
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
uren, 

heeft 

DE INLEIDING 
 

Wie in 2013 heeft deelgenomen aan onze studiedag zal zich ongetwijfeld Steven 

Pont herinneren. Zijn inleiding over ‘2 x nee = ja’ werd gewaardeerd met een 9,3! 

Op 25 januari zal Steven Pont ons inspireren met een nieuwe inleiding over de 

communicatie omtrent ‘emotionele veiligheid (hechting) en bewegen’ 

(in onzekerheid beweeg je niet, of anders). Daarnaast verzorgt hij een 

verdiepende workshop rondom dit thema. Steven Pont is 

ontwikkelingspsycholoog, gezinstherapeut, columnist & 

auteur van o.a. Mensenkinderen! Klik hier voor meer info. 
 
 
 
 

VOOR WIE 
 

Er worden 26 verschillende workshops aangeboden. De 

workshops zijn geschikt voor vakleerkrachten BO, 

groepsleerkrachten, combinatie-functionarissen, directe 

buurtsportcoaches, studenten en iedereen die te maken 

met bewegen en spelen binnen het onderwijs. Een studiedag met 

vele nieuwe workshops en enkele workshops die wegens succes 

worden herhaald. 
 
 

 

KOSTEN  

Hele dag inclusief lunch € 165,- 

Hele dag inclusief lunch & diner € 190,- 

http://allesinbeweging.net/nieuws/ontwikkelingspsycholoog-steven-pont-verzorgt-de-inleiding-studiedag-basislessen


TIK- EN DOELSPELEN MET KLEUTERS | THEORIE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

BASISLESSEN VOOR KLEUTERS IN DE SPEELZAAL | THEORIE 
 

 

De meeste kleuters in Nederland krijgen les in een speelzaal. De 
kleine  ruimte  en  gebrek  aan  materialen  met  soms  grote 
groepen   stelt   leerkrachten   voor   een   lastige   taak.   Deze 
workshop gaat in op de vele mogelijkheden die er (toch) zijn. 
Vanuit het principe dat alle kinderen bewegen en dat de 
activiteiten op vele  niveaus  uitvoerbaar  zijn hebben we een 
nieuwe methode ontwikkeld: Basislessen in de speelzaal.   In 

april  2015 kwam het boek uit en inmiddels is de 2e  druk een 
feit.  De  methode  beschrijft  12  lessen  waarin  in  3,  4  of  5 
groepen kan worden gewerkt. Daarnaast zijn plattegronden en 
foto's gemaakt in diverse zalen, zodat een school een voorbeeld 
heeft aan de zaal die het meest op lijkt op de eigen zaal. De 
varianten groot -klein, vierkant - smal, en met de materialen 
van Schilte, Nijha (Dorack), Janssen & Fritsen en Schelde. 

 
Elke basisles heeft een ‘Bobbelbaan’, waar de kleuters op eigen 
tempo en op  eigen  wijze springen,  lopen,  rennen, rollen en 
duikelen met en over de bobbels. Alle leerlijnen komen aan 
bod. Ook doel- en tikspelen. Daarnaast is in de workshop 
aandacht   voor   activiteiten   in   de   zeer   kleine   ruimte.   De 
workshop wordt gegeven aan de hand van veel videobeelden. 

 
Workshopleider: Bastiaan Goedhart     –     vakleerkracht 
bewegingsonderwijs basisschool “de Lunetten”. Docent 
bewegingsonderwijs PABO Haarlem & eigenaar van Scholings- 
en adviesbureau ‘Goedhart in Beweging’. 

 
HERHALING | beoordeling vorig jaar 8,6 

Op zoek naar krachtige spelen voor kleuters in de speelzaal. Aan welke voorwaarden voldoet een 

‘goed’ tik- of doelspel?   Welke tik- en doelspelen kunnen kleuters zelfstandig op gang houden? 

Hoe passen we de spelen in de (te) kleine  ruimte? Wanneer en hoe kan het spel worden 

aanpast als het niet loopt?  Hoe verrijken we een tik- of doelspel? Op welke manier hebben we 

aandacht voor de vaardige en de minder vaardige beweger? Op welke wijze kunnen de jongste 

kleuters zinvol deelnemen? 
 

 

Workshopleider: Wim van Gelder  – Eigenaar van scholings- en adviesbureau ‘Van Gelder in 

Beweging’. Coördinator van en docent aan de 2-jarige opleiding tot MRT-er Hogeschool 

Inholland. Medeauteur van de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’. 
 

 

HERHALING | beoordeling vorig jaar 9.1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KLEUTERS OP HET SCHOOLPLEIN | THEORIE 

 

 

 

 

 

NEW

Een grote zandbak, een klimboog, een huisje, wat 
duikelrekjes soms ook nog een of twee schommels. Dat is 
het beeld dat we op veel kleuterpleinen zien. Meestal zie je 
ook nog ergens een of twee  bankjes, wat groen en heel 
veel  zand op het plein. Dit zijn natuurlijk prachtige 
ingrediënten voor een fijne belevingswereld voor kleuters. 
 
 

Vanuit Beweeg Wijs zien we meer kansen! In deze 
praktijkworkshop laat Ron u middels filmpjes en zelf 
spelend succesvolle peuter- en kleuterpleinspelen ervaren. 
Activiteiten zijn gelinkt aan uw eigen onderwijs doelen. 
Succesvolle pleingedragszones voor bewegend, spelend 
leren worden toegelicht. Denk aan inzet van “mobiele” 
zones b.v. eenvoudig kleuter freerunparcours of mobiel 
balansparcours. 
    
