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Aan de methodereeks Basislessen Bewegingsonderwijs is een nieuw 

deel toegevoegd. Een methode bewegingsonderwijs voor kleuters in de 

speelzaal. Het lijvige en kleurige boek staat vol ideeën en mogelijkheden 

voor de speelzaal. Niet alleen voor een speelzaal met een standaard 

uitrusting, maar ook voor zalen die kleiner zijn of kariger zijn ingericht.

TEKST WIM VAN GELDER, BASTIAAN GOEDHART EN HANS STROES

Basislessen 
Bewegingsonderwijs 
in de speelzaal
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Basislessen 
Bewegingsonderwijs 
in de speelzaal

Jong geleerd is oud gedaan
Een waarheid als een koe, als het gaat om leren 
spelen en bewegen. Op een basisschool zou bewe-
gingsonderwijs aan kleuters minstens zo belangrijk 
moeten zijn als aan de hogere groepen. Op de 
meeste scholen hebben de groepen 3 tot en met 
8 echter meer ruimte, meer materialen en vaker 
een vakleerkracht ter beschikking dan de groepen 
1 en 2. De nieuwe methode kan een leidraad zijn 
voor de lessen van de vakleerkracht zelf, die in het 
algemeen weinig ervaring heeft met het lesgeven 
aan kleuters in een speelzaal. Maar ook voor een 
vakleerkracht in een begeleidende rol naar groeps-
leerkrachten biedt de methode veel steun. Vanzelf-
sprekend is Basislessen Bewegingsonderwijs in de 
speelzaal ook bedoeld voor alle groepsleerkrachten 
die veelal moeten puzzelen om alle kleuters van 
goede lessen bewegingsonderwijs te voorzien.

De methode bestaat uit 14 lessen of basisopstel-
lingen. Deze lessen zijn boeiend en gedifferenti-
eerd genoeg om tussen de vier tot acht keer in 
een schooljaar te herhalen. Tevens staan er extra 
activiteiten beschreven en is een aanvullende 
website beschikbaar.

Vaste lesstructuur
De vaste structuur van de les ‘werken in groepen’ 
bestaat uit de volgende activiteiten (leerlijnen): 
Vak 1 Bobbelbaan (met accent op Balanceren, 
Springen, Hardlopen en Rollen).

Vak 2 Klimmen (met verschillende thema’s).
Vak 3 Stoei-, Tik- of Doelspel.
Vak 4 Jongleren, Mikken of Balanceren.
Daarnaast is er een Pietengymles en zijn er lessen 
bewegen op muziek beschreven.

Elke les een bobbelbaan 
Bobbelbanen zijn zogenaamde (zachte) hindernis-
banen. Banen met veel hindernissen en matten.
Zij nemen een prominente plek in bij deze 
methode. Waarom?
Bobbelbanen zijn:
• Zeer gevarieerd. Zowel als het gaat om dif-

ferentiatie als om het grote bereik binnen de 
leerlijnen: balanceren, springen, hardlopen, 
klimmen en over de kop gaan.

• Enorm intensief. Zowel als het gaat om het 
aantal bewegingen dat kinderen uitvoeren als 
om de om de fysiologische inspanning. Voor-
beeld: in een Bobbelbaan met acht hindernis-
sen, maken kinderen acht (steun-) sprongen in 
20 seconden: de kinderen maken dan, in de 
tien minuten dat de kinderen in dit vak spelen, 
zo’n 240 sprongen! In een kwart van de lestijd.


 Effectief 
ruimtegebruik in 
gymzaal


Vaste structuur



Bobbelbaan: Steunspringen


Rennen en springen
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Vijf zalen met vijf plattegronden
Elke lesbeschrijving begint met vijf plattegronden 
met foto’s van vijf verschillende speelzalen met ver-
schillende vormen en oppervlakken. Kies de foto 
en plattegrond die het meest op de speelzaal lijkt 
waar de les uitgevoerd gaat worden. Dit maakt de 
methode bruikbaar en toegankelijk voor bijna elke 
speelzaal. De puzzel hoe het materiaal in de ruimte 
wordt georganiseerd is reeds gelegd. Eventueel 
worden ideeën opgedaan middels de plattegron-
den en voorbeelden van de andere zalen.

Zaal 1 Reguliere zaal met vast klimraam (10,5 x 
8 m)
Zaal 2 Reguliere zaal met klimtoren (10 x 9 m)
Zaal 3 Kleine smalle zaal (12 x 5,5 m)
Zaal 4 Kleine zaal (11 x 6 m)
Zaal 5 Vierkante zaal (9,5 x 9,5 m) 

Gebruik elke vierkante centimeter!

Neerzetten van het materiaal
Na de plattegronden zijn, per bewegingssituatie, 
aandachtspunten beschreven en foto’s geplaatst 
met tips over de plaatsing en bevestiging van het 
materiaal. 

Materiaalgebruik
Bij de beschrijving van de lessen is uitgegaan van 
de (standaard) uitrustingen die voorhanden waren 
in de zalen waar de foto’s zijn genomen. Al 
deze zalen hadden minimaal vijf matten tot hun 
beschikking. Met acht matten of met zes matten 

• Leuk! Bobbelbanen blijven kinderen motiveren.
• Leerzaam. Bobbelbanen sluiten uitstekend aan 

bij zowel aanvaarde theorieën (oefening baart 
kunst) als bij de nieuwste theorieën over moto-
risch leren. Met name: ‘Foutloos leren’, ‘Leren 
met externe focus’ en ‘Differentieel leren’. Ook 
worden veel voorbeelden voor analogieën en 
metaforen in het boek gegeven. Bijvoorbeeld 
met behulp van pictogrammen.

