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Samenvatting

Inleiding
De School in Beweging (DSiB), voorheen Grootegast in Beweging, is de naam van het 
Beweegplan van de gemeente Westerkwartier.
Doel van DSiB is kinderen vanaf 2 jaar t/m groep 8 primair onderwijs op school en 
peuterspeelzaal meer en gevarieerder te laten bewegen.
De School in Beweging sluit aan bij landelijke besluitvorming, zoals het Preventieakkoord en 
het Landelijk Sportakkoord, waarbij de pijler ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’ uitgelicht 
wordt.

Opzet en doelstelling
Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken vindt de coaching en het beweegaanbod op de 
basisscholen plaats. Onder schooltijd wordt namelijk 96% van de doelgroep bereikt. De 
jongere kinderen worden via SKSG-peuterspeelzalen bereikt. 17 basisscholen en 3 SKSG-
peuterspeelzalen hebben de afgelopen vijf jaar deelgenomen met in totaal ca. 1.200 kinderen. 
Het zwaartepunt lag bij de scholen in Grootegast maar wordt nu uitgebreid naar de hele 
gemeente Westerkwartier.

Projectaanpak
Monitoring: meten is weten!
Bij aanvang van De School in Beweging is op alle deelnemende scholen de Beweegscan 
afgenomen om het beweegklimaat in beeld te brengen. 
Naast de Beweegscan is er een nulmeting uitgevoerd bij alle deelnemende kinderen met 
behulp van de 4 Skills Test (Stroes & Van Gelder). De 4 Skils Test is jaarlijks herhaald.
Om tot een gestructureerde aanpak te komen van van het beweegklimaat en eventuele 
verbetering daarvan, wordt gebruik gemaakt van de Beweegpiramide. De Bovenschoolse 
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs heeft beweegactiviteiten ontwikkeld op het schoolplein, bij 
de les bewegingsonderwijs en in de klas. Ook zijn directie en groepsleerkrachten gecoached.

Ouderbetrokkenheid
Ouders/verzorgers hebben informatie over DSiB ontvangen via de schoolnieuwsbrieven, de 
lokale kranten en de Facebookpagina De School in Beweging.

Organisatie
De School in Beweging is een opdracht van de gemeente Westerkwartier en wordt uitgevoerd 
door vier projectleden. Opdrachtnemer is Astrid Witte als projectleider.

Resultaten
Na vier jaar De School in Beweging is de dalende tendens wat betreft motorische vaardigheden 
omgebogen naar een positieve kant: van 30% bij de nulmeting naar 46% in 2020. Scholen 
en peuterspeelzalen zijn unaniem enthousiast over deze integrale, gestructureerde 
projectaanpak. Jammer genoeg heeft de Corona pandemie en de daaruit voortvloeiende 
maatregelen geen goede invloed gehad op de motorische vaardigheden.  Het laatste jaar 
waren de kinderen thuis of mochten externen niet op de school komen. Het effect van dat 
laatste jaar is verontrustend: op alle scholen is de motorische vaardigheid met 1- 1,5 jaar 
teruggelopen naar gemiddeld 36%.
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Inleiding

De School in Beweging (DSiB) is de naam voor het Beweegplan van de gemeente 
Westerkwartier. Het is de opvolger van het project Grootegast in Beweging na de 
gemeentelijke herindeling en de vorming van de gemeente Westerkwartier in 2019.
Doel van DSiB is kinderen van 2-jarige leeftijd tot en met groep 8 van het basisonderwijs op 
school en op de peuterspeelzaal meer en gevarieerder te laten bewegen. Daarmee zullen 
de motorische vaardigheden toenemen, die op hun beurt zorgen voor meer plezier in sport 
en bewegen. Dit zal bijdragen aan een gezonde leefstijl en aan hun fysieke en geestelijke 
zelfvertrouwen. Kinderen die graag bewegen blijven dat ook op latere leeftijd beter en langer 
volhouden.
DSiB sluit aan bij landelijke, regionale en lokale besluitvorming, zoals het Preventieakkoord 
(dat o.a. maatregelen behelst tegen overgewicht en obesitas, het beter toegankelijk maken 
van sport en bewegen voor bredere groepen in de samenleving e.d.) en het Landelijk 
Sportakkoord, waarbij de pijler ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’ wordt uitgelicht.

