
De motorische ontwikkeling 
van kinderen en jongeren 
holt achteruit
Het is inmiddels overtuigend aange-
toond dat voldoende bewegen een 
positief effect heeft op verschillende 
aspecten van fysieke en mentale 
gezondheid (Gezondheidsraad, 2017). 
Toch voldeed slechts 47 procent van 
de Nederlanders van 4 jaar of ouder 
aan de Beweegrichtlijnen in 2021 
(Leefstijlmonitor CBS, 2021). 

Uit onderzoek weten we ook dat 
de motorische vaardigheid een 
belangrijke voorspeller is of iemand 
voldoende beweegt (Stodden et al., 
2008). En dat geldt zowel voor het 
huidige bewegen als voor het toe-
komstige bewegen (Barnett et al., 
2009). Het ontwikkelen van goede 
motorische vaardigheden is een 
enorm belangrijke bouwsteen voor 
een leven lang bewegen. Toch zie je 
dat de motorische vaardigheden van 
Nederlandse kinderen al decennia 
lang achteruit gaan (o.a. Mombarg et 
al., 2021).

Goed ontwikkelde motorische 
vaardigheden komen dan ook niet 
‘zomaar’ aanwaaien. Voor een goede 
motorische ontwikkeling moet 
voldoende, maar ook voldoende 
uitdagend en gevarieerd bewogen 
worden. En dat gaat eigenlijk al mis 
bij baby’s. We weten dat het goed is 
voor de motorische ontwikkeling om 

minimaal een half uur per dag op 
de buik te gaan liggen, maar baby’s 
worden steeds vaker in wippertjes en 
stoeltjes gelegd. En waar peuters vroe-
ger de wereld ontdekten door overal 
op te klimmen en klauteren, worden ze 
nu eerder achter een tablet of telefoon 
gezet, als digitale oppas. Daarnaast zie 
je dat kinderen de afgelopen jaren veel 
minder zijn gaan buitenspelen. Dat kan 
komen doordat er minder mogelijkhe-
den zijn om buiten te spelen, maar ook 
omdat ouders het minder stimuleren 
en omdat er voldoende alternatieven 
zijn zoals die telefoons en tablets. 
 
Breed Motorisch 
Ontwikkelen als sleutel tot 
sport- en beweegdeelname
Om voldoende motorisch vaardig 
te worden moet voldoende, goed 
en gevarieerd bewogen worden. De 
basisgedachte van het verzorgen van 
een brede motorische basis komt in 
verschillende concepten naar voren, 
zoals bij het ontwikkelen van physical 
literacy, het Athletic Skills Model en 
uiteraard het onderliggende basisdo-
cument in het bewegingsonderwijs. 

Het onderliggende theoretische 
concept is dat er verschillende fun-
damentele bewegingsvaardigheden 
zijn, zoals de balans kunnen houden, 
je op verschillende manieren kunnen 
voortbewegen, het slaan, gooien en 
vangen van een bal, of juist schop-
pen of dribbelen. Hoe meer van deze 

fundamentele vaardigheden je als kind 
goed ontwikkelt, dus hoe breder de 
motorische ontwikkeling, hoe makke-
lijker je nieuwe vaardigheden eigen 
maakt. 

Als voorwaarde voor sport- en 
beweegdeelname wordt vaak gespro-
ken over de proficiency barrier: een 
vaardigheidsdrempel om met een 
bepaalde sport of activiteit mee te 
kunnen doen (De Meester et al., 2018). 
Kinderen die motorisch onvoldoende 
ontwikkeld zijn, zullen bijvoorbeeld 
minder snel meedoen met een (nieuw) 
spel op het schoolplein. Daarnaast 
kunnen kinderen met een bredere 
motorische basis makkelijk op een 
andere sport overstappen, omdat ze 
makkelijker over die vaardigheidsdrem-
pel kunnen heenstappen en eerder 
succeservaringen beleven - een 
belangrijke voorwaarden om met een 
sport door te gaan. 

