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Wat is De Beweegimpuls? De Beweegimpuls is een beweeginterventie en 
monitoringstool. Eerst brengen we de fitheid op negen onderdelen in kaart met 
de Euro-fitheidstest. De resultaten laten zien welke interventie we vervolgens 

gericht in kunnen zetten om de minst scorende onderdelen te verbeteren.

HOE WERKT HET? 
De Beweegimpuls is de afgelopen 

twee schooljaren (2018-2019 en 

2019-2020) op vier basisscholen 

gedurende het hele schooljaar 

ingezet. Tijdens een schooljaar 

vindt aan het begin een 0-me-

ting plaatst, halverwege een 

tussenmeting en aan het eind 

van het schooljaar een eindme-

ting. Elke week wordt één van de 

twee gymlessen vervangen door 

Beweegimpuls-gymles zodat er 

ook ruimte blijft voor de andere 

beweegleerlijnen en voor variatie 

in de gymlessen.

Door drie testmomenten wordt 

het effect van de interventie 

gemonitord, kan er worden bij-

gestuurd en wordt de fitheid en 

motorische vaardigheden van de 

leerlingen goed in kaart gebracht. 

In de afbeelding hieronder is 

de Beweegimpuls schematisch 

weergegeven. De groene blokken 

zijn de weken waarin de vakdo-

cent LO van SWL de gymlessen 

verzorgt, de witte blokken zijn 

de weken waarin de groepsleer-

kracht de gymles zelf verzorgt, 

met de vooraf aangeleverde 

lesvoorbereidingen van de vakdo-

cent LO. 
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RESULTATEN
De Beweegimpuls laat mooie en 

zichtbare resultaten zien. We 

zien dat de scholen van de negen 

onderdelen die getest worden 

(sprongkracht, buikspieren, hand-

knijpkracht, balans, sprint- en 

uithoudingsvermogen, BMI, le-

nigheid en hand-oogcoördinatie) 

vooral verbetering nodig hebben 

op de onderdelen sprongkracht, 

hand-oogcoördinatie en uithou-

dingsvermogen. Hieronder tonen 

we een aantal resultaten van 

scholen van de afgelopen twee 

jaar. 
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RESULTATEN PRINS WILLEM ALEXANDER SCHOOL
Shuttle run test = uithoudingsvermogen test (piepjes test) 

RESULTATEN PRINS WILLEM ALEXANDER SCHOOL
Sneltikken = hand-oogcoördinatie test 
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RESULTATEN BEATRIXSCHOOL 
Shuttle run test = uithoudingsvermogen test (piepjes test) 
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EXTRA EFFECTEN
Naast deze “harde” resultaten 

zijn er ook resultaten die minder 

goed meetbaar zijn, maar wel het 

effect zijn van de Beweegimpuls. 

Dit zijn de ervaringen van de 

groepsleerkrachten en leerlingen 

zelf die met de Beweegimpuls 

hebben gewerkt. Uit de enquête 

die we afnamen onder de leer-

krachten, vermelden we hier aan 

een aantal reacties: 

VRAAG: HOE IS DE EERSTE 
PERIODE VAN DE BEWEE-
GIMPULS BEVALLEN? 
•  Leerkracht Prins Hendrik: “Het 

bevalt ons goed om op deze 

manier te werken. Het niet 

hoeven voorbereiden van eigen 

gymlessen, is voor ons een fijne 

verlichting van de werkdruk.”

•  Leerkracht Vennegotte: “Zowel 

de leerkrachten en leerlingen 

zijn erg tevreden over het ver-

loop van de weken.”

VRAAG: WAT ZIJN VOLGENS 
U DE SUCCESFACTOREN 
VAN DE BEWEEGIMPULS: 
•  Leerkracht Beatrixschool: “We 

zijn structureel, doelgericht en 

bewuster bezig met onderdelen 

die onze kinderen lastig vin-

den/minder op scoren met de 

fittest.”