Met de aangereikte ideeën kunt u morgen aan de slag. In 
de methode verbinden we deze leeftijdsgroepen. Ook een 
aanbod voor peuters op hetzelfde plein (IKC-ontwikkeling) 
en voor kinderen uit groep 3 om nog even te komen 
genieten van de “rijkdom” op het kleuterplein. 
 
Workshopleider: Ron ten Broeke – auteur 
Speelpleinmethode Beweeg Wijs. Coach van school- en 
wijk-beweegteams. 

 
 

 
BEWEEG WIJS – HET SCHOOLPLEIN ALS VERBINDENDE FACTOR IN DE WIJK | THEORIE 
 

 

Een inspirerende workshop over de mogelijkheden van Beweeg Wijs  door bedenker Ron ten 

Broeke, op zoek naar unieke mogelijkheden voor  uw eigen schoolomgeving! Elke school is 

anders. U krijgt een toelichting van het traject richting een gezonde schoolomgeving en de rol 

van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Met leuke filmpjes, verhalen uit de praktijk en 

activerende werkvormen neemt Ron u mee langs het palet van mogelijkheden voor  uw eigen 

plein, direct toepasbaar in de praktijk. Als school en wijk zich bij elkaar aanpassen en samen 

de  nieuwe  schoolomgeving  ontwikkelen  ontstaan  er  unieke  kansen.  De  veilige 

schoolomgeving als mini-maatschappij toegelicht.   De Beweeg Wijs interventie wordt 

inmiddels op heel wat scholen in het land toegepast. Beweeg Wijs  geeft samenwerkend met 

gemeenten, wijken, (brede) scholen , kinderopvang, roc’s, sportclubs en woningcorporatie 

inhoud aan gezond beweegbeleid dicht bij huis. 
 

 

Workshopleider: Ron ten Broeke   –   auteur Speelpleinmethode Beweeg Wijs. Coach van 

school- en wijk-beweegteams. Ontwikkelaar MBO minor Beweeg Wijs / combifuncties. 

 
HERHALING | beoordeling vorig jaar 8,9



 
 

 

 
 

 

 

GEZOND GEDRAG OP DE BASISSCHOOL | THEORIE 

De invloed van voeding en beweging op de ontwikkeling van het kind 

 

NEW!

 

 

Kinderen zijn volop in ontwikkeling, zowel fysiek als mentaal. Kinderen zijn de hele dag aan het leren. Ze verkrijgen gedurende de hele dag heel veel informatie. 

Concentratie en het opslaan van informatie is essentieel op een schooldag. Op welke wijze wordt dit vermogen door voeding en beweging beïnvloed? Daarnaast 

is het lichaam van de kinderen eveneens volop in ontwikkeling. Stilzitten zorgt voor afbraak van de spieren. En je spieren zijn de fysieke spaarrekening voor later. 

Ook hierbij geldt dat voeding en beweging een sleutelrol spelen. Kortom, voeding en beweging beïnvloedt zowel het brein als de fysieke gesteldheid. Hoe dit 

precies zit, leer je in deze workshop. Is je lijf je lief, leef dan preventief! 
 

 

Enkele vragen die aan de orde komen: 

 Hoe beïnvloedt voeding ons brein? 

 Welke invloed heeft beweging op de werking van de hersenen? 

 Welke voedingsstoffen zijn voor kinderen in ontwikkeling cruciaal? 

 Hoe komt het dat kinderen tegenwoordig te weinig groente en fruit eten? 

 Wat doet suiker in een kinderlichaam? 

 Hoe zorgt inactiviteit voor vermoeidheid? 

 Welke positieve uitwerking heeft beweging op de gezondheid van kinderen? 

 Wat is het belang van bewegingsonderwijs in het basisonderwijs? 
 

 

Workshopleider: Richard de Leth –   studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nadat hij zijn doctoraal in 2007 had gehaald, besloot hij 

met de studie te stoppen, hij wilde geen artsenexamen meer doen. Hij ging op zoek naar wat hij wél wilde en kwam bij de orthomoleculaire geneeskunde en 

psychoneuro-immunologie terecht. Ook ontdekte hij kinesiologie, psychologie en fytotherapie. Maar bovenal verdiepte hij zich in voeding. Met al die kennis 

begon hij in Heemskerk zijn praktijk voor integrale geneeskunde. Van lieverlee legde hij zich meer toe op wat hij noemt ’preventieve geneeskunde’. Met de juiste 

voeding en goede beweging zijn veel ziekten te voorkomen, zegt hij. Inmiddels heeft hij drie boeken op zijn naam staan: ’OERsterk’, ’OERsterk Leven’ en 

‘OERsterk eten’. Als expert heeft hij een bijdrage geleverd aan het boek ’Vullen of Voeden’ van Wilfred en Lili Genee.



 

 
 

GEZONDE SCHOOL ALS AANJAGER VOOR MEER BEWEGEN | THEORIE 

 

NEW! 

 

 
 

MOTORISCH EN COGNITIEF LEREN KUNNEN HAND IN HAND GAAN | 
THEROIE 

NEW!

Van de website gezondeschool.nl: een Gezonde School is een school die 

structureel aandacht besteedt aan gezondheid. U bent een Gezonde School als u 

het vignet Gezonde School hebt behaald. De vier Gezonde School-pijlers zijn: 
 

1.  Gezondheidseducatie:  in  de  lessen  is  er  structurele  aandacht  voor 

gezondheid. Bijv. door op een thema een lespakket uit te voeren. 

