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Voorwoord 
 

Met het voorliggende herziene opleidingskader is de Leergang Vakbekwaamheid 
Bewegingsonderwijs via pabo op relevante en inspirerende wijze van toegevoegde betekenis 
voorzien.  

De update van het kader is tot stand gekomen op basis van een breed gedragen besef dat het 
noodzakelijk is om aan te sluiten bij de beweging van ‘passend onderwijs’, bij onderwijskundige en 
pedagogische inzichten waarin de noodzaak en relevantie van ‘integratief leren en onderwijzen’ 
onder de aandacht worden gebracht en bij nieuwe inzichten op het gebied van motorische 
ontwikkeling. 

Het is met name de integrale aanpak van bewegen en sport in en rond de school, die in de herziening 
van het opleidingskader een plek heeft gekregen en die deze herziening zo betekenisvol maakt. Het 
gaat erom om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren, in brede zin. Daarbij wordt ook werk 
gemaakt van bewegen in de ‘brede context’, op meerdere plekken in en rond de school en 
gedurende meerdere momenten per dag. Motorische ontwikkeling is in die brede ontwikkeling een 
belangrijk, zelfs fundamenteel onderdeel. Bewegen stimuleert cognitieve ontwikkeling, bewegen 
speelt een rol bij sociaal- emotionele ontwikkeling. En bewegen houdt lijf en hersenen in beweging. 

Daarmee is de leergang een belangrijk onderdeel in het palet van opleidingsonderdelen voor de 
leerkracht basisonderwijs. Via de leergang wordt de leerkracht vakspecialist (en dat specialisme is 
een groot goed vanwege de complexiteit van kennis en kunde rond bewegingsonderwijs). Maar: dit 
specialisme is gekoppeld aan de pedagogische en didactische inzichten die verder reiken dan het 
beweegdomein. De via pabo en via de leergang opgeleide vakspecialist is in staat integratief te 
onderwijzen, gericht op de brede ontwikkeling van het kind,  ingebed in de brede context van het 
basisonderwijs. De vakspecialist is in staat koppelingen te maken tussen verschillende ontwikkelings- 
en leergebieden. En, niet in de laatste plaats: de vakspecialist is in staat het ‘hele kind’ te zien, te 
herkennen en te erkennen.  

De leergang en de nu voorliggende herziening van het opleidingskader zijn van fundamentele 
betekenis en waarde voor het basisonderwijs en vooral voor het zich ontwikkelende kind. Met die 
woorden beveel ik deze herziening van harte aan. 

 

Barbara de Kort, 

voorzitter LOBO 
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1.  Inleiding 
Deze publicatie bevat een herzien kader voor het opleiden van vakspecialisten bewegingsonderwijs.  

 

1.1  Waarom een herziening van het opleidingskader van de ‘Leergang 
 vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via pabo’ 

Sinds de publicatie van de “Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via pabo” in 2003 is er 
veel gebeurd. In 2008 is de leergang in opdracht van het ministerie van OC&W beperkt tot drie 
blokken en in 2010 is het toetskader herzien. Op onderwijskundig en didactisch gebied worden 
aanvullende eisen gesteld aan vakspecialisten bewegingsonderwijs, denk bijvoorbeeld aan de 
gevolgen van de invoering van passend onderwijs, nieuwe inzichten in motorisch leren en de roep 
om een integrale aanpak van bewegen en sport in en rond de school. Tevens blijft het van belang dat 
leerkrachten hun professioneel handelen kunnen onderbouwen met de juiste kennis en 
vaardigheden.  
In 2015 werd door verschillende partijen (opleidingsinstituten) geconstateerd dat het 
opleidingskader van de leergang niet meer naadloos aansluit op de gevraagde beroepsvaardigheden 
en is de wens uitgesproken om het opleidingskader te herzien. Het LOBO (Landelijk Overleg 
Lerarenopleiders Basisonderwijs) heeft vervolgens in samenwerking met het bestuur van het ‘Pabo 
netwerk bewegingsonderwijs’ een projectgroep samengesteld om deze herziening vorm te geven.  

 

1.2  Uitgangspunten van het vernieuwde opleidingskader  
Bij deze herziening van het opleidingskader is als uitgangspunt gebruik gemaakt van het document 
‘Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via pabo’ zoals gepubliceerd door de SLO in 2003 en 
de ‘Verlichting van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via pabo’ uit 2008 (Berkel van, 
Donkers, Einden van den, Hazelebach, 2008, 2003). Er is gekeken naar de bekwaamheidseisen die 
door de Onderwijscoöperatie zijn opgesteld (2017). Hiermee wordt aangesloten bij de wet BIO 
(beroepen in het onderwijs). Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van het beroepsprofiel ‘Leraar 
lichamelijke opvoeding’ (Bax, et al., 2017) en de Kennisbasis Bewegingsonderwijs (Akkermans, Ark 
van, Gelder van, Mollema, 2018) zoals die door het project 10 voor de Leraar (Vereniging 
Hogescholen) is geformuleerd. 

 

1.3  De vakspecialist  
De leergang leidt op tot de bevoegdheid voor het geven van de lessen bewegingsonderwijs aan alle 
groepen 3 t/m 8 in het basisonderwijs en alle groepen in speciaal basisonderwijs en het speciaal 
onderwijs1. In dit opleidingskader spreken we over een vakspecialist i.p.v. brede bevoegde. Een 
vakspecialist is in staat om kwalitatief hoogwaardige lessen bewegingsonderwijs te geven aan alle 
groepen en kan daarnaast een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het 
bewegingsonderwijs en het beweegbeleid binnen de schoolorganisatie. De specialist vervult een 
brugfunctie tussen het bewegingsonderwijs in de gymzaal en het bewegen in en rondom de school. 
                                                             
1 Het getuigschrift leraar basisonderwijs geeft de bevoegdheid voor groep 1/2   
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Hij kijkt in hoeverre de uitgangspunten voor het vak bewegingsonderwijs ook gelden voor andere 
beweegactiviteiten en in hoeverre daar andere accenten worden gelegd.  
In de praktijk blijkt regelmatig dat schoolbesturen ernaar streven om alle leerkrachten een 
bevoegdheid te laten behalen. Dit gebeurt om organisatorische redenen. De leergang is echter 
opgezet om de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs te verhogen, waarbij het belangrijk is dat 
de leergang gevolgd wordt door cursisten met affiniteit voor het vak, die een sleutelrol willen 
vervullen op hun eigen school. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de waarde van een leerkracht die 
lessen verzorgt met passie, enthousiasme en zorg voor kinderen groot is (Hattie, 2003). Specifiek 
voor het vak bewegingsonderwijs geldt dat kinderen die de veelzijdige basisvaardigheden met plezier 
beleven later fysiek actiever zijn (Stegeman, Brouwer & Mooij, 2011). De vakspecialist kan door zijn 
affiniteit met het vak en zijn rol op dit gebied een belangrijke bijdrage leveren aan dit plezier. Een 
vakspecialist geeft zo mogelijk minimaal 0.2 fte per week bewegingsonderwijs aan verschillende 
groepen. De kwaliteit van het bewegingsonderwijs op de school kan alleen geborgd worden wanneer 
een leerkracht met bevoegdheid voor bewegingsonderwijs ook daadwerkelijk wordt ingezet als 
vakspecialist.  
 
 

1.4  Ontwikkelingen die van invloed zijn op het beroep  
Kinderen in Nederland bewegen steeds minder. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de 
motorische vaardigheden van kinderen afnemen (Inspectie van het onderwijs, 2018. Collard, et al., 
2014). In het beroepsprofiel (Bax, et al., 2017) is te lezen dat lichamelijke opvoeding steeds meer 
gezien wordt als een basis voor een leven lang sportief bewegen. De leraar lichamelijke opvoeding 
levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de integratie van bewegen, sport en een gezonde 
leefstijl in en rondom de school. In 2015 is door het ministerie van OCW en de PO-Raad het ‘Plan van 
aanpak bewegingsonderwijs’ gepresenteerd waarin de doelstelling is opgenomen dat in 2017 iedere 
basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een 
bevoegde leerkracht. Waar mogelijk wordt gestreefd naar drie lesuren per week. Toch blijkt uit de 1-
meting (Lucassen, Slot-Heijs & Reijersberg, 2017) uitgevoerd door het Mulier instituut, dat de 
kinderen op 20% van de basisscholen nog steeds maar 1 uur bewegingsonderwijs krijgen. Aan de 
andere kant zien we een trend dat scholen in toenemende mate aandacht besteden aan meer 
beweegmomenten tijdens een schooldag zoals beweegtussendoortjes in de klas, actieve 
pauzemomenten en inzetten op een naschools sportaanbod. Uit de 1-meting blijkt tevens dat de 
afgelopen jaren de inzet van groepsleerkrachten nagenoeg gelijk is gebleven. In 2013 liet 25% van de 
scholen alle lessen bewegingsonderwijs door een ALO-opgeleide vakleerkracht verzorgen. In 2017 
geldt dat voor 27% van de scholen. Op 40% van de scholen verzorgen de groepsleerkrachten 'alle' 
lessen bewegingsonderwijs en op 32% wordt er gebruik gemaakt van zowel vak- als 
groepsleerkrachten. De vakspecialist is daarmee de aangewezen persoon die ten aanzien van 
bewegen, spelen en sport (mede) een voortrekkersrol op zich kan nemen om ‘meer bewegen tijdens 
een schooldag’ te stimuleren.  
De Wet passend Onderwijs heeft als gevolg dat er sprake is van een steeds grotere diversiteit in de 
klas en binnen de school. De vakspecialist staat voor de uitdaging om een passend beweegaanbod te 
realiseren voor alle kinderen.  
De school is verantwoordelijk voor de veiligheid in het schoolgebouw en op het schoolplein. Het 
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bewegen van kinderen brengt een zeker risico met zich mee. Vakspecialisten moeten daarom in staat 
zijn om een inschatting te maken van risico’s en eventuele voorzorgsmaatregelen. 

1.5  Een nieuw opleidingskader  
Alle ontwikkelingen hebben geleid tot een herzien raamwerk waarbinnen de certificeringseisen een 
plek hebben gekregen. Net als in het “oude” raamwerk is gebruik gemaakt van verschillende 
vindplaatsen2 waarbinnen de certificeringseisen zijn beschreven. De vindplaatsen zijn aangescherpt 
en er is een vindplaats toegevoegd; ‘Bewegen in de schoolomgeving’. Daarnaast is de opbouw van 
modules met elk 40 studiebelastingsuren losgelaten en is er gekozen voor blok overstijgende 
thema’s. Door certificeringseisen te structureren binnen thema’s is de doorgaande lijn inzichtelijk 
gemaakt. In hoofdstuk 2 is het nieuwe opleidingskader uitgewerkt en beschreven.  

 

1.6  Stage en eigen vaardigheid  
Uit verschillende geledingen is de vraag bij ons neergelegd om nog eens goed te kijken naar eisen die 
gesteld worden m.b.t. de stage en de eigen vaardigheid. In goed overleg met diverse betrokkenen 
hebben we nieuwe eisen opgesteld voor de stage. Deze eisen zijn te vinden in paragraaf 5.2.  
Met de herziening van de leergang is ook gebleken dat er een diversiteit is aan de eisen die 
opleidingen stellen aan de eigen vaardigheid van cursisten. De manier waarop cursisten worden 
getoetst varieert van toetsing middels een praktijkbijeenkomst in elk blok, tot het bijhouden van een 
groeidocument waarin de cursist zelf doelen heeft gesteld. De toetsing van eigen vaardigheid blijkt 
beïnvloed te worden door verschillende factoren, zoals de opleidingsvisie, de voorkeur van de docent 
voor een (zelf ontwikkelde) werkwijze of het aantal docenturen dat ingezet kan worden. Er is 
gebleken dat opleidingen die veel docenturen beschikbaar hebben vaker op stagebezoek gaan bij 
cursisten. Zodoende kan beter worden beoordeeld wat de pedagogisch-didactische kwaliteiten zijn 
en hoe dit zich verhoudt tot de bewegingsvaardigheid van de cursist. Een mindere eigen vaardigheid 
hoeft immers niet per definitie ten koste te gaan van de lesgeefkwaliteiten. Omgekeerd geeft een 
hoog eigen vaardigheidsniveau geen garantie dat de lesgever over de juiste pedagogisch-didactische 
kwaliteiten beschikt. 
Toch hebben we met elkaar een verplichte ondergrens vastgesteld, deze ondergrens met toelichting 
is te vinden in paragraaf 6.6.  

 

1.7  Legitimering  
Het herzien van het opleidingskader is breed gelegitimeerd. De werkgroep bestond uit personen 
werkzaam voor verschillende Hogescholen en instellingen. De werkgroep heeft alle genomen 
stappen inzichtelijk gemaakt aan de leden van het ‘Pabo netwerk bewegingsonderwijs’. De notulen 
zijn binnen de afdelingen van het ‘Pabo netwerk’ besproken, de ontvangen feedback is verwerkt door 
de werkgroep. Verschillende keren zijn leden van het ‘Pabo netwerk’ geconsulteerd om meer 
achtergrondinformatie te verzamelen over de uitwerking van bijvoorbeeld de certificeringseisen op 

                                                             
2 ‘stagelessen bewegingsonderwijs’, ‘opleiding en zelfstudie’, ‘bewegen in de schoolomgeving’’.  
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de verschillende instellingen.  
Er is twee keer een resonans bijeenkomst gehouden. De resonansgroep bestond uit personen van 
verschillende Hogescholen uit alle regio’s van het ‘Pabo netwerk’, vertegenwoordiging vanuit het 
CPION en de SLO. Tijdens de resonans bijeenkomsten zijn teksten en veranderingen, aanpassingen en 
voorstellen voorgelegd en besproken. Op 14 maart 2018 is het concept opleidingskader 
gepresenteerd aan het ‘Pabo netwerk’ tijdens de landelijke studiedag waarbij de mogelijkheid is 
geboden om feedback te geven op de conceptversie.  

 
1.8  Bevoegdheden  

Alle leerkrachten die met de pabo-studie begonnen zijn per 1 september 2001 hebben een 'smalle' 
bevoegdheid voor bewegingsonderwijs. Dit betekent dat, als een groepsleerkracht wordt aangesteld 
met een smalle bevoegdheid, hij geen bewegingsonderwijs mag geven aan de groepen 3 t/m 8. Zij 
mogen alleen bewegingsonderwijs geven aan de groepen 1 en 2 van de scholen die vallen onder de 
WPO en aan kinderen tot 7 jaar van de scholen die vallen onder de WEC. Spellessen mogen niet 
gegeven worden aan de groepen 3 t/m 8 van de scholen die vallen onder de WPO en kinderen vanaf 
7 jaar van de scholen die vallen onder de WEC als er bewegingsonderwijs op het rooster staat. Een 
betrokkene die in het bezit is van het getuigschrift van de lerarenopleiding basisonderwijs, heeft - 
vanaf het tijdstip waarop het onderwijs van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs wordt 
gevolgd - gedurende maximaal 2 aaneengesloten schooljaren de tijdelijke bevoegdheid tot het geven 
van bewegingsonderwijs. In deze situatie is het niet vereist dat betrokkene onder de 
verantwoordelijkheid en aanwezigheid van een (andere) bevoegde leraar de lessen 
bewegingsonderwijs verzorgt (zie bijlage 2 Bevoegdheden). 
Het eerste schooljaar nadat het HBO-getuigschrift leraar basisonderwijs is verkregen, is normaal 
gesproken het schooljaar waarin wordt gestart met het volgen van onderwijs van de leergang 
bewegingsonderwijs. Dat kan ook blok 2 en/of blok 3 zijn, afhankelijk van de blokken die tijdens 
opleiding tot leraar basisonderwijs zijn afgerond. De tijdelijke bevoegdheid voor bewegingsonderwijs 
voor de leerjaren 3 tot en met 8 van de basisschool gaat direct in vanaf het tijdstip dat de leergang 
wordt gevolgd. Als de opleiding bewegingsonderwijs al voor het uitreiken van HBO-getuigschrift 
leraar basisonderwijs is begonnen, start de periode van 2 schooljaren tijdelijke bevoegdheid na het 
behalen van het HBO-getuigschrift leraar basisonderwijs. Formeel mag het diploma van de leergang 
pas verstrekt worden na het behalen van het HBO-getuigschrift leraar basisonderwijs. Dit 
getuigschrift bekrachtigt het diploma van de ‘leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via 
pabo’. In bijlage 2 is een toelichting te vinden op de bevoegdheden van de cursist en de vakspecialist 
bewegingsonderwijs.  

 

2.  Opbouw van de leergang  
Zoals in de inleiding beschreven staat is de opbouw van het opleidingskader veranderd. Er zijn geen 
veranderingen gedaan in de blokstructuur van de opleiding. Dit betekent dat de opleiding bestaat uit 
3, min of meer, separate eenheden die elk een blokcertificaat opleveren. De drie certificaten samen 
vormen samen het door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (onderdeel CPION) 
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geregistreerde certificaat “Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs”. Het is dus nog steeds mogelijk 
om afzonderlijke blokcertificaten te behalen, hierdoor blijft de leergang flexibel en blijft het mogelijk 
voor instellingen om een blok al tijdens het bachelor programma aan te bieden en biedt het de 
mogelijkheid voor cursisten om de leergang elders te vervolgen. De grootste wijziging met betrekking 
tot het opleidingskader is dat we de verdeling van de blokken in modules hebben aangepast. We 
hebben ervoor gekozen om de leergang te verdelen over de verschillende vindplaatsen met daarbij 
behorende thema’s. Binnen deze thema’s zijn duidelijke ontwikkellijnen te onderscheiden. In deze 
herziening van de leergang is getracht de certificeringseisen verder te verduidelijken, zodat de 
opleidingen deze eenduidiger kunnen vertalen in toetsbare doelen. Daarnaast zijn nieuwe 
certificeringseisen toegevoegd die de doorgaande ontwikkellijnen met toenemende complexiteit 
tussen de blokken duidelijker weergeven. De certificeringseisen zijn dus niet meer los per blok 
beschreven, maar staan in een totaal overzicht weergegeven. Dit maakt de opbouw in complexiteit in 
één oogopslag zichtbaar. Het gehele opleidingskader is te vinden in bijlage 1.  

 

2.1  Vindplaatsen 
De vindplaatsen van de certificeringseisen zijn verder aangescherpt naar ‘stagelessen 
bewegingsonderwijs’ (voorheen werkplek), ‘opleiding en zelfstudie’ (voorheen contacturen en 
zelfstudie) en er is een vindplaats toegevoegd: ‘bewegen in de schoolomgeving’. Hiermee willen we 
scherp onderscheid maken tussen het vak bewegingsonderwijs waar het beter leren bewegen 
centraal staat en het stimuleren van meer bewegen in de schoolomgeving. Een uitgebreide 
toelichting staat beschreven in hoofdstuk 3.  

