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Inleiding  

Kinderen die voldoende en gevarieerd bewegen, ontwikkelen een betere basis aan 

motorische vaardigheden (1). Kinderen die beter kunnen bewegen, hebben meer plezier 

in bewegen. Als kinderen meer plezier in bewegen hebben, gaan ze vaker bewegen (2), 

wat een positief effect heeft op hun gezondheid (3), maar ook op hun welbevinden (4) 

en hun zelfvertrouwen (5). Bovendien groeien fysiek actieve kinderen uit tot fysiek 

actieve (jong) volwassenen (6). Een leven lang gezond blijven en met plezier blijven 

bewegen, begint al op jonge leeftijd met goed leren bewegen en met de ontwikkeling 

van een goede motoriek.  

 

In het project Gymmermansoogproject ontwikkelde het lectoraat in samenwerking met 

de gemeente Amsterdam de ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek voor kinderen 

met een ernstige achterstand in motoriek.  

De ondersteuningsroute begint met de signalering van de achterstand door de 

vakleerkracht bewegingsonderwijs door middel van het toepassen van de 4 

Vaardighedentest (7). Een stoplichtmodel geeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs 

inzicht in de kinderen die zich leeftijdsconform ontwikkelen (groen), kinderen die een 

matige motorische achterstand hebben (oranje) en kinderen met een ernstige 

motorische achterstand (rood). Vervolgens overlegt de vakleerkracht samen met de 

intern begeleider en eventueel groepsleerkracht de lastvraag van de kinderen met een 
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motorische achterstand. Na consultatie met de ouders wordt besloten het kind met 

ernstige motorische achterstand door te verwijzen naar de jeugdarts, die kan 

doorverwijzen naar een kinderarts of kinderfysiotherapie.  

 

Doelstelling  

 

Doelstelling van het project Gymmermansoog, o.a.1: 

Een ondersteuningsroute bewegen en motoriek ontwikkelen voor kinderen met 

een ernstige motorische achterstand. 

 

Methode  

 

De ondersteuningsroute is toegepast op 30 scholen in de stadsdelen Nieuw-West en 

Zuid-Centrum en is iteratief tot stand gekomen. Er zijn twee ronden (schooljaren) 

geweest waarin kinderen uit groep 3 zijn getest met de 4 Vaardighedentest. Deze test 

werd afgenomen door het MAMBO-meetteam 2  of door de vakleerkracht 

bewegingsonderwijs zelf. De kinderen met een ernstige motorische achterstand gingen 

een traject in van zorg buiten de school.  

 

De resultaten van het kwalitatieve onderzoek zijn verkregen via: 

- Twaalf interviews, afgenomen bij vakleerkrachten bewegingsonderwijs; 

- Drie interviews, afgenomen bij intern begeleiders;  

- Enquêtes onder vakleerkrachten bewegingsonderwijs (N=30), intern 

begeleiders (N=9) en jeugdartsen (N=7). 

 

In zowel de enquête als in de interviews werd gevraagd hoe de professional het traject 

tot nu toe had ervaren en waar volgens hen problemen/oplossingen in de 

ondersteuningsroute bewegen en motoriek zitten. Alle interviews en de enquêtes hebben 

bijgedragen aan het in kaart brengen van de knelpunten en hebben daarmee geholpen 

om de ondersteuningsroute beter te maken. 

De interviews zijn geanalyseerd met behulp van het programma MAXQDA 2018.  

 
1 Een andere doelstelling was een meetinstrument dat veelvuldig in de praktijk wordt gebruikt 

onderzoeken op validiteit, betrouwbaarheid en het vaststellen van de afkapwaarden. Tim van 

Kernebeek gaat 7 oktober 2020 promoveren op dat thema (8).  

2 Meten Amsterdamse Motoriek BasisOnderwijs 
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Resultaten  

 

Figuur 1: Effect ondersteuningsroute 

In totaal hebben 1524 kinderen de 4-vaardighedentest gedaan. Van die 1524 kinderen 

scoorden 85 kinderen rood. Een deel van die kinderen heeft de gehele route doorlopen 

en heeft specialistische ondersteuning en zorg ontvangen. In totaal is aan het einde 

van schooljaar bij 43 van de 85 kinderen een her-test gedaan, waaruit bleek dat 51% 

van die kinderen een verbetering in motoriek liet zien. Van de 22 ‘rode’ kinderen 

scoorden 7 ‘groen’ en 15 kinderen ‘oranje’ (figuur 1). 

 

Conclusie & Implicaties  

De professionals betrokken in de ondersteuningsroute zien het belang van goede 

ondersteuning op maat voor elk kind. Nog niet elk kind krijgt die ondersteuning. Het 

blijkt voor professionals lastig om in contact te komen met elkaar. Daarnaast vinden ze 

het moeilijk ouders te bereiken en ze het belang van een goede motorische 

ontwikkeling te laten inzien. De samenwerking tussen en binnen de disciplines 

(onderwijs en zorg) kan beter. Als de vakleerkracht bewegingsonderwijs bijvoorbeeld 

meer contact heeft met de kinderfysiotherapeut en ze samen kennis kunnen 

uitwisselen, dan versterkt dat elkaar.  
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