2.  Fysieke   en   sociale   omgeving:   gezond   gedrag   stimuleren   door 

aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een 

beweegvriendelijk  of  groen’  schoolplein  en  aan  het  betrekken  van 

ouders bij Gezonde School. 

3.  Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld 

door gebruik te maken van een volgsysteem voor het 

bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling. 

4.    Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren 

zijn vastgelegd in het schoolbeleid 
 

In deze workshop hoort u wat de ontwikkelingen zijn van de Gezonde School 

aanpak. Wat is er al bereikt afgelopen jaren, hoe ziet dat er uit. Op welke manier 

kan u dit gebruiken in uw dagelijkse (beweeg)praktijk. Op dit moment wordt er 

gewerkt aan het nieuwe plan Gezonde School voor de periode 2017-2020. Ook 

dit zal ook worden toegelicht tijdens de workshop. 
 

Workshopleider: Jan Faber   –  is projectleider van de Onderwijsagenda Sport, 

Bewegen en Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. Hij is 

werkzaam bij de MBO Raad en heeft daarvoor jaren voor de klas gestaan als 

docent bewegingsonderwijs. 
 

. 

In het meerjarig onderzoek  ‘Bewegen  =  beter  leren ’ van  Vervoorn, 

Singh en Visscher (2012) worden relaties tussen  bewegen en leren 

aangetoond. Zowel op korte als op langere termijn. De metastudie van 

het Mulier Instituut 2014 wijst op een sterke relatie tussen bewgeen en 

de executieve functies. Energizers om daarna weer geconcentreerd aan 

het werk te kunnen, warming-up  voor het brein, embodied learning 

maar ook gezondheidsaspecten worden genoemd als onderbouwing. 

In de vele artikelen en   onderzoeken worden weinig praktische 

vertalingen aangereikt. In het eerste deel van deze workshop worden 

verschillende bestaande praktijksuggesties toegelicht en praktisch 

vertaald.  In het tweede deel komen leeftijdsspecifieke 

praktijkvoorbeelden aan bod: 

 onderbouw - de basis wordt gelegd voor een sterke 
sensomotorische ontwikkeling 

 middenbouw - waar het automatiseren een belangrijk accent is 

 bovenbouw en VO waar juist het motiveren, activeren en 

voorbereiden op een leven lang bewegen wezenlijke aspecten 

zijn in het creëren van een ‘gezonde’ studiehouding. 

Tijdens de workshop inventariseren we meer voorbeelden en ideeën. 

Deze gegevens worden verzameld en gebundeld en na de studiedag 

naar  de  deelnemers  gemaild. Mogelijk een aanzet tot een mooie 

verzameling. 
 

Workshopleider: Elise van Weene   –   docent Lichamelijke opvoeding 

en motorisch remedial teacher.   Eigenaar van Motoriek.nl. Opleider bij 

Hogeschool Inholland, verbonden aan de opleiding MRT en IB/RT en 

werkzaam in het VO in Amsterdam. Auteur van ‘Zorg voor beweging’, 

MRT steps en GroepsMRT lessen.

http://www.gezondeschool.nl/
http://www.mrtinbeweging.net/sites/default/files/2012%20Bewegen%20is%20beter%20leren%20-%20Chris%20Visscher%20c.s..pdf
http://www.mrtinbeweging.net/sites/default/files/Effecten-van-sport-en-bewegen-op-de-basisschool-Mulier-Instituut-2014.pdf
http://www.mrtinbeweging.net/sites/default/files/Effecten-van-sport-en-bewegen-op-de-basisschool-Mulier-Instituut-2014.pdf


‘Bas 

 

 

HANDENGYM | THEORIE 
 

 

Het ontwikkelen van de ‘fijne’ of ‘kleine motoriek’ is voor 

onderbouwleerkrachten dagelijks werk, maar voor vakleerkrachten 

bewegingsonderwijs  en  MRT-ers  meestal  niet.     De  laatste  jaren 

duiken steeds vaker verhalen en onderzoeken op dat kinderen minder 

‘handig’  worden.    Dat  is  niet  alleen  op  school  te  merken  aan  de 

afgenomen knutsel-/teken-/schrijfvaardigheid, maar ouders merken 

het ook thuis. Veel kinderen zijn onhandiger aan tafel, bij spelletjes en 

huishoudelijke klusjes. Heeft de school hierin een taak? Wat hoort in 

de klas en wat in speellokaal, gymzaal of op schoolplein? 
 

In deze theorieworkshop leer en ervaar je dat ontwikkelen van de 

grote en kleine motoriek dicht bij elkaar liggen. De deelnemers maken 

kennis met aantrekkelijke bewegingsactiviteiten die aangeboden 

kunnen worden in één vak ‘kleine motoriek’ in speellokaal  of  

gymzaal.  Of  in  een  kleine  motoriekcircuit  in  de speelzaal of in de 

klas. Wie weet geef jij na deze workshop voortaan ook elke week 

‘handengym’. 

 

Ps. Niet i.p.v. gewoon ‘gym’! 
 

Workshopleider: Hans Stroes    –    eigenaar van Scholings- en 
adviesbureau ‘Stroes in Beweging’, was vakleerkracht 
bewegingsonderwijs,  bewegingsconsulent  en  docent  aan  ALO  en 
Pabo.  Medeauteur  van  de  methode  ‘Basislessen 
bewegingsonderwijs’. 