2.1.1 Blokoverstijgende ontwikkellijnen  
Per vindplaats zijn thema’s geformuleerd waarbinnen verschillende ontwikkellijnen zijn uitgewerkt. 
Onder een ontwikkellijn verstaan we op basis van methodisch-didactische overwegingen in een 
onderwijsplanning geformuleerde opeenvolgende momenten van leerervaring met een 
overeenkomstige problematiek die opklimmend in complexiteit leiden tot een uiteindelijk gewenst 
niveau. Deze toename van complexiteit is vooral vakinhoudelijk goed herkenbaar en specifiek 
benoemd per blok. De blokken worden als volgt aangeduid ‘Het aanbieden van activiteiten’, 
‘Reguleren en leerhulp’ en ‘De vakspecialist bewegingsonderwijs’. Dat loopt parallel met de 
toenemende complexiteit van vakspecifiek naar onderwijs integraal. In het oorspronkelijke 
document van de Leergang Vakbekwaam Bewegingsonderwijs (Berkel van, e.a., 2003) zijn de 
certificeringseisen zonder duidelijk doorgaande lijn per blok beschreven. Dit zou de indruk kunnen 
wekken dat ieder blok een separate leereenheid is. Door certificeringseisen te structureren binnen 
thema’s is de doorgaande lijn inzichtelijk gemaakt. 

2.1.2 Vindplaats stagelessen bewegingsonderwijs 
In de vindplaats stagelessen bewegingsonderwijs is een onderscheid gemaakt tussen eisen die we 
terug kunnen vinden in de lesvoorbereiding van cursisten, de uitvoering van de lessen en de 
lesevaluaties. Door de complexiteit op te bouwen per blok is de doorgaande lijn van ieder thema 
geborgd. In bijvoorbeeld de ontwikkellijn ‘doelstellingen’ zijn de volgende certificeringseisen per blok 
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beschreven. Blok 1 ‘concreet geformuleerde leerdoelen kunnen formuleren voor de gekozen 
activiteit, passend bij de beginsituatie. Na blok 2 ‘haalbare leerdoelen op drie niveaus van deelname 
kunnen formuleren’ en na blok 3 kunnen de cursisten ’ lange termijn doelen opstellen en hanteren 
passend bij een lessenreeks, periode- of vakwerkplan’.  

2.1.3 Vindplaats opleiding en zelfstudie 
Net als de vindplaats ‘stagelessen bewegingsonderwijs’ is ook deze vindplaats uit het originele 
opleidingskader blijven bestaan. De opzet en invulling is aangepast aan de huidige eisen en wensen. 
In deze vindplaats is er onderscheid gemaakt tussen de thema’s vakinhoudelijke kennis & 
vaardigheden en didactiek. Enkele ontwikkellijnen per thema zijn vooral te leren en ontwikkelen in 
de gymzaal. Ontwikkellijnen als eigen vaardigheid, veiligheid, observeren, organisatievormen en 
differentiatie en leerhulp zullen aan bod komen in (geënsceneerde) praktijksituaties. Overige 
ontwikkellijnen, zoals het kennis over leerlijnen en bewegingsthema’s en het ontwikkelen van een 
vakvisie, kan tijdens theorielessen aangeboden worden. Net als bij de twee andere vindplaatsen is 
ook hier een duidelijke opbouw in complexiteit per ontwikkellijn te vinden. 

2.1.4 Vindplaats “bewegen in de schoolomgeving” 
De vindplaats “bewegen in de schoolomgeving is nieuw toegevoegd aan het opleidingskader. Daarom 
is ervoor gekozen om een verantwoording en toelichting van deze vindplaats apart te beschrijven. 
Deze is te vinden in het volgende hoofdstuk.  

2.1.5 Overzicht vindplaatsen, thema’s en ontwikkellijnen  
Tabel 1 is een weergave van de van de ontwikkellijnen per vindplaats. In dit overzicht staan alleen de 
ontwikkellijnen beschreven. In bijlage 1 is de complete opzet weergegeven, waarin de 
blokoverstijgende eisen per ontwikkellijn beschreven staan. 
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Tabel 1: Vindplaats, thema’s en ontwikkellijnen 

Vindplaats: stagelessen bewegingsonderwijs 

Thema Ontwikkellijn 

Lesvoorbereiding Lesontwerp 

Doelstellingen en persoonlijke leerdoelen 

Lesorganisatie 

Differentiatie en leerhulp 

Uitvoering Inrichten, herinrichten en opruimen 

Organisatievormen 

Instructie 

Wisselen 

Observeren vanuit het perspectief van de lesorganisatie 

Observeren vanuit het perspectief van leerdoelen en leerresultaat 

Differentiatie en leerhulp 

Evaluatie Lesverloop 

Leerproces en leerresultaten bij de kinderen 

Leerproces cursist (reflectie) 
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Vindplaats: opleiding en zelfstudie 

 Ontwikkellijn 

Vakinhoudelijke kennis 
en vaardigheden 

Leerlijnen, bewegingsthema’s en overige begrippen 

Eigen vaardigheid 

Veiligheid en aansprakelijkheid 

Observeren 

Vakconcept en visie 

Didactiek Organisatievormen 

Lesinhoud en lesverloop 

Differentiatie en leerhulp 

 

Vindplaats: bewegen in de schoolomgeving 

Observatie, uitvoering 
en evaluatie 

Observeren 

(Onderzoek naar) meer bewegen 

Evaluatie  

Theoretische vorming 
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3.  Toelichting op de nieuwe vindplaats ‘bewegen in de schoolomgeving’ 
De leergang leidt op tot de bevoegdheid voor het geven van de lessen bewegingsonderwijs in het 
basisonderwijs. Een goede les bewegingsonderwijs kenmerkt zich onder andere door te werken 
vanuit leerlijnen met een gedegen opbouw middels didactische en methodische principes en het 
kunnen inrichten van passende en uitdagende beweegarrangementen voor ieder kind. Naast het 
geven van een goede les bewegingsonderwijs werkt de vakspecialist in de ‘gehele context van de 
schoolomgeving’. We zien dat steeds meer scholen aandacht besteden aan het stimuleren van meer 
bewegen tijdens een schooldag, omdat het belang ervan steeds meer ingezien wordt. Naast positieve 
gezondheidseffecten wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten van 
bewegen op leerprestaties van kinderen.  

 

3.1  Voortrekkersrol 
De vakspecialist heeft ten aanzien van bewegen, spelen en sport (mede) een voortrekkersrol om 
‘meer bewegen tijdens een schooldag’ te stimuleren. Zo kunnen we in het beroepsprofiel lezen dat 
de leraar lichamelijke opvoeding een belangrijke bijdrage levert aan de integratie van bewegen, sport 
en een gezonde leefstijl in en rondom de school (Bax, et.al., 2017). Denk aan het ontwerpen van 
buitenschoolse en beweeg- en sportactiviteiten, opzetten van beweeg- en sportevenementen, 
inrichten van een actief en uitdagend schoolplein, initiëren van schoolpleinactiviteiten, maken van 
een jaarplanning voor de school en het samenwerken in een beweegteam. Door het onderscheiden 
van beter leren bewegen in de les bewegingsonderwijs naast meer beweegmomenten tijdens een 
schooldag worden de accentverschillen duidelijk.  

 

3.2  Vindplaats bewegen in de schoolomgeving  
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs wordt er planmatig gewerkt aan de leerlijnen en gaat het om 
‘beter leren bewegen’. Bij meer bewegen is ruimte om vakoverstijgende doelen centraal te stellen, 
zoals kennis maken met de sport in een naschools sportaanbod, sportstimulering door trainers van 
plaatselijke sportvereniging, bewegen op het schoolplein vanuit bijvoorbeeld het 
gezondheidsperspectief. Om dit onderscheid in de leergang duidelijk te maken voegen we de 
vindplaats toe ‘bewegen in de schoolomgeving’. Meer bewegen tijdens een schooldag kan ingepland 
worden tijdens het zogenaamde derde beweegmoment, tijdens de pauze of na schooltijd. In blok 1 
en 2 gaan cursisten aan de slag met het voorbereiden en uitvoeren van een passend beweegaanbod 
en in blok 3 wordt stilgestaan bij visies van waaruit meer bewegen gestimuleerd kan worden. 

 

3.3  Maatwerk en ruimte 
Het zal per pabo verschillen hoe hier vorm aan gegeven wordt. Dit vraagt maatwerk van de 
vakspecialist om aan te sluiten bij de specifieke schoolcontext, zodat opdrachten betekenisvol 
aansluiten op de praktijk van de cursisten. Daarnaast maken de pabo opleidingen zelf keuzes hoe 
deze vindplaats vorm krijgt in de leergang. Sommige pabo’s geven tijdens het verplichte pabo 
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programma al veel ruimte aan deze vindplaats, bijvoorbeeld in de kleuter module, de brede context 
module of tijdens vakverdiepende modules. Het is aan de pabo’s zelf hoe hier verder invulling aan 
wordt gegeven met de tijd die hiervoor staat. In de hoofdstukken per blok staan voorbeelden 
gegeven. 

 

3.4  Doorlopende lijn in de vindplaats ‘bewegen in de schoolomgeving’ 
Vanaf blok 1 is er een doorlopende lijn waarbij de cursisten ook aan de slag gaan met meer 
beweegmomenten tijdens een schooldag. Zij geven dit vorm binnen hun eigen school. Dit is voor de 
vakspecialist altijd gekoppeld aan beter leren bewegen om zo de kwaliteit van het aanbod in de 
schoolomgeving kritisch te analyseren. 

Op school gaan cursisten actief op zoek naar meer beweegmomenten tijdens een schooldag.  
- De schooldag biedt ruimte om expliciet inactiviteit tegen te gaan en zo bij te dragen aan positieve  
 gezondheidseffecten.  
- De schooldag biedt kansen voor samenwerking met gemeente, buurt- en sportverenigingen voor  

een brede oriëntatie op de beweeg- en sportcultuur ten behoeve van een veelzijdige en positieve 
sportattitude en een toename van sportdeelname. 

- De schooldag biedt mogelijkheden om meer op bewegende wijze actief te leren. 
 
Er is door de leergang heen getracht een doorlopende lijn te ontwikkelen. Daar waar cursisten in blok 
1 een analyse maken van hun eigen beweegomgeving en beweegactiviteiten uitproberen, leren 
cursisten in blok 2 een planmatiger aanbod te creëren en steeds meer kinderen te betrekken bij het 
aanbod. In blok 3 leren zij het aanbod te borgen door een visie en beleid te schrijven voor de eigen 
school. Daarnaast werken zij waar mogelijk steeds meer samen met beweegaanbieders uit de 
schoolomgeving en waar mogelijk in zogenaamde beweegteams. 
 

3.4.1 Transfer van activiteiten 
Om aan de slag te gaan met het stimuleren van meer bewegen kunnen activiteiten worden opgezet. 
Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van activiteiten uit een les bewegingsonderwijs die 
aangeboden worden op het schoolplein, aanhaken bij de sportweek en collega’s daarvoor 
enthousiasmeren, opzetten of optimaliseren van het voor- en naschools aanbod met de 
buurtsportcoach, uitnodigen van de plaatselijke sportvereniging etc. Cursisten hebben hiervan al 
voorbeelden vanuit de brede context module. Zij laten in de leergang steeds meer zien dat zij hier 
een belangrijke bijdrage aan leveren vanuit het startpunt:  

Een vakspecialist bewegingsonderwijs levert een belangrijke bijdrage aan een actieve en sportieve 
leefstijl. 

3.4.2 Brugfunctie 
De vakspecialist vervult een brugfunctie tussen het bewegingsonderwijs in de gymzaal en het 
bewegen in en rondom de school. De vakspecialist kijkt in hoeverre de uitgangspunten voor het vak 
bewegingsonderwijs ook gelden voor andere beweegactiviteiten en in hoeverre daar andere 
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accenten worden gelegd. Daarnaast is het belangrijk voor de positie van de vakspecialist binnen het 
team dat hij meer doet dan alleen lesgeven aan de eigen groep, en een voortrekkersrol heeft voor de 
kwaliteit van het hele beweegaanbod in en rondom de school. In de paragraaf ‘Toetsvoorbeelden’ 
staan per blok de certificeringseisen uitgewerkt met mogelijke opdrachten en inhoud voor de 
opleiding. 

 

3.5  Studiebelasting van ‘Bewegen in de schoolomgeving’ 
Er wordt totaal 40 uur besteed aan bewegen in de schoolcontext gedurende de hele leergang. In blok 
3 wordt bewegen in de zaal verbonden met de brede context vanuit de ontwikkeling van een vakvisie 
en vakconcept. In het onderstaande overzicht wordt een verdeling van deze uren per blok 
weergegeven.  

Tabel 2: Studiebelasting van ‘Bewegen in de schoolomgeving’ 

Blok 1 Blok  2 Blok 3 

10 sbl  10 sbl 20 sbl  

Voorbereiding 3-4 uur 

Uitvoer 1-3 uur 

Evaluatie 3-5 uur 

Observatie 3-4 uur 

Uitvoer 1-3 uur 

Evaluatie 3-5 uur 

Onderzoek met aanbevelingen 
20 uur 

 

4.  Toelichting op veiligheid en aansprakelijkheid  
 
Een ongeval zit in een klein hoekje, ook op school. In beginsel draagt iedereen zijn eigen schade, ook 
de leerling die op school valt en letsel oploopt. Een ander hoeft deze schade pas te dragen als 
hiervoor een goede reden bestaat. Binnen bewegingsonderwijs zou die goede reden er kunnen zijn 
als de lesgever een fout maakt. Uit onderzoek zou kunnen blijken dat hij zijn zorgplicht heeft 
geschonden en aansprakelijk is. Of dit zo is, hangt af van veel factoren die allemaal gewogen worden 
tijdens het onderzoek naar het incident. 
De werkgever is primair aansprakelijk voor fouten van de lesgevers als haar ondergeschikten; dit heet 
kwalitatieve aansprakelijkheid. Dat betekent niet dat de werkgever automatisch aansprakelijk is. 
Eerst moet beoordeeld worden of de lesgever inderdaad een fout heeft gemaakt. Is dat het geval, 
dan is de werkgever voor de schadelijke gevolgen daarvan (risico)aansprakelijk. De lesgever kan 
weliswaar ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, in plaats van of naast de werkgever, maar 
ook dan moet in principe de werkgever de schade dragen, en niet de werknemer. De werknemer zal 
de schade wel moeten dragen als hij de schade opzettelijk of bewust roekeloos heeft veroorzaakt; 
dat zal echter hoge uitzondering zijn. (Paijmans & Goedhart, 2017) 
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Het juridische kader wordt meestal gevormd door de onrechtmatige daad. Ouders of leerlingen die 
een school of lesgever aansprakelijk stellen, moeten hiervoor met name voldoen aan drie vereisten. 
Als eerste moet de school (of de lesgever) onrechtmatig hebben gehandeld of nalatig zijn geweest; 
dat wordt voor scholen in de volksmond ‘de zorgplicht’ genoemd (die overigens niet moet worden 
verward met de zorgplicht uit het ‘passend onderwijs’). Hierbij wordt gekeken of de school (of de 
lesgever) zorgvuldig heeft gehandeld. Het kan zijn dat er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn 
getroffen en dat er toch een kind gevallen is en letsel heeft opgelopen. In dat geval zal de zorgplicht 
niet zijn geschonden. Het tweede vereiste is het causaal verband: Wat is de precieze oorzaak van de 
schade? Waardoor is het letsel ontstaan? Is er een verband tussen de eventuele zorgplichtschending 
van de lesgever en de schade? Het derde vereiste is dat er schade moet zijn ontstaan als gevolg van 
de zorgplichtschending. Deze vraag wordt doorgaans door de verzekeraar van de school afgehandeld. 

 

4.1  Toezicht 
Een lesgever dient toezicht te houden tijdens een les, het zogenoemde ‘algemeen toezicht’. Dit is 
preventief en zorgt ervoor dat er zich geen onregelmatigheden zullen voordoen. De lesgever behoort 
de gymzaal - in principe - dus niet te verlaten en de leerlingen zonder toezicht achter te laten. 
Natuurlijk is het onmogelijk om op elk kind afzonderlijk te letten, dus dat wordt niet vereist. Daarbij 
is het opdelen van de ruimte in meerdere activiteiten wenselijk en zeer gebruikelijk, dus dat is 
toegestaan. Hierbij is echter steeds van belang dat er ‘voldoende toezicht’ wordt gehouden. Wat 
‘voldoende’ is, kan de lesgever steeds opnieuw zelf inschatten, op basis van het soort gymles, de 
activiteiten en de leerlingen. Hij moet voldoende overzicht hebben om zo nodig te kunnen ingrijpen. 

Een lesgever dient ook ‘concreet toezicht’ te houden tijdens een les. Als de lesgever 
onregelmatigheden opmerkt (of zou behoren op te merken) moet hij zijn toezicht en handelen 
richten op deze onregelmatigheden. Dit handelen betekent dan ingrijpen om de veiligheid te borgen 
of desnoods de activiteit helemaal beëindigen (Paijmans & Goedhart, 2017). 

 

4.2  Risicovolle activiteiten 
Een aantal activiteiten lijkt of is risicovoller dan andere. Hierbij komen vaker en ernstigere 
ongelukken voor. Voorop staat dat hier relatief naar gekeken moet worden. Trampolinespringen 
wordt waarschijnlijk vaker aangeboden dan touwtjespringen. Maar los daarvan, zijn sommige 
activiteiten van zichzelf inderdaad risicovoller. Als we staand glijden vergelijken met bewegen op 
muziek, dan is de kans groter dat er bij de eerste activiteit een keer een kind valt. Beide activiteiten 
kunnen prima aangeboden worden, maar de voorzorgsmaatregelen bij staand glijden moeten wel 
uitgebreider zijn dan bij bewegen op muziek. De kans op een ongeluk is groter als deze maatregelen 
niet afdoende zijn en het effect van dat ongeluk is waarschijnlijk ook groter. Een vakinhoudelijke 
formule om naar activiteiten te kijken is ‘kans x effect’. Wat is de kans dat het fout gaat of dat het tot 
een ongeval leidt? En wat is het effect van het fout gaan of het ongeval? Bij een tik- of doelspel is de 
kans op een ‘ongeval’ weliswaar groot; vallen, botsen, struikelen, te hard tikken, kneuzing van 
vingers door een bal etc. maar het effect daarvan is meestal klein. Bij een salto uit de trampoline is 
de kans daarentegen niet zo groot dat het fout gaat als de activiteit past bij het niveau van bewegen 
van de betreffende leerling, maar het effect van een eventueel ongeval is zeer groot. Een 
ongelukkige landing op bovenrug, nek of hoofd heeft potentieel immers ernstig letsel tot gevolg. Dat 
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vergt (meer) maatregelen (Paijmans & Goedhart, 2017). 
Activiteiten kunnen ook risicovoller zijn wanneer cursisten van de leergang nog niet geschoold zijn en 
geen ervaring hebben opgedaan op de opleiding. Het ontbreken van kennis over de organisatie, 
passende instructie, opbouw en omgaan met verschillen, kan er ook toe leiden dat een activiteit 
meer risico met zich mee brengt. Het is de taak van de opleiding en opleidingsdocent om hier in het 
curriculum rekening mee te houden. Met name in de nascholing waarin cursisten met een pabo 
diploma zelfstandig bewegingsonderwijs mogen geven na de startbijeenkomst van blok 1. 

