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Woord vooraf
Waarom dit boek?
Werken met kleuters is een vak apart en bewegingsonderwijs is een apart vak. Die twee gecombineerd verdienen een eigen boek. Een bunde-
ling van veel bestaande theorie over kleuters, over het hoe en waarom van bewegingsonderwijs en vooral over het vakkundig bewegen met 
kleuters. De oorspronkelijke vraag voor dit boek komt bij de pabo’s vandaan, waar iedere student die afstudeert bevoegd is om gym te geven 
aan kleuters. Eindelijk een boek met de kennisbasis als uitgangspunt en aangevuld met basiskennis in een boek samengevoegd: Beter spelen 
en bewegen met kleuters.

Doelgroep
Naast pabostudenten is dit boek ook zeker geschikt voor een studie aan sportopleidingen als de ALO of MBO Sport en bewegen (CIOS). Groeps-
leerkrachten en vakleerkrachten bewegingsonderwijs die al voor de klas staan, kunnen het gebruiken als verdieping of als naslagwerk. Dit boek 
voorziet ook in de behoefte aan specifieke kennis voor fysiotherapeuten, pedagogen en bewegingsagogen die (gaan) werken met het jonge 
kind.

Visie in dit boek: uitgangspunten
Kleuters leren al spelend zichzelf en de wereld om hen heen kennen en begrijpen. De negen criteria voor een goede bewegingsles, zoals be-
schreven in dit boek, bieden jou als leerkracht de handvatten om tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kleuters. Tel de ‘leerkracht’ 
van het kind op bij jouw eigen ‘leerkracht’ in een les bewegingsonderwijs met kleuters en ontwikkeling en plezier zullen de uitkomst zijn. De 
diversiteit in een groep 1-2 is groot. Door uit te gaan van de totale ontwikkeling van de kleuter en de mogelijkheid te bieden tot impliciet leren 
draagt het bewegingsonderwijs bij aan het vormen van zelfredzame en autonome individuen. En ja daar hoort een blauwe plek of wat tranen 
zeker bij.

Beter spelen en bewegen met kleuters – de samenvatting
In deze E-bookversie is van elk hoofdstuk een korte samenvatting gegeven; beknopt en to-the-point waarmee de rode lijn van het boek dui-
delijk naar voren komt.
Deze samenvatting is ook prima te gebruiken voor het boek ‘Bewegingsonderwijs met kleuters’ omdat de tekst van beide boeken vrijwel het-
zelfde is. De overeenkomsten en verschillen staan op een rij op de site www.bewegingsonderwijsmetkleuters.nl  (doorkliklink van maken)

Veel plezier,
Het THEMA-team 
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Hoofdstuk 9 Het bewegingsonderwijs in de organisatie

Het volgende bespreken we in hoofdstuk 9; Welke plek neemt het bewegingsonderwijs met kleuters in bij jou op school? Het is de verant-
woordelijkheid van de directie om in samenspraak met het team hier vorm en richting aan te geven.

9.1 Het speellokaal
Een intensief en veilig gebruik van het speellokaal voor de oorspronkelijke doelgroep, namelijk peuters en kleuters, vraagt om een visie op 
bewegingsonderwijs. Door een plan te maken met daarin een vast rooster, regels en afspraken over het gebruik van het speellokaal, wordt dit 
gebruik vastgelegd. Dit vraagt ook afspraken over wel of geen gebruik van gymkleding en gymschoenen en wat doen we met lange haren en 
brillen?
In een meerjarenplan voor de inrichting van het speellokaal kan je als school gebruikmaken van de praktische tips voor de aanschaf van grote 
en kleine materialen. Door de materialen regelmatig te laten keuren en het belang van hygiëne op waarde te schatten, creëer je een veilig en 
optimaal speel- en leerklimaat. Sommige scholen gymmen met kleuters in de grote gymzaal. De grote gymzaal biedt naast voordelen, zeker 
ook nadelen voor kleuters.

9.2 Jaarplanning bewegingsonderwijs
Het opzetten van een jaarplanning voor bewegingsonderwijs geeft houvast in de voorbereiding van de bewegingslessen. Door voor tien we-
ken steeds vier activiteiten uit te werken en dit vier periodes te herhalen, bied je voldoende variatie en herhaling voor zowel de leerkracht als 
de kleuters. Bij het opzetten van een jaarplan kun je als school gebruikmaken van een bestaande methode bewegingsonderwijs. 
Vijf methodes worden aan de hand van een vaste opzet nader besproken. De uitwerking van het viertal bronnenboeken heeft weer een eigen 
indeling en clustering van activiteiten. Bronnenboeken zijn goed te gebruiken als naslagwerk en als aanvulling op een gekozen methode.