NEW!                                                                                                                                                                    NEW! 

OPZETTEN VAN EEN ZORGKETEN MOTORIEK, VAN LVS TOT MRT | THEORIE 
 

 

Waren er eerst alleen groepsleerkrachten en vakleerkrachten, nu zijn er ook 

bewegingsconsulenten,         combinatie         functionarissen         en         andere 

‘beweegmakelaars’. Deze nieuwe lichting beweegspecialisten heeft meer taken 

dan alleen lessen bewegingsonderwijs verzorgen. Groepsleerkrachten 

ondersteunen, nieuwe sporten introduceren, de motoriek van kinderen in  kaart 

brengen en kinderen met bewegingsachterstanden signaleren en helpen, etc. 

Niet alleen in de gymzaal, maar ook op schoolplein, in speellokaal, in de wijk, bij 

verenigingen.  Binnen al die taken is het zoeken naar prioriteiten en structuren, 

want iedereen wil wel hulp bij het laten bewegen van de kinderen. 
 

 

In  deze  workshop  gaan  we  op  zoek  naar  de  ideale  ‘zorgketen’  voor  het 

bewegen; een structuur binnen een wijk of gemeente waarin belangrijke 

aspecten rondom bewegende kinderen een plek krijgen.  Van signalering d.m.v. 

een leerlingvolgsysteem (LVS) tot uiteindelijk een boeiend   en ontwikkelend 

beweegaanbod  voor  alle  kinderen.  Voor  kinderen  met  een 

bewegingsachterstand bijv. motorische remedial teaching. 
 

 

Workshopleider:  Hans  Stroes    –    eigenaar  van  Scholings-  en  adviesbureau 

‘Stroes       in       Beweging’,       was       vakleerkracht       bewegingsonderwijs, 

bewegingsconsulent en docent aan ALO en Pabo. Medeauteur van de methode 

islessen bewegingsonderwijs’.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STIMULIZ, DE WEBBASED VERSIE VAN HET LVS | THEORIE



Stimuliz is een softwaresysteem waarmee kinderen van 0 tot 24 jaar gevolgd kunnen worden in hun ontwikkeling. Een systeem voor leerkrachten, scholen, 

besturen en gemeentes. Ideaal om de verschillende ontwikkelingen van bewegende kinderen te volgen. Momenteel kunnen de volgende testen met het 

systeem worden verwerkt: 

 BMI, zwemdiploma’s en fietsen 
 4-S’en testen 2015; Stilstaan, Springen 1 (kracht), Springen 2 (coördinatie), Stuiten 

 4-S’en testen (2007–2014); Stilstaan, Springen–kracht, Springen–coördinatie, Stuiten 

 4-Angsten test 

 Sportparticipatie (verenigingslidmaatschap en historie/ naschools aanbod) 

 Eurofit test 

 Vragenlijsten primair onderwijs 

 Vragenlijsten voortgezet onderwijs 
 

 

De testgegevens kunnen met telefoon, tablet en laptop worden verwerkt. Ook offline. De displays en invoervakken zijn zo vormgegeven dat snel en effectief 

invoeren mogelijk wordt. Zo kan bijvoorbeeld bij ‘Stilstaan’ de tijd dat een kind stilstaat met een timer (op het display) worden bijgehouden. De exacte tijd kan 

worden ingevoerd in het systeem. Het systeem berekent zelf de scores. 
 

 

Ook in deze workshop: 

 Na het invoeren van de gegevens, zijn er diverse rapportagemogelijkheden. 

 Alle testgegevens kunnen gekoppeld worden. 

 Ook de laatste vernieuwing (2015) van het 4 ss-en systeem worden met beelden in de workshop toegelicht. 

 Ook een korte toelichting op de in Nederland beschikbare volgsystemen. 
 

 

Neem een tablet, laptop (of telefoon) mee naar de studiedag. Tijdens de workshop kan ook zelf worden gepraktiseerd. 
Ga voor meer informatie en een gratis proef account (30 dagen) alvast naar www.stimuliz.nl. 

 

 

Workshopleider: Wim van Gelder  –  eigenaar van scholings- en adviesbureau ‘Van Gelder in Beweging’. Coördinator van en docent aan de 2-jarige opleiding 

tot MRT-er Hogeschool Inholland. Medeauteur van de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’. Expert Bewegingsonderwijs voor de Onderwijsagenda 

Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL). 

 
HERHALING | beoordeling vorig jaar 8,1

http://www.stimuliz.nl/


 
 

VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID | THEORIE 

NEW!

 

 

Bewegingsonderwijs en buitenspelen geeft een grotere kans op ongevallen dan een les rekenen 

of begrijpend lezen. Toch moeten we niet doorslaan in extreme veiligheidsmaatregelen die 

kinderen eerder afremmen dan aanmoedigen om te bewegen.  We willen kinderen uitdagen en 

met aanvaardbare risico is niets mis. Maar wat zijn de juiste veiligheidsmaatregelen en wat is 

aanvaardbaar risico?  Veel lesgevers snappen heel goed hoe je situaties moet beveiligen, maar 

hebben zich (logisch) zelden verdiept in de juridische rechten en plichten. 
 

 

VERNIEUWE WORKSHOP!!! | beoordeling vorig jaar 
9.6 

 

 

Een  jaar  verder  en  (helaas)  weer  veel  aansprakelijkheidszaken  verder.  In  deze  workshop 

buigen we ons over nieuwe (spraakmakende) casuïstiek. Wanneer heeft een school of 

leerkracht zijn zorgplicht geschonden en wanneer is het ‘gewoon’ een ongeluk? 
 