Bij risicovolle activiteiten zal de lesgever aandacht moeten hebben voor de specifieke 
voorzorgsmaatregelen die passen bij de betreffende situatie. Het is onmogelijk een eenduidige lijst 
aan te geven van activiteiten die meer risico met zich meebrengen. Bij een ongeval wordt er altijd 
gekeken naar de specifieke omstandigheden. Toch kan een aantal activiteiten niet onbenoemd 
worden gelaten in de hoop dat deze informatie preventief werkt bij de bescherming van leerlingen 
(en cursisten) tegen een ongeval en lesgevers steunt in het maken van bewuste keuzes. Het zijn 
tevens voorbeelden van bovengenoemde principes die door jurisprudentie ondersteund worden. 

4.2.1 Ringzwaaien 
Concrete en eenduidige richtlijnen binnen bewegingsonderwijs zijn schaars en ringzwaaien vormt 
hierop geen uitzondering. Matten onder de ringen kunnen een ongeval niet voorkomen, maar 
kunnen de ernst van de gevolgen van de val wel beperken. Belangrijk is daarom dat de lesgever goed 
moeten kunnen verantwoorden waarom hij geen matten onder de lengte van de zwaairichting heeft 
liggen (aantal matten is o.a. afhankelijk van de beschikbaarheid en de zogenaamde zwaaiuitslag). 
Allerlei randvoorwaarden bepalen hier de specifieke organisatie en de keuzes van de lesgever. Maar 
bij (hoofd)letsel door een val op de vloer en de afwezigheid van matten moet de lesgever duidelijk 
kunnen aantonen waarom hiervoor gekozen is. Logischerwijs geldt dat de aanwezigheid van matten 
niet per definitie elke schade bij een ongeval voorkomt, maar mogelijk wel beperkt.  

4.2.2 Stoeien 
Vooral bij stoeivormen tegen elkaar is het verstandig om bewust te zijn van de specifieke regels (en 
voorbeelden) om de veiligheid van bijvoorbeeld hoofd en nek te borgen. Ook kan de 
groeperingsvorm een mogelijkheid zijn om veilig (en eerlijk) tegen elkaar te stoeien. Het kan een 
voorzorgsmaatregel zijn die voorkomt dat extreem ongelijke krachtsverschillen tegenover elkaar 
komen te staan. Vanzelfsprekend spelen sociaal-emotionele afwegingen ook een rol voor de lesgever 
om te groeperen. Belangrijk is de bewuste keuze van de lesgever om voor een bepaalde 
organisatievorm te kiezen, de veiligheid hierin mee te nemen en van tevoren duidelijke regels op te 
stellen en deze in de instructie naar voren te laten komen.  

4.2.3 Trampolinespringen 
Bij trampolinespringen krijgen de kinderen een langer zweefmoment mee tijdens de sprong. Daarom 
is er een duidelijke richtlijn om na de sprong altijd te landen op een landingsmat. Daarbij roept een 
trampoline bij kinderen op om meteen even lekker te gaan springen. Zet de trampoline daarom niet 
gebruiksklaar zonder toezicht en ruim de trampoline altijd ingeklapt op. Trampoline springen wordt, 
net als de andere activiteiten van een les bewegingsonderwijs, opgenomen in de jaarplanning 
waarbij de gekozen methodische opbouw duidelijk wordt. Daarnaast maakt de lesgever afspraken 
over welke sprongen de leerlingen mogen maken, wanneer de volgende leerling mag springen en 
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wanneer en hoe de leerlingen elkaar onderling mogen helpen. In het KVLO magazine 1, 2 en 3, 
jaargang 2018 worden in een serie artikelen handvatten gegeven voor het minitrampolinespringen in 
het basisonderwijs (Dijkhof & Visser, 2018) 

 

5.  Voorwaarden 
In dit hoofdstuk worden een aantal zaken beschreven die voorwaardelijk zijn voor het vormgeven 
van de leergang. We gaan er hierbij vanuit dat de blokken na elkaar worden aangeboden. We maken 
onderscheid tussen de voorwaarden met betrekking tot de contacttijd en het praktijkleren. 

 

5.1  Contacttijd  
De contacttijd van minimaal 52 uur tussen opleider en cursist is gelijk gebleven. Cursisten leren 
gedurende de leergang met kennis, inzicht en vaardigheden verantwoord onderwijs in bewegen te 
geven. Omdat bewegingsonderwijs een praktijkvak is, kan de essentie van het vak alleen 
overgedragen worden door zelf in beweging te komen, elkaar te observeren en te begeleiden. In blok 
1 en 2 ligt de focus van de interactie tussen cursist en opleider in de praktijk, dat wil zeggen in de 
gymzaal. Richtlijn hiervoor is dat in blok 1 en 2 minimaal 75% van de uren gegeven worden in een 
gymlokaal. In blok 3 ligt de focus op de ontwikkeling van de cursist tot vakspecialist met een stevig 
gefundeerde visie op het vak en de daarbij behorende taken. Door de verandering van deze focus 
kan de interactie tussen opleider en cursist minder vaak ‘in beweging’ plaatsvinden. 

  

5.2  Het praktijkleren  
In publicatie van de ‘Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via pabo’ (Berkel e.a., 2003) 
staat beschreven dat er per blok minimaal 15 uur stage wordt gelopen en in het vierde blok 30 uur. 
Men ging in deze publicatie uit van klokuren, geen lessen. Bij de verlichting van de Leergang in 2008 
is ervoor gekozen om het aantal uren als volgt te verdelen; blok 1 en 2; 15 stage uren en blok 3; 22 
stage uren (klokuren). 
Om hier uniformiteit en een gelijke waardering aan te geven is er in deze herziening voor gekozen 
om het aantal te geven (stage)lessen concreet te benoemen met de tijd per les. Dat betekent 
concreet dat 15 klokuren stage uit blok 1 en 2 is omgezet naar 20 stagelessen van 45 minuten per les. 
De 22 klokuren uit blok 3 is omgezet naar 30 lessen van 45 minuten per les. Dit aantal te geven lessen 
is het minimum. In het overzicht hieronder is de verdeling uitgeschreven met het minimum aantal te 
geven lessen per bouw. 
 

5.2.1 Overzicht  
In de onderstaande tabel is de verdeling weergegeven met het minimaal aantal te geven lessen per 
bouw.  
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Tabel 3: overzicht te geven lessen  

 Totaal  Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Minimum aantal te geven lessen 70 20 20 30 
Minimum aantal lessen per bouw  3/4 : 5 

5/6 : 5 
7/8: 5 

3/4 : 5 
5/6 : 5 
7/8 : 5 

3/4 : 7 
5/6 : 7 
7/8: 7 

Werkvormen 
-werken in groepen 
-klassikale lessen 
-vrij werken 

  
min. 10 
max. 3 
- 

 
min. 10 
max. 3 
min. 3 

 
min. 10 
max. 3 
min. 3 

Max aantal lessen SO  5 5 10 
Buitenlessen 6    

 

-  Een les duurt minimaal 45 minuten 
-  Een les van 90 minuten of langer geldt als 1,5 les 
 

5.2.2  Aanvullende voorwaarden  
Minimum aantal lessen per bouw: 
Zoals te lezen is in de inleiding, is het van belang dat we vasthouden aan het principe dat we 
vakspecialisten opleiden. Dit betekent dat de cursisten van de leergang opgeleid worden om in alle 
groepen van het primair onderwijs bewegingsonderwijs te kunnen geven. Met die overtuiging is het 
van belang dat tijdens de leergang voldoende lesgeef ervaring wordt opgedaan in alle bouwen van 
het primair onderwijs om op deze manier te voldoen aan de gestelde certificeringseisen. Om dit 
kracht bij te zetten is er een verdeling gemaakt van een minimum aantal lessen welke een cursist per 
bouw dient te geven. 
 
Werkvormen: 
Het is van belang dat cursisten ervaring opdoen met verschillende werkvormen. De nadruk ligt op het 
werken in groepen. Daarnaast is het van belang dat de cursist ervaring heeft opgedaan met vrije 
lessen en enkele klassikale lessen. In de eigen beroepspraktijk zullen ze te maken krijgen met lessen 
vanuit methodes, een vakwerkplan of wellicht maken ze zelf een jaarplan. Afwisseling in leerlijnen, 
bewegingsthema’s, maar ook in werkvormen, zal hier aan de orde zijn. 
 
Lessen in het SO / SBO: 
- De stagelessen mogen ook verzorgd worden in het SBO en deels in het SO (cluster scholen). 
- Maximaal 5 lessen in blok 1 en 2 mogen verzorgd worden in het SO en maximaal 10 lessen in blok 3.  
 Dat betekent dat minimaal 15 lessen in blok 1 en 2 en 20 lessen in blok 3 worden verzorgd in het  

regulier primair onderwijs of SBO.   
- Lessen bewegingsonderwijs geven op het VSO en het VO valt buiten de bevoegdheid van de 

 Leergang Bewegingsonderwijs. 
 
Buitenlessen: 
Iedere pabo borgt zelf de 70 lessen die totaal gegeven worden in alle blokken. In deze herziening is 
meer aandacht voor de borging van de buitenlessen. Buitenlessen zijn een essentieel onderdeel van 
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een jaarplan. Buiten kunnen bepaalde leerlijnen wellicht beter aangeboden worden dan in een zaal 
met zijn beperkte ruimte. Leerlijnen als hardlopen, tikspelen, doelspelen, jongleren, mikken en 
springen lenen zich uitstekend om in een buitensituatie aangeboden te worden. Buitenlessen kunnen 
plaatsvinden op een veld, atletiekbaan, schoolplein of een andere buitenaccommodatie. Er worden 
minimaal 6 lessen bewegingsonderwijs buiten gegeven.  Afhankelijk van het seizoen kunnen pabo’s 
zelf beslissen in welk blok. 
 

6.  Toetsing 
Bij de herziening van de leergang is, zoals in de inleiding genoemd, gebruik gemaakt van de 
uitwerking van de bekwaamheidseisen zoals beschreven in het beroepsprofiel ‘Leraar lichamelijke 
opvoeding’ (Bax, et al., 2017). Daarnaast is gebruik gemaakt van de Kennisbasis Bewegingsonderwijs 
(Akkermans, Ark van, Gelder van, Mollema, 2018). Deze documenten vormen de basis van de 
uitwerking van de leergang in certificeringseisen. De certificeringseisen gaan over het zekerstellen 
van de bekwaamheid die wordt verondersteld. De certificeringseisen geven richting aan het te 
behalen niveau aan het eind van een gedeelte van het opleidingstraject (Berkel van, et al., 2003). 
Opleidingsinstituten dienen zelf, op basis van deze eisen, toetsdoelen, wijze van beoordelen en 
lesinhoud vast te stellen. Op deze manier blijft het voor opleidingen mogelijk om de leergang aan te 
laten sluiten bij de opleidingsdidactiek en het toetsbeleid van de opleiding. In de beschrijving per 
blok zijn toetsvoorbeelden opgenomen van de nieuwe vindplaats ‘Bewegen in de schoolomgeving’. 
In dit document beperken we ons tot het geven van voorbeelden voor deze vindplaats. De digitale 
omgeving van ‘Pabo Web’ biedt opleidingsinstituten de mogelijkheid om toetsvoorbeelden digitaal te 
delen. Op deze site zijn uitwerkingen te vinden van verschillende opleidingen.  

 

6.1  Toetsdoelen formuleren 
Opleidingen gaan zelf aan de slag met het formuleren van toetsdoelen met bijbehorende indicatoren 
per vindplaats. Een certificeringseis uit blok 1 zoals: ‘Een korte en beeldende instructie kan verzorgen 
waarin de volgorde van handelen duidelijk is voor de kinderen’ vraagt om een verdere concretisering 
als toetsdoel. Sommige opleidingen gebruiken de didactiek van plaatje, praatje, daadje. Ook kan 
verduidelijkt worden wat onder de volgorde van handelen wordt bedoeld met bijvoorbeeld wie doet 
wat, waartoe, wanneer en wat daarna (5xw).  

Belangrijk is dat er een gevarieerd programma van ontwikkeling en toetsing wordt ontwikkeld door 
elke pabo. Het opleiden van leerkrachten vraagt om een gevarieerd toetsprogramma, dit geldt ook 
voor vakspecialisten. Alleen door een mix van toetsvormen kan een betrouwbare uitspraak gedaan 
worden over de bekwaamheden van de cursist (Berkel, Bax, Joosten ten Brinke, 2014). Binnen het 
HBO wordt vaak gebruikt gemaakt van de modellen van Miller (1990) of Bloom (1956) als basis voor 
het vaststellen van programmadoelen, onderwijsaanbod en toetsvormen. Hieronder stippen we deze 
modellen kort aan. 
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6.1.1 Competentie Piramide van Miller 
Miller (1990) geeft in de competentie piramide een kader waarbij de keuze voor een toetsvorm 
afhankelijk is van de bekwaamheid die wordt nagestreefd. Miller heeft vier bekwaamheidsniveaus 
beschreven: 1) het niveau weten, 2) weten hoe en waarom, 3) tonen hoe en 4) doen. De eerste twee 
niveaus zijn gericht op wat de cursist weet en de laatste twee niveaus zijn gericht op het handelen 
van de cursist. Het niveau ‘weten’ omvat de kennis waarover de cursist moet beschikken om zijn 
toekomstige taken uit te voeren. Dit niveau wordt vastgesteld met kennistoetsen. Bij het niveau 
‘weten hoe’ zet de cursist zijn kennis in bij het uitvoeren van probleemoplossende taken. Bijpassende 
toetsopdrachten zijn bijvoorbeeld kleine projecttaken en toetsen met een casus. Bij deze twee 
niveaus wordt het gedrag van de cursist niet beoordeeld. De toetsen die ingezet worden bij de twee 
onderste niveaus kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden afgenomen. Bij de niveaus ‘tonen’ 
en ‘doen’ worden wel de vaardigheden en attitude aspecten van de cursist beoordeeld. Bij het 
niveau ‘tonen’ laat de cursist in realistische, voorspelbare situaties zien wat hij kan en weet. Bij het 
niveau ‘doen’ handelt de cursist in de (complexe) beroepspraktijk. De passende toetsvormen bij de 
twee bovenste niveaus zijn projecttaken die (deels) in de praktijk worden uitgevoerd, assessments en 
de beoordeling van het praktijkleren. Het niveau in de piramide neemt dus van beneden naar boven 
toe in complexiteit.  

 

 

Figuur  1: Model of Compentence3  

De ontwikkeling van bekwaamheden vergt een continue wisselwerking tussen deze vier niveaus, de 
cursist doorloopt de niveaus niet chronologisch. In alle opleidingsfasen komt de piramide van Miller 

                                                             
3  Figuur 1: Miller GE: The assessement of clinical skills/ performance Academic Medicine (Supplement) 1990, 
65-87 
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in zijn totaliteit aan bod, waarbij in de loop van de opleiding het accent verschuift van de onderste 
twee lagen naar de bovenste twee lagen. 

De niveaus van bekwaamheid van Miller bieden tevens een kader voor het ontwikkelen van de 
onderwijs- en werkvormen. Deze onderwijs- en werkvormen dienen een congruent geheel met de 
toetsen te zijn. Zo is bij het bekwaamheidsniveau ‘weten hoe’ het bespreken en verdiepen van kennis 
tijdens contactmomenten een passende onderwijsvorm. Bij het bekwaamheidsniveau tonen oefent 
de cursist de vaardigheden tijdens bijeenkomsten en bij het bekwaamheidsniveau ‘doen’ is de cursist 
(onder begeleiding) in de praktijk actief. 

6.1.2 Taxonomie van Bloom 
De taxonomie van Bloom (1956) is ook een veelvuldig gebruikt model om verschillende 
kennisniveaus in te delen. De taxonomie is een handig hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen 
en hieraan gerelateerde onderwijsinhoud en toetsen. Door de taxonomie kun je bepalen welk 
eindgedrag je wilt bereiken.  
De taxonomie van Bloom onderscheidt zes niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad: 

• onthouden 
● begrijpen 
● toepassen 
● analyseren 
● evalueren 
● creëren 

De eerste drie niveaus van Blooms taxonomie worden ook wel lage denkvaardigheden genoemd. 
Vragen van de moeilijkste drie niveaus heten hogere denkvaardigheden. De niveaus dienen om een 
onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar een beroep op wordt gedaan. Er 
wordt hiermee geen volgorde voorgeschreven waarin een bepaald niveau aan bod zou moeten 
omen. Bij een rijke leeractiviteit worden in ieder geval meerdere niveaus aangesproken. 
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Figuur 2: De taxonomie van Bloom (1956)4  

                                                             
4  Onderwijs in de 21e eeuw, van https://o21.nu/bloom/, geraadpleegd op 30 maart 2018 
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6.2  Praktijkleren als rode draad 
Er staat per blok veel tijd ingeruimd voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de lessen 
bewegingsonderwijs. Daarmee is de leergang een praktijkgerichte opleiding. De leergang heeft de 
pretentie dat cursisten gedurende deze gehele periode leren het bewegen van kinderen te 
verbeteren. In het originele document van de leergang (Berkel et.al., 2003) staat dit als volgt 
beschreven: “Als je iets wilt verbeteren, zul je eerst het aangetroffen niveau moeten kunnen 
vaststellen en vervolgens moeten kunnen aangeven wat je daar ter verbetering aan wil veranderen. 
Omdat bewegen een meerduidige activiteit is, veronderstelt dat een kader waarbinnen specifiek 
gekeken wordt/ kan worden. Anders gezegd: om gedragsverandering te kunnen vaststellen en om te 
kunnen constateren wat er geleerd is, moeten we dat bewegen kunnen beoordelen aan de hand van 
een bepaald beoordelingskader.”  

Dat betekent dat een aanzienlijk deel van de toetsing is ingeruimd voor het praktijkleren waarin de 
cursist aantoont het bewegen van kinderen te kunnen verbeteren met activiteiten die (steeds meer) 
passend zijn bij het niveau van de leerlingen. De cursist kan daarbij het eigen lesgeven steeds meer 
afstemmen op de gestelde lesdoelen en de les daarop inrichten en de leerlingen daarbij begeleiden.  

In de vindplaats stagelessen worden thema’s benoemd waarin de leerprocessen van de cursisten 
plaatsvinden. Uit de lesvoorbereiding blijkt dat cursisten zich ontwikkelen in het maken van een 
lesontwerp, het stellen van lesdoelen en persoonlijke leerdoelen, de lesorganisatie kan beschrijven 
en oog heeft voor differentiatie en leerhulp. In de uitwerking van de ontwikkellijnen door middel van 
certificeringseisen is de opbouw van complexiteit terug te vinden. Tijdens de uitvoering blijkt dat 
cursisten de zaal kunnen inrichten, ze verschillende organisatievormen kunnen toepassen, een 
passende instructie kunnen geven, efficiënt kunnen wisselen, kunnen observeren met verschillende 
doelen en differentiatie en leerhulp kunnen toepassen.  Uit de evaluatie blijkt dat de cursist het 
lesverloop kan schetsen, het leerproces en de leerresultaten van de kinderen beoordelen en het 
eigen leerproces kan beschrijven. Ook dit met een opbouw in moeilijkheid en complexiteit.  