Historie

In 2012 is het project ‘Grootegast Spelenderwijs in beweging’ gestart met behulp van een 
Sportimpulssubsidie. Dit tweejarige project had als doelstelling de motorische vaardigheden 
van kinderen vanaf 2 jaar t/m groep 2 van het basisonderwijs te bevorderen. Het resultaat van 
dit project werd positief gewaardeerd: kinderen werden motorisch vaardiger en de scholen 
waardeerden de geboden begeleiding.
In 2014 is dan ook gestart met een tweede Sportimpuls-project.
Vanwege de ervaringen en resultaten van deze twee Sportimpulsprojecten heeft de 
voormalige gemeente Grootegast in 2015 besloten om Astrid Witte op basis van de regeling  
‘sportcombinatiefunctionaris’ aan te stellen als coördinator sport en beweging.
Op verzoek van wethouder Sport Kor de Wagt en zijn opvolger Elly Pastoor heeft Witte een 
beweegplan ontwikkeld waarin, naast sporten en bewegen, ook speciale aandacht is voor 
het in kaart brengen van leerlingen waarvan ouders/verzorgers geen geld hebben voor het 
lidmaatschap van een sportclub en voor sportkleding en -attributen. Pastoor heeft daarbij 
gewezen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur en op de Stichting Leergeld. De aandacht voor 
deze groep heeft ertoe geleid dat er binnen een halfjaar een veel groter beroep werd gedaan 
op de fondsen van de hierboven genoemde organisaties.

Opzet en doelstelling

Doelgroepbenadering
Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken vindt de ondersteuning en het beweegaanbod 
op de basisscholen plaats. Onder schooltijd wordt namelijk 96% van de doelgroep bereikt. 
Om ook de jongere kinderen meer en gevarieerder te laten bewegen zijn er ook activiteiten 
georganiseerd en is er sprake van monitoring op de SKSG-peuterspeelzalen in hetzelfde 
verzorgingsgebied als waarin de basisscholen zich bevinden die zich aan het project hebben 
verbonden. Alle 11 basisscholen en 3 SKSG-peuterspeelzalen van de voormalige gemeente 
Grootegast hebben deelgenomen met in totaal ca. 1.200 kinderen. Daarnaast zijn een 
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aantal scholen in Marum getest als vergelijking en zijn extra scholen uit het Westerkwartier 
aangesloten bij het project.

Projectaanpak

Monitoring: Meten is weten
Bij aanvang van het project is op alle deelnemende scholen de Beweegscan afgenomen. Deze 
brengt per school het beweegklimaat in beeld. Dit geeft inzicht in bijvoorbeeld de omvang 
en indeling van speellokalen, de aanwezige toestellen en middelen om tot bewegen te 
komen, de buitenspeelplekken, de frequentie van bewegen gedurende de schooldag en de les 
bewegingsonderwijs. 
Door de opdrachtgever is bij monde van wethouder Pastoor nadrukkelijk gevraagd om te gaan 
meten, met als doel de resultaten van de interventies inzichtelijk te maken.

Nulmeting
Naast de Beweegscan is er een nulmeting uitgevoerd bij alle kinderen. DSiB heeft daarbij 
gekozen voor de 4 Skills Test (4ST) van Stroes & Van Gelder. Deze test geeeft een accurate 
weergave van de motorische vaardigheden van de kinderen. De 4ST is een goed compromis 
tussen benodigde tijd voor het testen en de gegevens die de test oplevert. Daarnaast is het 
een gevalideerde testmethode die goed reproduceerbaar is. 

Jaarlijks is bij de kinderen de motorische vaardigheden gemeten met de 4 Skills Test. 
Elke school heeft jaarlijks de rapportage ontvangen op leerling-, groep-, school- en 
gemeenteniveau. 
Een voorbeeld van een jaarlijkse leerlingrapportage zit in de bijlagen.
De gemeente heeft als opdrachtgever elk jaar de overzichtsrapportage ontvangen.

Gestructureerd verbeteren beweegklimaat
Om tot een gestructureerde aanpak te komen van het beweegklimaat en eventuele 
verbetering daarvan wordt gebruik gemaakt van de Beweegpiramide.  

