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Je zou met deze kennis verwachten dat iedereen, 

jong en oud, een overtuigd actieve leefstijl 

heeft, maar toch is dat voor veel mensen niet 

vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Mulier 

Instituut (2017) blijkt dat het merendeel van 

de kinderen wekelijks sport, bij ouderen is dit 

nog maar 40 procent. Een belangrijke daling van 

sportdeelname vindt plaats onder tieners en 

adolescenten. Het blijkt dat het ontwikkelen 

van een duurzaam actieve leefstijl niet vanzelf 

gebeurt, maar een investering vraagt. Kinderen en 

jeugd kunnen afknappen of zelfs beschadigd raken 

doordat sport- en beweegactiviteiten niet goed 

zijn afgestemd op wat zij willen en kunnen.  

Ook begeleiders doen, ondanks goede 

bedoelingen, soms meer kwaad dat goed. 

Om een actieve leefstijl te ontwikkelen moeten 

kinderen op jonge leeftijd telkens ontdekken wat 

sport en bewegen voor hen kan opleveren, zij 

moeten plezier beleven en mogelijkheden om zich 

te ontwikkelen. Om dat te bereiken moet bewegen 

een structureel en integraal onderdeel uitmaken 

van het leven van kinderen en dat is breder dan 

alleen de uren sport of gymnastiek die kinderen 

volgen op school of de sportclub. Een actieve 

leefstijl moet hen met de ‘paplepel’ worden 

ingegoten om het stevig te laten verankeren als 

onderdeel van hun identiteit, hun sociale netwerk 

en persoonlijke ontwikkeling. 

Deze scholing is bedoeld voor mensen die 

bij kinderen en jeugd willen bijdragen aan het 

ontwikkelen van een actieve leefstijl. En speciaal 

voor hen die ook nog eens verder willen kijken 

dan hun eigen ‘comfortzone’.

Het motto is: 

Ik wens ons allemaal veel plezier, goede ideeën en 

een krachtige samenwerking toe bij deze missie.

Marieke Fix

Dat sport en bewegen een mens veel oplevert, staat niet ter discussie. 
Onderzoek toont aan dat mensen zich door sport en bewegen fitter 
voelen en minder kans hebben op overgewicht en andere fysieke 
klachten. Ook hebben actieve mensen over het algemeen een groter 
gevoel van welzijn dan mensen die minder bewegen. Met name bij 
jeugd kan sport daarnaast ook positieve neveneffecten hebben op 
de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals een positiever zelfbeeld, 
duurzame vriendschappen en betere emotieregulatie. 

VO O RWO O R D

DROOM GROOT, 
BEGIN KLEIN EN 
START MORGEN
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I N L E I D I N G 

Deze reader maakt deel uit van het project 

‘Samen voor Ryan’ en is gekoppeld aan het 

scholingsthema: De grote lijn in bewegen, 

jong geleerd, oud gedaan! De tekst heeft een 

verdiepend karakter en hangt samen met de 

webinar, de podcast en de praktijkopdracht. 

‘Samen voor Ryan’ dat zich richt op gelijke  

kansen voor alle kinderen op een gezond en 

gelukkig leven. De kansen op een gezond leven 

zijn niet voor alle mensen gelijk, maar hangen 

samen met de kennis en beweegvaardigheden die 

iemand ontwikkelt.. 

Gezondheid en welzijn gaat niet alleen over 

de afwezigheid van ziekte of fysieke fitheid, 

maar ook over welbevinden, sociaal welzijn en 

dagelijks functioneren (Huber, 2011). Er zijn 

veel aanknopingspunten voor het stimuleren van 

gezondheid en een gezonde leefstijl maar deze 

scholing focust op één aspect namelijk bewegen 

en sport. Het uitgangspunt van deze scholing is 

dat kinderen bewegen omarmen als onderdeel 

van hun leven en het integreren in hun dagelijkse 

bestaan zodat zij op latere leeftijd de neiging 

hebben om te blijven bewegen en dát kan een 

enorm verschil betekenen in de kansen op een 

gezond leven. Het gaat in de scholing dus primair 

om kinderen en jeugd en er wordt aandacht 

besteed aan de rol die volwassenen hebben als 

inspirator en voorbeeld om kinderen bekend te 

maken met bewegen en sport.

Het is van belang vooraf goed helder te hebben 

wat we met bewegen en sport bedoelen.  

Voor sommige mensen is sport ingewikkeld, 

het hangt samen met de sfeer van competitie 

(winnen!), het gaat gepaard met veel zweten en 

bovendien moet het in de sport altijd zwaarder, 

langer en sneller. Bij bewegen denken mensen 

juist veel meer aan wandelen en recreatief fietsen 

of misschien spieroefeningen, dansen en andere 

vormen van laagdrempelige activiteiten.  

Hier volstaat de opmerking dat in deze scholing 

sport- en beweegactiviteiten in de breedste zin 

van het woord kunnen worden geïnterpreteerd 

als activiteiten met een ‘fysieke actief ’ karakter. 

Bij het project ‘Samen voor Ryan’ gaat het in de 

meeste gevallen over contexten in het domein 

van zorg, welzijn en sport of de pedagogische 

omgeving met een professional die een kind 

of een groep kinderen begeleidt In de context 

van de sport heet deze professional meestal 

de trainer of coach. In pedagogische contexten 

is het meestal juf of meester en wellicht is in 

de zorg therapeut of coach meer gebruikelijk. 

Maar het kan mogelijk ook gaan over situaties 

met ouders en hun kinderen. In deze scholing 

wordt gesproken van ‘begeleider’ vanuit een 

inclusieve gedachte en los van de verschillende 

contexten met hun terminologie. Met begeleider 

wordt de volwassene bedoeld die al dan niet 

als professional, (een groep) kinderen begeleidt 

tijdens sport- of beweegactiviteiten. 

Deze reader gaat in op de verwachtingen die we 

van sport en bewegen mogen hebben in het leven 

van kinderen op de lange en korte termijn  

(hst 1). Vervolgens wordt uitgediept waarom  

mensen deelnemen aan sport- en 

beweegactiviteiten in het hoofdstuk over 

motivatie (hst 2). Het laatste hoofdstuk gaat over 

het ontwerpen van sport- en beweegactiviteiten 

en geeft een model dat kan worden gebruikt 

als houvast (hst 3).  Waar mogelijk wordt de 

theorie vertaald naar praktische handvatten of 

geïllustreerd met een praktische casus.
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1 .  V E RWAC H T I N G E N  VA N   
 S P O RT  E N  B E W E G E N

Je leert in dit hoofdstuk over: 
• De stand van zaken in Nederland met betrekking tot sport en bewegen 

• De relatie met sport en bewegen op school 

• Positieve en negatieve effecten van bewegen voor de kort en lange termijn

Sport en bewegen was enkele decennia geleden 

vooral een hobby en een leuk tijdverdrijf 

na school of werk. Mensen sporten in 

verenigingsverband of maakten een wandeling met 

de familie. Dat is nu wel anders, sport en bewegen 

is steeds belangrijker geworden.  

Mensen worden op allerlei manieren gestimuleerd 

om meer te bewegen en de sport is al lang niet 

meer voorbehouden aan de sportvereniging. 

Sportaanbieders (en zorgverleners!) ontwikkelen 

steeds meer vormen van sport en bewegen zoals 

crossfit of bootcamp maar ook sporten voor 

doelgroepen of mensen met overgewicht.  

Ook voor een competitie hoeft de moderne 

mens niet meer lid te worden van een vereniging 

of sportbond, via de ‘Ommetjesapp’, ‘Strava’, 

‘Zwift’, een ‘stappenteller’ of andere vormen van 

technologie kun je de prestaties vergelijken met 

wereldwijde gebruikers.  

Op school werd gymnastiek ingevoerd als 

onderdeel voor ‘karakteropbouw’, wie het lichaam 

traint oefent ook het karakter. En tegelijkertijd 

leefde het beeld dat het lichaam als geschenk van 

God goed onderhouden moest worden onder 

andere door beweging. Dit gezondheidsmotief 

voor bewegen is tegenwoordig heel actueel. In de 

afgelopen jaren is het belang van bewegen in de 

schijnwerper komen te staan, met name in relatie 

tot een gezondheid op de lange termijn. De roep 

om meer mensen in beweging te krijgen vertaalt 

zich naar de kinderenopvang en basisscholen, want 

één ding is zeker voor sport en bewegen, jong 

geleerd is oud gedaan! Vanaf 2010 zijn er maar 

liefst 23 overzichtsstudies verschenen die samen 

ruim 500 individuele onderzoeken samenvatten. 

De wetenschappelijke cijfers liegen er niet om: 

dit is het decennium van vraagstukken rondom 

gezondheid en een actieve leefstijl. 

Fukkink (2019) spiegelt verschillende cijfers.  

En dat is schrikken, obesitas is tussen 1990 en 

2010 toegenomen met 50% en we¬reldwijd raakt 

dit zo’n 43 miljoen kinderen onder de 5 jaar, deze 

kinderen leven óók in Nederland. Nadat deze 

cijfers bekend werden, kwam de vraag: kunnen we 

in de pedagogische sector voor miljoenen kinderen 

in een cruciale le¬vensfase de basis leggen voor een 

gezonde leefstijl inclusief meer bewegen?  