6.2.1 Toetsing praktijkleren 
De toetsing van het praktijkleren kan op verschillende wijzen plaatsvinden: er kunnen 
praktijkbezoeken worden afgelegd door de opleidingsdocent, feedback worden gegeven door 
vakleerkrachten of vakspecialisten bewegingsonderwijs, er kan gewerkt worden met beeldmateriaal 
waarin de cursist zijn/haar competenties aantoont, etc. In 6.3 is er een voorbeeld geschetst van het 
toetsen van stage-elementen via beelden. 

 

6.3  Van certificeringseis naar toetsdoelen  
De certificeringseisen vragen een vertaalslag naar concrete toetsdoelen, zodat cursisten zich gericht 
kunnen ontwikkelen. Hoe beoordeel je bijvoorbeeld certificeringseis 10 uit blok 1 in de praktijk? 

10. Een korte en beeldende instructie kan verzorgen waarin de volgorde van handelen voor de 
kinderen duidelijk is. 
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Een opleiding heeft, als voorbeeld, de certificeringseis vertaald in een opdracht met bijbehorende 
toetsdoelen.  

Tabel 4: Voorbeeld van certificeringseis naar toetsdoel van een pabo 

Uit de beelden van de uitleg van de groepjes les blijkt dat de cursist een kort en krachtig 

voorbeeld laat zien van de activiteiten, met nadruk op de belangrijkste punten (inclusief 

veiligheid) in de uitleg. 

1. De cursist start meteen het plaatje met daarin de uitleg volgens het 5xw-principe 
2. De cursist laat al spelende de belangrijkste regels (inclusief veiligheid) zien en bevriest het spel 

waar nodig 
3. De cursist kiest de goede rol in de uitleg om het spel zo goed mogelijk te kunnen ‘manipuleren’ 

 

De toetsdoelen moeten vervolgens nog uitgewerkt worden in niveaus of cijfers. Opleidingen wordt 
gevraagd voorbeelden van vertaalde toetsdoelen per blok te delen op de site van het Pabo Web.  

 

6.4  Formatieve en summatieve toetsing  
Elke opleiding kan, net als nu, een onderscheid maken in summatieve en formatieve toetsing. De 
vordering in de stage leent zich tijdens het blok uitstekend voor formatieve toetsing. Met behulp ven 
schriftelijke reflectie op filmbeelden kan een cursiste de voortgang inzichtelijk maken op de 
toetsdoelen. Mogelijkheden hiervoor zijn intervisie- en supervisiebijeenkomsten en tussentijdse 
voortgangspresentaties. Hierop kan de docent de lesstof verder afstemmen. 

Sommige opleidingen plannen stagebezoeken. Soms als begeleidingsmiddel om samen met de cursist 
de voortgang te beoordelen en soms als summatieve toetsing. Het nadeel van het laatste is dat het 
een momentopname is. Een stagebezoek leent zich daarom uitstekend als formatieve toets. Aan het 
eind van elk blok moet de opleiding echter wel bepalen of voldaan is aan de gestelde toetsdoelen 
van het betreffende blok om vast te stellen of een blokcertificaat is behaald. Hiervoor kunnen stage 
opdrachten met gerichte toetsdoelen getoetst worden waarbij de cursist de voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie laat zien. 

Daarnaast wordt op veel opleiding de kennis getoetst van de bijbehorende literatuur. Sommige 
opleidingen kiezen tijdens of aan het eind van een blok voor een summatieve schriftelijke 
kennistoets. Andere opleidingen hebben geen kennistoetsen. In de toekomst van de leergang vraagt 
dit om verder uitwerking met toetsvoorbeelden van opleidingen. Voorbeelden van toetsvoorbeelden 
kunnen worden gedeeld op de site van het Pabo Web. 

 

6.5  Validiteit en betrouwbaarheid  
Het objectief operationaliseren van de certificeringseisen is zoals eerder genoemd aan de 
opleidingsinstituten. Op het gebied van het beoordelen van kennis en bekwaamheden heeft het HBO 
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een grote ontwikkeling doorgemaakt gedurende de afgelopen 15 jaar. Voorwaardelijk voor de 
kwaliteit van toetsing is, zoals eerder genoemd, dat er een samenhang is tussen de programma- en 
leerdoelen, onderwijsvormen en toetsvormen. Het maken van valide en betrouwbare toetsen is 
daarbij geen eenvoudige opgave. Cursisten leren veel in de eigen praktijk waarbij zij zichzelf 
begeleiden en beoordelen. Zij hebben immers een ontheffing van hun bevoegdheid voor de duur van 
twee jaar en staan zelfstandig voor de groep. Sommige opleidingen hebben de mogelijkheid de 
cursisten in een of meerdere blokken te bezoeken in hun eigen praktijk of laten hen (gedeeltelijk) 
begeleiden door een vakleerkracht. Dit zijn krachtige begeleidings- en beoordelingsinstrumenten. 
Het maken van filmbeelden in de eigen praktijk van cursisten is een onmisbaar middel om de 
voortgang van cursisten in beeld te brengen. Het verhoogt de betrouwbaarheid van het beoordelen 
van de cursisten tijdens het praktijkleren. 

‘Vier ogen beleid’ helpt de betrouwbaarheid van toetsen te vergroten. Op sommige opleidingen 
wordt gewerkt met ‘examinatoren’. De (eind)opdrachten per blok worden nagekeken door 
examinatoren. Voor de objectiviteit is het aan te raden om met een dergelijke constructie te werken. 
Dit kan zowel met examinatoren binnen en pabo of in samenwerking met verschillende pabo’s. 

We hebben gemeend om in de beschrijving van de leergang de eisen met betrekking tot het 
praktijkleren en de eigen vaardigheid verder aan te scherpen. Aangezien praktijkleren een rode 
draad door de hele opleiding vormt moet hier binnen elke opleiding dezelfde minimale omvang van 
70 stagelessen gehanteerd worden. Ook over de invulling ervan met betrekking tot de 
organisatievormen worden voorwaardelijke eisen gesteld. Zo wordt de leergang op iedere opleiding 
in de basis meer vergelijkbaar. In de volgende paragraaf worden deze voorwaardelijke eisen met 
betrekking tot de eigen vaardigheid beschreven.  

 

6.6  Toetsen van eigen vaardigheid  
Over het observeren en beoordelen van de eigen vaardigheid van bewegen zijn verschillende 
discussies gaande. Een van de discussiepunten is daarbij wat geobserveerd wordt en vanuit welk 
perspectief dat gedaan wordt. Belangrijk hierbij is dat er afstemming is tussen doelstellingen, 
lesinhouden en wijze van beoordelen. De afgelopen  jaren zien we een toenemende aandacht voor 
de functie van beoordelen en toetsen binnen het leerproces. Een belangrijk aspect daarbij is de 
relatie tussen het beoordelen en het motiveren om te leren (Slingerland, Borghouts, Weeldenburg 
van, Dokkum van, 2015)  

Ook binnen de leergang speelt de eigen vaardigheid van cursisten en het beoordelen daarvan een 
belangrijke rol. Het belang van eigen vaardigheid wordt door elke opleidingsdocent onderschreven. 
Middels de eigen vaardigheid kan een lesgever zijn uitleg met een goed voorbeeld verrijken, gerichte 
leerhulp geven, leerlingen coachen en stimuleren. Een gedegen eigen vaardigheid is onlosmakelijk 
verbonden met het verzorgen van het vak bewegingsonderwijs. Zoals een student op het 
conservatorium een instrument leert bespelen, zo leert een vakspecialist vaardig te worden binnen 
bewegingsactiviteiten. De minimumeisen die gesteld worden aan de eigen vaardigheid van cursisten 
per blok staan hieronder beschreven. Voor een uitwerking van de niveaubeschrijving verwijzen we 
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naar het Basisdocument bewegingsonderwijs (Mooij, et.al., 2004). Deze eisen zijn ook terug te 
vinden in het opleidingskader, vindplaats ‘Opleiding en zelfstudie’, bijlage 1. Voor opleidingen is, op 
basis van deze minimumeisen, ruimte om te werken met een zogenaamd groeidocument of om te 
werken met vaststaande niveaubeschrijvingen per blok. 

Tabel 6: Ontwikkellijn ‘Eigen vaardigheid’ 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

De cursist kan een 
voorbeeld geven van 
minimaal 6 kernactiviteiten 
uit verschillende leerlijnen 
voor groep 7/8 op zowel 
niveau 1 als niveau 2. 

De cursist kan een 
voorbeeld geven van 
minimaal 6 complexe 
kernactiviteiten uit 
verschillende leerlijnen 
voor groep 7 /8 op 
zowel niveau 1 als 
niveau 2. 

De cursist kan een 
niveau doorbraak 
ervaren. 

De cursist kan een voorbeeld 
geven van minimaal 6 
complexe activiteiten voor de 
betere beweger uit groep 7/8 
op niveau 1 en 2. 

 

 

 

7.  Implementatie  
We zijn ons ervan bewust dat het aanpassen van de cursus op de verschillende instituten veel tijd in 
beslag gaat nemen. De formulering van de leergang in de vorm van certificeringseisen biedt een 
duidelijke structuur en toch geeft het voldoende ruimte voor instellingen om toetsdoelen te 
formuleren die aansluiten bij de visie en didactiek van het betreffende instituut.  
 
In overleg met het LOBO is gekomen tot het volgende implementatietraject. Het spreekt voor zich 
dat opleidingsinstituten tijd vrijmaken voor docenten om deze herziening uit te voeren.  

Tabel 7: Implementatie overzicht  

Voorjaar 2018 Publicatie van het nieuwe opleidingskader  

2018-2019 Opleidingsprogramma herzien  

2019-2020 Blok 1: herzien aangeboden 

2020-2021 Blok 2: herzien aangeboden 

2021-2022 Blok 3: herzien aangeboden 

2023 Leergang wordt getoetst door herziend toetskader 
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SPECIFIEK DEEL 
 

 

 

• Blok 1: Aanbieden van activiteiten 
• Blok 2: Reguleren en leerhulp 
• Blok 3: De vakspecialist bewegingsonderwijs 
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8.   Blok 1: Aanbieden van activiteiten 
In dit eerste blok doen cursisten ervaring op met het zelf aanbieden, organiseren en uitvoeren van 
een veelheid aan eenvoudige bewegingssituaties. Het gaat er daarbij om dat er logische methodische 
volgordes bestaan die op vaktheoretische inzichten zijn gebaseerd. De leeftijd van de leerlingen en 
het niveau van bekwaamheid geven hier richting aan, maar zijn niet doorslaggevend. Uitgangspunt 
van de leergang is dat de Kennisbasis Bewegingsonderwijs is afgerond wanneer gestart wordt met 
blok 1. Cursisten hebben dus ervaring met het bewegen van jonge kinderen voor wat betreft 
methodiek en didactiek en hebben ervaring met het aanbieden van beweegactiviteiten aan de 
midden en bovenbouw.  
Belangrijk aandachtspunt is dat de cursist tot het inzicht komt dat bewegende kinderen op oudere 
leeftijd behoefte hebben om op een andere manier bewegend actief te zijn. Het tegemoet komen 
aan die door kinderen gestelde uitdaging staat centraal. Dit alles met het doel ervoor te zorgen dat 
uiteindelijk alle kinderen op een veilige manier aan een activiteit kunnen blijven deelnemen.  
Cursisten maken in dit blok ook kennis met de rol van het bewegen in de schoolomgeving. Er is 
aandacht voor het vertalen van beweegactiviteiten uit de lessen bewegingsonderwijs naar 
bijvoorbeeld het schoolplein.  

8.1 Studiebelastingsuren  
Blok 1 bestaat in totaal uit 200 studiebelastingsuren (sbl). In het onderstaande overzicht is de 
verdeling weergegeven van de uren.  

Tabel 8: Studiebelasting blok 1 

Vindplaats Item Uren  Totale 

studielast 

Stagelessen 
bewegingsonderwijs  

- voorbereiding 

- gegeven lessen  

- evaluatie  

25 

20 

5 

50 

Opleiding en zelfstudie  - voorbereiding op bijeenkomsten  

- contacttijd  

- opdrachten (inclusief toetsen) 

25 

52 

63 

140 

Schoolomgeving   10 

Totale sbl   200 
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8.2 Certificeringseisen  
Zoals eerder beschreven geven de certificeringseisen richting aan de invulling van de opleiding, zij 
dienen als ijkpunt voor het behalen van de beoogde kwaliteit. Deze certificeringseisen zijn de 
eindtermen van een blok. In het onderstaande schema zijn de certificeringseisen per vindplaats per 
ontwikkellijn weergegeven die gelden voor blok 1.  

 

Vindplaats Stagelessen bewegingsonderwijs 
 

Uit de lesvoorbereiding blijkt dat de cursist: 

  
Lesontwerp 1. Uit een door de opleiding voorgesteld aanbod een les met 

verschillende activiteiten kan samenstellen die aansluit bij het 
gemiddelde niveau van de groep. 

Doelstellingen en persoonlijke 

leerdoelen 

2. Concreet geformuleerde leerdoelen kan formuleren voor de 
gekozen activiteiten, passend bij de beginsituatie. 
 
3. Persoonlijke leerdoelen kan formuleren gericht op het 
inrichten, instrueren en organiseren van de les vanuit de optiek 
dat ieder kind kan deelnemen. 

Lesorganisatie 4. De lesorganisatie kan beschrijven. 
 
5. De regels en afspraken binnen de lesorganisatie en 
activiteiten kan beschrijven. 
 
6. Genomen voorzorgsmaatregelen kan beschrijven met het oog 
op de veiligheid binnen de gekozen activiteiten. 

Differentiatie en leerhulp 7. Mogelijke differentiaties binnen activiteiten kan beschrijven. 

  
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

34 
 

Tijdens de uitvoering blijkt dat de cursist: 

  
Inrichten / herinrichten/ 

opruimen 

8. Benodigde arrangementen veilig, efficiënt en 
gestructureerd kan klaarzetten, ombouwen en/of opruimen 
met de kinderen. 

Organisatievormen 9. Minimaal de organisatievorm ‘werken in groepen’ kan 
toepassen en af kan stemmen op de groepsgrootte. 

Instructie 10. Een korte en beeldende instructie kan verzorgen waarin 
de volgorde van handelen voor de kinderen duidelijk is. 

Wisselen 11. Verschillende wijzen van wisselen kan laten zien passend 
bij de doelgroep en inhoud. 

Observeren vanuit het 

perspectief van de 

lesorganisatie 

12. Kan observeren of de organisatie veilig en efficiënt is en 
waar nodig aanpassingen doen om de veiligheid te borgen of 
te verhogen. 

Observeren vanuit het 

perspectief van leerdoelen en 

leerresultaat 

13. Kan observeren of de gestelde leerdoelen behaald zullen 
worden. 

Differentiatie en leerhulp 14. Kan inschatten welk voorbeeld voor een (groep) kinderen 
noodzakelijk is en kan dit voorbeeld (laten) geven. 
 
15. Arrangementen of regels kan aanpassen zodat alle 
kinderen aan de activiteit kunnen blijven deelnemen. 
 
16. De mate van hulpverlening kan inschatten en bieden bij 
de aangeboden activiteiten. 
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Op basis van de evaluatie blijkt dat de cursist:  

Lesverloop 17.Een realistische weergave  kan schetsen van het verloop 
van de les. 
 
18. Kan beargumenteren waarom hij, indien nodig,  is 
afgeweken van de lesvoorbereiding. 
 
19. Kan beoordelen in hoeverre de lesorganisatie veilig en 
efficiënt is verlopen (incl. korte en beeldende instructie). 

Leerproces en leerresultaten  

bij de kinderen 

20. Kan beoordelen of de leerdoelen op groepsniveau 
behaald zijn. 
 
21. Op basis van de evaluatie van het leerproces 
vervolgactiviteiten kan voorstellen voor de volgende les. 
 
22. Kan aangeven in hoeverre de zichtbaar genomen 
voorzorgsmaatregelen effect hadden op de veiligheid. 

Leerproces cursist (reflectie) 23. Uitspraken kan doen over de persoonlijke ervaringen en 
overwegingen tijdens de les. 
 
24. Naar aanleiding van de bevindingen nieuwe 
persoonlijke leerdoelen kan formuleren voor een volgende 
les. 
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Vindplaats: Opleiding en zelfstudie 
  

Met betrekking tot vakinhoudelijke kennis en vaardigheden blijkt dat de cursist:  

Leerlijnen,  bewegingsthema’s en 

overige begrippen 

1. De 12 leerlijnen en 31 bewegingsthema’s kan ordenen, 
beschrijven en herkennen. 
 
2. De volgorde in complexiteit binnen verschillende 
leerlijnen en bewegingsthema’s kan herkennen en 
beschrijven. 
 

Eigen vaardigheid 3. Een voorbeeld kan geven van minimaal zes 
kernactiviteiten uit verschillende leerlijnen voor groep 7/8 
op niveau 1 en 2. 

Veiligheid en aansprakelijkheid 4. Op de hoogte is de van eisen omtrent veiligheid van 
toestellen, materialen en het gebruik daarvan in gymzalen. 
 

5. Op de hoogte is van de bevoegdheden van een student 
van de leergang. 

Observeren 6. Bekend is met methodische volgordes van een aantal 
leerlijnen op basis van vakliteratuur. 
 
7. In staat is om tijdens een les te beoordelen of de 
maximale effectieve beweegtijd is gerealiseerd. 

Vakconcept en visie 8. Vanuit eigen ervaringen (startconcept) een eerste visie 
kan formuleren op de ideale les bewegingsonderwijs, de 
ideale leerkracht bewegingsonderwijs en het vak 
bewegingsonderwijs. 
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Met betrekking tot de didactiek blijkt dat de cursist:  

Organisatievormen 9. Kennis heeft van de organisatievormen ‘klassikaal’ en  
‘werken in groepen’. 
  
10. Bekend is met de voor- en nadelen van verschillende 
groeperingsvormen. 

Lesinhoud en lesverloop 11. Kennis heeft over de belangrijkste elementaire 
handelingen die zich voordoen bij het opbouwen, 
aanbieden, organiseren, hulpverlenen en beveiligen van 30 
kernactiviteiten. 

Differentiatie en leerhulp 12. Manuele hulpverleningstechnieken kan toepassen in 
relevante situaties. 
  
13. Het begrip differentiëren kent en kan toepassen in 
relevante situaties. 

  
Vindplaats: bewegen in de schoolomgeving 
  

Met betrekking tot de observatie, uitvoering en evaluatie blijkt dat de cursist:  

Observeren 1. Inzicht heeft in wat er op school georganiseerd wordt 
met betrekking tot bewegen in de schoolomgeving. 
 