9.3 Zorgverbreding en passend onderwijs
Op de kleuterleeftijd manifesteren zich al de speciale onderwijsbehoeften per individu. Het is een grondrecht om te mogen ‘zijn wie je bent’ 
en als school bepaal je daarin de ruimte die er is om verschillend te zijn: Val je op of val je uit? Ga je als school het verschil ten opzichte van 
het gemiddelde wegwerken of respecteer en waardeer je de verschillen?
Door de invoering van passend onderwijs wordt handelingsgericht werken steeds belangrijker. Bij het toepassen van de cyclus van hande-
lingsgericht werken ligt de nadruk op mogelijkheden van het kind. In het doorlopen van de vier fases begeleidt de leerkracht het kind om van 
belemmeringen mogelijkheden te maken.



15

Hoofdstuk 10 Bewegen in de brede context
In de loop van het schooljaar zijn er heel wat momenten waarop bewegingsactiviteiten worden aangeboden buiten de reguliere lessen bewe-
gingsonderwijs. Als teamlid krijg je hier mogelijk mee te maken in werkgroepen of commissies. Hoofdstuk 10 geeft duidelijkheid over wat er 
binnen de brede context valt op een basisschool.

10.1 De brede context begrensd
Als leerkracht op een basisschool ben je, naast verantwoordelijk voor je eigen groep in de klas, ook betrokken bij activiteiten voor de overige 
leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. De theorie over de verschillen in psychomotorische ontwikkeling wordt ook vertaald naar de prak-
tijk op het plein, in de klas en in de gymzaal. 
De genoemde ontwikkelingstaken per leeftijd bieden de leerkracht handvatten in de begeleiding van de leerlingen. In en rond het schoolge-
bouw zijn er meerdere ruimtes waar bewogen kan worden. Als school kan je gebruik maken van openbare en commerciële locaties rondom 
de school voor het brede sport- en spelaanbod.
Als leerkracht van groep 1 en 2 is het belangrijk om de doorgaande lijn binnen de leerlijnen en bewegingsactiviteiten tot en met groep 4 te 
kennen. Wat moeten kleuters gemiddeld kunnen, kennen of hebben ervaren als ze naar groep 3 gaan? Waar wordt naartoe gewerkt? In de 
onderbouw ligt de nadruk op basisvaardigheden. Bij de hogere groepen worden de vaardigheden steeds complexer door de verbinding met 
andere leerlijnen en combinatie met andere bewegingsactiviteiten.

10.2 Het schoolplein nader bekeken
Het schoolplein neemt een belangrijke plek in binnen de organisatie. Iedere groep komt dagelijks buiten. Voor zowel het kleuterplein als het 
grote speelplein zijn meerdere overwegingen te maken bij de inrichting en de aanschaf van de materialen. Kies je als school voor natuur, 
sport, spel of een combinatie hiervan? Gaat de school mee in de trend van het ‘Gezonde speelplein’, een ‘groen’ schoolplein of bijvoorbeeld 
een Zoneparc? Door het schoolplein als verlengstuk van de gymzaal te gebruiken worden zowel de leerlijnen, de activiteiten als de materialen 
naar buiten gebracht

10.3 Sport- en spelactiviteiten schoolbreed
In en rondom een basisschool worden meerdere beweegactiviteiten en evenementen georganiseerd. De school kan hierin zelf initiatiefne-
mer zijn, al dan niet vanuit de verlengde schooldag of brede school. Daarnaast is er veelal ook een aanbod vanuit de gemeente en wordt de 
school jaarlijks benaderd voor landelijke evenementen, zoals Koningsdag. Door eigen initiatieven en het overige aanbod langs de zes criteria 
te leggen, weet je als school of de activiteit geschikt is voor alle deelnemers en niet slechts voor een select groepje.
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Beter spelen en bewegen met kleuters, van kennisbasis tot basiskennis’, is een rugzak vol praktische tips en theoretische 
kennis om een goede bewegingsles te kunnen verzorgen.
Het lezen en toepassen van de kennisbasis helpt je bij het voorbereiden, verzorgen en evalueren van de lessen bewegings-
onderwijs specifiek met kleuters. Daarnaast biedt dit boek jou de mogelijkheid om je verder te verdiepen in basiskennis 
over kleuters, jouw mogelijkheden als leerkracht in het speellokaal en de visie op bewegingsonderwijs binnen de school-
organisatie. Ieder hoofdstuk wordt geïllustreerd met veel foto’s, overzichtelijke tabellen en figuren. Door de vele praktijk-
voorbeelden gaan de lessen bewegingsonderwijs met kleuters echt leven.

Meer informatie over beter spelen en bewegen met kleuters en bewegingsonderwijs met het jonge kind kun je vinden op: www.
beterspelenenbewegenmetkleuters.nl 
 
Meer info?  
Mail naar info@spelenmetgedrag.nl
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