 

Verder komt de juridische betekenis van het vakwerkplan ter sprake en het convenant over 

het  gebruik  van  de  trampoline.  De  richtlijnen  in  dit  convenant  stammen  uit  1991  en  is 

opgesteld door de KVLO in samenspraak met ALO’s en Pabo’s. Het werkveld is meestal niet op 

de hoogte, maar sommige rechters zoeken houvast en toetsen een zaak naar aanleiding van 

dit convenant. Wat betekent dit voor de praktijk? 
 

 

Of je wel geen scholing hebt gehad over veiligheid en aansprakelijkheid maakt niet uit. Deze 

workshop is voor iedereen toegankelijk die geïnteresseerd is in de lessen die we kunnen leren 

om ons bewegingsonderwijs veiliger in te richten zonder dat het ten koste gaat van de 

uitdaging. Heb je deze workshop vorig jaar gevolgd en wil je meer weten over dit onderwerp 

of nieuwe inzichten opdoen? Dat kan, want deze workshop is qua inhoud volledig vernieuwd! 
 

 

Workshopleider: Bastiaan Goedhart   –   is sinds 2013 als inhoudelijk adviseur betrokken bij 

een advocatenbureau in Utrecht. Dit bureau  houdt zich bezig met aansprakelijkheidszaken in 

het onderwijs. In samenwerking met Brechtje Paijmans - advocaat en gepromoveerd op de 

zorgplicht van scholen - geeft hij trainingen over veiligheid en aansprakelijkheid.



 
 



 
 

 
 

PASSEND ONDERWIJS IN HET BEWEGINGSONDERWIJS: EEN ZEGEN OF GRUWEL | THEORIE 

 
Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs een feit. Ook in de lessen bewegingsonderwijs kom je leerlingen tegen die voorheen werden verwezen naar 
het speciaal onderwijs. Dit betekent meer diversiteit tussen de leerlingen onderling. Dit vraagt soms veel van leerkrachten. 
Doordat leerlingen minder vaak worden doorverwezen dient er een verschuiving plaats te vinden van: ‘Wat heeft het kind’ naar ‘Wat heeft het kind nodig’. 
Met andere woorden: hoe ga je daar mee om als leerkracht? 

 
In niveaugroepen werken is vaak niet voldoende.  Denk aan een kind in een rolstoel, een kind met hemiplegie, een visueel beperkt kind, een kind met autisme 
of het syndroom van Down. Deze kinderen hebben maatwerk nodig om ook tot succeservaringen te komen. Soms is het mogelijk om een klassenassistent, een 
hulpouder of stagiaire in te schakelen, maar vaak is deze oplossing niet  mogelijk of zelfs niet gewenst. Want deze kinderen willen het liefst ‘gewoon’ zijn, net 
als de andere kinderen zijn.  Door bijvoorbeeld te werken met een vaste structuur, te werken met een buddy, met picto’s, met speciaal materiaal en met de 
nodige creativiteit kan het kind vaak wel betekenisvol en succesvol deelnemen. 

 
In deze workshop gaan we in op de voor- en de nadelen van passend onderwijs specifiek voor het bewegingsonderwijs. Hoe ervaren scholen het tot nu toe. 
Vanuit onze eigen ervaring geven we tips over hoe om te gaan met deze specifieke doelgroep tijdens de les(sen) bewegingsonderwijs. 

 
Workshopleiders Andy van den Berg en Tanja Ites  – Andy is reeds 30 jaar bewegingsonderwijs op een praktijkschool en op een voor school ZMLK Andy is 
een aantal jaren ambulant begeleider geweest vanuit het ZMLK-onderwijs. Tanja is bewegingsconsulent bij Sportservice Den Helder. Tanja heeft net de 
studie Master SEN gedrag afgerond.

 

 

 

 

 

 NEW! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M² SPELEN | PRAKTIJK 
VOL!!! 

 

 

 

 

 

NEW!

 

In  veel  gymzalen  is  het  passen  en  meten  om  alle 

activiteiten een  logische  plek  te  geven. Wanneer  is 

een zaal te klein? Uiteraard heeft dat te maken met 

 

 
 
‘KANJAM’ EN MEER FRISBEESPELEN | VOL!!! 

 
 

 

 
 

 

NEW!

het aantal kinderen, de leeftijd en vaardigheid van de 

kinderen en het type activiteit. 

Bij grote klassen en een kleine zaal ben je genoodzaakt 

om elke vierkante meter te benutten. Daarnaast moet 

je   ook   nog   eens   goed   na   te   denken   over   de 

hoeveelheid ruimte die je voor een bepaalde activiteit 

nodig hebt. Voor een tikspel heb je immers meer 

ruimte nodig dan voor acrobatiek. 

In deze workshop worden 8 activiteiten aangeboden 

die slechts enkele vierkante meter in beslag nemen. 

Dit vereenvoudigt de organisatie van de overige 3 of 4 

activiteiten. 
 

 

Workshopleider: Robin Planken – vakleerkracht en 

docent bij Inholland 

 

In deze workshop spelen we verschillende frisbeespelen voor in de 

gymzaal  of  buiten,  waaronder  ‘Kanjam’.  Kanjam  is  een  frisbeespel 

waar mikken, teamwork, spanning en ontspanning samenkomen. Het 

doel is om de frisbee in een ton (‘Kan’) te werpen. Je speelt in teams 

van twee waarbij je teamgenoot aan de overkant bij de andere ton 

staat. Je teammaat mag de frisbee een ‘tikkie’ in de goede richting 

geven zodat ie in de ton belandt. 
 