(Onderzoek naar) meer bewegen 2. In een bewegingsruimte buiten de gymzaal, (samen met 
anderen) een verantwoord aanbod kan verzorgen aan (een 
groepje) kinderen dat aansluit bij de 12 leerlijnen. 

Evaluatie 3. Kan benoemen of de activiteit aansluit bij de 
beweegmogelijkheden en interesse van de kinderen en 
daarmee de kinderen aanzet tot meer bewegen. 

Theoretische vorming 4. De kennis van de leerlijnen heeft toegepast in een 
beweegomgeving buiten de gymzaal. 
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8.3  Toelichting  
Zoals de overkoepelende titel van dit blok aangeeft, ligt het accent op een veelheid aan 
bewegingsactiviteiten. Het is van groot belang dat in dit blok het zelf ervaren op het 
opleidingsinstituut en het ervaren van het aanbieden van bewegingsactiviteiten op de werkplek 
centraal staat. Het zo veel mogelijk ‘meemaken’ houdt ook in dat in dit blok nog een beperkte 
hoeveelheid verwerking van theorie plaatsvindt. In dit blok beperken we ons tot het intensief 
bestuderen van de leerlijnen, bijvoorbeeld aan de hand van het Basisdocument Bewegingsonderwijs, 
kennis van de wijze waarop lesvoorbereidingen uitgewerkt worden, reflectie en het eigen maken van 
diverse onderwijskundige begrippen. Omdat de schoolomgeving toegevoegd is, volgt hieronder een 
korte toelichting op deze vindplaats. Ook is er een korte toelichting toegevoegd op de 
certificeringseisen die zijn toegevoegd met betrekking tot veiligheid en aansprakelijkheid.  

8.3.1  Veiligheid en aansprakelijkheid 
In blok 1 is het van belang dat cursisten leren op welke manier zij activiteiten veilig aan kunnen 
bieden. In de certificeringseisen wordt benoemd dat cursisten algemene voorzorgsmaatregelen 
kunnen treffen. Hieronder wordt verstaan:  
- het verantwoord opbouwen van de activiteit(en) 
- rekening houden met veiligheidsaspecten bij het indelen van de zaal 
- duidelijke uit kunnen leggen wat de bedoeling is van de activiteit met de bijbehorende regels 
- het voldoende overzicht kunnen houden op de gehele les (toezicht) 
- activiteiten (zo nodig) voldoende kunnen beveiligen met bijvoorbeeld matten 

8.3.2 ‘Bewegen in de schoolomgeving’  
In blok 1 van de leergang staat centraal dat ‘de cursist bewegingsactiviteiten inricht, instrueert en 
organiseert die lukken en vanuit de optiek dat iedereen kan deelnemen’. Vanuit dit oogpunt leert de 
cursist in blok 1 binnen de vindplaats ‘Bewegen in de schoolomgeving’ activiteiten te organiseren en 
zo meer kinderen in beweging te krijgen. Hieronder worden hiervan uitwerkingen voor de lessen op 
de opleiding en toetsvoorbeelden beschreven. 

8.3.2.1 Op de opleiding 
Tijdens de lessen op de opleiding kan op de twee onderstaande manieren aandacht gegeven worden 
aan het bewegen in de schoolomgeving. We spreken hierbij van pabo A en pabo B.  

Pabo A 

De opleidingsdocent laat tijdens de praktijklessen van aangemerkte activiteiten binnen de leerlijnen 
doorkijkjes naar een andere context zien binnen de leerlijnen hardlopen, tikspelen, doelspelen, 
mikken, jongleren en springen (touwtje springen). Cursisten krijgen daartoe in de eigen 
voorbereiding van activiteiten ook voor 1 activiteit de opdracht om een schoolplein variant te 
beschrijven voor de bovenbouw en de onderbouw. 
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Pabo B 

De opleidingsdocent laat tijdens de praktijklessen zien welke beweegcontexten er nog meer zijn 
buiten de gymzaal waar kinderen bewegen en sporten. Cursisten maken in een 
werkgroepbijeenkomst een overzicht van de mogelijkheden op hun eigen school waarbij de 
samenwerking met andere aanbieders ook beschreven staat. 

Vervolgens worden mogelijkheden geschetst voor een aanbod binnen een zelfgekozen 
beweegcontext, passend bij de school. Dit wordt aan elkaar gepresenteerd. De cursist kiest voor blok 
1 een aanbod waarmee hij aan de slag gaat op de eigen school en maakt daarvoor een opzet. 

8.3.2.2 Toetsvoorbeelden ‘Bewegen in de schoolomgeving’ 
In deze paragraaf worden toetsvoorbeelden gegeven van de nieuw toegevoegde vindplaats 
‘bewegen in de schoolomgeving’. We hebben ons beperkt tot het geven van voorbeelden voor deze 
vindplaats. Opleidingen hebben de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het toetsen van de 
verschillende facetten van de leergang. Het delen en bespreken van verschillende toetsvoorbeelden 
kan zorgen voor een hoge kwaliteit van toetsen. De digitale omgeving van Pabo Web, biedt 
opleidingsinstituten de mogelijkheid om toetsvoorbeelden digitaal te delen. Op deze website zijn 
uitwerkingen te vinden van verschillende opleidingen. Hieronder worden twee toetsvoorbeelden 
beschreven voor de certificeringseisen van de vindplaats ‘Bewegen in de schoolomgeving’, we 
spreken hierbij van pabo A en pabo B.  

Pabo A 
Pabo A kiest ervoor om alle cursisten dezelfde opdracht mee te geven en het bewegen op het 
schoolplein extra te stimuleren in alle blokken. Daartoe gaan de cursisten gedurende blok 1 drie keer 
tijdens de pauze met een groepje kinderen aan de slag met het aanbieden van een activiteit welke 
ook in de gymzaal is aangeboden. 

Dit kan binnen de leerlijnen hardlopen, doelspelen, tikspelen, mikken, jongleren en springen (touwtje 
springen). De cursist maakt daarbij de vertaalslag van de activiteit vanuit de gymzaal naar het 
schoolplein op een lesvoorbereidingsformulier en beschrijft daarin: 

De centrale vraag is: hoe kan ik een vertaalslag maken van een activiteit in de gymzaal naar het 

schoolplein? 

Ø Welk deel van het speelplein gebruik ik daarvoor? 
Ø Welke materialen heb ik nodig? 
Ø Hoe baken ik, zo nodig het speelveld af? 
Ø Met hoeveel kinderen kan de activiteit tegelijk op het schoolplein gespeeld worden? 
Ø Hoe ga ik om met door wisselen of indien er meer kinderen willen deelnemen? 
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Ø Welke regels gelden specifiek voor het schoolplein? 
Ø Hoe regel ik welke kinderen kunnen deelnemen? 

 
De cursist evalueert achteraf in maximaal 600 woorden hoe de aangeboden activiteiten zijn 
verlopen. (inhoudelijke opmerking: dit staat niet verhouding tot de 3-5 uur evaluatie die in het uren 
overzicht van bewegen in de schoolomgeving (3.3) gesteld is) 

Ø In hoeverre heeft het de kinderen aangezet tot meer bewegen? Spelen zij de activiteit 
bijvoorbeeld nog steeds? 

Ø In hoeverre sloot de activiteit aan bij de beweegmogelijkheden en interesses van de 
kinderen? 

Ø In hoeverre verliep het uitleggen en aanbieden van de activiteit op het schoolplein? 
Ø Wat neem je mee indien je nog een keer met hetzelfde schoolpleinaanbod aan de slag gaat? 

 

Pabo B 
Pabo B kiest ervoor de cursisten zelf te laten kijken op welke manier zij kunnen aansluiten op het 
schoolaanbod. Dit mag ook met een andere aanbieder zoals de sportvereniging of de gemeente. De 
cursist verzorgt een aanbod van drie activiteiten in een tussenschools of naschools aanbod. 
Mogelijkheden voor de opdracht zijn: 

1. Na schooltijd een sportclinic organiseren voor kinderen van verschillende klassen; 
2. Na schooltijd een extra beweegmoment waar activiteiten uit de gymles nog een keer herhaald 

worden voor kinderen die het leuk vinden of nodig hebben; 
3. Een naschools aanbod organiseren met elke week andere leerlijnen die aan bod komen: denk 

aan tikspelen, mikken en springen. Kinderen kunnen zich hiervoor aanmelden uit de onderbouw 
of bovenbouw. 

4. Met de sportvereniging een naschools sportaanbod organiseren waar in kleine groepjes gewerkt 
wordt en waarbij ook een activiteit wordt uitgewerkt. 

5. Een minitoernooi organiseren zoals een ‘miktoernooi’ in drie weken voor verschillende klassen. 
De mogelijkheden worden in een werkgroep-bijeenkomst op de opleiding besproken met de 
cursisten. Tijdens de praktijklessen wordt een vertaalslag gemaakt van de activiteiten naar een 
andere context met mogelijke organisatievormen. 
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De cursist beschrijft in een verslag de organisatie: 

Ø Welke activiteit(en) kies ik? 
Ø Op welk moment organiseer ik dat? 
Ø Welke doelgroep kies ik (kinderen uit alle bouwen, kinderen die inactief zijn etc.) 
Ø Voor welke organisatievorm kies ik (op inschrijving, vrije inloop) 
Ø Hoeveel kinderen kunnen maximaal (per keer) meedoen? 
Ø Met wie werk ik samen? 
Ø Welke materialen heb ik nodig? 
Ø Welke regels gelden specifiek voor het aanbod? 
Ø Hoe regel ik welke kinderen kunnen deelnemen? 

 
De cursist evalueert achteraf in maximaal 600 woorden hoe de aangeboden activiteiten zijn 
verlopen. 

Ø In hoeverre heeft het de kinderen aangezet tot meer bewegen? 
Ø In hoeverre sloot de activiteit aan bij de beweegmogelijkheden en interesse van de 

kinderen? 
Ø In hoeverre verliep het uitleggen en aanbieden van de activiteit(en) in de andere context? 
Ø Wat neem je mee indien je hiermee nog een keer aan de slag gaat? 

 

9.  Blok 2: Reguleren en leerhulp 
De cursist heeft in het vorige blok geleerd om een les bewegingsonderwijs aan de groepen 3 tot en 
met 8  aan te bieden en te organiseren, zodat alle kinderen mee kunnen doen. In dit tweede blok 
gaat het erom dat de cursisten leren de kinderen te begeleiden door het geven van leerhulp zodat 
kinderen beter leren deelnemen aan de bewegingssituaties. Hiervoor is het ook van belang dat 
kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor het gezamenlijk uitvoeren en op gang houden 
van bewegingsactiviteiten. Dit vraagt van cursisten dat zij kinderen leren om eenvoudige 
reguleringstaken uit te voeren.  
Cursisten ervaren dat wanneer je op basis van meer kennis beter naar kinderen leert kijken, je tot 
verschillend aanbod dient te komen. Differentiatie betekent in dit geval dat je kinderen introduceert 
in het uitvoeren en zelfstandig op gang houden van meer of minder complexe bewegingssituaties en 
in deze situaties de veiligheid in acht nemen. De specifieke leerhulp die noodzakelijk is voor de 
grootste groep kinderen staat centraal. In blok drie zal de aandacht gevestigd worden op kinderen 
die meer bijzondere zorg nodig hebben. De cursist leert in dit blok tevens verschillende 
hulpverleningstechnieken toe te passen om de veiligheid te behouden en differentieert om tegemoet 
te komen aan de verschillen tussen kinderen. Ook binnen de schoolomgeving leren cursisten om 
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activiteiten te optimaliseren zodat alle kinderen met plezier blijven bewegen en hieraan succesvol 
kunnen deelnemen.  

 

9.1. Studiebelastingsuren  
Blok 2 bestaat uit 200 studiebelastingsuren (sbl), in het onderstaande overzicht is de verdeling 
weergegeven van de uren.  

 
 
Tabel 9: Studiebelasting blok 2 

Vindplaats Item Uren  Totale 

studielast 

Stagelessen 
bewegingsonderwijs  

- voorbereiding:  
- gegeven lessen : 
- evaluatie  

25 
20 
5 

50 

Opleiding en zelfstudie  - voorbereiding op bijeenkomsten  
- contacttijd  
- opdrachten (inclusief toetsen) 

25 
52 
63 

140 

Schoolomgeving  
 

  10 

Totale sbl   200 
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9.2 Certificeringseisen  
 
In het onderstaande schema zijn de certificeringseisen per vindplaats weergegeven die gelden voor 
blok 2. In dit blok wordt voortgebouwd op de certificeringseisen uit blok 1.  

 
 Vindplaats Stagelessen bewegingsonderwijs 
  

Uit de lesvoorbereiding blijkt dat de cursist:  

Lesontwerp 1. Een les met verschillende activiteiten kan 
samenstellen met een gedifferentieerd 
leeraanbod in verschillende beweeg 
arrangementen. 

Doelstellingen en persoonlijke leerdoelen 2. Haalbare leerdoelen kan formuleren op drie 
niveaus van deelname. 
  
3. Haalbare reguleringsdoelen op groepsniveau 
kan formuleren. 
  
4. Persoonlijke leerdoelen kan formuleren 
gericht op het reguleren, begeleiden, en 
leerhulp geven vanuit de optiek dat ieder kind 
beter leert deelnemen.  

Lesorganisatie 5. Gedifferentieerde regels en afspraken kan 
beschrijven. 
  
6. Genomen voorzorgsmaatregelen kan 
beschrijven met het oog op veiligheid van 
risicovolle activiteiten. 

Differentiatie en leerhulp 7. Kan voorzien welke leerhulp nodig en 
passend is. 
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Tijdens de uitvoering blijkt dat de cursist: 

  

Inrichten / herinrichten/ opruimen  8. Arrangementen kan aanpassen als kinderen 
dreigen af te haken. 

Organisatievormen 9. De organisatievormen ‘werken in groepen’ en 
‘vrij werken’ kan toepassen. 

Instructie 10. Een korte en beeldende instructie kan 
verzorgen waarin ook de reguleringsdoelen voor 
de kinderen duidelijk zijn. 

Wisselen 11. Het wisselmoment kan benutten als kort 
leermoment voor de kinderen voor wat betreft de 
reguleringsdoelen. 

Observeren vanuit het perspectief van de 

lesorganisatie 

12. Kan observeren in hoeverre de kinderen de 
activiteiten zelfstandig reguleren. 
  
13. In de lesorganisatie specifieke aanpassingen 
kan doen om de veiligheid te borgen of te 
verhogen. 

Observeren vanuit het perspectief van 

leerdoelen en leerresultaat 

14. Kan de niveaus van deelname  observeren en 
vastleggen. 
  
15. Voor (een groepje) kinderen leerdoelen kan 
aanpassen. 

Differentiatie en leerhulp 16. Verschillende vormen van leerhulp kan 
toepassen ten dienste van de verschillende 
niveaus van bewegen, passend bij de gestelde 
leerdoelen. 
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Op basis van de evaluatie blijkt dat de cursist: 

  

Lesverloop 17. Een realistische weergave kan schetsen van 
het verloop van de les met de nadruk op de 
reguleringsdoelen. 

Leerproces en leerresultaten bij de kinderen 18. Kan beoordelen in welke mate de gestelde 
leerdoelen behaald zijn voor verschillende 
niveaus van deelname. 
  
19. Kan aangeven welke leerhulp wel en niet 
effectief is geweest. 
  
20. De leerresultaten van de kinderen kan 
vastleggen. 
  
21. Het leerproces met de hele groep kan 
bespreken en kan beoordelen of de activiteiten 
voldoende uitdagend waren. 
  
22. Kan aangeven in hoeverre  specifieke  
voorzorgsmaatregelen effect hadden op de 
veiligheid van risicovolle activiteiten.     

Leerproces cursist (reflectie) 23. De gemaakte keuzes tijdens de les kan 
beargumenteren en onderbouwen. 
  
24. Naar aanleiding van de bevindingen nieuwe 
persoonlijke leerdoelen kan formuleren voor 
een langere periode. 
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Vindplaats: Opleiding en zelfstudie 
  

Met betrekking tot vakinhoudelijke kennis en vaardigheden blijkt dat de cursist: 

  

Leerlijnen,  bewegingsthema’s en overige 
begrippen 

1. Bekend is met begrippenkaders als 
tussendoelen, bewegingsdoelen, 
reguleringsdoelen, niveaus van deelname en 
wijzen van leerhulp geven. 

 

2. In staat is het bewegingsprobleem van 
verschillende bewegingsthema’s te beschrijven. 

  

3. Bekend is met de algemene niveau 
aanduidingen en kan kernactiviteiten op 
minimaal drie niveaus herkennen en 
beschrijven. 

Eigen vaardigheid 4. Een voorbeeld kan geven van minimaal zes 
complexe kernactiviteiten uit verschillende 
leerlijnen voor groep 7 /8 op niveau 1 en 2. 

  

5. Een niveau doorbraak kan ervaren. 

Veiligheid en aansprakelijkheid 6. Kennis heeft genomen van de 
grondbeginselen van het 
aansprakelijkheidsrecht. 

  

7.Kennis heeft van veel voorkomende typische 
blessures in een les bewegingsonderwijs en de 
eerste hulpverlening daaromtrent. 

  

8. Kennis heeft van de afhandeling en 
registratie na een ongeval. 
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Observeren 9. Bekend is met methodische volgordes van 
alle leerlijnen op basis van vakliteratuur. 
  
10. In staat is om vanuit een (eigen ontwikkeld) 
observatiekader het bewegingsniveau 
inzichtelijk te maken. 

Vakconcept en visie 11. Zijn eerder geformuleerde visie (Blok 1) kan 
aanvullen en onderbouwen op basis van 
nieuwe opgebouwde ervaringen en kennis. 
  
12. In staat is om methodische - en didactische 
keuzes te verantwoorden. 

 
 

Met betrekking tot de didactiek blijkt dat de cursist: 

Organisatievormen 13. Kennis heeft van mogelijkheden tot vrij 
werken in onderbouw en bovenbouw. 

Lesinhoud en lesverloop 14. In staat is de eigen opgedane kennis en 
ervaring om te zetten naar betekenisvolle 
leersituaties voor kinderen. 
  
15. In staat is om kinderen in aanraking te 
brengen met verschillende leerstrategieën. 

Differentiatie en leerhulp 16. Kennis heeft genomen van de verschillende 
mogelijkheden tot differentiatie om aan te 
sluiten bij verschillende beweegniveaus 
  
17. Kennis heeft van diverse wijzen van 
leerhulp bij verschillende 
bewegingsactiviteiten. 
  
18. Het mogelijke effect van de te bieden 
leerhulp kan inschatten. 
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Vindplaats: bewegen in de schoolomgeving 
  

Met betrekking tot de observatie, uitvoering en evaluatie blijkt dat de cursist: 

  

Observeren 1. Kan benoemen in hoeverre de kinderen 
zelfstandig konden deelnemen aan de 
activiteiten die gespeeld konden worden. 