En daar bleek winst te behalen. Peuters bleken in 

de opvang niet de hele dag druk bezig met heen-

en-weer lopen of rennen en zijn de meeste tijd juist 

erg rustig. Ook buiten is een kind maar 14% van 

de tijd energiek bezig, 43% licht actief en 53% niet 

actief. En wat te denken van schoollokalen waar 

de meeste kinderen aan een tafeltje hun leertaken 

moeten uitvoeren, net als volwassenen brengen ook 

kinderen de dag zittend door. En misschien wel de 

belangrijkste boodschap is dat het ontwikkelen van 

een actieve leefstijl niet vanzelfsprekend is en voor 

ieder mensen anders. 

Er zijn verschillen tussen jongens en meisjes, 

daarbij spelen volwassenen een cruciaal rolmodel 

en zijn een belangrijkse stimulans voor bewegen 

en sport. In de praktijk zijn er veel pedagogische 

organisaties aan de gang om kinderen meer te 

laten bewegen.
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Fukkink, R. (2020) Spring, trek, duw, draai, 

ren, loop en bewonder. manag kinderopvang 

26, 51–52. Download via: https://link.springer.com/

article/10.1007/s41190-020-0823-2#citeas

Podcast springlab: https://podcastluisteren.nl/ep/

TechTalksXL-6-Bewegend-leren-met-interactieve-games

Voorbeelden van beweegspelletjes (video)
https://www.youtube.com/watch?v=8-1xdBjx2Gw

https://www.youtube.com/watch?v=G7p4rE1pbng

https://www.youtube.com/watch?v=byqYI77hEiM

Bussel, F. (2021). Effecten en onderbouwing 

van energizers in het primaire onderwijs. 

Kenniscentrum Sport. Download via:  
https://www.gezondeleefstijlopschool.nl/po/ 
effecten-energizers-in-het-primair-onderwijs/

Kalkman, E., Rep, M. (2017). ‘Spelenderwijs 

bewegen’ in je organisatie. In: Spelenderwijs 

bewegen. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. 

Download via:  

https://link.springer.com/

chapter/10.1007/978-90-368-1765-3_6

Dat gebeurt op verschillende manieren:
1. Door bewegen vast te leggen in het onderwijs: namelijk bewegingsonderwijs (LO).

2. Meer bewegen voor en/of na het leren:

a. De dag beginnen met standaard een half uur bewegen. 

b. Meer en gestructureerd bewegen in de pauzes of vrije momenten. 

c. Extra sportaanbod na of tijdens de opvang bijvoorbeeld in samenwerking met sportverenigingen  

of buurtsportcoaches.

3. Korte beweegbreaks, ofwel energizers tussen de lessen door.

4. Bewegend leren: taal of rekenen terwijl de leerlingen bewegingen maken.

5. Sedentair gedrag (langdurig zitten) tegengaan, door kinderen staand of fietsend te laten werken.

Scholen zijn verplicht om een aantal uren 

bewegingsonderwijs aan te bieden, maar 

meestal hangt de mate en kwaliteiten van 

bewegingsactiviteiten samen met de cultuur en 

visie van de organisatie. Daarnaast speelt het 

mee of de professionals die er werken sport en 

bewegen belangrijk vinden. 

Deze professionals geven richting en inhoud 

aan een dag op de opvang of school. Zij hebben 

richtlijnen waar zij zich aan moeten houden zoals 

de lesstof, een dagstructuur of afstemming met 

de andere groepen. Toch hebben professionals 

ook veel vrijheid in de inrichting van de fysieke 

ruimte waar zij met de kinderen verblijven, de 

werkvormen die zij kiezen en de lesmaterialen 

die zij gebruiken om ontwikkeling te stimuleren. 

Misschien is het mogelijk voor begeleiders om 

kinderen meer te laten staan of tussendoor 

actieve spelletjes doen en een hindernisparcous 

bouwen naar de wc. En je kunt jezelf afvragen hoe 

je als begeleider zelf het voorbeeld geven door 

de dag heen? Een juf of meester die weinig zit en 

actief beweegt is een voorbeeld. 

Hoe jonger de kinderen des te meer meer zij 

leren door af te kijken en (na) te doen. Er zijn veel 

verschillende plekken waar inspiratie te vinden 

is om bewegen te integreren in de dagelijkse 

routines op you tube zijn filmpjes te vinden, 

gratis artikelen en zelfs podcasts (zie kader voor 

inspiratie). Ook de thuisbeweegactiviteiten die 

door corona een vlucht hebben genomen kunnen 

prima gebruikt worden als inspiratie voor een 

activiteit op een dagverblijf of opvang, of op 

het plein of in de klas. In hoofdstuk 3 gaan we 

verder in op het zelf bedenken en ontwerpen van 

beweegactiviteiten. 

Inspiratiekader bewegen als onderdeel van de dag (voorbeelden)
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Uiteraard is één van de meest voor de hand liggen-

de effecten van sport en bewegen een motorische 

of fysieke ontwikkeling. In deze scholing gaat het 

niet zozeer over de ontwikkeling van motoriek, 

maar praten we over beweegvaardigheden.  

Die bestaan vaak uit een complex en samenhan-

gend geheel van motorische deelhandelingen. 

Het is algemeen bekend dat de beweegvaardigheid 

van kinderen daalt ten opzichte van hun 

leeftijdsgenoten die jaren geleden werden getest. 

Het moderne kind scoort dus minder goed op de 

vaardigheden en dat is een serieus probleem.  

Ten eerste omdat onderzoek laat zien dat vaardige 

bewegers meer bewegen, meer succes halen (het 

lukt goed) en dus zich beter ontwikkelen, zij 

zitten in een positieve spiraal. Maar andersom 

geldt ook dat mindere bewegers minder snel aan 

beweegactiviteiten deelnemen, dat zij minder 

succes ervaren (het lukt minder goed) en zich 

minder ontwikkelen, de achterstanden lopen 

daardoor op (negatieve spiraal). Het is ook 

bekend dat kinderen die opgroeien met sport 

en bewegen geneigd zijn om in hun volwassen 

leven deel te nemen aan beweegactiviteiten en 

dat is een voorspeller voor fysieke gezondheid 

en fitheid. Volwassenen die regelmatig deelnemen 

aan sport- en beweegactiviteiten hebben minder 

grote kans om te overlijden aan een hartaanval en 

ontwikkelen minder overgewicht. Ook remmen 

beweegactiviteiten cognitieve veroudering en 

worden mensen minder snel ziek.  

Daarnaast ervaren mensen die deelnemen aan 

sport- en beweegactiviteiten betekenisvolle sociale 

contacten en hebben ze een zinvolle dagbesteding.

Om bewegenvaardigheden te stimuleren is het 

belangrijk om te begrijpen wat we bedoelen met 

beweegvaardigheden. Het is handig om gebruik te 

maken van  een gestructureerde indeling. Een veel 

gebruikte recentelijke indeling is het Athletic Skills 

Model (ASM) dat ervan uitgaat dat er een aantal 

basis basisvaardigheden van sport en bewegen 

bestaan en dat een activiteit meestal meerdere 

vaardigheden vraagt van het kind. 

Bijvoorbeeld een bal over rollen bestaat uit 

mikken, gooien en vangen, (in dit geval een 

voorloper ervan namelijk: rollen en tegenhouden). 

Maar ook lopen en gaan om de bal op te halen 

en wellicht klimmen/klauteren als de bal ergens 

onder is gerold. Een ander voorbeeld: wie kinderen 

voor zich ziet die in de plassen stampen herkent 

elementen van lopen/gaan, maar ook balanceren en 

springen/landen. 

Basisvaardigheden voor bewegen 

Effecten en opbrengsten van sport en bewegen 
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1. Zwaaien en slingeren

2. Springen en landen

3. Balanceren en vallen

4. Gooien, vangen, slaan en mikken

5. Stoeien en vechten

6. Muziek maken en bewegen op muziek

7. Klimmen en klauteren

8. Trappen, schieten en mikken

9. Rollen, duikelen en draaien

10. Gaan en lopen 
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Om vaardige bewegers te krijgen is het belangrijk 

dat zij een veelzijdig aanbod krijgen. Misschien doe 

je al veel aan sport en bewegen in jouw praktijk, 

maar doe je ook aan veelzijdig bewegen? Als je aan 

de slag gaat met het ontwerpen van activiteiten 

(zie hst 3) dan kan het helpen om deze tien 

vaardigheden erbij te houden en ervoor te zorgen 

dat je steeds iets anders aan bod laat komen.

Sociale-emotionele ontwikkeling 
Naast beweegvaardigheden wordt de sport ook 

vaak geroemd om de mogelijkheden tot sociale-

emotionele ontwikkeling. Kinderen die moeite 

hebben om voor zichzelf op te komen wordt 

geadviseerd op judo te gaan, kinderen die het 

lastig vinden om samen te werken moeten op een 

teamsport. Bij sport en bewegen komen soms 

veel emoties kijken teleurstelling over iets wat 

maar niet wil lukken, frustratie als er vals gespeeld 

wordt, irritatie als iemand voorkruipt, angst of 

verlegenheid. Maar ook positieve gevoelens zoals 

blijdschap over succes, plezier als je iets samen 

mag doen, gevoelens van vasthoudendheid en ook 

trots en tevredenheid als je iets geleerd hebt.   