 

Workshopleider: Robin Planken – vakleerkracht en docent bij 

Inholland



 

 
BEWEGEN OP MUZIEK VOOR ALLE KINDEREN | VOL!!! 

NEW!

 

 

De aankondiging: Jongens en meisjes…., we gaan dansen! 

Roept verschillde reacties op. Het ene kind begint spontaan al 

te dansen en het andere kind kijkt teleurgesteld of zelfs 

benauwd. Bij bewegen op muziek moet je wat van jezelf 

laten zien. Je kunt niet dansen als een ander. Jouw emoties, 

jouw motoriek, jouw ritmegevoel bepalen hoe het dansen 

eruit ziet. En andere kinderen zien dat….. Hoe maken we het  

voor elk kind een feest? Van het vaardigste kind tot het 

verlegen a- ritmische type. In deze praktijkworkshop 

bespreken en ervaren de deelnemers hoe je binnen 

bewegen op muziek kunt differentiëren naar vaardigheid, 

ritmegevoel, angst om bekeken te worden en andere   

remmende   factoren. Ook de vaardige meiden kunnen van 

deze aanpak profiteren. Dansen jullie ook mee? 
 

Workshopleider: Elise van Weene   –   docent Lichamelijke 

opvoeding en motorisch remedial teacher. Owner of 

Motoriek.nl. Opleider  bij  Hogeschool  Inholland,  verbonden 

aan de opleiding MRT en IB/RT en werkzaam in het VO in 

Amsterdam. Auteur van ‘Zorg voor beweging’, MRT steps en 

GroepsMRT lessen.



SPEELSE LOOPVORMEN IN BASISLESSEN |  VOL!!! 
 

 

Kinderen lopen en rennen graag. Dat zie je op het 

plein en op alle speelveldjes in de wijken. Maar hoe 

houden we dat rennen voor iedereen aantrekkelijk? 

Al te vaak valt een leerkracht  terug op de 

“piepjestest”. Leuk voor de kinderen die de 

allerhoogste niveaus halen, deprimerend voor de 

anderen.  In  deze  workshop  besteden  we  aandacht 

aan loopvormen die voor iedereen een uitdaging 

vormen, ongeacht het niveau. We gaan o.a. aan de 

slag met de biathlon, Mastermind, Zweeds loopspel 

en Dobbelsteenloop. Neem dus ook je eigen 

loopschoenen mee! 
 

 

Workshopleiders: Marcel Hooning en Wim Kaandorp 

–   beide vakleerkracht   bewegingsonderwijs en MRT 

op een basisschool en opleidingsdocent in de leergang 

bewegingsonderwijs bij Inholland Academy. Beide 

eigenaar van InBeweging.nu en medeauteur van 

Groepslessen MRT – Zorg voor beweging en voormalig 

docent bij de Atletiekunie. 
 

 

HERHALING | beoordeling vorig jaar 9.6 

SPEELSE SPRING- EN WERPVORMEN IN BASISLESSEN | VOL!!! 
 

 

Atletiek  is  een  prestatieve  sport.  In  deze  praktijkworkshop  maken  de  deelnemers  kennis  met 

uitdagende activiteiten waarbij de prestatie niet de allereerste focus is. Ook gaan we in op de moderne 

inzichten wat betreft motorisch leren.  Hoe maken we atletiek aantrekkelijk voor alle kinderen? In deze 

workshop worden verschillende speelse vormen van atletiek aangeboden, zo te gebruiken in het huidige 

bewegingsonderwijs. 
 

 

Workshopleiders: Marcel Hooning en Wim Kaandorp   – beide vakleerkracht bewegingsonderwijs en 

MRT op een basisschool en opleidingsdocent in de leergang bewegingsonderwijs bij Inholland Academy. 

Beide eigenaar van InBeweging.nu en medeauteur van Groepslessen MRT – Zorg voor beweging en 

voormalig docent bij de Atletiekunie. 
 

 

HERHALING | beoordeling vorig jaar 8.8



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERANDERENDE ROL VAN DE LEERKRACHT; ‘EEN ANDER PERSPECTIEF OP LESGEVEN’ | PRAKTIJK 

 

NEW!

 

 

De leerkracht speelt een belangrijke rol bij het pedagogisch leer- en leefklimaat in de (gym)les. Veel 

onderzoek toont aan dat een veilig leer- en leefklimaat een belangrijke voorwaarde is om te komen tot 

leren. Belangrijke vragen zijn: 

 Hoe weet je of daar sprake van is (en in welke mate)? 

 Welke rol kun jij als leerkracht spelen? 

 Welk effect heeft een onveilig leer- en leefklimaat op jou als lesgever? 

 Welke rol speelt de veiligheid en samenwerking binnen de school onder de collega’s? 
 

 

In deze praktijkworkshop maken we aan de hand van wederkerige beweegactiviteiten de onderliggende 

principes inzichtelijk. Het start immers met het goede leren zien en duiden van de problematiek. 
 

 

Naast een praktische invulling zullen we ook ingaan op het meten van de mate van veiligheid en 

welbevinden aan de hand van de Semantic Selection Test (SST). Dit is een digitaal meetinstrument om snel 

een goed beeld te krijgen van de klas EN van de individuele leerling. Zowel om een goed beeld te krijgen 

van de startsituatie, maar ook om het effect van je aanpak te kunnen meten (1- en 2-meting in het jaar). 