(Onderzoek naar) meer bewegen 2. De activiteit zo kan optimaliseren dat de 
kinderen met plezier blijven deelnemen en 
steeds meer kinderen in beweging komen. 

Evaluatie 3. Kan benoemen of de kinderen zelfstandig en 
succesvol konden (blijven) deelnemen aan de 
activiteit. 

Theoretische vorming 4. Kennis heeft genomen van de verschillende 
mogelijkheden om activiteiten in een andere 
ruimte uitdagend en haalbaar te maken voor 
de deelnemende kinderen. 

 

9.3  Toelichting  
In dit blok wordt in ieder geval uit elk bewegingsthema weer 1 kernactiviteit aangeboden die nog niet 
eerder aan bod is gekomen. Hierdoor krijgen de cursisten een ruimer arsenaal van 
bewegingsactiviteiten ter beschikking. Mede door het aanbieden van meer complexe 
bewegingssituaties krijgt het begrip veiligheid een belangrijkere rol. Er zal in dit blok dan ook meer 
aandacht worden besteed aan “ongevallen en veiligheid”, omdat de cursist in de stage veelal 
zelfstandig les gaat geven. 

9.3.1 Veiligheid en aansprakelijkheid  
Door de toegenomen complexiteit van de activiteiten speelt veiligheid een belangrijke rol. Daarnaast 
neemt de zelfstandigheid van de leerkracht toe waardoor er vanuit kan worden gegaan dat de 
leerkracht zelf zal moeten kunnen optreden wanneer er zich ongevallen of kleine ongelukken 
voordoen en deze situaties registreren. Dat is dan ook de reden dat in dit blok EHB(S)O is 
opgenomen. In de eisen met betrekking tot dit thema wordt gesproken over het kunnen treffen van 
specifieke voorzorgsmaatregelen. Hieronder wordt verstaan: 

- het specifiek toezicht kunnen houden op een bepaalde activiteit of individu(en) 
- het kunnen begeleiden (waaronder vanghulp) van bepaalde activiteiten of individu(en) 
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- het kunnen maken van een verantwoorde keuze om wel of geen matten te gebruiken 
- het kunnen verantwoorden van de keuze voor een groeperingsvorm en groepsgrootte 

9.3.2 ‘Bewegen in de schoolomgeving’  
In blok 2 staat in de leergang ‘reguleren en leerhulp’ centraal. Vanuit dit oogpunt leert de cursist in 
blok 2 te observeren hoe het aanbod aansluit bij diverse doelgroepen en individuele kinderen.  De 
cursist kan vanuit een gedetailleerde observatie komen tot een passend aanbod voor ieder kind. Dit 
geldt zowel voor aanbod binnen de les bewegingsonderwijs als voor het aanbod in en rondom de 
school. De cursist zoekt (zo mogelijk) contact met de beweeg- en sportaanbieders rondom de school 
en/of met andere collega’s op de school en vormt zo de brugfunctie tussen zowel het aanbod in de 
les bewegingsonderwijs als het aanbod in en rondom de school. Samen wordt gekeken of de 
uitgangspunten voor de lessen bewegingsonderwijs ook gelden voor bewegen in andere contexten 
zoals voor- of naschoolsaanbod, activiteiten op het schoolplein, sportstimuleringsactiviteiten in de 
les bewegingsonderwijs, sporttoernooien en sportdagen. Zo kan ook in de andere 
bewegingscontexten gelden dat kinderen deelnemen aan bewegingsactiviteiten waarbij het 
begeleiden minder op ‘beter leren deelnemen’ is gericht, maar meer op ‘met plezier blijven 
deelnemen’. In elke bewegingscontext blijft staan dat ieder kind succesvol moet kunnen deelnemen 
aan het bewegingsaanbod en er optimaal wordt gedifferentieerd. In elke context is er aandacht voor 
het zelfstandig uitvoeren van de activiteiten door de kinderen en staat het begrip ‘reguleren’ 
centraal. 

9.3.2.1 Op de opleiding  
Tijdens de lessen op de opleiding kan op de twee onderstaande manier aandacht gegeven worden 
aan het bewegen in de schoolomgeving. We spreken ook hier van pabo A en pabo B.  

Pabo A 

De opleidingsdocent laat tijdens de praktijklessen van aangemerkte activiteiten zien hoe de 
vertaalslag gemaakt kan worden naar het schoolplein. Waar mogelijk zijn er filmbeelden van 
activiteiten die kinderen op het schoolplein spelen. Activiteiten worden geobserveerd en 
geanalyseerd met medecursisten. Wat valt op aan het deelnamegedrag van de kinderen? In hoeverre 
is de activiteit haalbaar? 

In werkgroepbijeenkomsten wisselen cursisten de analyses uit die zij gedaan hebben op het 
schoolplein waar mogelijk met beelden. Samen denken ze na over het stimuleren van meer bewegen 
bij de activiteit die getoond wordt. 

Pabo B 

De opleidingsdocent laat mogelijkheden zien om binnen andere bewegingscontexten met een 
sportaanbod aan de slag te gaan. Dit kan bijvoorbeeld met kennismakingsmappen van de 
verschillende sportbonden. 
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Cursisten gaan in werkgroepen kijken bij welk bestaand aanbod binnen de school zij kunnen 
aanhaken met een observatie en het verder optimaliseren van het aanbod. 

9.3.2.2 Toetsvoorbeelden ‘Bewegen in de schoolomgeving’ 
In deze paragraaf worden toetsvoorbeelden gegeven van de nieuw toegevoegde vindplaats 
‘bewegen in de schoolomgeving’, afgestemd op de certificeringseisen van de vindplaats ‘Bewegen in 
de schoolomgeving’, we spreken hierbij van pabo A en pabo B.  

Pabo A 

Pabo A kiest ervoor om alle cursisten dezelfde opdracht mee te geven en het bewegen op het 
schoolplein extra te stimuleren in alle blokken. Daartoe gaan de cursisten gedurende blok 2 aan de 
slag met het verder stimuleren van meer bewegen op het schoolplein, waar steeds meer kinderen 
aan deelnemen. De cursist maakt daarvoor twee keer een observatie en optimaliseert vervolgens 
twee keer een activiteit. Zo mogelijk voor een onderbouwgroep en een bovenbouwgroep. 

Waar in blok 1 de nadruk lag op het leren aanbieden, ligt in blok 2 de nadruk op het aansluiten bij 
wat kinderen al doen en van daaruit activiteiten meer passend te maken, zodat meer kinderen 
langdurig zelfstandig aan een activiteit kunnen deelnemen en deze samen op gang kunnen houden. 
De cursist observeert in hoeverre de kinderen kunnen aanhaken (haalbaarheid) en in hoeverre zij de 
activiteiten zelf op gang kunnen houden. Daarna optimaliseert de cursist de activiteit verder. De 
cursist moet daarbij eerst de tijd nemen om het speelplein te observeren. Wat wordt in welke delen 
van het schoolplein gespeeld. Welke kinderen doen (bijna) nooit mee? Wat valt op aan het 
bewegingsgedrag van de kinderen? 

De cursist maakt een observatie en gaat daarna aan de slag met het verder optimaliseren van een 
activiteit en neemt daarin de onderstaande vragen mee: 

Observatie 

Ø Wat spelen de kinderen? 
Ø Welke kinderen spelen (vooral) mee? 
Ø Welke kinderen spelen juist niet mee? 
Ø Wat hebben zij nodig om aan te kunnen sluiten? 
Ø Wat is de uitdaging binnen de activiteit voor de kinderen? 
Ø Is er een bewegingsprobleem zichtbaar? 
Ø In hoeverre is de activiteit haalbaar voor de kinderen? 
Ø Welke regels hebben zij om het op gang te houden? 
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Optimaliseren van de activiteit 

Ø Hoe kan je aansluiten bij de activiteit? 
Ø Welke (extra) materialen zijn nodig? 
Ø Met hoeveel kinderen kan de activiteit tegelijk op het schoolplein gespeeld worden? 
Ø Hoe kunnen er meer kinderen aanhaken? 
Ø Hoe houden de kinderen het zelfstandig op gang met elkaar? 
Ø Welke mogelijkheden heb ik om de activiteit verder te optimaliseren voor kinderen die dreigen af 

te haken? 
 

De cursist evalueert achteraf in maximaal 600 woorden hoe de aangeboden activiteiten zijn 
verlopen. 

Ø In hoeverre sloot de activiteit aan bij de beweegmogelijkheden en interesse van de kinderen? 

Ø In hoeverre heb ik veel kinderen actief aan het bewegen gekregen? 

Ø In hoeverre kunnen de kinderen de activiteit zelfstandig op gang houden (reguleren)? 

Ø Wat neem ik mee indien ik nog een keer met een sportaanbod aan de slag gaat? 

 

Pabo B 

Pabo B kiest ervoor de cursisten zelf te laten kijken waar zij kunnen aansluiten op hun eigen school 
om daar een aanbod te verzorgen. Dit mag ook met een andere aanbieder zoals de sportvereniging 
of de gemeente. Daartoe gaan de cursisten gedurende blok 2 aan de slag met het verder stimuleren 
van meer bewegen tijdens een schooldag waar steeds meer kinderen aan deelnemen. De cursist 
maakt daarvoor twee keer een observatie en optimaliseert vervolgens twee keer een activiteit. Zo 
mogelijk voor een onderbouwgroep en een bovenbouwgroep. De cursist mag ook kiezen om de 
eerste keer een eigen aanbod te zorgen dat hij de tweede keer verder optimaliseert. Niet alle scholen 
hebben immers een (naschools) sportaanbod. 

Daar waar in blok 1 de nadruk lag op het leren aanbieden, ligt in blok 2 de nadruk op het aansluiten 
bij wat kinderen al doen en van daaruit activiteiten meer passend maken, zodat meer kinderen 
langdurig zelfstandig kunnen deelnemen en samen op gang kunnen houden. De cursist observeert in 
hoeverre de kinderen kunnen aanhaken (haalbaarheid) en in hoeverre zij de activiteiten zelf op gang 
kunnen houden. Daarna optimaliseert de cursist de activiteit verder. De cursist neemt daarbij eerst 
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de tijd om de activiteit te observeren. Wat valt op aan het bewegingsgedrag van de kinderen? Welke 
activiteit is lastig voor kinderen of welke juist te makkelijk? Hoe kan de activiteit verder 
geoptimaliseerd worden? 

De cursist maakt een observatie en gaat daarna aan de slag met het verder optimaliseren van een 
activiteit en neemt daarin de onderstaande vragen mee: 

Observatie 

Ø Wat spelen de kinderen? 
Ø Wat is de uitdaging binnen de activiteit voor de kinderen? 
Ø Is er een bewegingsprobleem zichtbaar? 
Ø In hoeverre is de activiteit haalbaar voor de kinderen? 
Ø Welke regels hebben zij om het op gang te houden? 
 

Optimaliseren van de activiteit 

Ø Hoe kan je aansluiten bij de activiteit? 
Ø Welke (extra) materialen zijn nodig? 
Ø Met hoeveel kinderen kan de activiteit tegelijk op het schoolplein gespeeld worden? 
Ø Hoe kunnen er meer kinderen aanhaken? 
Ø Hoe houden de kinderen de activiteit zelfstandig op gang met elkaar? 
Ø Welke mogelijkheden heb ik om de activiteit verder te optimaliseren voor kinderen die dreigen af 

te haken? 
 

De cursist evalueert achteraf in maximaal 600 woorden hoe de aangeboden activiteiten zijn 
verlopen. 

Ø In hoeverre sloot de activiteit aan bij de beweegmogelijkheden en interesse van de kinderen? 
Ø In hoeverre heb ik veel kinderen actief aan het bewegen gekregen? 
Ø In hoeverre kunnen de kinderen de activiteit zelfstandig op gang houden (reguleren)? 
Ø Wat neem ik mee indien ik nog een keer met een sportaanbod aan de slag gaat? 
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10.  Blok 3: De vakspecialist bewegingsonderwijs 
In blok 3 leren cursisten verschillende opvattingen over onderwijs (zoals het EGO, OGO, 
Onderzoekend en ontwerpend leren) betekenis te geven in het bewegingsonderwijs en daarnaast 
verschillende vakspecifieke onderwijsopvattingen (zoals het relationele en het medisch-biologische 
vakconcept en sportoriëntatie) te herkennen, keuzes daarbinnen te maken en toe te passen op een 
adequate wijze zodat zij vanuit een persoonlijk vakvisie hun onderwijs vorm kunnen geven. Ook leren 
de cursisten om lange termijndoelen te hanteren en lessen en lessenseries te plaatsen in een groter 
perspectief van het leerproces van de kinderen. 
In het laatste blok staat de zorg centraal die de leerkracht heeft zowel in de voorbereiding, de 
uitvoering als de evaluatie van de lessen bewegingsonderwijs voor de belangen van alle kinderen in 
de les. Omdat in blok 1 en 2 al heel veel aandacht is besteed aan de grote middengroep (en relatief 
minder aan de zwakke beweger en de betere beweger) wordt hier vooral gefocust op de overige 
bewegers zodat een les ontstaat met verschillende activiteiten waarbij grote niveaudifferentiatie 
mogelijk is. Naast de doelen met betrekking tot de uitvoeringswijze van de activiteiten krijgen ook de 
reguleringsdoelen voor deze bewegers voldoende aandacht. Tevens krijgen de cursisten de 
gelegenheid om zelf complexere bewegingsactiviteiten te leren uitvoeren, gerichte leerhulp hierbij te 
geven en hulp te verlenen in complexe en meer risicovolle activiteiten. Dit alles in een veilige 
omgeving. 
Verschillende vormen van planning worden aangeboden en de leerlijnen bewegingsonderwijs 
kunnen gehanteerd worden als referentiekader voor de eigen methodisch/didactische ordening. 
Daarnaast leren cursisten om bewegingsarrangementen te ontwerpen en tijdens de les bij te stellen, 
zodat kinderen van verschillende niveaus van bewegen in een optimale leersituatie terecht komen. 
De cursisten worden daarbij minder afhankelijk van methodes en van de inrichting van de gymzalen. 
Vanuit de planning en pedagogisch/didactische aanpak vanuit de leerlijnen die binnenschools binnen 
bewegingsonderwijs worden gehanteerd, kunnen deze leerlijnen worden doorgetrokken naar een 
buitenschools bewegings- en sportaanbod. De cursisten leren om de binnenschoolse leerlijnen af te 
stemmen op een buitenschools bewegings- en sportaanbod gericht op het intensiveren van het 
beweeg- en sportaanbod in en rondom de school en zo bij te dragen aan een actieve en gezonde 
leefstijl van kinderen. 
De gekozen situaties zijn de meer complexe activiteiten voor de kinderen (met nadruk op de betere 
beweger in groep 8) en het geleerde met betrekking tot hulpverlenen en leerhulp op maat welke in 
de praktijk wordt toegepast. 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

54 
 

10.1 Studiebelastingsuren  
Blok 3 bestaat uit 200 studiebelastingsuren (sbl), in het onderstaande overzicht is de verdeling 
weergegeven van de uren. 

 

Tabel 10: Studiebelasting blok 3 

Vindplaats Item Uren  Totale 

studielast 

Stagelessen 
bewegingsonderwijs  

- voorbereiding:  

- gegeven lessen : 

- evaluatie  

25 

30 

5 

60 

Opleiding en zelfstudie  - voorbereiding op bijeenkomsten  

- contacttijd  

- opdrachten (inclusief toetsen) 

20 

52 

48 

120 

Schoolomgeving  

 

  20 

Totale sbl   200 
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10.2 Certificeringseisen  
In het onderstaande schema zijn de certificeringseisen per vindplaats weergegeven die gelden voor 
blok 3. In dit blok wordt voortgebouwd op de certificeringseisen uit blok 2.  

 

Vindplaats Stagelessen bewegingsonderwijs 
  

Uit de lesvoorbereiding blijk dat de cursist: 

  

Lesontwerp 1. Een les met verschillende activiteiten kan samenstellen waarin grote 
niveaudifferentiatie mogelijk is. 
  
2. Activiteiten kan (her)ontwerpen die passend zijn bij de groep en 
voldoen aan de criteria: veilig, overzichtelijk, gedifferentieerd en 
uitdagend. 

Doelstellingen en 

persoonlijke 

leerdoelen 

 3. Haalbare leerdoelen kan formuleren voor elk kind op vier niveaus 
van deelname, met een accent op de betere beweger. 
  
4. Lange termijn doelen kan opstellen en hanteren, passend bij een 
lessenreeks, periode- of vakwerkplan. 
  
5. Persoonlijke leerdoelen kan formuleren gericht op het bieden van 
brede zorg vanuit de optiek dat ieder kind op eigen wijze beter leert 
deelnemen. 

Lesorganisatie 6. De randvoorwaarden en organisatie van het vak 
bewegingsonderwijs binnen de eigen school kan beschrijven. 
  
7. Genomen voorzorgsmaatregelen kan beschrijven met het oog op 
veiligheid voor de betere beweger. 

Differentiatie en 

leerhulp 

8. Specifieke leerhulp kan beschrijven voor de zwakke en/of de betere 
bewegers zonder dat dit de andere kinderen inperkt. 
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Tijdens de uitvoering blijkt dat de cursist: 

  

Inrichten / herinrichten/ 

opruimen 

- 

Organisatievormen 9.Verschillende organisatievormen, passend bij de gekozen groep 
en gekozen leerdoelen kan toepassen. 

Instructie 10.Een korte beeldende instructie kan verzorgen, waarin ook de 
gepersonaliseerde leerdoelen voor kinderen duidelijk zijn. 

Wisselen 11. Het wisselmoment kan benutten als kort leermoment voor de 
kinderen voor wat betreft de opgestelde leerdoelen. 

Observeren vanuit het 

perspectief van de 

lesorganisatie 

12. Een eenvoudig observatie-instrument kan hanteren zonder 
dat de les daardoor gestoord wordt. 
 
13. Risicovolle en complexe activiteiten kan observeren en 
eventueel aanpassen om de veiligheid te borgen of te verhogen. 

Observeren vanuit het 

perspectief van leerdoelen 

en leerresultaat 

14. De zwakke en betere bewegers tegelijk kan observeren met 
oog voor hun aansluiting qua bewegingsmogelijkheden. 
 
15. Binnen een activiteit aan individuele kinderen 
gepersonaliseerde leerdoelen kan stellen. 
 
16. Inzicht kan geven in bereikte leerresultaten. 

 

Differentiatie en leerhulp 17. Grote niveauverschillen kan hanteren in een les. 
  
18. Leerhulp kan bieden om de betere bewegers uit te (blijven) 
dagen. 
  
19. Individuele bewegingshulp kan toepassen terwijl andere 
kinderen daardoor niet worden gestoord. 
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Op basis van de evaluatie blijkt dat de cursist: 

  

Lesverloop 20. Een realistische weergave kan schetsen van het verloop van 
de les met de nadruk op de zwakke en betere bewegers. 

Leerproces en 

leerresultaten bij de 

kinderen 

21. Kan beoordelen in welke mate de gestelde leerdoelen behaald 
zijn voor zowel de zwakke - als de betere bewegers uit groep 7/ 8. 
  