Belangrijk punt is dat sociale-emotionele 

ontwikkeling niet als vanzelf gebeurt. Als je een 

bal in de zaal gooit gaan kinderen niet als vanzelf 

samenwerken en judo geeft niet automatisch meer 

zelfvertrouwen, sterker nog als je zelf steeds in de 

houdgreep ligt dan vermindert dat wellicht juist. 

Kortom bij sport en bewegen liggen kansen voor 

sociale-emotionele ontwikkeling, maar daar moet 

de begeleider wel iets voor doen. 

Ten eerste moet er een veilig sfeer zijn waarin 

kinderen een relatie met elkaar kunnen opbouwen, 

leren samenwerken is een stuk eenvoudiger als je 

elkaar kent en vertrouwt (zie kader op volgende 

pagina voor tips).   



- 9 -

Tips voor een veilige sfeer

• Stel heldere gedragsregels en hanteer die 

consequent. Maak hier de prioriteit van voor 

jezelf. Prijs gewenst gedrag, keur ongewenst 

gedrag af en confronteer waar nodig. Straf 

alleen bij hoge uitzondering, motto tijdens 

jouw activiteit: als je straf krijgt heb je echt 

iets heel verkeerds gedaan! 

• Wees zelf oprecht, eerlijk en betrouwbaar. 

Laat zelf zien hoe je met elkaar om wilt gaan.

• Gebruik humor, maar geen spottende humor. 

Grapjes over jezelf mogen wel. Zorg dat er 

veel te lachen valt. Plezier ontspant en geeft 

openingen voor positieve relaties met elkaar. 

•  Wees niet controlerend of streng, durf het 

een beetje los te laten. Beweegactiviteiten 

gaan nooit precies zoals je denkt. Dat is 

niet erg. Een veilige sfeer ontstaat niet in 

strak georganiseerde situaties waar kinderen 

bang zijn om de regels te overtreden. Een 

ontspannen begeleider die openstaat, luistert 

en flexibel is heeft sneller een veilige sfeer.

• Luister naar de kinderen als zij hun verhaal 

doen over een situatie, probeer te begrijpen 

wat ze bedoelen en wat er gebeurd is. Veel 

begeleiders hebben hun antwoord al klaar 

voordat een kind is uitverteld. Luister en 

begrijp. 

• Stimuleer kinderen om ook voor elkaar te 

zorgen, maak steeds duidelijk wat bepaald 

gedrag betekent voor de medegroepsgenoten. 

• Vertel steeds dat een kind heel belangrijk is 

voor andere kinderen en voor jou. Iedereen 

doet ertoe, ook al is iedereen verschillend! 

Iemand kan goed sporten, iemand anders 

is behulpzaam, weer een ander durft enge 

dingen of speelt altijd heel eerlijk. Benoem 

deze positieve aspecten bij verschillende 

kinderen. Het gaat er dus niet alleen om dat 

je goed kunt springen of hinkelen!

Ten tweede moet de activiteit die je doet ook 

kansen geven om je te ontwikkelen. 

Als iemand angstig is, zorg dat de activiteit hem 

uitdaagt om over zijn angst heen te stappen.  

En bekrachtig dit zeg bijvoorbeeld: wauw wat 

knap, jij vond het heel eng om ervan af te 

springen, maar je hebt het gewoon gedaan! Het 

kind leert: Bang zijn is niet erg, dat hoort erbij! 

Je kunt het ondanks de angst toch proberen.

Dat geldt ook voor frustratie: als iets niet lukt 

kunnen kinderen boos worden, dat hoort bij hun 

ontwikkeling en dat is niet erg. Betrek hem/haar 

wanneer de woede is afgekoeld opnieuw bij de 

activiteit en zeg bijvoorbeeld: “Ik weet dat je dit 

kunt, kom op we proberen het nog een keer. Ik ga 

je helpen”. Focus niet te veel op de woede, maar 

spreek je vertrouwen uit in het kind!

Cognitieve ontwikkeling

Een derde categorie is cognitieve ontwikkeling. 

Dat betekent dat door sport en bewegen 

kinderen cognitieve vaardigheden ontwikkelen 

zoals geheugen, taal, concentratie en intelligentie. 

Het ligt voor de hand te denken dat kinderen een 

betere concentratie hebben als ze tussendoor 

kunnen rennen. 

Maar er is ook veel onduidelijkheid over 

bijvoorbeeld over hoe lang dat effect aanhoudt 

en of dat bij ieder kind zo is. Ook is niet helder 

welke activiteiten er dan precies aan bijdragen.  

Helemaal onduidelijk is of kinderen er ook echt 

intelligenter van worden, op deze vraag heeft 

ook de wetenschap nog geen echt antwoord. 
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Er wordt veel onderzoek gedaan naar de relatie 

tussen bewegen en de ontwikkeling van cognitie 

vaardigheden (bij ouderen maar ook bij jeugd), 

hoe het precies werkt is nog niet duidelijk. 

We weten wel dat bewegen bij jonge kinderen 

de hersenactiviteit op een positieve manier 

stimuleert en activeert en dat leerkrachten 

ervaren dat kinderen geconcentreerder werken  

na een moment van beweging. 

Besef dus dat er wellicht mooie effecten zijn op 

leren van cognitieve vaardigheden als kinderen 

veel bewegen tijdens een dag, maar bedenk ook 

dat er nog veel onduidelijkheid is! 

 

Focus daarom voor nu met name op de 
ontwikkeling van beweegvaardigheden en 
kansen op sociaal-emotionele ontwikkeling.  
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2 .  M OT I VAT I E  VO O R  
S P O RT  E N  B E W E G E N

Je leert in dit hoofdstuk over: 
• Verschillende typen motivatie voor deelname aan sport- en beweegactiviteiten en op welke manier 

die tot stand komen;

• De samenhang tussen de drie basisbehoeften van de zelfdeterminatietheorie;

• De rol van de activiteiten begeleider in relatie tot het stimuleren van motivatie bij deelnemers;

• Enkele praktische handvatten om motivatie te stimuleren. 

Wat is motivatie?
Motivatie, dat woord kent ieder mens en het 

wordt vaak geassocieerd met wel of geen zin 

hebben ergens in, denk aan die lange saaie 

vergadering, hardlopen in de regen of een bezoek 

aan de tandarts. Kinderen zullen het woord 

motivatie misschien niet zo snel gebruiken, maar 

ook zij drukken in hun eigen taal uit dat ze geen 

zin hebben, of laten op andere manieren weten 

niet mee te willen (doen). Wie dieper doordenkt 

over motivatie ziet dat het eigenlijk maar een 

vreemd fenomeen is. Het kan van moment tot 

moment verschillen, wat de ene dag nauwelijks 

moeite kost kan de volgende aanvoelen als een 

hele opgave. 

Motivatie definiëren we als het WAAROM, dus 

het motief, de reden waarom mensen bepaald 

gedrag laten zien of iets doen. Dat waarom is 

soms overduidelijk, een kind gaat naar de wc 

omdat het moet plassen, die motivatie is niet 

zo ingewikkeld te snappen. Maar het is lang niet 

altijd zo eenvoudig. Stel je geeft aan een groepje 

kinderen het signaal dat er buiten gespeeld gaat 

worden. Eén van de kinderen staat te juichen. 

Aan het gedrag zie je dat dit kind blij is, maar 

WAAROM is hij blij? Misschien omdat hij dan zijn 

nieuwe jas aan mag, of met de skelter, of misschien 

hoopt hij dat oma langs wandelt? Soms kun je 

hierachter komen door te vragen en soms kom 

je er gaandeweg achter als hij je zijn nieuwe jas 

komt laten zien of direct naar de skelter toe rent. 

Steeds weer merk je… motieven van kinderen 

zijn soms anders dan jij kunt bedenken, het 

vraagt observatie en geduld om goed te begrijpen 

WAAROM ze doen zoals ze doen. 

Motieven worden lastiger het als het om gedrag 

dat kan volgen op meerdere motieven, een 

kind schreeuwt of lacht en soms snap je als 

volwassenen niet helemaal precies waarom, het 

motief is  onduidelijk. Nog ingewikkelder wordt 

het als het om bepaalde emoties gaat zoals 

een woede uitbarsting of angstig gedrag, het 

motief daarvoor is soms heel moeilijk precies te 

achterhalen of het hangt van meerdere factoren af.

In de afgelopen jaren is steeds meer nagedacht 

over het motiveren van kinderen en volwassenen 

voor sport- en bewegingsactiviteiten.  

Soms hebben deze interventies concrete 

doelen zoals beter leren bewegen in geval van 

bewegingsachterstanden. In andere gevallen 

sluiten de doelen aan bij socialisatie, integratie of 

emotionele ontwikkeling en wordt sport ingezet 

om nevendoelen te ontwikkelen. Ten slotte is er 

vrij recent ontwikkeling om sport en bewegen in 

Waarom is motivatie belangrijk?
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De zelfdeterminatietheorie (ZDT, Deci & Ryan, 

2000) is een theorie die kan worden gebruikt om 

te begrijpen wat mensen drijft op een bepaalde 

manier te handelen, ofwel wat hun motivatie is. 