En niet te vergeten kan het dan een feedback instrument zijn ten aanzien van je eigen competentie 

ontwikkeling op dit vlak. 
 

 

Workshopleider: Ivo Dokman  –  eigenaar van The L&Ving Factory. Hij is 12 jaar als  LO docent werkzaam 

geweest in het onderwijs, heeft 7 jaar op de Calo gewerkt als opleidingsdocent. Hij verzorgt veel trainingen 

op het  gebied van  gedrag  en  groepsdynamica en  is  betrokken  bij  de minor Gedragsbeïnvloeding via 

Groepsprocessen op Windesheim.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEW! 

4 

EEN LES NIET GEVALLEN IS EEN LES NIET GELEERD | VOL!!! 
 

Valbreken is het hoofdthema in deze praktijk workshop. Valbreken is 

voor  alle  kinderen  een  zinvolle  bewegingsactiviteit,  maar  voor 

minder   vaardige   en   onzekere   kinderen   misschien   wel   extra 

belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat minstens de 

helft van alle valletsels onder de jeugd voorkomen kan worden. Het 

onderdeel vallen wordt in geringe mate aangeboden in Basislessen 

bewegingsonderwijs. Dit zou uitgebreid kunnen en moeten worden. 

Het is mogelijk om in elke les bewegingsonderwijs valbreken te 

koppelen aan een bewegingsthema. Hierbij wordt ook gelet op de 

mate waarin begeleiding in dit vak nodig is. Door een goede opbouw 

en duidelijke regels is het mogelijk dat de kinderen in grote mate 

zelfstandig  bezig zijn met vallen. In de workshop wordt hier handen 

en voeten aan gegeven. Voor de verschillende leeftijden is er een 

opbouw in spellen. Tevens is er aandacht voor de nieuwe methode 

‘Vallen en opstaan’ van Yos Lotens. 
 

 

Workshopleider: Albert-Jan Greidanus  –  groepsleerkracht, 

vakleerkracht en MRT-er op basisschool     ’t Mozaïek in 

Hollandscheveld, verzorgt judolessen en is zelf actief judoka. 

 
HERHALING | beoordeling vorig jaar 9. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
FREERUNNING IS HOT, MAAR EEN ONGELUK NOT | VOL!!! 
 

 

Met de populariteit van freerunning in de lessen bewegingsonderwijs 

en daarbuiten is het voorlopig nog niet gedaan. En gelukkig maar 

want het is een geweldige activiteit die op veel kinderen een enorme 

aantrekkingskracht heeft. Roof jump, vault, cat leap, het zijn 

technieken die in verschillende situaties geprobeerd kunnen worden. 

Deze   situaties   worden   in   de   gymzaal   veelal   met   traditionele 

toestellen gebouwd. Schuine banken in het wandrek, dikke matten 

rechtop in de brug, kastdelen met een lange mat erover etc. Maar is 

het traditionele materiaal daarvoor gemaakt en wat zeggen de 

leveranciers over het gebruik hiervan? 

 
In deze workshop proberen we uitdagende freerun activiteiten uit, 

maar gaan we ook op zoek naar (onze) grenzen of de grenzen van het 

materiaal. Hoe borg je de veiligheid zonder dat het ten koste gaat van 

de  uitdaging?  Hoe  gebruik  je  de  trampoline  binnen  freerunning. 

Welke do’s en don’ts zijn er bij het opbouwen van een bobbelbaan of 

een andere freerun-situatie? 

 
Workshopleider: Jeroen Huikeshoven  –  vakleerkracht 
bewegingsonderwijs op basisschool de Bareel in Heemskerk, docent 
aan de PABO in Alkmaar en opleidingsdocent in de leergang 
bewegingsonderwijs Inholland Academy.



 

 

RUGBY IN HET ONDERWIJS | PRAKTIJK 
VOL!!! 

NEW!

 

Rugby is één van de snelst groeiende teamsporten in Nederland. Het 

laatste WK was live op TV te volgen. Sindsdien is de interesse voor 

deze 'stoere' sport snel gegroeid. Rugby in het onderwijs is een 

praktijkworkshop waarin rugbyachtige spelvormen voorbij komen, die 

vernieuwend en aantrekkelijk zijn voor veel kinderen en binnen het 

onderwijs prima toe te passen zijn. Met een goede opbouw en 

voldoende differentiatiemogelijkheden kan elk kind met succes de bal 

over de streep brengen (Try!) of de bal van een loper onderscheppen. 

Af en toe een stootje krijgen en uitdelen, is spannend en vormend.  

Tevens aandacht voor de kwetsbare kinderen in de klas. Hoe kun je bij 

rugby zorgen voor sociale en fysieke veiligheid. De verschillende 

spelvormen zijn geschikt voor  de bovenbouw van het 

basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 
 

Workshopleider: Albert-Jan Greidanus –  groepsleerkracht, 

vakleerkracht en MRT-er op basisschool ’t Mozaïek in 

Hollandscheveld, verzorgt judolessen en is zelf actief judoka. 

 
 
 
 
 

 
TIKSPELEN, OP- EN UITBOUW VAN ENKELE KRACHTIGE TIKSPELEN | PRAKTIJK 
VOL!!! 
 