22. Kan beoordelen of niveau doorbraken bij de betere bewegers 
uit groep 7/8 behaald zijn. 
  
23. Het leerproces met verschillende kinderen individueel kan 
bespreken. 
  
24. Het leerresultaat kan plaatsen in een lange termijnplanning. 

Leerproces cursist 

(reflectie) 

25. Naar aanleiding van de bevindingen nieuwe persoonlijke 
leerdoelen kan formuleren waaruit blijkt dat hij planmatig sturing 
kan geven aan zijn eigen ontwikkelingsproces. 
  
26. Kan reflecteren en beredeneren vanuit een persoonlijke 
vakvisie. 
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Vindplaats: Opleiding en zelfstudie 
  

Met betrekking tot vakinhoudelijke kennis en vaardigheden blijkt dat de cursist: 

  

Leerlijnen,  

bewegingsthema’s 

en overige 

begrippen 

1. In staat is om bij kernactiviteiten het bewegingsgedrag van de niveaus 
van deelname te duiden in concreet bewegingsgedrag van opeenvolgende 
activiteiten. 
  
2. In staat is beweegdoelen te formuleren voor drie niveaus van deelname 
en voor de minder vaardige (zorg) deelnemer. 
 
3. Bekend is met tenminste 6 toepassingen van bewegingsthema’s voor 
de betere bewegers uit groep 8. 
  
4. Inzichten heeft in motorisch leren. 

Eigen vaardigheid 5. Een voorbeeld kan geven van minimaal zes complexe activiteiten voor 
de betere beweger uit groep 7 /8 op niveau 1 en 2. 

Veiligheid en 

aansprakelijkheid 

6. Op de hoogte is van de bevoegdheden van een vakspecialist. 

Observeren 7. In staat is bewegingssituaties te ontwerpen waarbij het beweeggedrag 
van kinderen kan worden gevolgd. 
  
8. Kennis heeft genomen van mogelijkheden om de 
bewegingsontwikkeling van het kind in beeld te brengen. 
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Vakconcept en visie 9. Kennis heeft van verschillende vakconcepten. 
  
10. De bekwaamheid heeft methoden te kunnen beoordelen op het 
onderliggende vakconcept met oog voor de methodische volgordes en 
herkenbaarheid van leerlijnen. 
  
11. In staat is om jaar- en periodeplannen te beoordelen en om zelf 
bewegingsthema’s (met  bijbehorende (kern)activiteiten) in een periode- 
en  jaarplanning te plaatsen. 
  
12. Zicht heeft op trends en ontwikkelingen in sport, bewegen en 
onderwijs die mogelijk effect hebben op het vakconcept 
bewegingsonderwijs en de eigen visie. 

  

Met betrekking tot de didactiek blijkt dat de cursist: 

  

Organisatievormen 13. Kennis heeft van verschillende organisatievormen ‘klassikaal werken’, 
‘werken in groepen’ en ‘vrij werken’ binnen een les, passend bij de 
lesdoelen. 

Lesinhoud en 

lesverloop 

14. In staat is kernactiviteiten te analyseren vanuit het perspectief van 
niveauverschillen. 
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Differentiatie en 

leerhulp 

15. In staat is zodanig leerhulp te geven aan de betere bewegers dat zij 
ook komen tot niveau doorbraken. 
  
16. In staat is te zien waar bewegingsverhinderingen voor kinderen liggen 
en daar pedagogisch en didactisch adequaat mee om te gaan. 
  
17. Bekend met een aantal toepassingen van differentiatie voor brede 
zorg waarbij zwakke - en goede bewegers samen kunnen bewegen. 

Vindplaats: bewegen in de schoolomgeving 
  

Met betrekking tot de observatie, uitvoering en evaluatie blijkt dat de cursist: 

  

Observeren 1. Op basis van onderzoek uitspraken kan doen in hoeverre het 
vakconcept op bewegen en de pedagogisch-didactische uitgangspunten 
van de school op elkaar zijn afgestemd. 

(Onderzoek naar) 

meer bewegen 

2. Op basis van onderzoek voorstellen kan doen om een planmatig 
bewegingsaanbod te creëren (in samenwerking met aanbieders in de 
schoolomgeving)  gericht op het intensiveren van het beweegaanbod. 

Evaluatie 3. Op basis van onderzoek uitspraken kan doen in hoeverre het 
activiteitenaanbod in de schoolomgeving ontwikkeld kan worden zodat 
deze  bijdraagt aan een actieve en gezonde leefstijl bij kinderen. 
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Theoretische 

vorming 

4. Kennis heeft genomen van verschillende mogelijkheden en 
doelstellingen voor het opzetten van een beweegaanbod in de 
schoolomgeving. 

  
  
 

10.3 Toelichting  
Zoals in de inleiding van dit blok is beschreven gaat het in blok 3 niet alleen om de specificiteit van 
het vakgebied ‘bewegingsonderwijs’ op conceptueel niveau, maar wordt ook aan de orde gesteld hoe 
het vakspecifieke karakter van het bewegingsonderwijs van invloed is op de les- en periodeplanning 
en het totale beweegaanbod in de schoolomgeving. Cursisten leren hun visie op onderwijs te 
vertalen naar een visie op bewegingsonderwijs.  

10.3.1 Veiligheid en aansprakelijkheid  
In blok 3 gaat de cursist aan de slag met de betere beweger. Tevens staat planning op het 
programma. Aandacht voor het beschrijven van de juiste voorzorgsmaatregelen om de veiligheid te 
borgen en te verantwoorden in een (lange termijn) planning staat in dit blok centraal. Veel 
activiteiten voor de betere beweger zijn uitdagend en mogelijk risicovoller. Het is belangrijk om deze 
bewegers verantwoord hun grenzen op te laten zoeken en ze niet te beperken vanuit (onnodige) 
angst. De cursist zal moeten leren de juiste keuzes te maken in het grijze gebied van aanvaardbaar 
risico en dit gedegen vast te leggen in lesvoorbereiding en planning. 

10.3.2 ‘Bewegen in de schoolomgeving’ 
In blok 3 wordt het bewijs van bekwaamheid daadwerkelijk aangetoond door de cursist. De cursist 
ontwikkelt een visie op het bewegen in de verschillende contexten zoals bewegen op het schoolplein 
en in het naschoolse sportaanbod. De cursist vormt nu daadwerkelijk en zichtbaar de brugfunctie 
tussen het aanbod binnen de lessen bewegingsonderwijs en het aanbod in en om de school gericht 
op het ‘meer bewegen tijdens een schooldag’. De cursist is voortrekker van het beweegaanbod in en 
rondom de school. Hij zorgt ervoor dat de visie en pedagogisch-didactische uitgangspunten van het 
aanbod binnen het vak bewegingsonderwijs en in de schoolcontext worden verankerd in het 
vakwerkplan van de school waarbij de verschillen en overeenkomsten toegelicht worden en de 
doelstellingen concreet geformuleerd zijn. 

De cursist kan buiten de methode en de gymzaal planmatig een activiteitenaanbod ontwerpen voor 
de school (samen met andere beweegaanbieders) en daarbij verantwoorde leerstofkeuzes maken. 
Dit vraagt om een gedegen kennis van verschillende vakconcepten en kunnen aansluiten bij de 
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opvattingen en doelen voor het bewegen in de verschillende beweegcontexten en bij de andere 
vakgebieden. 

10.3.2.1 Op de opleiding  
In een algemene les over visies en vakconcepten wordt toegelicht welke gangbare visies er zijn op 
het vak bewegingsonderwijs en hoe deze visies zichtbaar zijn in bewegen in de brede context. Hierbij 
gaat het om de ‘waarom’ vraag. Waarom vinden wij bewegen in de brede context belangrijk? 
Hiervoor kunnen verschillende domeinen omschreven worden. Afhankelijk waar de school gevestigd 
is en wat past bij de situatie kan bewegen in de schoolomgeving een plek krijgen vanuit 
gezondheidsvragen, sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, kennismaken met verschillende 
sporten of ontwikkelen van het bewegen. In de les kunnen deze concepten een plek krijgen. Met 
cursisten kan een tekst gemaakt worden waarom bewegen op school belangrijk is zoals hieronder: 

De meeste kinderen en jongeren vinden actief bewegen leuk. Het zorgt ervoor dat ze lekker in hun vel 
zitten en dat ze fitter zijn op school. Met bewegen ontwikkelen ze competenties die ook voor het 
onderwijs een meerwaarde hebben. Zelf sporten houdt in dat ze hun grenzen leren verleggen, 
doorzettingsvermogen ontwikkelen en leren het beste uit zichzelf te halen. Met elkaar sporten 
betekent: samenwerken, sportief en respectvol gedrag vertonen en deel uitmaken van een team, 
sportvereniging of -club. Wie sport, leert beter. Dat blijkt uit diverse onderzoeken. Deelname aan 
sportactiviteiten op school zorgt voor betere cognitieve vaardigheden, doordat sport bijdraagt aan 
het ontwikkelen van discipline en doelmatig werken. Dat kan jongeren helpen met het behalen van 
goede resultaten op school. 

Het toepassen van de cirkel van Sinek (figuur 2) kan daar een goed hulpmiddel bij zijn. Door met 
cursisten de vragen te beantwoorden kan een docent de slag maken van het ‘waarom’ naar het ‘wat’. 
Dit kan in pabo A op het schoolplein vorm krijgen en in pabo B voor bewegen in de hele 
schoolcontext. In werkgroepbijeenkomsten wisselen cursisten de analyses uit die zij gedaan hebben 
op het schoolplein of in de brede context, waar mogelijk met beelden. Samen bedenken ze hoe de 
visie van bewegen leidt tot een andere aanpak. 
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Figuur 25 

 

10.3.2.2 Toetsvoorbeelden  
Voor blok 3 zijn hieronder ook twee uitgewerkte voorbeelden geschetst van de vindplaats ‘Bewegen 
in de schoolomgeving’ van pabo A en pabo B. Opdrachten die voor blok 3 beschreven staan, kunnen 
goed geïntegreerd worden in de uitwerking van de toetsen voor de certificeringseisen van blok 3 
over vakconcept en visie. 

Pabo A 

Pabo A kiest ervoor om alle cursisten dezelfde opdracht mee te geven en het bewegen op het 
schoolplein extra te stimuleren in alle blokken. Daartoe gaan de cursisten gedurende blok 3 aan de 
slag om beleid en visie te maken op meer bewegen op het schoolplein. Cursisten onderzoeken wat 
de visie van de school is op het beweegbeleid en specifiek op bewegen op het schoolplein. Ze kijken 
naar de regels en afspraken voor het schoolplein en geven aanbevelingen hoe het actief buitenspelen 
planmatig bevorderd kan worden. Daarbij zoeken de cursisten bronnen met inspirerende 
voorbeelden voor haalbare mogelijkheden voor de eigen school. 

Daar waar in blok 2 nog de nadruk lag op het zelf experimenteren met activiteiten die kinderen 
zelfstandig op het schoolplein kunnen spelen, ligt de nadruk in blok 3 veel meer op het 

                                                             
5 Figuur 2: Kennisplatform Crow. De gouden Cirkel - Simon Sinek, van 
https://www.crow.nl/mobiliteit-en-gedrag/weblog/oktober-2016/wat,-hoe-en-waarom-de-gouden-
cirkel-van-simon-sine, geraadpleegd op 7 april 2018.  
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implementeren van meer actief spelen op het schoolplein in een geïntegreerde aanpak met collega’s 
samen. 

De cursist doet een onderzoek en geeft aanbevelingen hoe het buitenspelen verder geactiveerd kan 
worden op de school en neemt daarin de onderstaande vragen mee: 

Onderzoek 

• In hoeverre heeft de school een visie en beleid op bewegen in de brede schoolcontext (bekijk 
de schoolgids, schoolplan en ga in gesprek met de directie en collega’s). 

• Indien de visie en het beleid er niet is, wat zou jij dan voorstellen? 
• In hoeverre past de visie bij de pedagogisch-didactische uitgangspunten van de school? 
• Onderzoek de visie van directie en/of collega’s op buitenspelen. Wat vinden zij van het 

schoolplein, wat kinderen spelen en welke richting het op zou moeten? Inventariseer 
verschillen en overeenkomsten. Dit geldt voor het bovenbouwplein (kleuterplein valt buiten 
de opdracht) 

• Inventariseer hoe het buitenspelen is georganiseerd op school (pauzetijden, regels en 
afspraken etc. (Zijn er afgezette stukken om bijvoorbeeld te voetballen? Zijn er afspraken 
over wie er wanneer bij de ‘hotspots’ mag? Wordt materiaal gerouleerd? Krijgen alle 
kinderen voldoende kansen om hun keuzeactiviteit te doen? Etc. Cursisten maken zelf een 
vragenlijst. 

• Geef aanbevelingen hoe dit beter georganiseerd kan worden. Geef hierbij inspirerende 
voorbeelden, waar mogelijk met samenwerkingspartners. Geef daarbij jouw visie en richting 
van beleid aan. 

Het onderzoek wordt gepresenteerd met aanbevelingen op de eigen school. Zo mogelijk wordt ook 
de eerste stap naar verbetering in de praktijk ook daadwerkelijk gezet. 
 

Pabo B 

Pabo B kiest ervoor de cursisten zelf te laten onderzoeken of en hoe bewegen in de schoolcontext 
verankerd is in de school. Ze brengen daarbij eerst het hele aanbod in kaart en kijken in hoeverre het 
aanbod past bij de pedagogische uitgangspunten van de school en de visie op het vak 
bewegingsonderwijs. 

In blok 2 zijn de cursisten aan de slag geweest met het optimaliseren van meer bewegen tijdens een 
schooldag waar steeds meer kinderen aan deelnemen. In blok 3 onderzoeken zij hoe dit aanbod past 
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bij de visie en het beleid van de school en doen zij aanbevelingen hoe het aanbod verankerd kan 
worden. 

Onderzoek 

• In hoeverre heeft de school een visie en beleid op bewegen in de brede schoolcontext (bekijk 
de schoolgids, schoolplan en ga in gesprek met de directie en collega’s). 

• Indien de visie en het beleid er niet is, wat zou jij dan voorstellen? 
• In hoeverre past de visie bij de pedagogisch-didactische uitgangspunten van de school? 
• Onderzoek de visie van de directie en/of collega’s op bewegen in de brede context. Wat 

vinden zij van bewegen in de brede context? Welke richting zou het op moeten? 
Inventariseer verschillen en overeenkomsten. 

• Geef aanbevelingen hoe bewegen in de brede context vorm kan krijgen op jouw school. Geef 
hierbij inspirerende voorbeelden met mogelijke samenwerkingspartners en/of methodes die 
ingezet kunnen worden. Geef daarbij jouw visie en richting van beleid aan. 
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Bijlage 1: Het opleidingskader  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

Doorgaande lijnen met certificeringseisen per blok 

Vindplaats: stagelessen bewegingsonderwijs 
Uit de lesvoorbereiding blijkt dat de cursist: 

Ontwikkellijn Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Lesontwerp 

 

 

1. Uit een door de opleiding voorgesteld 
aanbod een les met verschillende 
activiteiten kan samenstellen die aansluit 
bij het gemiddelde niveau van de groep. 

1. Een les met verschillende activiteiten kan 
samenstellen met een gedifferentieerd 
leeraanbod in verschillende 
beweegarrangementen. 

 

1. Een les met verschillende activiteiten kan 
samenstellen waarin grote 
niveaudifferentiatie mogelijk is. 

2. Activiteiten kan (her)ontwerpen die 
passend zijn bij de groep en voldoen aan de 
criteria: veilig, overzichtelijk, gedifferentieerd 
en uitdagend. 

Doelstellingen en 

persoonlijke leerdoelen 

2. Concreet geformuleerde leerdoelen kan 
formuleren voor de gekozen activiteiten, 
passend bij de beginsituatie. 

3. Persoonlijke leerdoelen kan formuleren 
gericht op het inrichten, instrueren en 
organiseren van de les vanuit de optiek 
dat ieder kind kan deelnemen. 

2. Haalbare leerdoelen kan formuleren op drie 
niveaus van deelname. 

3. Haalbare reguleringsdoelen op groepsniveau 
kan formuleren. 

4. Persoonlijke leerdoelen kan formuleren 
gericht op het reguleren, begeleiden, en 
leerhulp geven vanuit de optiek dat ieder kind 
beter leert deelnemen. 

3. Haalbare leerdoelen kan formuleren voor 
elk kind op vier niveaus van deelname, met 
een accent op de betere beweger. 

4. Lange termijn doelen kan opstellen en 
hanteren, passend bij een lessenreeks, 
periode- of vakwerkplan.  

5. Persoonlijke leerdoelen kan formuleren 
gericht op het bieden van brede zorg vanuit 
de optiek dat ieder kind op eigen wijze beter 
leert deelnemen. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

71 
 

Lesorganisatie  4. De lesorganisatie kan beschrijven.  

5. De regels en afspraken binnen de 
lesorganisatie en activiteiten kan 
beschrijven. 

6. Genomen voorzorgsmaatregelen kan 
beschrijven met het oog op de veiligheid 
binnen de gekozen activiteiten. 

5. Gedifferentieerde regels en afspraken kan 
beschrijven. 

6. Genomen voorzorgsmaatregelen kan 
beschrijven met het oog op veiligheid van 
risicovolle activiteiten. 

 

6. De randvoorwaarden en organisatie van 
het vak bewegingsonderwijs binnen de eigen 
school kan beschrijven. 

7. Genomen voorzorgsmaatregelen kan 
beschrijven met het oog op veiligheid voor de 
betere beweger. 

 

 

 

Differentiatie en leerhulp 7. Mogelijke differentiaties binnen 
activiteiten kan beschrijven. 

7. Kan voorzien welke leerhulp nodig en 
passend is. 

 

8. Specifieke leerhulp kan beschrijven voor de 
zwakke en/of de betere bewegers zonder dat 
dit de andere kinderen inperkt. 
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Tijdens de uitvoering blijkt dat de cursist: 

Ontwikkellijn Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Inrichten / herinrichten/ 

opruimen 

8. Benodigde arrangementen veilig, 
efficiënt en gestructureerd kan 
klaarzetten, ombouwen en/of opruimen 
met de kinderen. 

8. Arrangementen kan aanpassen als kinderen 
dreigen af te haken. 

 

 

Organisatievormen 9. Minimaal de organisatievorm ‘werken 
in groepen’ kan toepassen en af kan 
stemmen op de groepsgrootte. 

9. De organisatievormen ‘werken in groepen’ 
en ‘vrij werken’ kan toepassen. 

9.Verschillende organisatievormen, passend 
bij de gekozen groep en gekozen leerdoelen 
kan toepassen. 

 

Instructie 10. Een korte en beeldende instructie kan 
verzorgen waarin de volgorde van 
handelen voor de kinderen duidelijk is. 

10. Een korte en beeldende instructie kan 
verzorgen waarin ook de reguleringsdoelen 
voor de kinderen duidelijk zijn. 

10. Een korte beeldende instructie kan 
verzorgen, waarin ook de gepersonaliseerde 
leerdoelen voor kinderen duidelijk zijn. 

