
Bewegend leren: vragen & antwoorden

Bewegend leren kan onderdeel uitmaken van de actieve school-
dag: het is een manier om meer bewegen in de les te integreren. Bij 
bewegend leren wordt bewegen gecombineerd met lesinhoud zoals 
rekenen of taal. De meeste docenten zien bewegend leren als een 
middel om het leerproces in de kernvakken te onder steunen of om 
tot (betere) leerprestaties te komen1. 

Bewegend leren is anders dan een beweegtussendoortje (energizer). 
Bij energizers zijn leerlingen niet met lesinhoud bezig - docenten 
kunnen energizers tussen de lessen of les onderdelen inzetten om 
zitten te onderbreken2.

1

Wat is bewegend leren?
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Waarom zou je bewegend leren inzetten?

Meer bewegen: Als je bewe -
-gend leren inzet, bewegen 
kinderen meer - vergeleken  
met traditionele (lees: zittende)  
lessen3,4,5. Voldoende en ge-
varieerd bewegen levert een 
belangrijke bijdrage aan een 
gezonde ontwikkeling van  
kinderen, zoals de motori-
sche ontwikkeling en talrijke 
aspecten van de lichamelijke 
gezondheid. Denk bijvoorbeeld 
aan sterkere spieren en botten 
en het voorkomen van ziekte  
en overgewicht6.

Kinderen vinden bewegend leren 
leuk: Leerlingen vinden bewe-
gend lessen leren meestal leuker 
dan reguliere lessen10,11. Ook 
ervaren leraren in Nederland dat 
bewegend leren een positieve 
bijdrage levert aan de motivatie 
van leerlingen om naar school  
te gaan1.

Minder zitten: Kinderen brengen ongeveer twee derde van  
de schooldag zittend in de klas door8. Dat maakt het lastig om 
voldoende te bewegen (minimaal één uur per dag volgens de 
beweegrichtlijn9). Bewegend leren zorgt ervoor, ook volgens 
leerkrachten in Nederland, dat kinderen minder tijd zittend 
doorbrengen1. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling: Bij sommige activiteiten 
van bewegend leren moeten kinderen samen werken. Volgens 
leerkrachten leren leerlingen hierdoor van elkaar en leren ze 
samen werken9.

Betrokkenheid bij de les: Bewegend 
leren gaat niet ten koste van de 
leerprestaties3,7. Kinderen die bewe-
gen in de klas, door bewegend leren 
of beweegtussendoortjes, kunnen 
zich zelfs langer concentreren3. Ook 
leraren in Nederland ervaren dat 
bewegend leren de concentratie en 
aandacht van leerlingen in de klas 
verbetert1.
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Vormen
Er zijn meerdere manieren om bewegend 
leren in te zetten. Een veelgebruikte manier 
is door bewegen in de schoolvakken te inte-
greren. Denk bijvoorbeeld aan ‘tafeljoggen’, 
waarbij leerlingen de rekentafels oefenen 
terwijl ze op de plaats joggen. Of aan een 
spellingestafette of een Zweeds loopspel, 
waarbij er diverse vragen verspreid liggen. 
Leerlingen rennen van de ene naar de 
andere vraag en proberen ze samen op te 
lossen. Deze variant is op bijna oneindig 
veel manieren in te zetten bij verschillende 
vakgebieden. 

Locaties
Bewegend leren kan ook buiten het klas-
lokaal plaatsvinden, waardoor nog meer 
ruimte en mogelijkheden ontstaan voor 
activiteiten. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld 
op het schoolplein een afstand van 20 me-
ter op twee manieren lopen. De eerste keer 
binnen één minuut en de tweede keer bin-
nen 30 seconden. Zo leren ze op een andere 
manier over het concept van snelheid. Ook 
kunnen docenten ervoor kiezen bewegend 
leren bij de hele klas of een kleinere groep 
in te zetten. 