Beweegpiramide
MRT = motorisch remedial teaching
De Beweegpiramide geeft de logische aanpak weer om het beweegklimaat op school/
peuterspeelzaal te verbeteren.
De basis moet breed en goed zijn: het buitenspelen op het schoolplein. Hier hebben alle 
kinderen profi jt van. Daarna volgen de andere aandachtspunten in volgorde van verwacht 
eff ect en belangrijkheid.
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Adviezen en beweegactiviteiten
Naar aanleiding van de uitkomsten van de Beweegscan en de actuele behoefte van de 
school zijn in overleg met de school de activiteiten van de Bovenschoolse Vakleerkracht 
Bewegingsonderwijs (BVB) ingepland. De focus kan daarbij liggen op:
• Inrichting van het schoolplein en samenstelling schoolpleinkisten
• Schoolpleinactiviteiten, ‘pauze wordt speelkwartier’
• Lessen bewegingsonderwijs, organisatie en opzet van de lessen
• Bewegend Leren (in de klas, maar ook buiten)
• Advies aan directie en/of groepsleerkrachten
• Naslagmateriaal, leshulpmiddelen
Uitgangspunt bij deze activiteiten is dat de groepsleerkracht wordt gecoached om de
beweegactiviteiten daarna zelfstandig uit te voeren. Iedere school en peuterspeelzaal wordt
tijdens het schooljaar 8-10 keer bezocht.
De coaching richt zich met name op een gedragsverandering van directie en
groepsleerkrachten/pedagogisch medewerkers; pauze wordt speelkwartier. Veel leerkrachten
willen graag meer beweging integreren in de schooldag, maar soms ontbreken kennis en
vaardigheden. Om dit te bewerkstelligen en te borgen is gedurende langere periode geregeld
ondersteuning nodig vanuit DSiB.

Studiedagen
DSiB heeft de afgelopen jaren studiemiddagen georganiseerd voor groepsleerkrachten 
in het Westerkwartier. De onderwerpen ‘Dynamische Schooldag’, Bewegend Leren’ en 
‘Bewegingstussendoortjes’ werden goed bezocht. 

Sport- en Spelochtenden
Voor de pedagogisch medewerkers en groepsleerkrachten van groep 1-2 is tweejaarlijks 
de Sport-en Spelochtend georganiseerd. Hierbij komen ca. 250 kinderen vanaf 2 jaar t/m 
groep 2 naar de sporthal. De groepsleerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben naar 
alle mogelijkheden van deze praktische studieochtend gekeken en hebben een naslagwerk 
ontvangen met alle foto’s van opstellingen en materialen. En tevens kopieerbladen om zelf 
materialen te maken naar voorbeeld.

Ouderbetrokkenheid
Waar mogelijk heeft DSiB berichten (AVGproof) van de beweegactiviteiten op school of SKSG-
peuterspeelzaal gedeeld op de Facebookpagina ‘De School in Beweging’.
Ook interessante ontwikkelingen elders zijn als voorbeeld gedeeld, om ouders/verzorgers  
mee te laten denken over hoe belangrijk beweging voor hun kinderen is. Veel nieuws is ook in 
de nieuwsbrieven van de scholen geplaatst.
Vanaf 2019 geeft De School in Beweging maandelijks een infobulletin uit, waar ouders zich 
voor kunnen opgegeven.
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Organisatie

DSiB wordt uitgevoerd door vier projectleden in opdracht van de gemeente Westerkwartier 
(voorheen door de gemeente Grootegast). Opdrachtnemer is Astrid Witte als projectleider.
Onder haar verantwoordelijkheid werken de andere projectleden.  
Astrid Witte: projectleider 8-12 uur per week, eigenaar Witteborg Sport, aanbieder van sport 
en bewegen in groepsverband binnen de gemeente Westerkwartier;
Joke Walma: neemt 4ST af, voert beweegactiviteiten uit, coacht directies en 
groepsleerkrachten. Is in dienst van Witteborg Sport voor ca. 20 uur per week
Hans Stroes van scholings- en adviesbureau ‘Stroes in beweging’; voorheen opleidingsdocent 
motorische remedial teaching, bewegingsconsulent gemeente Smallingerland, docent ALO 
Groningen, docent PABO Zwolle; wordt ingehuurd voor 2-4 uur per week
Jaap Witte: eigenaar Witteborg Projects, eigenaar en systeembeheerder Witteborg motorisch 
volgsysteem, database van de 4ST; vergoeding op basis van licentie, voert testgegevens in en 
maakt technische rapportage.