Kinderen met een brede motorische 
basis sporten en bewegen meer, zijn 
vaker lid zijn van een sportvereniging, 
ervaren meer plezier in het sporten en 
bewegen en stoppen ook minder snel 
met sporten. En als ze stoppen met 
een sport, pakken ze weer eerder een 
nieuwe sport op omdat ze voldoende 
motorische bagage hebben (zie ook 
Hoofwijk et al., 2020 voor een over-
zicht). Dus het is ontzettend belangrijk 
om kinderen en jongeren niet alleen 
meer, maar ook juist heel gevarieerd 
te laten bewegen om de motorische 
vaardigheden op peil te krijgen en 
houden. 

Hoe krijgen we de jeugd 
nu echt veelzijdig in 
beweging? 
Het bewegingsonderwijs op school 
is voor heel veel kinderen de 

Van Breed Motorisch 
Ontwikkelen naar veelzijdig 
bewegen in de praktijk
Er is geen twijfel over mogelijk dat de motorische vaardig
heden van Nederlandse kinderen al decennia lang achter
uit gaan. Het Breed Motorisch Ontwikkelen (BMO) van 
kinderen is een mogelijke oplossing om deze neerwaartse 
spiraal tegen te gaan. Maar hoe krijgen we dat in de prak
tijk voor elkaar?  | Tekst Johan Koedijker en Remco Nieuwenhuis
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belangrijkste plek waar aandacht is 
voor het ontwikkelen van de moto-
rische vaardigheden, liefst van een 
bevoegde vakdocent vanaf de kleu-
ters. Leerlingen die les krijgen van een 
vakleerkracht bewegingsonderwijs 
ontwikkelen betere motorische vaar-
digheden dan leerlingen die les krij-
gen van groepsdocenten met ‘enkel’ 
gymbevoegdheid (De Kok et al., 2019). 
Toch lijkt dat alleen bewegingsonder-
wijs niet voldoende is voor veel kinde-
ren om a) voldoende te bewegen en 
b) een voldoende brede motorische 
basis te ontwikkelen. Buiten de gym-
les moet ook voldoende aandacht zijn 
voor breed motorisch ontwikkelen. 
Zo is er vanuit de sport een aantal 
mooie ontwikkelingen om kinderen 
en jongeren veelzijdiger in beweging 
te krijgen, met een mooie kans voor 
bijvoorbeeld een combinatiefuncti-
onaris om de verbinding te leggen 
tussen school en sport.

ShuffleSports 
Ook NOC*NSF signaleert de urgen-
tie voor het maatschappelijk pro-
bleem en probeert niet-sportende 
jongeren (weer) aan het sporten te 
krijgen op een manier die aansluit 
bij hun behoeftes: ShuffleSports. 
ShuffleSports is ontstaan vanuit de 
observatie dat er een grote uitval is 
in sportgedrag in de leeftijdsgroep 
12-17 jaar en dan vooral voor jongeren 
op het vmbo. Uit gesprekken met 
jongeren kwam een aantal problemen 
naar voren. Zo hebben niet-sportende 
jongeren een lager zelfvertrouwen 
over hun sportprestaties. Meedoen 
met een team dat al op een bepaald 
niveau zit is spannend. Daarnaast 
wordt het huidige sportaanbod 
veelal geassocieerd met winnen en 
verliezen, terwijl de niet-sportende 
jongeren vooral iets willen doen voor 
de gezelligheid met vrienden. Ten 
slotte willen niet-sportende jongeren 
afwisseling in wat ze doen en daarin 
zelf een keuze kunnen maken. Met 
deze problemen als uitgangspunt is 
ShuffleSports bedacht. 