Balans houden
De nadruk van de activiteiten is niet altijd 
het cognitieve leerproces, maar soms ook 
het motorische leerproces. De leerkracht 
kan tussen simpele en complexere bewe-
gingen kiezen. Met simpele bewegingen, 
zoals springen en joggen, leg je de nadruk 
op cognitieve leerprocessen en zet je bewe-
gen vooral als middel in om te leren. Met 
complexere bewegingen, zoals jongleren, 
kun je bewegen ook als doel inzetten (beter 
leren bewegen). Een goed evenwicht tussen 
de complexiteit van de beweging en de com-
plexiteit van de cognitieve taak is belangrijk. 
Wanneer de beweging te moeilijk wordt, 
kan dit ten koste gaan van wat de leerlingen 
moeten leren, omdat ze te veel aandacht 
aan de uitvoering van de beweging moeten 
besteden. 

Organiseren
Tot slot kiest de docent hoe complex de 
organisatie van de activiteit is. Er bestaan 
activiteiten en programma’s die meer 
ervaring vereisen, maar er zijn ook tal van 
activiteiten die geschikt zijn voor docenten 
die net met bewegend leren beginnen. Het 
is belangrijk om te kiezen voor activiteiten 
die bij jouw ervaring en voorbereidingstijd 
passen. Ook kun je de expertise van col-
lega’s gebruiken, bijvoorbeeld de vakleer-
kracht bewegingsonderwijs. Zij kunnen met 
je meedenken over (het organiseren van) 
geschikte beweeg activiteiten en hoe je 
deze voor elk kind passend kan maken.

Een goed even-
wicht tussen de  
complexiteit van 
de beweging en de  
complexiteit van 
de cognitieve taak 
is belangrijk

Hoe kun je bewegend leren inzetten?
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Wat is er nodig om bewegend leren goed toe te passen?

Planning en routine

Een goede planning en routine zijn belangrijk. 
Hierdoor kost het minder moeite om lessen 
bewegend leren regelmatig uit te voeren. De 
activiteiten goed inbedden in het curriculum 
kan ook helpen12. Maar dit is niet zomaar 
gedaan. Het is belangrijk jezelf tijd te gunnen 
als je met bewegend leren begint: simpel 
beginnen en in kleine stappen vooruit. Je 
moet erop voorbereid zijn dat een activiteit 
anders kan uitpakken dan verwacht. Zie dit als 
een leermoment, niet als falen. Daarom is het 
belangrijk om klein te beginnen. Bijvoorbeeld 
met een korte, simpele activiteit bij één vak 
(zoals rekenen). Later kun je dit dan uitbrei-
den.

Draagvlak

Een van de belangrijkste randvoorwaarden 
om bewegend leren structureel te gebruiken 
is draagvlak. Draagvlak kan van meerdere 
bronnen komen: de leerlingen, de collega’s 
en de directie. Als leerlingen enthousiast zijn, 
helpt dat docenten om bewegend leren goed 
toe te passen9,12 . Ook successen en knelpun-
ten delen met collega’s kan leerkrachten hel-
pen13,14. Zo voelen ze zich gesteund en kunnen 
ze van elkaar leren. 

Draagvlak vanuit de directie is erg belangrijk 
voor de structurele inbedding van bewegend 
leren op school. Hierbij is een aantal aspecten 
van belang: 1) dat de school een gezamenlijke 
visie heeft op bewegend leren of bewegen 
op school in het algemeen; 2) dat de directie 
hiervoor aandacht heeft en houdt; en 3) dat 
de directie het personeel (extra) tijd geeft 
voor bewegend leren (dingen uitzoeken en 
uitproberen)13,14.

Voorbeelden en inspiratie

Voorbeelden en middelen voor lessen 
bewegend leren (zoals materiaal, digitale 
platforms, extra training) zijn twee van de 
grootste behoeftes van docenten1. Gelukkig 
zijn veel voorbeelden en middelen al beschik-
baar of in ontwikkeling. Er bestaat bijvoor-
beeld een gratis e-learning Bewegend Leren. 
Met scholing investeer je in jezelf en bouw 
je (meer) vertrouwen in je eigen vaardighe-
den op, zodat je bewegend leren beter kunt 
toepassen12,14. Ook wordt in 2022 het platform 
Bewegend Leren gelanceerd, een overzicht 
van al het aanbod aan activiteiten, program-
ma’s en scholing op het gebied van bewegend 
leren. 

https://www.activateyourclass.eu/e-learning/
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