Bobbelbanen worden verbonden met thema’s 
als steunspringen, rollen, klimmen, rennen en 
springen. Er is uitvoerig beschreven aan welke 
voorwaarden goede bobbelbanen voldoen. Zowel 
qua ruimtegebruik, qua veiligheid als qua inhoud.


Bobbelbaan: 

Klimmem
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Ophangen 

kranten>


Zaal 1 



Zaal 2 
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en een dikke(re) mat zijn alle opstellingen pro-
bleemloos en rijk neer te zetten. Met minder dan 
vier matten wordt een aantal situaties gevaarlijker 
of minder uitdagend.

Groeperingsvorm 
Voor elke les zijn er overwegingen beschreven 
met betrekking tot de groeperingsvorm. Denk 
aan de activiteit stoeien, waarbij de richtlijn geldt 
dat kinderen met een groot verschil in kracht 
en/of gewicht niet met elkaar mogen stoeien. 
Ook voor andere activiteiten zijn overwegingen 
beschreven die van belang zijn voor de sociale 
veiligheid en/of de spel- en beweegmogelijkhe-
den van de kinderen.

Grootte van de groep
Veel scholen hebben te maken met een groot 
aantal kinderen in een kleine ruimte. Er worden 
suggesties gedaan met betrekking tot het aantal 
groepen waarin de kinderen gaan werken (2, 3, 
4 of 5) en met betrekking tot het aanbieden van 
een (extra) activiteit in de kleine ruimte. In het 
theoretisch deel worden verdergaande mogelijk-
heden beschreven.

Veiligheid
Onder de algemene kop ‘Veiligheid’ worden de 
aandachtspunten beschreven. Bijvoorbeeld met 
betrekking tot het neerzetten van materiaal en 
schoeisel.

Lesbeschrijvingen
Elke activiteit in de methode wordt beschreven 
aan de hand van onderstaande onderwerpen. 

Uitleggen 
Met behulp van een letterlijk uit te spreken tekst, 
bij voorkeur tegelijkertijd met een voorbeeld, 
wordt de activiteit uitgelegd. De letterlijk uit te 
spreken tekst is lichtblauw weergegeven. 

Regels
Bij ‘Uitleggen’ worden de belangrijkste regels 
verteld, waarmee het spel gestart kan worden. 
Andere regels worden ingepast als de bewe-
gingssituatie daarom vraagt. De meeste regels 
staan in het lichtblauw, zoals ze letterlijk aan de 
kinderen kunnen worden verteld. Regels worden 
het liefst positief geformuleerd, waarbij het 
gewenste gedrag wordt aangegeven en niet wat 
het kind niet mag. ‘De leeuw blijft in de kooi.’ 
in plaats van ‘De leeuw mag niet uit de kooi 
rennen.’ 

Het minder vaardige kind
Succesbeleving is een van de krachtigste midde-
len om kinderen te motiveren. Hoewel de meeste 
bewegingsactiviteiten op meerdere niveaus 
worden aangeboden, kan het zinvol zijn dat de 
leerkracht individuele kinderen leerhulp biedt. Op 
die manier kan elk kind succeservaringen opdoen. 
In de methode worden bij elke bewegingssituatie 


 Uitleg krantje gooien


Veiligheid stoeien

 Uitleg stoeien
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Meer informatie over de methode 
is verkrijgbaar via www.basislessen.

nl/speelzaal, waar ook les 1 
gedownload kan worden.
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suggesties gegeven hoe de leerkracht minder 
vaardige kinderen kan helpen om een stapje 
verder te komen.

Het vaardige kind
Als de vaardige kinderen in de klaargezette bewe-
gingssituatie onvoldoende worden uitgedaagd, 
kan de leerkracht bij ‘Vaardig kind’ aanpassingen 
vinden om meer uitdaging te creëren. Bij groepen 
met veel vaardige kinderen kan de leerkracht al 
voor de les besluiten om bewegingssituaties op 
een hoger niveau in te richten.

Verrijking/verandering
Onder deze kop staan leuke suggesties om de 
bewegingssituaties te verrijken of anders aan te 
bieden. Regelmatig wordt verwezen naar  
www.basislessen.nl/speelzaal voor meer suggesties.

Het theoretisch deel beschrijft:
• overwegingen bij het aantal kinderen en de 

beschikbare ruimte
• wat te doen wanneer er teveel kinderen zijn in 

een te kleine ruimte
• overwegingen en oplossingen voor ‘het 

gedoe’ rond de lessen bewegingsonderwijs in 
een speelzaal

• de samenwerking tussen groepsleerkracht en 
vakleerkracht

• achtergrond van de methode
• veiligheid
• leerlingvolgsysteem en rapportage
• planning, met name overwegingen bij het 

samenstellen van een verantwoord jaarrooster
• kerndoelen, tussendoelen en leerlijnen. 


Verrijking verandering


Stoeien
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