Volgens Deci en Ryan bestaan er verschillende 

motieven waarom mensen zich gedragen zoals 

ze doen. Ze maken daarbij onderscheid tussen 

intrinsieke en extrinsieke motivatie. Bij intrinsieke 

ofwel zelfregulerende motivatie streef je doelen 

na die heel dicht bij jezelf liggen. Stel: een kind 

mag iets doen dat zij geweldig vindt, zoals 

meedoen aan een schoolvoetbaltoernooi, dan is 

het niet moeilijk gemotiveerd te zijn; ze heeft er 

zin in en het gaat als vanzelf. Datzelfde geldt als je 

dingen echt belangrijk vindt. Wanneer dit meisje 

bijvoorbeeld ook wil dat haar vriendinnen op haar 

kunnen vertrouwen, dan is het vanzelfsprekend 

dat ze haar afspraken nakomt en op tijd op de 

training verschijnt. Deze motivatie wordt ook wel 

autonoom genoemd: je streeft doelen na die heel 

dicht bij jezelf, als autonoom persoon, liggen.

Extrinsieke motivatie wordt gereguleerd vanuit 

een externe stimulus. De diëtist heeft een jongen 

bijvoorbeeld aangeraden om op gewicht te blijven 

en niet aan te komen, daarom is deze jongen lid 

geworden van de basketbalclub. De motivatie 

om naar de training te gaan ligt dan buiten jezelf 

en komt vanuit een gezondheidsmotief (op 

advies van de diëtist). Een ander voorbeeld van 

extrinsieke motivatie is een gevoel dat iemand 

tijdens het sporten nastreeft of juist wil vermijden; 

bijvoorbeeld de wens dat ouders trots zijn, het 

vermijden van schuldgevoel of de angst om te falen. 

In die gevallen lijken de motieven om te sporten 

uit de sporter zelf te komen, maar ze komen niet 

voort uit plezier of een eigen interesse. Je sport 

om het stemmetje in je hoofd sussen, om gezien te 

worden of om jezelf te profileren.

In Figuur 1 wordt motivatie nog iets verder 

uitgewerkt en gespecificeerd. Met amotivatie 

wordt het gebrek aan enige activiteit getypeerd, 

dit type motivatie is bij (jonge) kinderen wellicht 

niet zo aanwezig, maar kan bij pubers des te meer 

zichtbaar worden. Er is geen enkel motief bij de 

jongere om een bepaalde actie te doen of bepaald 

gedrag te laten zien.  Overigens is het goed te 

bedenken dat motivatie per thema kan verschillen, 

dezelfde puber die zijn bed niet uitkomt voor 

school kan voor een avondje voetballen keurig op 

tijd zijn. In enkele gevallen zie je dat jongeren of 

jeugd hun amotivatie houding als een soort muur 

om zich heen getrokken hebben.

Figuur 1 laat zien dat er verschillende types 

extrinsieke motivatie zijn zoals hierboven ook  

benoemd, soms laten kinderen gedrag zien 

omdat ze niet gestraft willen worden of naar 

een compliment verlangen (externe regulatie).  

Verschillende soorten motivatie 

te zetten als middel voor cognitieve ontwikkeling. 

Een belangrijk punt is dat de deelnemers bereid 

zijn deel te nemen aan de activiteiten. Kinderen 

(of volwassenen) met overgewicht, kinderen die 

moeite hebben met het reguleren van emoties, 

angstige kinderen, om met hun doel aan de slag 

te gaan moeten ze bereid zijn om deel te nemen 

aan de activiteit, met andere woorden er moet 

motivatie zijn om mee te doen. Niet zelden blijkt 

in deze interventies dat mensen helemaal niet zo 

enthousiast starten met deelname maar na een 

poosje heel enthousiast zijn. De andere kant van 

de medaille bestaat ook, een deelnemer start vol 

goede moed, maar laat het na een poosje afweten. 

In andere gevallen blijkt dat bepaalde doelgroepen 

heel lastig te betrekken zijn, zij komen niet of 

weigeren deel te nemen.   

Motivatie blijkt in de praktijk niet alleen af te 

hangen van hoe jezelf in elkaar zit en of je het 

wilt, maar ook van de context waar de activiteiten 

worden aangeboden. Wie kinderen en gezinnen 

wil stimuleren om te sporten of te bewegen moet 

begrijpen waarom ze daaraan deel zouden nemen 

en op welke manier je betrokkenheid en motivatie 

kunt stimuleren en bestendigen, zodat deelnemers 

langdurig zullen deelnemen en daarmee hun doel 

kunnen bereiken
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Deze externe regulatie kan ook in je eigen hoofd  

zitten (introjectie) een vermanend stemmetje of 

schuldgevoel, anderen blij willen maken.   

De andere twee types van extrinsieke motivatie 

laten meer autonome vormen van motieven 

zien, je vindt iets belangrijk (integratie) of je 

snapt waarom het moet gebeuren (identificatie). 

Deze types motivatie liggen dichter bij je eigen 

persoon en zijn daarmee niet gecontroleerd, maar 

autonoom. Tenslotte is er intrinsieke motivatie, dat 

zijn activiteiten die je echt alleen doet omdat het 

leuk is en omdat je er veel plezier aan beleeft. 

Reflectie
Als je goed nadenkt over alle activiteiten in je leven komt er waarschijnlijk achter dat je maar heel 

weinig doet echt alleen omdat hij/zij daar zelf voldoening of plezier aan beleefd! 

Vraag: Welke activiteit doe jij echt ALLEEN voor je plezier?

Figuur 1: Soor ten motivatie gebaseerd op ZDT (Deci & Ryan, 1985, 2000)

Amotivatie Extrinsieke motivatie Intrisieke 
motiviatie

Geen regulatie Externe 
regulatie

Introjectie Identificatie Intergratie Intrinsieke  
regulatie

Geen intentie  
om actie te 
ondernemen

Actie op basis 
van vermijden 
van straffen en 
verkrijgen van 

belonen

Actie om 
schulgevoel/

gevoel

Persoonlijke 
waarde 

toekennen aan 
de activiteit

De activiteit 
sluit aan bij de 
persoonlijke 

waarden

De activiteit 
zelf geeft 

voldoening en 
plezier

Gecontroleerde motivatie Autonome motivatie

Lage kwaliteit motivatie Hoge kwaliteit motivatie

Het kan soms moeilijk zijn om te bepalen met 

welk type motivatie (intrinsiek of extrinsiek) 

deelnemers meedoen aan een activiteit.  

Dat roept de vraag op of er ‘slechte’ motivatie 

bestaat. Bedenk in ieder geval dat het niet 

verkeerd is om je aan te melden bij de 

sportschool op advies van de dokter – sterker 

nog: het is zeer verstandig. Mensen, (ook 

kinderen!) hebben soms die externe prikkel nodig 

om in actie te komen. Al was het maar om de 

drempel over te durven om mee te doen. 

Maar als de beweegdeelname uitsluitend 

afhankelijk is van een externe stimulus, verdwijnt 

het motief om mee te doen als die prikkel 

wegvalt of minder wordt. Als de motivatie 

niet verandert, is de deelname waarschijnlijk 

slechts van korte duur. Wanneer iemand sport 

en beweegt onder goede begeleiding, gebeurt 

juist het tegenovergestelde: het sporten levert 

de deelnemer plezier op; waardoor hij/zij 

een eigen motivatie ontwikkelt om te blijven 

bewegen. Plezier blijkt de grote drijfveer tot het 

ontwikkelen van autonome motivatie. 

Goede en slechte motivatie
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Om te zorgen dat kinderen met plezier (blijven) 

bewegen, is het dus zaak om de intrinsieke 

motivatie te stimuleren. Dat kan als tegemoet 

wordt gekomen aan drie psychologische 

basisbehoeften (Ryan & Deci, 2000): de behoefte 

aan autonomie, de behoefte aan competentie en 

de behoefte aan relatie.

Behoefte aan autonomie
Er is sprake van autonomie wanneer de (jonge) 

mensen het gevoel hebben dat zij eigen keuzes 

kunnen maken en gewaardeerd of serieus 

genomen worden. Het gaat om een persoonlijke 

inbreng in de vorm van ideeën, meningen en 

gevoel. Maar autonomie zorgt er ook voor dat 

deelnemers ruimte voelen voor eigen inbreng 

of sturing. Dat hoeft niet meteen groots en 

meeslepend: gevoel van autonomie kun je hebben 

als je zelf mag bepalen met wie je samenwerkt of 

een manier van voortbewegen kiest zoals lopen, 

springen, kruipen, huppelen. Oudere kinderen 

kun je betrekken bij het opstellen van spelregels 

of mee laten denken over de volgorde van de 

activiteiten (Aelterman et al., 2017).

Behoefte aan een gevoel van competentie
Met competentie wordt bedoeld dat kinderen 

bezig zijn met ontwikkelingsdoelen waarbij ze 

een bepaalde mate van bekwaamheid en succes 

ervaren. De behoefte aan competentie ook wel 

de ‘drive’ genoemd om zich te willen ontwikkelen 

(Atun-Einy et al., 2013). Dit is in de sport een 

belangrijk aangrijpingspunt, want deze drive 

geeft een ingang voor trainingsdoelen, feedback 

en verbetering van vaardigheden, maar kan in 

andere sport- en beweegcontexten wel eens een 

ongemakkelijk gevoel geven, moet dat allemaal 

zo serieus? Jonge kinderen kunnen nog erg 

genieten van herhalingen (steeds weer de glijbaan 

opklimmen en eraf glijden!), toch hebben kinderen 

de neiging om nieuwe dingen te willen leren, ze 

zoeken uitdaging, willen zichzelf overtreffen of iets 

durven wat ze nog nooit deden (hoog klimmen, 

ergens afspringen), leren samen een opdracht 

te volbrengen. De activiteiten kunnen steeds 

complexer worden om nog leuk en interessant te 

blijven. Dat is de ontwikkelingsdrive die elk kind 

van nature heeft! Belangrijk is dat de ontwikkeling 

voor het kind zelf betekenis heeft. Als kinderen 

voortdurend (moeten) meedoen aan activiteiten 

die voor de begeleider of de klas interessant zijn 

en niet zozeer voor henzelf, zullen op de lange 

termijn hun motivatie verliezen.

