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Theoretisch uitgangspunt: 

Athletic Skills Model voor een optimale talentontwikkeling

• —-Verbetert de kwaliteit van bewegen;

—-Past recente ontwikkelingen van motorisch leren toe;

—-Plaatst de vaardigheid centraal, niet sporten;

• ----Maar vaardigheden verbeteren door sporten
• (multisport en donorsport)



Grondvormen van bewegen - vaardigheden
De Schijf van 10



Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId2 is niet aangetroffen in het bestand.



Deze generatie kinderen..
spelen amper nog buiten en zitten meer stil;

hebben minder bewegingsonderwijs;

zijn minder fit zijn dan vorige generaties;

Te vroeg specialisatie in een sport

hebben meer kans hebben op blessures;  

hebben meer kans hebben op drop-outs;

kunnen slecht risico’s inschatten;

zijn ongezonder: diabetes, bloeddruk, obesitas, slechtziend;

zijn steeds minder creatief;

http://www.athleticskillsmodel.nl/


Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId2 is niet aangetroffen in het bestand.



• Multiple sports (3)

Single sport

Effect van BMO: Minder trainen, zelfde resultaat

Fransen et al (2012)

2u/wk 6u/wk

MQ





“Sporters die met 11, 13 en 15 jaar drie
verschillende sporten beoefenen hebben
significant meer kans om op nationaal
niveau uit te komen op 18e jarige leeftijd.”

Bridge & Toms, 2012

http://www.athleticskillsmodel.nl/


Meisjes die meerdere sporten doen in 
de leeftijd 10-15 jaar hebben 50% 
minder kans op blessures

Post EG, Trigsted SM, Riekena JW, Hetzel S, McGuine
TA, Brooks MA, Bell DR (2017)

American Journal of Sports Medicine

http://www.athleticskillsmodel.nl/


Diverse docenten passen dit ASM toe in het onderwijs
(ALO; HHS; diverse MBO)

Projecten tav monitoring van de kwaliteit van bewegen
(MQ-scan; 4S scan; Oog van de meester; Startvaardig voor kleuters; VU, HHS, 
Windesheim; Fontys; Hanze, Almeers Kenniscentrum Talent)

Motorisch leren: effect van materiaal gebruikt, bijvoorbeeld de reverse stick in hockey
(VU; HvA; ASM; KNHB)

Inrichten van de omgeving voor bewegingsstimulering - binnen- en buitenruimte
(VU, HvA, ASM)

Tot nu toe: 
Koppeling onderwijs en externe partners



Invloed omgeving (zaal 0) op de 
kwaliteit van bewegen en leren -
creativiteit

Talent identificatie systeem verder ontwikkelen van 
vaardigheden naar sport en beweegadvies (ASIST)

Beweegbaan voor monitoring in Voortgezet
onderwijs en Ouderen (Ouderenfonds)

Jeugd Plan Nederland- KNVB - U12/U13

Toekomst: Ambitie 2021-25



Zaal  –– living lab –
Impliciete motorische leervormen gestuurd door 
omgeving gekoppeld aan Schijf van 10 (grondvormen)
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BMO (Schijf van 10) – Leer bewegen –
inrichting van omgeving

• De volgenden stap…….. 

• het in kaart brengen van diverse vormen van impliciet leren van 
motorische vaardigheden ‘gestuurd’ door de omgevingsinrichting. 

• Vragen: Wat is de precieze invloed van variatie en de rol van de 
omgeving inrichtingen in deze? Hoe kunnen we deze nu meten? Hoe 
beïnvloed en stimuleert de inrichting de creativiteit in 
bewegingsgedrag en sporten?  
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Literatuur
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De uiteindelijk missie van het lectoraat is 
kinderen/leerlingen beter te leren bewegen 
door de toekomstige beweegprofessionals met 
nieuwe methoden en toepassingen in 
aanraking te laten komen additioneel bovenop 
de huidige gehanteerde leermethoden. 

Een beweegprofessional 2.0 
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