 

In deze praktijkworkshop spelen we enkele krachtige tikspelen. Het 

overlooptikspel   ‘Leeuwenkooi’,   geschikt   voor   groep   1   t/m   8,      wordt 

uitgebouwd en de mogelijkheden tot differentiatie bekeken en gespeeld. 

Hetzelfde doen we voor de tikspelen ‘Raw hide’, ‘het Huizentikspel’ en ‘Duo 

jagerbal met overloop’. Deze tikspelen staan niet in de methode Basislessen, 

maar passen bij uitstek binnen een les ‘werken in groepen’. Tijdens deze 

workshop gaan we ontwerpen, spelen en bewegen met de volgende vragen: 
 

 

 Aan welke voorwaarden voldoet een goed tikspel? 

 Hoe vrijplaatsen inzetten? 

 Wanneer en hoe het spel aanpassen als het niet loopt? 

 Hoe verrijken we een tikspel? 

 Op welke manier hebben we aandacht voor de minder vaardige 

beweger? 
 

 

Verder kijken we naar beelden van deze tikspelen van verschillende groepen 

van verschillend niveau. 
 

 

Workshopleider: Jeroen Huikeshoven   –   vakleerkracht bewegingsonderwijs 
op basisschool de Bareel in Heemskerk, docent aan de PABO in Alkmaar en 
opleidingsdocent in de leergang bewegingsonderwijs Inholland Academy. 

 
HERHALING | beoordeling vorig jaar 9.2



 

KOSTEN  

Hele dag inclusief lunch € 165,- 

Hele dag inclusief lunch & diner € 190,- 

 

VIER NIEUWE SPELEN VAN 2016 | PRAKTIJK 
VOL!!! 

 

 

Veel leerkrachten zijn altijd op zoek naar nieuwe leuke (en goede!) 

spelen die je de volgende dag meteen kan uitproberen. In deze 

workshop worden 4 spelen behandeld die relatief onbekend zijn. We 

verklappen nog niet welke spelen het zijn, maar het zijn successpelen 

die geschikt zijn om tijdens een les werken in groepen aan te bieden. 

In de meeste gevallen is het standaardmateriaal voldoende om deze 

te organiseren. Ook worden balsporten (zoals voetbal en basketbal) 

teruggehaald naar de basis en gecombineerd in een spel. Zo kan er 

hiermee ook specifiek worden geoefend in de richting van een 

sport(toernooi). Vanzelfsprekend bekijken we de mogelijkheden om 

deze spelen te differentiëren, aan te passen en/of te verrijken. 

Wellicht komen we ontwerpend tot nog meer nieuwe spelvormen. 

Speel je mee? 
 

 

Workshopleider:   Jurre   Brussel      –      vakleerkracht   en   (senior) 

buurtsportcoach sport en verenigingsondersteuning. 

 
HERHALING | beoordeling vorig jaar 9.0 

 
 
 
 

 
VIER NIEUWE SPELEN VAN 2017 |  VOL!!! 

 

NEW!

 

 

In navolging op de – zeer goed ontvangen - workshop ‘ 4 nieuwe spelen 

in 2016’  (zie workshop hierboven) ook dit jaar 4 nieuwe spelen! Dit jaar 

spelen  die  zonder  al  te  veel  ruimte  en  materialen gespeeld kunnen 

worden. Bij deze nieuwe spelen wederom aandacht voor differentiatie 

en variatie en wordt ook de transfer met het schoolplein gemaakt. Speel 

je mee? 
 

 

Workshopleider:    Jurre   Brussel  –  vakleerkracht    en   (senior) 

buurtsportcoach sport en verenigingsondersteuning.

 

 

 

 

 

 

 

 

        >>>>><<<<<< 

http://www.basislessen.nl/inschrijven_studiedag_basislessen_2017


BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS BESTAAT AL 27 JAAR! 
 

De eerste publicatie van 1990 bereikte meer dan 80% van de basisscholen in 

Nederland. Hans Stroes, Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart zijn de auteurs van de 

methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’. 
 

Met deze studiedag willen we de methode onder de aandacht brengen en de huidige 

gebruikers verdieping bieden. 
 

In januari 2009 is het geheel vernieuwde Basislessen Bewegingsonderwijs deel 1 van de 

pers gerold. Inmiddels is er een tweede druk en zijn er zo’n 5500 exemplaren verkocht. 

Een 10-tal opleidingen als ALO, PABO en MBO Sport & Bewegen werken inmiddels met 

de website. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste 2 Basislessen zijn gratis te downloaden op de website allesinbeweging.net. 

Op de website basislessen.nl zijn de filmpjes, verdiepingen en observatieformulieren 

van de eerste Basisles te bekijken. Ook de eerste Basisles voor groep 1 en 2 is voor 

iedereen toegankelijk. Meer informatie over de methode vindt u op beide websites. 

 

 

HANS STROES, WIM VAN GELDER & BASTIAAN GOEDHART 

vormen samen “Alles in Beweging”. Samen ontwikkelen zij 

cursussen en publicaties voor het bewegingsonderwijs. 

Daarnaast adviseren zij gemeenten, besturen en scholen op 

het gebied van bewegingsonderwijs, het inrichten van 

schoolplein en Motorische Remedial Teaching. 
 

Voor bestellingen of informatie, bel 0512 - 58 45 54 
 
of kijk op www.allesinbeweging.net of www.basislessen.nl 

Momenteel ontwikkelen wij: 

 Werken in groepen in het Voortgezet Onderwijs 

 Basislessen bewegingsonderwijs deel 2 – Spel 
 
Verwachte uitgave in 2018 
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