De behoefte aan relatie
Het derde aspect om autonome motivatie 

te stimuleren is de behoefte aan relatie of 

betrokkenheid. Mensen hebben behoefte 

aan verbondenheid en aan betekenisvolle, 

warme relaties met anderen. In de sport- en 

Motivatie vergroten 

Autonome vormen van motivatie leiden 

vaker tot frequentere en langdurige sport- en 

beweegparticipatie (Vansteenkiste, Simons, 

Soenens, & Lens, 2004) en dat levert betere 

bewegers op, waardoor deelname ook weer leuker 

is (succeservaring): een positieve spiraal ontstaat. 

Gemotiveerd tot iets zijn is een natuurlijke 

eigenschap, bijna elk bewegend kind straalt 

intrinsieke motivatie uit wanneer het enthousiast 

over het veld rent of door de zaal beweegt.  

Deze autonome motivatie kan echter beïnvloed 

worden door het koppelen van externe beloning 

of straf aan een bepaalde prestatie.  

Veel kinderen leren dat plezier hoort bij winst of 

dat tevreden zijn pas mag als je gescoord hebt. 

De beloning of straf in welke vorm dan ook, 

kan dan de reden worden om je best te doen. 

De gecontroleerde motivatie staat meer op de 

voorgrond dan de autonome motivatie.  

Bewegen wordt getransformeerd naar een 

prestatie voor een beloning (in de vorm van 

winst, snoep, een compliment van de trainer, 

tevreden ouders) en roept niet langer als vanzelf 

enthousiasme en plezier op. Daarbij kunnen 

kinderen ook gevoelens van angst (om te falen) 

of schuld ontwikkelen (Aelterman, De Muynck, 

Haerens, Van de Broeck & Vansteenkiste, 2017)  

en dat is zeer onwenselijk.
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beweegactiviteiten ligt verbondenheid met 

andere kinderen of de begeleider het meest 

voor de hand. Een begeleider die persoonlijk 

aandacht heeft voor het kind en bovendien open 

en eerlijk communiceert, legt een fundament 

voor een betekenisvolle relatie. Hierbij geldt dat 

volwassenen die warm, hartelijk en vriendelijk zijn 

makkelijker relaties opbouwen. Ook een veilige 

sfeer in de groep is belangrijk, alleen als kinderen 

zich veilig voelen zullen ze openstaan voor contact 

en relaties opbouwen met hun medeklasgenoten. 

Tijdens sport- en beweegactiviteiten zijn pesten, 

uitlachen en uitsluiten grote ondermijners 

van deze veilige sfeer en hinderen kinderen 

daarmee in hun ontwikkelingskansen bij sport- 

en beweegactiviteiten, ga maar na wie probeert 

er nog iets nieuws als de kans dat je uitgelachen 

wordt groot is?     

Deze drie behoeften hangen sterk met elkaar 

samen. Het bevorderen van autonome motivatie 

bij kinderen is geen kwestie van simpel voorzien 

in die drie behoeften. Een begeleider die de eigen 

inbreng van kinderen wil stimuleren (autonomie), 

zal eerst moeten investeren in een goede relatie; 

het kind moet hem/haar vertrouwen.  

Gevoelens van succes (competentie) zijn 

gekoppeld aan het gevoel dat je dit aan jezelf te 

danken hebt (autonomie).  

Het succes moet dus worden toegeschreven 

aan persoonlijke inzet of bijdrage. Behoefte-

ondersteunend begeleiden betekent dat de 

volwassene zich bewust is van de samenhang 

tussen de drie behoeften en steeds op zoek moet 

naar de balans (Sheldon & Niemiec, 2006). 

Uit onderzoek blijkt dat de drie psychologische 

behoeften aan autonomie, competentie en 

relatie universeel en leeftijdsonafhankelijk te 

zijn. Dat betekent dat elk mens profiteert van 

een behoefte-ondersteunende context (Chirkov, 

Ryan, Kim, & Kaplan, 2003). De invulling van de 

behoeften kan wel gekleurd zijn door karakter, 

leeftijd, achtergrond of cultuur. Een volwassene 

geeft een andere invulling aan deze behoeften 

dan een kind.  Het is goed om je dat te realiseren 

wanneer je met kinderen werkt.  

Behoefte-ondersteunend begeleiden vraagt om 

een individueel perspectief, want wat voor het ene 

kind voldoet, kan voor een andere ontoereikend 

zijn. Voor het creëren van een behoefte-

ondersteunende context is het noodzakelijk 

om aan te sluiten bij de doelen van ieder 

individueel kind met daarbij in het achterhoofd de 

achtergrond, niveau en beleving. Daarvoor moet 

de begeleider dus best wat in huis hebben! 
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Het stellen van doelen is binnen de zelfdeter-

minatietheorie van Deci en Ryan een belangrijk 

element. Zonder doelen kan je nooit bepalen of  

je succes hebt behaald (competentie).  

Motivatie hangt dus samen met de doelen die 

worden gesteld. Volgens Vansteenkiste et al. (2004) 

blijkt dat de aard van de doelen bepalend is voor 

de mate van intrinsieke motivatie van de sporters. 

Zij onderscheiden twee soorten doelen: resultaat-

gerichte doelen en vaardigheidsgerichte doelen. 

Resultaatgerichte doelen richten zich op het 

resultaat van een activiteit of prestatie  

(de performance). In veel gevallen is dit winst of 

verlies. De tevredenheid over de eigen prestatie 

hang samen met het resultaat van de wedstrijd. 

De winnaar is tevreden en blij, de verliezer is in 

mineur. Resultaatgerichte doelen kunnen voor 

sterke motivatie zorgen; kijk maar eens hoe 

gedreven kinderen kunnen zijn als er iets op het 

spel staat. Voor de ontwikkeling van autonome 

motivatie zijn resultaatgerichte doelen niet zo 

geschikt (Aelterman et al., 2017; Vansteenkiste  

et al., 2004). De focus op het resultaat kan  

leiden tot druk, verminderd zelfvertrouwen  

en mogelijk faalangst. 

Deze manier van doelen stellen roept een 

vergelijkend klimaat op waarbij de ene deelnemer 

als beter of vaardiger wordt bestempeld dan 

de andere. Soms gebeurt dit zelfs binnen een 

groep, waarbij teamgenoten met elkaar worden 

vergeleken. Kinderen die voortdurend met 

anderen vergeleken worden en als de mindere 

uit de bus komen, ervaren geen gevoel van 

competentie. 

Zij zullen geneigd zijn een volgende keer ‘op 

safe’ te spelen en alleen dat te doen waarvan 

ze weten dat ze het kunnen. Iets uitproberen 

en het verleggen van grenzen, inclusief het 

maken van de onvermijdelijke fouten die daarbij 

horen, zullen vermeden worden. Binnen de 

theorie van zelfdeterminatie wordt dan ook de 

voorkeur gegeven aan het stellen van taak- of 

vaardigheidsgerichte doelen.  

Bij vaardigheidsgerichte doelen richt men zich 

juist op de vaardigheden van het kind. Doelen 

worden gerelateerd aan het oefenen van 

vaardigheden of activiteiten. De tevredenheid 

hangt af van de manier waarop de activiteit is 

uitgevoerd en de ontwikkeling hierbij.  Wanneer 

een kind het idee heeft dat hij invloed kan 

uitoefenen op een bepaalde activiteit door het 

te oefenen dan leidt dat tot zelfvertrouwen en 

gevoelens van competentie en autonomie.  

Bij een taakgerichte aanpak wordt de ontwikkeling 

van kinderen niet vergeleken met anderen, maar 

aan de individuele ontwikkeling ten opzichte van 

een eerdere periode. Vanuit het pedagogische 

perspectief wordt bij het stellen van doelen áltijd 

vanuit het individu geredeneerd. 

Kinderen leren in bewegingsactiviteiten door 

(na) te doen en kunnen gestimuleerd worden 

door tips en aanwijzingen van de begeleider. 

Als je feedback wilt geven, heb je twee opties: 

het geven van een compliment of het geven van 

correctieve informerende feedback. Het geven 

van een compliment lijkt gemakkelijk, maar loze 

opmerkingen als ‘goed zo’ of ‘goed gedaan’ zijn 

meer aanmoedigend dan dat ze een compliment 

uitdrukken. Er zijn een aantal tips voor het 

Doelen stellen

Feedback
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geven van complimenten deze staan in het kader 

uitgewerkt. Bedenk in ieder geval dat overdadig 

complimenteren niet zoveel zin heeft EN doe het 

zo concreet mogelijk: WAT heeft het kind dan 

goed gedaan? 

Probeer met je feedback aan te sluiten bij het 

goede dat een kind al laat zien, gevolgd door de 

suggesties van verbetering. Bijvoorbeeld: ‘Wow, jij 

kan al goed met twee benen in de plas springen, 

lukt dat ook met één?’ Of: ‘Je hebt samen met Pien 

de hindernisbaan knap gedaan, lukt het ook met 

Thijs?’ Er is nog een optie: negatieve feedback; zo-

als ‘pak het blokje anders vast, zo lukt het nooit’. 

