te vangen  Gooi de bal voldoende hard, zodat 
deze goed terugkaatst  Gooi de bal niet te hoog, zodat deze goed terugkaatst  Vang de bal 
voordat deze op de grond stuitert  Vang de bal alleen met de hand in plaats van tegen het lichaam 
of de kleding te klemmen  Is de bal buiten de afzetting, dan mag je een nieuwe bal pakken  Deze 
nieuwe ballen liggen in een bak, aan de binnenkant van de afzetting  Als alle (drie) ballen buiten 
de afzetting zijn gegooid, doe je de poging opnieuw ’

Aandachtspunten voor de testleider:
- Tijdens de test niet aanmoedigen en corrigeren  
- Een bal wordt niet correct gevangen als:

- De bal stuitert voor het vangen;
- De leerling vangt de bal door het tegen het lichaam of de kleding te klemmen;
- De leerling stapt over de lijn bij het gooien;
- De leerling gooit de bal buiten het gemaakte vlak  

Score invoeren in de app:
- Per poging het aantal correct gevangen ballen 
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BIJLAGE 3
OBSERVATIE VAN GEDRAG IN DE 
BEWEEGCONTEXT
Hieronder staan de verschillende stellingen van de observatie van het gedrag  Per stelling wordt 
gevraagd in hoeverre de vakleerkracht het eens is met de stelling op een 5-punt schaal van ‘zeer mee 
oneens’ tot ‘zeer mee eens’  In de daadwerkelijke (digitale) vragenlijst komt bij elke stelling de naam 
van het kind te staan (bijv  Jerry is een teamspeler)

De interpersoonlijke vaardigheid van het kind wordt gebaseerd op de eerste 6 stellingen  Vervolgens 
wordt de werkhouding van het kind gebaseerd op stelling 7 tot en met 9  Tenslotte wordt de 
interpersoonlijke vaardigheid gebaseerd op stelling 10 tot en met 18  
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BIJLAGE 4
ORGANISATIETEKENING BLOC TEST
Organisatie in de zaal tijdens een meting, 
uitgaande van een indeling waarbij 2/3 van de zaal 
gebruikt wordt voor de meting 
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BIJLAGE 5
RAPPORTAGE VAN DE GEGEVENS

Hieronder staat een voorbeeld rapportage van één groep/klas van een school  Indien je meerdere 
groepen hebt gemeten, krijg je voor elke groep een vergelijkbare rapportage 

Gegevens van de kinderen in de groep
De beweegtesten en de totale beweegvaardigheid zijn in een figuur zoals hieronder 

weergegeven  De totale beweegvaardigheid wordt bepaald aan de hand van de genormeerde scores 
op de vier onderdelen, en geeft een overall beeld van de beweegvaardigheid van een groep/kind  
In onderstaande figuur is een samenvatting van de groep weergegeven, waarbij het aantal kinderen 
dat binnen een bepaalde categorie valt (bijv  gemiddeld) is weergegeven  De kleuren worden in de 
legenda nader uitgelegd 

Aantal kinderen per niveau
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Resultaten van de groep per onderdeel

Legenda figuren voor de groep per test: 
In bovenstaande figuren staan links de gemiddelden van de groep (indien van toepassing 
gespecificeerd naar jongens/meisjes) en rechts staan de individuele scores van de kinderen. Onder 
elke figuur staan de namen van de betreffende kinderen. De horizontale stippellijn is het gemiddelde 
van de groep 

Uitleg van de “thermometer”:
De kleuren op de achtergrond staan voor de normscores  Dit zijn, tenzij anders afgesproken wordt, de 
scores die behaald zijn door kinderen in een vergelijkbare groep uit een groot, door ons uitgevoerd, 
onderzoek in Nederland (de database, zie ook bijlage 7)  

- Per thermometer zie je vijf kleuren (van groen naar rood):
• Een score in het donkergroene gebied betekent een ruim bovengemiddelde score  De score is 

vergelijkbaar met de 20% beste scores in de database  
• Een score in het licht groene gebied betekent een bovengemiddelde score  De score is hoger 

dan 60-80% van de scores in de database  
• Een score in het gele gebied betekent een gemiddelde score  De score is hoger dan 40-60% 

van de scores in de database  
• Een score in het oranje gebied betekent een ondergemiddelde score  De score is hoger dan 

20-40% van de scores in de database  
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• Een score in het rode gebied betekent dat een ruim ondergemiddelde score  De score is 
vergelijkbaar met de 20% laagste scores vanuit de database  

