
 
Uitgangspunten en visie op bewegend leren  

Vooraf: 

Steeds vaker besteden scholen, naast het vak bewegingsonderwijs, meer aandacht aan het stimuleren 
van bewegen op een schooldag vanwege de mogelijke positieve effecten daarvan. Maar om welke 
effecten gaat het daarbij? En hoe zou dat bewegen er dan uit moeten zien? 

De feiten: 

Er zijn overtuigende bewijzen voor positieve effecten van bewegen op de lichamelijke en mentale 
gezondheid van leerlingen, daarnaast is onderzoek naar de effecten van bewegen op cognitieve 
prestaties in opkomst.  

Daaruit blijkt dat er geen overtuigend bewijs is dat bewegen op de korte termijn tot betere cognitieve 
uitkomsten leidt. Zowel aerobe-, coördinatie- en krachtoefeningen laten geen verbetering zien in de 
informatieverwerkingssnelheid of selectieve aandacht. Ook de duur van het beweegmoment (10, 20 of 
30 minuten) laten geen acute effecten van bewegen op de cognitieve prestaties van leerlingen in de 
klas zien. Er zijn wél bewijzen gevonden dat bewegen op de lange termijn positieve effecten geeft op 
de rekenprestaties. 

De beweegmomenten verslechteren de cognitieve prestaties van de leerlingen op de korte én lange 
termijn echter ook niet. 

Onderzoekers die wél positieve effecten lijken te meten, hebben programma’s ontwikkeld zonder de 
schoolpraktijk hier nauw bij te betrekken, waardoor ze buiten de onderzoekssetting niet haalbaar zijn. 
De behoeftes, interesses en voorkeuren van leerlingen, leerkrachten en directies zijn hierin niet 
meegenomen. 

Het is dan ook raadzaam om van bewegend leren een gezamenlijk project te maken voor leerkrachten 
én leerlingen zodat er een optimale afstemming ontstaat tussen behoefte, voorkeur en vaardigheden 
van de leerkrachten en leerlingen. 

Tot slot is in het onderwijs de wetenschap niet helder wat precies onder bewegend leren wordt 
verstaan. Aan de ene kant van het spectrum zit “minder zitten” en aan de andere kant zit de integratie 
van bewegen met schoolvakken. 

De praktijk: 

Ondanks dat de wetenschap niet eenduidig is, laten veel leerkrachten en leerlingen positieve geluiden 
horen vanuit de praktijk. Er is een flink aantal plekken waar met plezier bewegen deel wordt van het 
leerproces en het dagelijks handelen op school. Bijvoorbeeld als de motivatie bij leerlingen zakt en 
daardoor het leerrendement en de betrokkenheid lager is. Groepsleerkrachten geven aan, in hun 
zoektocht hun lessen interessanter te maken, dat juist bewegen leerlingen stimuleert en motiveert bij 
het uitvoeren van cognitieve leertaken zoals bijvoorbeeld rekenen en taal én dat ze het daardoor leuker 
vinden dan wanneer geleerd wordt zonder te bewegen.  

Verder ondersteunt bewegen een visie op leren die uitgaat van dat leren start vanuit bewegen: van 
grijpen naar begrijpen en van doen naar denken. Een betekenisvolle integratie van beide gebieden is 
echter ingewikkeld. 

Wat ook vaak nog in de weg zit is de aanname dat leerlingen het beste en meeste leren als ze stilzitten 
aan hun bureau. 

In de praktijk valt nog meer op dat de afwegingen die leerkrachten maken in hun keuzes binnen 
bewegend leren niet altijd navolgbaar zijn. Soms zijn de beweegmomenten zeer intensief, dan weer 



 
gericht op groepssamenwerking en weer een anderen keer gericht op plezier hebben. Dit heeft te 
maken met dat leerkrachten niet helemaal helder hebben waarom ze bewegend leren. Er zit geen 
duidelijk doel achter. Zetten ze het bijvoorbeeld in om leerlingen fitter te maken, ze zich fijner te laten 
voelen, voor betere concentratie of voor de sociale cohesie in de groep? Blijkbaar is bewegen op veel 
manieren te gebruiken. Het is dan ook interessant om te kijken naar hoe bewegend leren zo krachtig 
en betekenisvol ingevuld kan worden. 

De Calo: 

De LO-opleiding van de Calo leidt studenten op om zo goed mogelijk bewegingsonderwijs te geven in 
de gymzaal. Daarnaast vervullen veel LO’ers in het werkveld een rol in het neerzetten van een 
beweegrijke omgeving naast de les bewegingsonderwijs. Bewegend leren gaat over dat bewegen 
náást de les bewegingsonderwijs. 

De huidige vragen rondom bewegend leren bieden de Calo een uitgelezen kans om het thema een 
zetje in de goede richting te geven. Het is duidelijk dat leerkrachten en leerlingen plezier hebben bij 
bewegend leren en dat bewegen leerlingen motiveert bij het uitvoeren taal- en rekentaken. De Calo kan 
mede bepalen aan welke kwaliteiten het bewegen in het bewegend leren zou moeten voldoen. Zo heeft 
bijvoorbeeld een simpele beweging van ledematen in de ruimte (een squat maken of op je stoel 
klimmen) minder waarde dan het aangaan van een mikuitdaging. De puzzel zit in het zo optimaal 
mogelijk koppelen van bewegen en leren, waarbij de taken niet te spannend of moeilijk zijn. Ook 
kunnen afwegingen gemaakt worden in of het bewegen tijdens, voor of na de taal- of rekentaak wordt 
gedaan.  

Vragen: 

Meedenken en werken aan het bewegend leren roept nieuwe kennis én nieuwe vragen op. Deze vragen 
nodigen ons uit tot een dialoog met elkaar en mensen van buiten de Calo. Op dit moment zijn de 
volgende vragen relevant: 

• Als twee taken gecombineerd worden, welke is dan dominant? Het hoofddoel is immers 
leidend in het inrichten van de leersituatie. En is het nodig om zo sec te ordenen op één 
hoofddoel?  

• Voor welke leerlingen is bewegend leren (of activiteits- en ervaringsgericht leren) het meest 
geschikt? Voor alle leerlingen of meer voor in zorgverbreding? 

• Een “beweegcoördinator” die verantwoordelijk is voor de implementatie en evaluatie van 
bewegend leren wordt genoemd als belangrijke factor voor het succes van extra bewegen op 
school. Wie is die “beweegcoördinator”, wat moet die kunnen en wat betekent dat voor het LO-
programma van de Calo? 

• Als leerlingen niet gemotiveerd zijn voor taal en rekenen. Dan ligt dat aan de wijze waarop die 
vakken worden aangeboden. Moet bewegen dan gebruikt worden ter compensatie voor 
zwakke taal- en rekenmethodes? 

• Bewegend leren en vakintegratie hebben veel met elkaar te maken. Hoe betrekken we experts 
op het gebied van rekenen en taal bij het vormgeven van bewegend leren als bewegen gezien 
kan worden als didactische versterking (bijv. Engelse mikspelletjes spelen ipv Engelse 
computerspelletjes)? 

• Bewegend leren is een herkenbaar containerbegrip geworden. Welke term houdt ons ermee 
verbonden, maar laat ook zien dat we kleur bekennen?  
Bewegen als middel voor leuker leren? Bewegen als didactisch hulpmiddel? 

• Hoe maken we een opbouw in complexiteit in bewegend leren, zodat groepsleerkrachten een 
opleidingsleerlijn leren-bewegend leren kunnen krijgen? 

  