Deze feedback is krachtig, het schudt het kind 

misschien wakker en prikkelt mogelijk om nog 

beter z’n best te doen. Maar kinderen die meestal 

op deze manier gemotiveerd worden, ontwikkelen 

een interne druk om te presenteren, ze willen  

het graag goed doen. Dit kan zich ontwikkelen  

tot faalangst.

Kader: Complimenten geven 

Complimenteer gemeend en niet te vaak; dan 

verliezen complimenten hun kracht. Ook kan een 

kind afhankelijk worden van complimenten, of 

zelfs onzeker als hij ze niet krijgt. Let erop dat je 

meent wat je zegt.  

Voorbeeld: “Ik vind het echt fijn dat je zelf even die 

bal hebt opgehaald! Nu kunnen we het snel opruimen.”  

Geef concrete en beschrijvende complimenten. 

Geef geen algemene complimenten. Het werkt 

beter om het gedrag concreet en beschrijvend 

te prijzen. Voorbeeld ‘Wat goed dat je naar mij toe 

bent gekomen toen het niet lukte’. Het kind leert 

een positief gevoel en hulp vragen als iets niet lukt. 

Geef complimenten voor het gedrag.  Er is een 
onderscheid tussen complimenten geven gericht 
op de persoon (‘Wat ben je knap/slim/talentvol’) 
en complimenten gericht op gedrag. Voorbeeld: 
‘Wat heb je er hard voor geoefend’ of ‘Je hebt erg je 
best gedaan’. Geef vooral complimenten gericht 
op het gedrag dat zegt namelijk iets over wat een 
kind er zélf voor gedaan heeft en niet over wie 
hij van nature al ‘is’. Doorzetten, elkaar helpen, 
oefenen, opnieuw proberen, iemand mee laten 
doen zijn allemaal gedragscomponenten die met 
een compliment beloond kunnen worden.  

Richt je op het proces, niet op het resultaat.  
Bij sport en bewegen gaat het om de ontwikkeling 
van het kind. De weg naar het resultaat is daarbij 
veel belangrijker dan het resultaat zelf.  
Prijs daarom de inspanning en de vorderingen. 
Vergelijk kinderen niet met elkaar. Je motiveert 
kinderen en jongeren het meest door ze met 
zichzelf en hun eigen proces te vergelijken. 
Bijvoorbeeld: ‘Weet je nog, aan het begin, toen 
vond je het inspringen bij dit springtouw heel 
moeilijk. Kijk eens wat je nu al geleerd hebt’. 
Ieder kind verdient positieve aandacht.  
Verdeel je aandacht over alle kinderen, niet alleen 
de kinderen die in het oog springen, aandacht 
vragen of goed zijn in sport/bewegen. Weet je 
even geen gemeend compliment te verzinnen?  
Een knipoogje, een high five of een duim kan ook 
een positief moment van contact zijn.  
Je kunt dit combineren met een aanmoediging:  

“blijf oefenen, het gaat je lukken” 

- 17 -
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Sport- en beweegactiviteiten waarin kinderen zich 

op allerlei vlakken kunnen ontwikkelen vraagt om 

gerichte didactische en pedagogische handelingen 

van de begeleider. Het is belangrijk dat deze 

begeleider over zijn/haar eigen rol nadenkt. 

Wie ben je als begeleider, wat wil je de kinderen 

meegeven en wat straal je zelf uit. Hieronder 

staan een aantal kenmerken van begeleiders die 

een positief en veilig ontwikkelklimaat hoog in het 

vaandel hebben tijdens activiteiten met kinderen.   

Rol van de begeleider

De begeleiders zijn oprecht en eerlijk. 

Nepcomplimenten, dubbele agenda’s en beloftes 

die je niet kunt waarmaken worden snel doorzien. 

Maar oprechtheid en openheid worden ook 

aangevoeld door kinderen. Zeg wat je doet, en 

doe wat je zegt. Behandel alle kinderen eerlijk. 

Wees ook in dit opzicht een voorbeeld.

Begeleiders die zelf ook willen leren, dat zijn de 

beste leermeester. Durf te reflecteren en vraag 

je af hoe jij een betere begeleider kunt worden. 

Waarin zou jij je kunnen ontwikkelen? Wat vind 

je lastig? Wat is jouw volgende stap? Werk daarbij 

samen met anderen, zij kunnen je wellicht op weg 

helpen of ondersteunen.  

Jonge kinderen voelen meteen dat je met hen 

meeleeft. Inlevingsvermogen, of empathie, is een 

belangrijke eigenschap van een goede begeleider. 

Wanneer je inlevingsvermogen hebt, ben je 

oprecht betrokken bij alle kinderen en hun groei 

en waardeer je de verschillen tussen kinderen.

Oprechtheid en eerlijkheid

Lerende houding

Inlevingsvermogen

Casussituatie: Harde leerschool

Tijdens de pauze spelen alle kinderen op het plein buiten. Voor de jongste kinderen is er een 

afgesloten deel van het plein, maar de oudere kinderen mogen zich vrij door elkaar bewegen.

De kinderen van de oudste groepen spelen samen een spel, in dit geval met een bal. 

Een van de jongere kinderen is Jesse, hij speelt deze pauze mee met de oudere kinderen. Helaas 

krijgt hij nauwelijks de bal. En dat frustreert hem, hij wil ook echt meedoen. Jesse probeert steeds 

opnieuw om in het spel betrokken te raken, maar haakt uiteindelijk teleurgesteld af. Hij gaat het 

mooi niet meer proberen. Hij loopt mokkend langs de begeleider die op het plein de kinderen in 

de gaten houdt.

Reflectieve vragen

1. Jesse is teleurgesteld, kun je uitleggen WAAROM hij zijn motivatie verliest  

(denk in termen van autonomie, competentie en relatie) 

2. Wat kan Jesse leren van deze situatie?

3. Hoe kan de begeleider hem helpen om te leren van deze situatie? 

4. Wat zou er met het spel en de motivatie van de anderen gebeuren als een begeleider in zou 

grijpen en de andere spelers zou manen om Jesse ook de bal te geven (het mom van iedereen mag 

meedoen)? En is dat een goede oplossing voor Jesse en zijn medespelers?
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3 .  H E T  O N T W E R P E N  VA N 
 B E W E E G S I T UAT I E S  I N 
 D E  P R A K T I J K

Je leert in dit hoofdstuk over: 
• Hoe je een activiteit kunt ontwerpen met behulp van een model

• Over de rol van de begeleider tijdens de activiteit

• Over de rol van de groepsgenoten tijdens de activiteit

• De voor- en nadelen van het gebruiken van een model 

Bij het ontwerpen van een activiteit komt veel 

kijken, het vraagt om nauwkeurige voorbereiding 

en afstemming en je hebt natuurlijk ook 

materialen nodig, die je misschien vooraf moet 

regelen. Maar hoe pak je dat aan, waar begin je 

en hoe kun je gestructureerd bepalen wat je gaat 

doen. Daarvoor zijn didactische modellen heel 

handig. Dit zijn een soort stappenplannen die je 

helpen om bij de voorbereiding na te denken over 

je activiteit. Zo vergeet je niets én kom je met een 

goed plan voor de dag. 

Toch is zo’n plan geen garantie voor succes, 

iedereen die met kinderen werkt weet dat 

het altijd anders loopt dan je vooraf bedenkt. 

Dat geldt ook voor sport en bewegen met 

kinderen! Maar een goede voorbereiding maakt 

het juist eenvoudiger om de activiteit aan te 

passen of flexibel om te gaan met veranderende 

omstandigheden, zo blijft je activiteit geslaagd! 

Het didactische model dat we hier gebruiken 

gaat echt over het ontwerpen van een activiteit 

of beweging les. Om de ontwikkelingskansen van 

kinderen te vergroten is het belangrijk dat de 

activiteit of les niet op zichzelf staat, maar deel 

uitmaakt van een planmatige aanpak. Er moet 

dus ook een lange termijnplanning zijn waarin de 

beoogde doelen van het sporten en bewegen staan 

beschreven. Je kunt met behulp van het didactische 

model een activiteit ontwerpen die past bij de 

lange termijn doelen. Het model helpt je dus om 

praktische activiteiten op een gestructureerde 

manier uit te werken.  

Het model voor didactische analyse is een model 

van de onderwijskundige Leon Van Gelder. Het 

komt uit de jaren ’70, dat is al best oud voor 

een model, toch is het in de jaren niet zoveel 

veranderd en wordt het nog elke dag gebruikt.  

Het model is bedacht voor het onderwijs, maar 

het is ook goed bruikbaar voor activiteiten met 

sport en bewegen, zowel binnen als buiten  

het onderwijs.  

Planmatig werken

Didactische Analyse
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Figuur 1. Didactisch Analyse Model  
( Van Gelder & Oudkerk Pool,  1979)

Het model kent een aantal onderdelen, 

deze worden hieronder besproken. 

In het model staan bovenaan twee 

onderwerpen waarmee je start bij het 

ontwerpen van je activiteit. 

Je bepaalt het doel dat je wilt bereiken 

en je zorgt dat het aansluit op de 

beginsituatie van de kinderen.  