Resultaten van de beweegvaaardigheid van de groep

Legenda beweegvaardigheid voor de groep 
In bovenstaande figuur staan wederom de gegevens van de kinderen weergegeven, ditmaal van de 
overall beweegvaardigheid  Deze beweegvaardigheid is gebaseerd op de genormeerde scores van 
de vier testen, en geeft een beeld van de overall beweegvaardigheid van de kinderen  De kleuren zijn 
gelijk aan de kleuren in de voorgaande figuren, links staat het groepsgemiddelde, rechts staan de 
individuele scores  
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Observatie van het beweeggedrag
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Legenda van de observatie van het beweeggedrag
De observatie van het beweeggedrag wordt aan de hand van bovenstaande figuren weergegeven. 
Dit is een observatie uitgevoerd door de leerkracht, en voor dit gedrag is geen norm beschikbaar 
(uit onderzoek blijkt dat het formeren van een norm niet werkt bij deze observatie)  Dit betekent 
dat de groep zijn eigen norm is  In de observatie zijn 4 categorieën geformuleerd ((ruim) onder- en 
bovengemiddeld)  

Het kind: de Individuele figuren

Huidig niveau van het individuele kind

Legenda individuele figuren
Bij deze geldt dat de zwarte vierkantjes de individuele gegevens van een specifieke leerling zijn. De 
grijze vierkantjes geven het gemiddelde van de klas/groep waarin het kind zit  

De kleuren op de achtergrond staan voor de scores die behaald zijn door kinderen in een  vergelijkbare 
groep uit een groot, door ons uitgevoerd, onderzoek in Nederland  Je ziet vijf kleuren (van groen naar 
rood)  De scores behaald door de vergelijkbare groep kinderen zijn verdeeld in 5 groepen: 

• Een score in het donkergroene gebied betekent een ruim bovengemiddelde score  De score is 
vergelijkbaar met de 20% beste scores in de database  

• Een score in het licht groene gebied betekent een bovengemiddelde score  De score is hoger 
dan 60-80% van de scores in de database  

• Een score in het gele gebied betekent een gemiddelde score  De score is hoger dan 40-60% 
van de scores in de database  
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• Een score in het oranje gebied betekent een ondergemiddelde score  De score is hoger dan 
20-40% van de scores in de database  

• Een score in het rode gebied betekent dat een ruim ondergemiddelde score  De score is 
vergelijkbaar met de 20% laagste scores vanuit de database  

De leeftijd is in blauw weergegeven, waarbij de leeftijd van kind (en groep) ten aanzien van de 
database is weergegeven 

Ontwikkeling op de vier losse onderdelen (indien de testen bij de groep op meerdere momenten 
zijn afgenomen). Deze grafiek wordt zowel voor de groep als geheel en de kinderen individueel 
weergegeven.
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Ontwikkeling op de beweegvaardigheid (indien de testen bij de groep op meerdere momenten 
zijn afgenomen). Deze grafiek wordt zowel voor de groep als geheel en de kinderen individueel 
weergegeven.
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BIJLAGE 6
CHECKLIST RESULTATEN BLOC TEST

1) Analyseer of jouw beeld van de vaardigheid en eigenschappen van het kind overeenkomt met de 
vier onderdelen, de overall score en de observatie van het beweeggedrag? 

a  Welk kind scoort boven verwachting? 
b  Welk kind scoort onder verwachting? 
c  Zijn de uitslagen van een kind consistent over de verschillende testen? 

I  Scoort een kind op elke test relatief goed (of minder goed) of zijn de scores niet 
consistent?

d  Kun je de gevonden resultaten verklaren? 
I  Denk aan sportachtergrond, gedrag in de klas (op basis van de observatie inzichtelijk 

gemaakt), gedrag tijdens de test, mogelijke beperking of blessures 
e  Analyseer of het kind zich in de lessen voldoende op eigen niveau uitdaagt  

I  Kiest hij/zij oefeningen of activiteiten die passen bij zijn/haar niveau? 
II  Dient het kind extra 

aandacht te geven aan 
bepaalde onderdelen? 

III  Dient het kind in een 
speciale setting (mrt, +klas 
bewegen) meer aandacht te 
krijgen? 

2) Analyseer of de groep afwijkt van de andere groepen op school op de vier testen, de overall score 
en de observatie

a  Is het gemiddelde niveau van de groep vergelijkbaar met de andere groepen op school? 
b  Is het aantal kinderen dat ondergemiddeld, gemiddeld en bovengemiddeld scoort 

vergelijkbaar met de andere groepen op school? 
c  Kun je de gevonden resultaten verklaren? 