Wisselen 11. Verschillende wijzen van wisselen kan 
laten zien passend bij de doelgroep en 
inhoud. 

11. Het wisselmoment kan benutten als kort 
leermoment voor de kinderen voor wat 
betreft de reguleringsdoelen.  

11. Het wisselmoment kan benutten als kort 
leermoment voor de kinderen voor wat 
betreft de opgestelde leerdoelen. 

Observeren vanuit het 

perspectief van de 

lesorganisatie 

12. Kan observeren of de organisatie 
veilig en efficiënt is en waar nodig 
aanpassingen doen om de veiligheid te 
borgen of te verhogen. 

12. Kan observeren in hoeverre de kinderen 
de activiteiten zelfstandig reguleren. 

13. In de lesorganisatie specifieke 
aanpassingen kan doen om de veiligheid te 
borgen of te verhogen. 

12. Een eenvoudig observatie-instrument kan 
hanteren zonder dat de les daardoor gestoord 
wordt. 

13. Risicovolle en complexe activiteiten kan 
observeren en eventueel aanpassen om de 
veiligheid te borgen of te verhogen. 
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Observeren vanuit het 

perspectief van 

leerdoelen en 

leerresultaat 

13. Kan observeren of de gestelde 
leerdoelen behaald zullen worden. 

14. Kan de niveaus van deelname observeren 
en vastleggen. 

15. Voor (een groepje) kinderen leerdoelen 
kan aanpassen. 

14. De zwakke en betere bewegers tegelijk kan 
observeren met oog voor hun aansluiting qua 
bewegingsmogelijkheden. 

15. Binnen een activiteit aan individuele 
kinderen gepersonaliseerde leerdoelen kan 
stellen. 

16. Inzicht kan geven in bereikte 
leerresultaten. 

Differentiatie en leerhulp 14. Kan inschatten welk voorbeeld voor 
een (groep) kinderen noodzakelijk is en 
kan dit voorbeeld (laten) geven. 

15. Arrangementen of regels kan 
aanpassen zodat alle kinderen aan de 
activiteit kunnen blijven deelnemen. 

16. De mate van hulpverlening kan 
inschatten en bieden bij de aangeboden 
activiteiten. 

16. Verschillende vormen van leerhulp kan 
toepassen ten dienste van de verschillende 
niveaus van bewegen, passend bij de gestelde 
leerdoelen. 

17. Grote niveauverschillen kan hanteren in 
een les.  

18. Leerhulp kan bieden om de betere 
bewegers uit te (blijven) dagen. 

19. Individuele bewegingshulp kan toepassen 
terwijl andere kinderen daardoor niet worden 
gestoord. 
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Op basis van de evaluatie blijkt dat de cursist:  

Ontwikkellijn Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Lesverloop 17. Een realistische weergave kan schetsen 
van het verloop van de les.  

18. Kan beargumenteren waarom hij, 
indien nodig, is afgeweken van de 
lesvoorbereiding. 

19. Kan beoordelen in hoeverre de 
lesorganisatie veilig en efficiënt is verlopen 
(incl. korte en beeldende instructie). 

 

17. Een realistische weergave kan schetsen 
van het verloop van de les met de nadruk op 
de reguleringsdoelen.  

20. Een realistische weergave kan schetsen van 
het verloop van de les met de nadruk op de 
zwakke en betere bewegers.  

 

Leerproces en 

leerresultaten bij de 

kinderen 

20. Kan beoordelen of de leerdoelen op 
groepsniveau behaald zijn.  

21. Op basis van de evaluatie van het 
leerproces vervolgactiviteiten kan 
voorstellen voor de volgende les. 

22. Kan aangeven in hoeverre de zichtbaar 
genomen voorzorgsmaatregelen effect 
hadden op de veiligheid. 

 

 

18. Kan beoordelen in welke mate de gestelde 
leerdoelen behaald zijn voor verschillende 
niveaus van deelname.  

19. Kan aangeven welke leerhulp wel en niet 
effectief is geweest. 

20. De leerresultaten van de kinderen kan 
vastleggen. 

21. Het leerproces met de hele groep kan 
bespreken en kan beoordelen of de 
activiteiten voldoende uitdagend waren. 

21. Kan beoordelen in welke mate de gestelde 
leerdoelen behaald zijn voor zowel de zwakke 
als de betere bewegers uit groep 7/ 8. 

22. Kan beoordelen of niveau doorbraken bij de 
betere bewegers uit groep 7/8 behaald zijn. 

23. Het leerproces met verschillende kinderen 
individueel kan bespreken. 

24. Het leerresultaat kan plaatsen in een lange 
termijnplanning. 
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22. Kan aangeven in hoeverre specifieke 
voorzorgsmaatregelen effect hadden op de 
veiligheid van risicovolle activiteiten.     

 

Leerproces cursist 

(reflectie) 

23. Uitspraken kan doen over de 
persoonlijke ervaringen en overwegingen 
tijdens de les. 

24. Naar aanleiding van de bevindingen 
nieuwe persoonlijke leerdoelen kan 
formuleren voor een volgende les. 

23. De gemaakte keuzes tijdens de les kan 
beargumenteren en onderbouwen. 

24. Naar aanleiding van de bevindingen 
nieuwe persoonlijke leerdoelen kan 
formuleren voor een langere periode. 

25. Naar aanleiding van de bevindingen nieuwe 
persoonlijke leerdoelen kan formuleren waaruit 
blijkt dat hij planmatig sturing kan geven aan 
zijn eigen ontwikkelingsproces. 

26. Kan reflecteren en beredeneren vanuit een 
persoonlijke vakvisie.  
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Doorgaande lijnen met certificeringseisen per blok 

Vindplaats: opleiding en zelfstudie 
 
Met betrekking tot vakinhoudelijke kennis en vaardigheden blijkt dat de cursist: 

 

Ontwikkellijn Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Leerlijnen, 

bewegingsthema’s en 

overige begrippen 

 

1. De 12 leerlijnen en 31 bewegingsthema’s 
kan ordenen, beschrijven en herkennen.  

2. De volgorde in complexiteit binnen 
verschillende leerlijnen en 
bewegingsthema’s kan herkennen en 
beschrijven. 

 

1. Bekend is met begrippenkaders als 
tussendoelen, bewegingsdoelen, 
reguleringsdoelen, niveaus van deelname en 
wijzen van leerhulp geven. 

2. In staat is het bewegingsprobleem van 
verschillende bewegingsthema’s te 
beschrijven. 

3. Bekend is met de algemene niveau 
aanduidingen en kan kernactiviteiten op 
minimaal drie niveaus herkennen en 
beschrijven. 

1. In staat is om bij kernactiviteiten het 
bewegingsgedrag van de niveaus van deelname 
te duiden in concreet bewegingsgedrag van 
opeenvolgende activiteiten. 

2. In staat is beweegdoelen te formuleren voor 
drie niveaus van deelname en voor de minder 
vaardige (zorg) deelnemer. 

3. Bekend is met tenminste 6 toepassingen van 
bewegingsthema’s voor de betere bewegers uit 
groep 8. 

4. Inzichten heeft in motorisch leren. 

Eigen vaardigheid 3. Een voorbeeld kan geven van minimaal 
zes kernactiviteiten uit verschillende 
leerlijnen voor groep 7/8 op niveau 1 en 2. 

 

4. Een voorbeeld kan geven van minimaal zes 
complexe kernactiviteiten uit verschillende 
leerlijnen voor groep 7 /8 op niveau 1 en 2. 

5. Een niveau doorbraak kan ervaren. 

5. Een voorbeeld kan geven van minimaal zes 
complexe activiteiten voor de betere beweger uit 
groep 7 /8 op niveau 1 en 2. 
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Veiligheid en 

aansprakelijkheid 

4. Op de hoogte is de van eisen omtrent 
veiligheid van toestellen, materialen en het 
gebruik daarvan in gymzalen.    

5. Op de hoogte is van de bevoegdheden 
van een student van de leergang. 

 

 

6. Kennis heeft genomen van de 
grondbeginselen van het 
aansprakelijkheidsrecht. 

7. Kennis heeft van veel voorkomende typische 
blessures in een les bewegingsonderwijs en de 
eerste hulpverlening daaromtrent. 

8. Kennis heeft van de afhandeling en 
registratie na een ongeval. 

6. Op de hoogte is van de bevoegdheden van een 
vakspecialist. 

Observeren 6. Bekend is met methodische volgordes 
van een aantal leerlijnen op basis van 
vakliteratuur. 

7. In staat is om tijdens een les te 
beoordelen of de maximale effectieve 
beweegtijd is gerealiseerd. 

9. Bekend is met methodische volgordes van 
alle leerlijnen op basis van vakliteratuur. 

10. In staat is om vanuit een (eigen ontwikkeld) 
observatiekader het bewegingsniveau 
inzichtelijk te maken. 

7. In staat is bewegingssituaties te ontwerpen 
waarbij het beweeggedrag van kinderen kan 
worden gevolgd. 

8. Kennis heeft genomen van mogelijkheden om 
de bewegingsontwikkeling van het kind in beeld 
te brengen. 

Vakconcept en visie 8. Vanuit eigen ervaringen (startconcept) 
een eerste visie kan formuleren op de 
ideale les bewegingsonderwijs, de ideale 
leerkracht bewegingsonderwijs en het vak 
bewegingsonderwijs. 

11. Zijn eerder geformuleerde visie (Blok 1) kan 
aanvullen en onderbouwen op basis van 
nieuwe opgebouwde ervaringen en kennis.  

12. In staat is om methodische  en didactische 
keuzes te verantwoorden. 

 

9. Kennis heeft van verschillende vakconcepten. 

10. De bekwaamheid heeft methoden te kunnen 
beoordelen op het onderliggende vakconcept 
met oog voor de methodische volgordes en 
herkenbaarheid van leerlijnen. 

11. In staat is om jaar- en periodeplannen te 
beoordelen en om zelf bewegingsthema’s (met  
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bijbehorende (kern)activiteiten) in een periode- 
en  jaarplanning te plaatsen. 

12. Zicht heeft op trends en ontwikkelingen in 
sport, bewegen en onderwijs die mogelijk effect 
hebben op het vakconcept bewegingsonderwijs 
en de eigen visie. 
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Met betrekking tot de didactiek blijkt dat de cursist: 

Ontwikkellijn Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Organisatievormen 9. Kennis heeft van de organisatievormen 
‘klassikaal’ en ‘werken in groepen’. 

10. Bekend is met de voor- en nadelen van 
verschillende groeperingsvormen. 

 

13. Kennis heeft van mogelijkheden tot vrij 
werken in onderbouw en bovenbouw. 

13. Kennis heeft van verschillende 
organisatievormen ‘klassikaal werken’, ‘werken 
in groepen’ en ‘vrij werken’ binnen een les, 
passend bij de lesdoelen. 

Lesinhoud en 

lesverloop 

11. Kennis heeft over de belangrijkste 
elementaire handelingen die zich voordoen 
bij het opbouwen, aanbieden, organiseren, 
hulpverlenen en beveiligen van 30 
kernactiviteiten. 

 

14. In staat is de eigen opgedane kennis en 
ervaring om te zetten naar betekenisvolle 
leersituaties voor kinderen. 

15. In staat is om kinderen in aanraking te 
brengen met verschillende leerstrategieën. 

14. In staat is kernactiviteiten te analyseren 
vanuit het perspectief van niveauverschillen. 

 

Differentiatie en 

leerhulp 

 

 

12. Manuele hulpverleningstechnieken kan 
toepassen in relevante situaties.  

13. Het begrip differentiëren kent en kan 
toepassen in relevante situaties. 

16. Kennis heeft genomen van de verschillende 
mogelijkheden tot differentiatie om aan te 
sluiten bij verschillende beweegniveaus 

 

17. Kennis heeft van diverse wijzen van 
leerhulp bij verschillende 
bewegingsactiviteiten. 

15. In staat is zodanig leerhulp te geven aan de 
betere bewegers dat zij ook komen tot niveau 
doorbraken. 

16. In staat is te zien waar 
bewegingsverhinderingen voor kinderen liggen 
en daar pedagogisch en didactisch adequaat 
mee om te gaan. 
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18. Het mogelijke effect van de te bieden 
leerhulp kan inschatten. 

 

17. Bekend met een aantal toepassingen van 
differentiatie voor brede zorg waarbij zwakke en 
goede bewegers samen kunnen bewegen. 
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Doorgaande lijnen met certificeringseisen per blok 

Vindplaats: bewegen in de schoolomgeving 
 

Met betrekking tot de observatie, uitvoering en evaluatie blijkt dat de cursist: 

Ontwikkellijn Blok 1 Blok 2 Blok 3  

Observeren 1. Inzicht heeft in wat er op school 
georganiseerd wordt met betrekking tot 
bewegen in de schoolomgeving. 

1. Kan benoemen in hoeverre de kinderen 
zelfstandig konden deelnemen aan de 
activiteiten die gespeeld konden worden. 

1. Op basis van onderzoek uitspraken kan doen in 
hoeverre het vakconcept op bewegen en de 
pedagogisch-didactische uitgangspunten van de 
school op elkaar zijn afgestemd. 

(Onderzoek naar) 

meer bewegen  

 

2. In een bewegingsruimte buiten de 
gymzaal, (samen met anderen) een 
verantwoord aanbod kan verzorgen aan 
(een groepje) kinderen dat aansluit bij de 12 
leerlijnen. 

2. De activiteit zo kan optimaliseren dat de 
kinderen met plezier blijven deelnemen en 
steeds meer kinderen in beweging komen. 

2. Op basis van onderzoek voorstellen kan doen 
om een planmatig bewegingsaanbod te creëren 
(in samenwerking met aanbieders in de 
schoolomgeving) gericht op het intensiveren van 
het beweegaanbod. 

Evaluatie 3. Kan benoemen of de activiteit aansluit bij 
de beweegmogelijkheden en interesse van 
de kinderen en daarmee de kinderen aanzet 
tot meer bewegen. 

3. Kan benoemen of de kinderen zelfstandig en 
succesvol konden (blijven) deelnemen aan de 
activiteit. 

3. Op basis van onderzoek uitspraken kan doen in 
hoeverre het activiteitenaanbod in de 
schoolomgeving ontwikkeld kan worden zodat dit 
bijdraagt aan een actieve en gezonde leefstijl bij 
kinderen.  

Theoretische vorming 4.De kennis van de leerlijnen heeft 
toegepast in een beweegomgeving buiten 
de gymzaal. 

4. Kennis heeft genomen van de verschillende 
mogelijkheden om activiteiten in een andere 
ruimte uitdagend en haalbaar te maken voor 
de deelnemende kinderen. 

4. Kennis heeft genomen van verschillende 
mogelijkheden en doelstellingen voor het 
opzetten van een beweegaanbod in de 
schoolomgeving. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bijlage 2: Bevoegdheden 

  
Er zijn regelmatig misverstanden over de bevoegdheden met betrekking tot het volgen van de 
leergang en/of de bevoegdheden bij het geven van bewegingsonderwijs. 
De tekst hieronder is ontleend aan het Handboek Onderwijsbevoegdheden van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van september 2017. Hopelijk geeft het opleidingen, cursisten 
en het werkveld antwoord op de vragen die er zijn. 

Aanvang leergang bewegingsonderwijs 
Een betrokkene die in het bezit is van het getuigschrift van de lerarenopleiding basisonderwijs, heeft 

op grond van artikel 3, lid 2 van de Wet op Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op Expertise Centra 

(WEC) vanaf het tijdstip waarop het onderwijs van de leergang bewegingsonderwijs PO wordt 

gevolgd, gedurende maximaal 2 aaneengesloten schooljaren bevoegdheid tot het geven van 

bewegingsonderwijs. De termijn van 2 jaar kan daarom pas ingaan na het behalen van het 

getuigschrift van de lerarenopleiding basisonderwijs. In deze situatie is het niet vereist dat betrokkene 

onder de verantwoordelijkheid en aanwezigheid van een (andere) bevoegde leraar de lessen 

bewegingsonderwijs verzorgt. 

Onderbreking in het volgen van de leergang bewegingsonderwijs 
De wet- en regelgeving (artikel 3 van de WPO en WEC) spreekt over een bevoegdheid gedurende een 

aaneengesloten periode van maximaal 2 schooljaren vanaf het tijdstip waarop dat onderwijs voor het 

eerst wordt gevolgd. Dit betekent het volgende: 

Bij onderbreking van de leergang door bijv. zwangerschap stopt de klok niet. De 2 achtereenvolgende 

schooljaren liggen vast. In het daarop volgend schooljaar zal een voor bewegingsonderwijs al 

bevoegde leerkracht moeten worden ingeschakeld waarbij de student van de leergang alleen kan 

lesgeven onder leiding van een bevoegde leerkracht. 

Als een student van de leergang de opleiding eerder verlaat, kan hij in zijn/haar verdere leven nooit 

meer de leergang volgen met een tijdelijk bevoegdheid voor bewegingsonderwijs. Hij kan de leergang 

wel opnieuw gaan volgen, maar op de school kan hij/zij alleen maar bewegingsonderwijs geven onder 

leiding van een bevoegde leerkracht. 

Bevoegdheid WEC-scholen 
Voor leraren bij het s.o. gelden op grond van artikel 3 van de WEC gelijkluidende bepalingen als voor 

de leraren in het basisonderwijs (pabo + leergang of VO-bevoegdheid), met dien verstande dat de 

speciale eis van de leergang geldt voor leerlingen vanaf 7 jaar. 

Voor het v.s.o. geldt dit niet. In het vso mag een betrokkene in het bezit van het pabo-getuigschrift 

geen bewegingsonderwijs geven, ook niet als betrokkene in het bezit is van het getuigschrift van de 
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leergang bewegingsonderwijs. Om bewegingsonderwijs in het vso te geven moet betrokkene in het 

bezit zijn van een VO-bevoegdheid. Dit betreft alle leerlingen in het v.s.o. Eén uitzondering: degenen 

die op grond van artikel 171, lid 3, 2e en 3e volzin, van de WEC (zoals dat op 31 juli 2006 luidde) 

bevoegd bleven voor het vak bewegingsonderwijs. Zie ook staatsblad 2001 375 en staatsblad 2002- 

28. 

 

Spellessen 
Aangezien spellessen deel uitmaken van het vak bewegingsonderwijs, is een betrokkene die niet 

bevoegd is voor het vak bewegingsonderwijs in de leerjaren 3 tot en met 8 van het basisonderwijs, 

ook voor spellessen niet bevoegd. Alle facetten van het vak bewegingsonderwijs mogen op grond van 

de wettelijke voorschriften uitsluitend door bevoegde leraren worden gedoceerd. Kerndoel 57 gaat 

over bewegingsonderwijs en luidt: "De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan 

de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijke bewegings- en 

spelvormen ervaren en uitvoeren." 

Spellessen zijn hiermee duidelijk onderdelen van het bewegingsonderwijs. 

 

 

 

 

 