Het start met een Illustratie om  

te verduidelijken. 

Les/training

Beginsituatie Doelstelling

Evaluatie

Lesopbouw

Didactische 
werkvormen

Bewegings-
vormenOrganisatie

Illustratie: veelkleurige activiteit

Stel je biedt een activiteit aan waarin je kleuters uitdaagt over een sloot te springen. Je hebt vier niveaus 

van breedte van de sloot. Er zijn krokodillen en je kunt natuurlijk ook natte voeten krijgen.  Maar je mag 

altijd gewoon door oefenen ondanks natte voeten of krokodillen. De kinderen kiezen zelf hun sloot.  

Er mogen nooit twee kinderen in de sloot zijn. Bij de aller breedste sloot staat een helper, die helpt een 

handje als je erom vraagt en gooit een stapsteen in het water waar kinderen op kunnen springen en 

daarna weer doorspringen. 

Wat kunnen kinderen hier leren?

1. Elk kind maakt zelf een keuze voor zijn sloot, 

misschien leert hij welke succesvol is.

2. Elk kind leert dat in de sloot belanden niet 

erg is en dat je het gewoon opnieuw mag 

proberen. Fouten maken mag. 

3. Als een sloot te breed is, dan vraag je om 

hulp, dat is super logisch. 

4. Bij de stapstenen leren kinderen voorzichtig 

hun stappen te richten en balans te houden

5. De helper leert dat het logisch is om iemand 

anders te helpen als die over een hele brede 

sloot moet.

6. Motorisch leren kinderen rennen, afzetten 

timen, springen, gooien en wellicht ook 

gooien van de reddingsboei .

7. Op je beurt wachten als de ander nog springt. 

Wat doe jij als begeleider om te ondersteunen?

1. Als kinderen lang blijven hangen kun je ze 
motiveren om een moeilijkere sloot te kiezen, 
maar dat hoeft niet persé. Genieten van 
wat al lukt mag ook. Vertrouw op de eigen 
ontwikkelingsdrive. Mocht een kind faalangstig 
zijn, of juist vaak de gemakkelijke weg kiezen 
dan kun je wel aanmoedigen.

2. Kijk of je kinderen moet helpen wat ‘op je 
beurt’ betekent.

3. Geef aan hoe je bij de breedste sloot om hulp 
vraagt, wat wordt daar verwacht, wellicht kun je 
de rol van helper rouleren. Misschien is er een 
kind dat veel baat heeft bij deze plek?

4. Je kunt aanwijzingen geven gericht op de uit-
voering bijvoorbeeld de tip om harder aan te 
lopen, als de afzet niet goed lukt kun je de sprong 
in slow motion oefenen of een keer samen sprin-
gen. Ook kun je bijvoorbeeld een stip op de vloer 

maken waar de afzetvoet op komt. 
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Je start met een doel dat je graag wilt halen in 

de les, je beschrijft je wat je met de activiteit 

wilt bereiken. Dit kun je doen door de volgende 

vragen te beantwoorden:

• Wat moeten de deelnemers aan het einde  

van deze les kennen en/of kunnen?

• Hoe gaan de deelnemers dat bereiken?

In dit geval zou ons doel kunnen zijn:  

De kinderen leren bij de activiteit afzetten in de 

loop en over de sloot springen. 

In de praktijk heb je vaak een globale doelstelling. 

Deze kun je verder concretiseren als je de 

beginsituatie helderder hebt. Hoe concreter de 

doelstelling is, hoe beter je de activiteit daarop 

kunt afstemmen. En hoe concreter je doelstelling 

is, hoe beter je kunt nagaan of je doel is bereikt.

Deze doelen kunnen bij sport en bewegen 

natuurlijk betrekking hebben op motorische 

vaardigheden, technische sportvaardigheden 

of wellicht tactiek en effectieve manieren van 

samenspel. Maar bij sport en bewegen komt 

het ook voor dat doelen wat meer sociaal-

emotioneel geformuleerd worden zoals leren 

doorzetten, samenspelen, elkaar helpen of omgaan 

met teleurstellingen. Zoals eerder besproken 

in hoofdstuk 1 is er een hele recentelijke 

ontwikkeling gaande vanuit het idee dat bewegen 

ook kan bijdragen aan cognitieve ontwikkeling.

Het doel bepaalt in belangrijke mate het ontwerp 

van de activiteit. Om een sociaal doel te bereiken 

(bijvoorbeeld contact maken met anderen) kies je 

een spel waarin kinderen samenspelen of samen-

werken. Als je technische vaardigheden wilt oefe-

nen kies je misschien sneller een individuele vorm.  

Het is belangrijk dat je doel goed aansluit op de 

beginsituatie van je deelnemers. In eerste instantie 

doe je dat voor de groep en de situatie. Je geeft 

antwoord op de vragen als: 

• Wat zijn de randvoorwaarden?

• Wat zijn de organisatorische mogelijkheden  

en beperkingen?

Kortom je kijkt wat er mogelijk is voor die 

groep op dat tijdstip in die ruimte. Belangrijk 

aanknopingspunt is de beschrijving van vaak 

voorkomende situaties. Bij het voorbeeld hebben 

kinderen de neiging om te rennen, dan vlak voor 

de sloot te stoppen en met twee voeten af te 

zetten en te springen.  

Daarna analyseer je de groep kinderen dat doe je 

op drie onderwerpen:

1. Cognitieve beginsituatie: past de activiteit bij 

de cognitieve ontwikkeling van kinderen?  

Kun je verwachten dat zij begrijpen wat ze 

moeten doen, snappen de kinderen van winnen 

en verliezen is? 

2. Affectieve beginsituatie: past de activiteit 

bij de sociale- emotionele ontwikkeling 

van de kinderen. Kun je bepaald samenspel 

verwachten en mag je bepaald sociaal  

gedrag verwachten?     

3. Motorische beginsituatie: past de activiteit 

bij de motoriek die het kind heeft, kunnen de 

kinderen jou motorische doelen halen of is 

het te moeilijk of veel te makkelijk?   

En dan wordt het natuurlijk lastig want bij een 

goede beweegsituatie ga je niet uit van het 

gemiddelde van de groep, maar van elk individueel 

kind. Ieder kind moet immers iets te leren hebben 

en alle kinderen zijn verschillend. Dat lijkt een 

onmogelijke opgave en dat is het ook.

Toch moeten beweegsituaties voor elk kind 

iets in huis te hebben dat aanspreekt, dat kan 

puur plezier zijn (leuk om te doen), iets kunnen 

leren (aan de hand van motorische of sociaal-

emotionele doelen), wellicht is het gezellig met de 

anderen of kan het anderen helpen  

en ondersteunen. 

Doelstelling

Beginsituatie 
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In het illustrerende kader wordt gesproken van 

een activiteit waarbij kinderen over een sloot 

springen, de leerstof kan bijvoorbeeld gaan om 

springen. Maar je ziet in het kader ook dat er 

nog veel meer geleerd kan worden. Dus behalve 

de sport en beweeg leerstof komen er nog 

onderdelen bij die kinderen ook kunnen leren. 

Het is belangrijk dat de begeleider hierop let bij 

het uitwerken van zijn activiteit, deze ‘subdoelen’ 

worden niet zomaar bereikt, maar moeten ook 

aandacht krijgen in de pedagogisch-didactische 

aanpak  en dus voorzien worden van feedback, 

complimenten, tips en aanwijzingen.

De werkvorm waarin je gaat oefenen moet 

passen bij de doelgroep, bij de kleuters uit 

het illustratieve voorbeeld is er sloot waar 

je overheen moet springen met vriendelijke 

krokodillen erin, dit sluit aan bij fantasiewereld 

van een kleuter. Doe je activiteit springen met 

oudere kinderen dan is dat wellicht kinderachtig 

en is het misschien passend om er een parcours 

van te maken dat je in een bepaalde tijd aflegt 

of maak je er twee sprongen achter elkaar van. 

Kortom de werkvorm die past bij ‘springen’  

pas je aan. 

In het illustrerende kader wordt gesproken van 

een activiteit waarbij kinderen over een sloot 

springen, de leerstof kan bijvoorbeeld gaan om 

springen. Maar je ziet in het kader ook dat er 

nog veel meer geleerd kan worden. Dus behalve 

de sport en beweeg leerstof komen er nog 

onderdelen bij die kinderen ook kunnen leren. 

Het is belangrijk dat de begeleider hierop let bij 

het uitwerken van zijn activiteit, deze ‘subdoelen’ 

worden niet zomaar bereikt, maar moeten ook 

aandacht krijgen in de pedagogisch-didactische 

aanpak  en dus voorzien worden van feedback, 

complimenten, tips en aanwijzingen.

Nadat je de doelen en de beginsituatie hebt 

bepaald ga je nadenken over je activiteit.  

Dit is de kern waar het om draait. Deze bestaat  

uit drie onderdelen en de ondersteunende 

middelen daarbij.

De activiteit 

De leerstof

De werkvorm

De leeractiviteit  Een bewegingsactiviteit is een veelkleurig geheel, 

kinderen leren daar allemaal op hun eigen manier 

en ze leren ook allemaal iets anders (zie kader 

veelkleurige activiteit). 
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Dit is ook het moment om te bedenken welke materialen je nodig hebt en de activiteit afstemt op de 

randvoorwaarden zoals grootte van de groep, plaats, tijd en ruimte.  