•  Leerkracht Prins Hendrik: “Nieu-

we uitdagende activiteiten. Bo-

vendien is normaal een gymles 

voorbereiden iets dat je erbij 

doet of soms nog onderweg 

naar de gymzaal bedenkt, maar 

nu heb je een goed voorbereide 

les.”

•  Leerkracht Prins Willem Alexan-

der: “Het is duidelijk en makke-

lijk te doen voor de scholen, dus 

dan wordt het ook gedaan. Als 

iets heel veel extra tijd en werk 

kost, dan wordt er vaak enthou-

siast mee begonnen maar stopt 

het al snel.”

SAMENVATTEND
De beweegimpuls is een succes! 

De volgende punten maken het 

een succes:

•  Groepsleerkrachten zijn erg po-

sitief op werken met de Bewee-

gimpuls

•  Leerlingen zijn enthousiast over 

de meer gevarieerde gymlessen

•  De kwaliteit van het bewegings-

onderwijs groeit

•  Leerlingen boeken motorische 

vooruitgang 

•  Fitheid en motorische vaardig-

heden worden gemonitord 

•  Andere scholen zijn geïnteres-

seerd om ook te werken met 

de Beweegimpuls (gezien de 

huidige omvang van het project 

is hier helaas geen ruimte voor)

•  De Beweegimpuls is een be-

schreven beweeginterventie in 

database Kenniscentrum Sport*

*  Op aanraden van de Wethouder 

hebben wij het proces ingang 

gezet om van de Beweegimpuls 

een beschreven interventie te 

maken waardoor deze wordt 

opgenomen in de database van 

beweeginterventies van Kennis-

centrum Sport (voorheen NISB). 

Met trots kan ik vermelden dat 

we aan het einde zitten van dit 

proces en dit binnen een aantal 

weken hebben afgerond! 

Met al het bovenstaande in acht 

nemend zien wij goede kansen 

om het project Beweegimpuls de 

komende 5 jaar in te bedden. 

ACHTERGROND
De laatste jaren is er veel aan-

dacht voor bewegingsarmoede 

en achteruitgang in bewegings-

competenties onder kinderen. 

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 

steeds meer kinderen tussen de 9 

en 12 jaar sportblessures oplopen 

(VeiligheidNL, 2013). Kinderen 

bewegen te weinig, zitten te veel 

en spenderen veel tijd achter een 

beeldscherm (Hendriksen, 2013). 

Kinderen hebben hierdoor een 

grotere kans op overgewicht, 

chronische ziekten en blessures 

(Ekblom e.a., 2000; Hallal e.a., 

2006; Emery, 2003). Om de ge-

zondheid en fitheid onder kinde-

ren te verbeteren, wordt steeds 

meer ingezet op een gezonde 

schoolomgeving. De Gezonde 

School en JOGG van het Nationaal 

Programma Preventie is hier een 

mooi voorbeeld van. 

 

Er is een duidelijke relatie tussen 

bewegingsarmoede, verminderen-

de sportdeelname en achteruit-

gang in bewegingscompetenties. 

Bouffard e.a. (1996) laten zien dat 

zonder een bepaald niveau van 

motorische fitheid en vaardighe-

den kinderen beperkt zijn in de 

hoeveelheid en de variabiliteit 

van lichamelijke activiteit. Een 

lage fitheid kan tevens een be-

lemmering zijn om deel te nemen 

aan sport- en beweegactiviteiten. 

Elementen van fysieke fitheid, 

zoals motorische fitheid, vormen 

de basis voor complexere vaardig-

heden die nodig zijn bij sport- en 

spelactiviteiten (Hardy, 2012). 
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zoals cardiovasculaire ziekten, 

vetpercentage rond de buik en 
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res (Catley & Thomkinson, 2013; 

Ortega e.a., 2008; Ruiz e.a. 2006). 
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