I  Denk aan 
sportachtergrond, 
gedrag/sfeer in de 
klas, gedrag tijdens 
de test, mogelijke 
beperking of 
blessures  
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3) Analyseer, indien aanwezig, de ontwikkeling van het kind op de verschillende onderdelen 
a  Ontwikkelen de kinderen zich?
b  Welk kind ontwikkelt zich boven verwachting?
c  Welk kind ontwikkelt zich onder verwachting?
d  Is de ontwikkeling op de verschillende testen consistent?
e  Kun je de gevonden ontwikkeling verklaren? 

I  Denk aan sportachtergrond, gedrag in de klas (op basis van de observatie inzichtelijk 
gemaakt), gedrag tijdens de test, mogelijke beperking of blessures 

f  Analyseer of het kind zich in de lessen voldoende op eigen niveau uitdaagt  
I  Kiest hij/zij oefeningen of activiteiten die passen bij zijn/haar niveau? 
II  Dient het kind extra aandacht te geven aan bepaalde onderdelen? 
III  Dient het kind in een speciale setting (mrt, +klas bewegen) meer aandacht te krijgen? 

4) Analyseer of de ontwikkeling van de groep afwijkt van de andere groepen op school op de vier 
testen, de overall score en de observatie

a  Is de gemiddelde ontwikkeling van de groep vergelijkbaar met de andere groepen op school? 
b  Kun je de gevonden resultaten verklaren? 

I  Denk aan sportachtergrond, gedrag/sfeer in de klas, gedrag tijdens de test, mogelijke 
beperking of blessures  
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BIJLAGE 7
NORMSCORES BLOC TEST
Normscores zijn afhankelijk van het moment waarop gemeten wordt  Zijn de kinderen het najaar 
gemeten (van september tot en met januari), dan gebruik tabel A, anders (dus van februari tot en met 
juli) gebruik je tabel B

Tabel A Balans 
Op basis van onderstaande scores worden leerlingen ingedeeld in de betreffende groep  

Test BALANCEREN – NAJAAR

Geslacht Jongens Meisjes

Groep 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

ruim bovengemiddeld            

31 37 42 45 49 52 34 42 47 53 56 58
bovengemiddeld | | | | | | | | | | | |

24 29 33 39 42 46 28 35 38 46 48 50
gemiddeld | | | | | | | | | | | |

18 24 28 32 36 39 23 29 33 39 41 43
ondergemiddeld | | | | | | | | | | | |

13 17 22 25 28 29 16 23 26 30 32 35
ruim ondergemiddeld            

Tabel B Balans 
Op basis van onderstaande scores worden leerlingen ingedeeld in de betreffende groep  

Test BALANCEREN – VOORJAAR

Geslacht Jongens Meisjes

Groep 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

ruim bovengemiddeld            

35 42 50 52 53 58 41 48 53 61 58 61
bovengemiddeld | | | | | | | | | | | |

28 34 41 45 46 48 34 40 46 52 51 53
gemiddeld | | | | | | | | | | | |

22 26 34 38 40 41 29 33 39 45 46 46
ondergemiddeld | | | | | | | | | | | |

16 20 26 30 30 33 22 25 32 35 37 39
ruim ondergemiddeld            
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Tabel A Zijwaarts springen 
Op basis van onderstaande scores worden leerlingen ingedeeld in de betreffende groep  

Test ZIJWAARTS SPRINGEN – NAJAAR

Geslacht Jongens Meisjes

Groep 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

ruim bovengemiddeld            

49 56 63 72 76 82 44 56 63 71 74 79
bovengemiddeld | | | | | | | | | | | |

40 50 58 64 69 75 36 49 56 62 66 73
gemiddeld | | | | | | | | | | | |

35 44 52 58 63 68 31 44 50 56 60 68
ondergemiddeld | | | | | | | | | | | |

30 36 41 49 54 61 27 37 42 49 53 61
ruim ondergemiddeld            

Tabel B Zijwaarts springen 
Op basis van onderstaande scores worden leerlingen ingedeeld in de betreffende groep  

Test ZIJWAARTS SPRINGEN – VOORJAAR

Geslacht Jongens Meisjes

Groep 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

ruim bovengemiddeld            

54 63 68 79 82 87 53 61 70 76 79 85
bovengemiddeld | | | | | | | | | | | |

44 55 61 70 75 80 46 55 62 69 72 77
gemiddeld | | | | | | | | | | | |

39 47 55 64 69 73 39 48 55 63 66 70
ondergemiddeld | | | | | | | | | | | |

33 39 45 55 59 66 33 42 47 56 58 63
ruim ondergemiddeld            
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Tabel A Zijwaarts verplaatsen 
Op basis van onderstaande scores worden leerlingen ingedeeld in de betreffende groep  