Het laatste onderdeel van het model gaat over 

de evaluatie. Dat betekent dat je checkt hoe 

de activiteit is gegaan en of die bijdraagt aan 

de doelen die jij van ter voren had bedacht. 

Natuurlijk gaat het er ook om hoe de kinderen  

de activiteit hebben beleefd of beleven.  

Evalueren gebeurt niet alleen aan het einde van 

een activiteit, eigenlijk doe je dat voortdurend. 

Op basis van je evaluatie stel je bijvoorbeeld 

tussentijds de activiteit bij, bij het voorbeeld van 

de kleuters maak je de sloten misschien groter 

of kleiner. Of je creëert een extra mogelijkheid 

omdat er toch een te lange wachtrij is. 

Het evalueren is een belangrijk onderdeel voor 

het vervolg. Stel je gaat opnieuw ‘springen’ 

aanbieden bij de kleuters, dan gebruik je bij de 

volgende activiteit natuurlijk de evaluatie van de 

eerdere activiteiten. Het geeft je dus input voor 

de lange termijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het model zijn alle onderdelen met elkaar 

verbonden met pijlen, ze hangen dus samen.

Maar het betekent niet dat je altijd moet beginnen 

met het doel. In de praktijk zal iemand misschien 

beginnen met de activiteit (wat ga ik doen) 

en daarna een doel erbij bepalen (wat wil ik 

ermee bereiken) en vervolgens de beginsituatie 

bepalen. Daarna kun je de activiteit misschien nog 

aanpassen, aanvullen of aanscherpen. In het kader 

staat een checklist met een aantal kernvragen 

vragen die je kunnen helpen bij het ontwerpen  

van activiteiten.  

Als jij noodgedwongen op het laatste moment een 

andere activiteit bedenkt, dan dien je daarmee een 

ander doel en je beginsituatie is ook anders.  

Als je veel ervaring hebt en je kent de kinderen 

goed dan zal het eenvoudiger zijn om de activiteit 

goed aan te laten sluiten. Dat kost tijd en oefening. 

En bedenk ook… zelfs bij de meest ervaren acti-

viteitenaanbieder gaat het nog wel eens fout. Niet 

erg, je kunt ervan leren en het opnieuw proberen! 

Randvoorwaarden 

Evaluatie 
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Kader:  Checklist ontwerpen van een activiteit

TIP: In de praktijk is het soms handig om bij de activiteit te beginnen! Als je ongeveer weet 

wat je wilt doen kun je kijken met welk doel en het afstemmen op de beginsituatie. 

Doelen stellen
 O Welk globaal motorisch hoofddoel heeft de activiteit? 

 O Tip: gebruik hierbij de beweegvaardigheden (zie hst 1) 

 O Heeft de activiteit ook misschien subdoelen, kunnen kinderen iets leren op  

sociaal-emotioneel gebied (zie hst 1)? 

 O Wat is het precieze doel binnen het globale doel

Beginsituatie 

 O Hebben de kinderen dit eerder gedaan?

 O Zijn er bepaalde kinderen die de activiteit moeilijk vinden verwacht je?

 O Wat denk je dat ze moeilijk vinden?

 O Zijn er kinderen die de activiteit gemakkelijk vinden verwacht je?

 O Waar zit voor hen de uitdaging?   

 O Welke drempels verwacht je op sociaal emotioneel gebied? 

 O Welke randvoorwaarden zijn er waar je rekening mee moet houden?

De activiteit
 O Wat ga je doen met de kinderen? 

 O Hoe zorg je ervoor dat elke kind iets kan leren? 

 O Tip: denk na over verschillende niveaus van uitvoering en welke aanwijzingen je geeft

 O Wat heb je nodig aan materialen? 

 O Welke risico’s zijn er m.b.t veiligheid? 

 O Welke positie neem je zelf in

Evaluatie
 O Waar ga je op letten tijdens de activiteit? 

 O Hoe kun je herkennen of de kinderen het leuk en leerzaam vinden?

 O Welke aanpassingen doe je de volgende keer (vraag voor achteraf)?  
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Doelen stellen 
Ik ga balanceren met groep 2

Ze kunnen ook leren om elkaar te helpen 

Zelfstandig balanceren op een smal maar stabiel vlak over de afstand van 2 meter

Beginsituatie 
We hebben drie weken geleden geoefend met het lopen over een lijn op de grond

Ik denk dat er grote niveauverschillen zijn, maar ik verwacht dat alle kinderen over een bank kunnen 

en durven lopen en op en afstappen.

We hebben in de klas in ieder geval 1 kind dat erg goed beweegt en ook op gymnastiek zit.

Ik heb twee kinderen die erg prikkelgevoelig zijn en weinig taakgericht werken, ik verwacht dat zij 

het moeilijk vinden om de taak geconcentreerd te doen.

We hebben drie banken in het speellokaal en nog een evenwichtsbalk, de groep is te groot om  

de activiteit klassikaal te doen. Dus ik heb een andere activiteit erbij bedacht (we doen een  

bekend klimparcours). Deze kan de onderwijsassistent begeleiden. We hebben 20 minuten voor  

beide activiteiten.

De activiteit
De kinderen gaan over een omgedraaide bank lopen 

Er is een makkelijkere situatie met een normale bank. Er is een moeilijker situatie met twee banken 

op elkaar (hoger), hierbij helpen de kinderen elkaar door met een stok erbij te lopen en steun te 

geven. Er is een evenwichtsbalk op de grond (smaller).

De omgekeerde bank op hoogte is gevaarlijk vanwege het vallen, ik zorg dat ik daarbij in de buurt 

blijf om te ondersteunen. 

Nodig: drie banken, evenwichtsbalk, hulpstok. 

Evaluatie 
Ik ga letten op de hoge bank, die is gevaarlijker. 

Opmerking achteraf: Achter de verhoogde bank moet de volgende keer een matje, de afsprong was 

lastig. Wellicht nog eens oefenen met afspringen van een kast(kop)! 

Ik let of de kinderen de activiteit ook kunnen uitvoeren: 

Opmerking achteraf: niveaus waren goed, de gewone bank kan volgende keer weg, die was makkelijk. 

En ik kan de evenwichtsbalk een klein stukje van de vloer brengen. 

Ik let erop of alle kinderen actief betrokken blijven. 

Opmerking achteraf: Alle kinderen waren tien minuten lekker bezig, geen signalen van 

concentratieproblemen of verveling. 

Wat viel mij nog op: de hulpstok was zeer interessant voor de kinderen ook  

om mee te zwaaien, dat is misschien ook nog eens een leuke activiteit. 

Voorbeeld uitgewerkte checklist 

O✓

O✓

O✓

O✓

O✓

O✓
O✓

O✓

O✓

O✓
O✓

O✓

O✓

O✓

O✓

O✓

O✓
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Beweegplek of parkeerplaats?  

Doorlezen/meer weten

• Filmpje over uitleg didactisch model 

van Van Gelder:  https://www.youtube.com/

watch?v=UKV6fGR0qgs&t=81s 

• Mooij, C. (2011). Basisdocument 

bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs  

(6e ed.). Uitgeverij Arko Sports Media.   

 

• Overzicht bewegingsleerlijnen:  
https://www.kennisbanksportenbewegen.

nl/?file=3746&m=1422883381&action=file.download 

• Athletic skills model:   
https://www.athleticskillsmodel.nl/en/home-en/
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N AWO O R D

In deze reader werden drie hoofdstukken besproken met informatie 
over het belang van sport en bewegen in de pedagogische context. 
Over motivatie en hoe je dit kunt stimuleren en over het ontwerpen 
van activiteiten. 

Deze reader is gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Voor de leesbaarheid 

is ervoor gekozen om de referenties niet in de tekst op te nemen. Voor wie 

geïnteresseerd is staat hieronder de verantwoording van de meest gebruikte 

bronnen. Ik hoop dat deze reader informatief en aansprekend was, de teksten 

zijn door mij geschreven en mogen gebruikt worden met vermelding van  

deze bron.

Mocht je meer informatie willen, vragen stellen of een goede tip hebben, 

neem gerust contact op via: mfix@landstede.nl
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H o e ve e l  u u r  va n  e e n  d a g 

zit  een kind op een stoel?
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De inhoud van deze reader verruimt je blik op het kijken naar beweging van kinderen. 

Marieke Fix geeft een grotere lijn aan in het bewegen van kinderen en wat voor 

activiteiten daarin geschikt zijn, vanaf hele jonge leeftijd tot aan oudere kinderen en 

eigenlijk, voor ons hele leven. 

Ze besteedt aandacht aan verschillende vormen van motivatie en wat daarvan de 

effecten zijn op het bewegen van de kinderen, en het plezier wat ze daarin ervaren.  

Ze geeft handvatten hoe je zelf aan de hand van een model waardevolle  

beweegsituaties kunt ontwerpen.

 w w w. s a m e nvo o r r ya n . n l

Waardevol le kennis -  vertalen naar de prakti jk  -  samen leren en ontwikkelen

In dit project van de Gemeente Steenwijkerland delen 

we de laatste kennis rondom de ontwikkeling van 

kinderen in hun eerste 2000 dagen, inclusief  

de zwangerschap, en vertalen deze naar  

de concrete praktijk.

DEZE READER IS EEN  
ONDERDEEL VAN HET PROJECT  

DE EERSTE 2000 DAGEN VAN EEN KIND 
VAN SAMEN VOOR RYAN.