Met ShuffleSports worden twee 
bestaande sporten gemixt die niet 
per se hoeven te matchen, om zo 
iets te creëren wat nog niemand 

heeft gedaan - en dus eigenlijk ook 
geen vaardigheidsdrempel is om 
mee te doen. Het gaat er dus niet 
om of je de sport kan, maar over 
samen plezier maken. Voorbeelden 
van ShuffleSports zijn trampoline 
fitness, archery tag, Laser jezelf weg 
en Hit-Volley. Na drie weken begint 
weer een nieuwe cyclus waarbij 
de doelgroep zelf met een nieuwe 
combinatie komt. Het uitgangspunt 
van ShuffleSports is niet expliciet het 
verbeteren van de motorische vaar-
digheden, maar door de unieke com-
binatie van twee verschillende spor-
ten per keer en elke drie participatie 
weken weer een nieuwe combinatie, 
is ShuffleSports eigenlijk bij uitstek 
geschikt als vorm om aan veelzijdig 
bewegen te doen. 

Op dit moment bieden de buurt-
sportcoaches in Almere en Kerkrade 
het aanbod aan. De vakleerkracht is 
vooral de coördinator op school. Dit 
werkt op beide plekken er goed en 
biedt dus ook kansen voor andere 
gemeenten. Komend schooljaar gaat 
ShuffleSports opschalen naar twintig 
scholen, waarvan er in combinatie 
met Special Heroes, ook een aantal 
scholen binnen het speciaal onder-
wijs valt. Daarnaast zou het concept 
mogelijk ook breder ingezet kunnen 
worden op sportverenigingen, bso’s, 
of naschools aanbod op de basis-
school, waarbij kinderen en jongeren 
op een laagdrempelige manier van 
een heel veelzijdig beweegaanbod 
gebruik kunnen maken.

BMO op de sportvereniging 
Ook is vanuit verschillende sport-
bonden steeds meer aandacht voor 
een brede motorische basis voor 
kinderen. Zo hebben vier sportbon-
den (hockey, gymnastiek, voetbal en 
volleybal) een unieke samenwerking 
in het project ‘BMO Vaardige gene-
ratie’ waarin expliciet aandacht is 
voor breed motorisch ontwikkelen. 
Dus niet focussen op de eigen sport, 
maar kinderen laten kennismaken 
met verschillende sporten en nieuwe 
beweegvaardigheden. 

Dat kan doordat verschillende bon-
den programma’s doorontwikkelen 
om het trainingsaanbod meer breed 
motorisch te maken en verenigingen 
en trainers te stimuleren om dit in 
extra trainingen ook aan te bieden. Zo 
zijn verschillende jeugdprogramma 
van een aantal bonden ‘gescand’ 
door experts om te zorgen dat deze 
programma’s zoveel mogelijk fun-
damentele bewegingsvaardigheden 
bevatten. Voor veel sporten zijn er 
vanuit de bonden mooie program-
ma’s beschikbaar die juist richten op 
veelzijdig bewegen. 

Daarnaast zijn er afgelopen jaar ook 
verschillende tools gelanceerd, waar-
onder de inspiratiegids BMO en de 
handleiding nijntje Beweegdiploma. 
Ook kunnen verschillende organi-
saties en verenigingen de handen 
ineenslaan. Dit kan door het uitwis-
selen van trainers vanuit een andere 
sport, of het gezamenlijk aanbieden 
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van een multisportprogramma dat 
voor leden van meerdere verenigin-
gen toegankelijk is.

Kortom, een brede motorische basis 
is een essentiële bouwsteen voor een 
leven lang bewegen. Dat is niet alleen 
de verantwoordelijkheid van het 
bewegingsonderwijs, maar ook van 
de georganiseerde sport, de BSO’s 
en de ouders of verzorgers. Samen 
moet een omgeving ingericht wor-
den waardoor we kinderen stimuleren 
en uitdagen om meer en gevarieer-
der te bewegen. •

inspiratiegids BMO

bit.ly/3DDaJe6

handleiding nijntje Beweegdiploma

bit.ly/3QTCtOB
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