Test ZIJWAARTS VERPLAATSEN – NAJAAR

Geslacht Jongens Meisjes

Groep 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

ruim bovengemiddeld            

36 41 45 50 51 53 36 40 45 50 52 54
bovengemiddeld | | | | | | | | | | | |

33 38 41 45 47 49 33 37 41 46 47 49
gemiddeld | | | | | | | | | | | |

30 34 37 40 42 45 29 34 37 41 44 45
ondergemiddeld | | | | | | | | | | | |

26 31 33 36 39 40 25 31 32 37 38 40
ruim ondergemiddeld            

Tabel B Zijwaarts verplaatsen 
Op basis van onderstaande scores worden leerlingen ingedeeld in de betreffende groep  

Test ZIJWAARTS VERPLAATSEN – VOORJAAR

Geslacht Jongens Meisjes

Groep 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

ruim bovengemiddeld            

38 46 50 53 55 58 38 44 48 52 55 57
bovengemiddeld | | | | | | | | | | | |

34 41 45 48 50 53 35 40 44 48 50 53
gemiddeld | | | | | | | | | | | |

31 36 41 44 47 48 31 37 41 44 46 48
ondergemiddeld | | | | | | | | | | | |

25 32 36 40 42 43 26 33 36 40 41 44
ruim ondergemiddeld            
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Tabel A Gooien en vangen 
Op basis van onderstaande scores worden leerlingen ingedeeld in de betreffende groep  

Test GOOIEN – VANGEN – NAJAAR

Geslacht Jongens Meisjes

Groep 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

ruim bovengemiddeld            

14 26 25 34 41 47 6 21 13 25 32 40
bovengemiddeld | | | | | | | | | | | |

7 18 16 27 34 38 2 13 7 16 24 32
gemiddeld | | | | | | | | | | | |

2 11 9 18 27 31 0 7 2 8 15 24
ondergemiddeld | | | | | | | | | | | |

0 5 3 8 16 23 0 1 0 2 7 16
ruim ondergemiddeld            

Tabel B Gooien en vangen 
Op basis van onderstaande scores worden leerlingen ingedeeld in de betreffende groep  

Test GOOIEN – VANGEN – VOORJAAR

Geslacht Jongens Meisjes

Groep 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

ruim bovengemiddeld            

20 33 37 38 47 53 14 27 30 31 38 45
bovengemiddeld | | | | | | | | | | | |

15 26 27 30 39 46 6 17 20 23 30 37
gemiddeld | | | | | | | | | | | |

9 18 20 26 33 39 2 10 12 15 23 31
ondergemiddeld | | | | | | | | | | | |

3 12 12 19 24 29 0 5 4 7 14 22
ruim ondergemiddeld            
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BIJLAGE 8
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Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden is ondersteund door twee subsidies die de HAN heeft 
ontvangen  De subsidies zijn verkregen op basis van vraagstukken die de praktijk bij HAN Academie 
Sport en Bewegen heeft neergelegd  De twee verkregen subsidies zijn: 
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Dankwoord
In de laatste jaren hebben tal van vakleerkrachten, schooldirecties, studenten en collega’s van de 
HAN en andere hogescholen (met name De Haagse Hogeschool en Saxion) meegewerkt aan de 
ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden  Zonder de medewerking en ondersteuning van al 
deze mensen waren wij niet in staat om daar te komen waar we nu staan  Dank daarvoor! Ook de vele 
duizenden leerlingen die zijn getest en tijdens de lessen ‘onze proefkonijnen’ zijn geweest om de 
activiteiten uit te proberen bedanken we voor hun enthousiasme en inzet  Uiteindelijk doen we het 
voor jullie, de kinderen, die de toekomst vertegenwoordigen en die we het plezier willen meegeven 
van beweegvaardig zijn  
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BEWEGEN  
  KUN JE LEREN

AUTEURS: MARK DE NIET, JASPER DE GREEF, GWENNYTH SPRUIJTENBURG, SEBASTIAAN PLATVOET.

HET TALENT VAN ELK KIND TELT 

De Kracht van samen.
‘Passie is wat ons beweegt.’ De slogan van BOSAN-sportinstallaties zou er ook  
eentje van HAN Sport en Bewegen kunnen zijn. En van Embedded Fitness, de derde  
partner in crime bij dit bijzondere project. We delen de passie voor sport en bewegen en  
we hebben er ons beroep van gemaakt om anderen, kinderen, beter en langer te leren bewegen. 
We hebben intensief samengewerkt om de BLOC-testset te ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt 
op de schoolse context. Daar is in onze ogen de grootste prijs te winnen, namelijk dat kinderen 
leren bewegen. Met de duurzame BLOC-test en de aanverwante software kan het beweegniveau 
van kinderen op een betrouwbare manier vast worden gesteld. Aan de hand daarvan kan de 
docent bewegingsonderwijs met behulp van dit boekje en handige kennisclips aan de slag. 