De 4 Skills Test

De 4ST (leerlingvolgsysteem ‘Bewegen en spelen’ Stroes & Van Gelder) is een betrouwbaar 
en valide leerlingvolgsysteem om de motorische ontwikkeling van kinderen inzichtelijk te 
maken. De 4ST is een goed compromis tussen benodigde tijd voor het testen en de gegevens 
die de test oplevert.  De referentiewaarden die DSiB hanteert zijn de motorische vaardigheden 
zoals deze in 2002 zijn gemeten bij een grote referentiegroep. Op dat moment voldeed 80% 
van de kinderen aan de referentiewaarden.

De 4ST geeft een duidelijke status quo en eventuele achterstand van motorische 
vaardigheden aan op vier gebieden:
• Stilstaan statisch evenwicht
• Springen-kracht dynamisch evenwicht
• Springen-coördinatie algehele coördinatie, samenwerking armen en benen
• Stuiten oog-lichaam coördinatie

Met de 4ST kan een school of leerkracht:
• de bewegingsontwikkeling van het kind monitoren en sturen
• het deelnameniveau van kinderen in lessen bewegingsonderwijs voorspellen
• kwetsbare kinderen vroegtijdig signaleren
• talentvolle kinderen vroegtijdig signaleren
• onderbouwing bieden voor een effectieve interventie of aanpak
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Resultaten

Naast de meetresultaten van de 4ST, is er ook informatie verkregen van de pedagogisch 
medewerkers, groepsleerkrachten en directie door middel van een herhaling van de 
Beweegscan.

De 4 S-vaardigheden
In 2002, negentien jaar geleden, voldeed 80% van de kinderen aan de motorische 
vaardigheden die bij hun leeftijd horen.
In 2016, vijf jaar geleden, bij de nulmeting, voldeed 30% van de deelnemende kinderen aan 
de motorische vaardigheden die bij hun leeftijd horen. 
De landelijke tendens van afnemende motorische vaardigheden bij kinderen wordt hiermee 
urgent zichtbaar.
Het valt te verwachten dat bij niets doen de motorische vaardigheid nog verder afneemt.
In 2020, na vier jaar DSiB, is de dalende tendens omgebogen naar een positieve kant; er is 
zelfs groei te melden van 30 naar 46%.
Daarmee wordt duidelijk dat gerichte interventies om kinderen onder schooltijd meer en 
gevarieerder te laten bewegen hun vruchten afwerpen. 

Jammer genoeg heeft de Corona pandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen geen 
goede invloed gehad op de motorische vaardigheden.  Het laatste jaar waren de kinderen 
thuis of mochten externen niet op de school komen. Het effect van dat laatste jaar is 
verontrustend: op alle scholen is de motorische vaardigheid met 1- 1,5 jaar teruggelopen naar 
gemiddeld 36%.

In grafiekvorm
Er worden 8 jaren weergegeven; van 4 t/m 12 jaar.
Elke leeftijd vertegenwoordigt ca. 150 kinderen.
Van alle kinderen zijn de vier belangrijkste motorische vaardigheden getest, de zogenaamde  
4 Skills, de S-vaardigheden.
Als een kind alle vaardigheden beheerst op of boven leeftijdsniveau, wordt dat ‘motorisch 
vaardig’ (in de grafiek heet dat: geen uitval) genoemd; dit kind heeft zich volgens verwachting 
ontwikkeld qua motorische vaardigheden en heeft geen bijzondere zorg nodig.
Als een kind op een van de 4 S-vaardigheden zich niet op leeftijdsniveau bevindt, is er een 
achterstand op 1 S-vaardigheid; nog niet zorgwekkend, maar het is van belang in de gaten te 
houden hoe de ontwikkeling verder gaat (in de grafiek heet dat: 1 S [minimaal een jaar onder 
leeftijdsverwachting] ).  
Als een kind op twee van de 4 S-vaardigheden zich niet op leeftijdsniveau bevindt, betekent 
dit dat het kind aan de helft van de aangeboden bewegingslessen niet kan meedoen op het 
verwachte niveau. Er ontbreken duidelijk motorische vaardigheden. Hier heeft het kind last 
van (in de grafiek heet dat: 2 S [2 S-vaardigheden een jaar onder leeftijdsverwachting]). 
Als een kind op drie van de 4 S-vaardigheden niet op leeftijdsniveau scoort, wordt het 
zorgwekkend; wat is er met dit kind aan de hand? Welke zorg is nodig om dit kind weer 
‘normaal’ in de groep en aan bewegingslessen mee te laten doen? (in de grafiek heet dat: 3 S 
[3 S-vaardigheden een jaar of meer onder leeftijdsverwachting] ).
Als een kind op vier van de 4 S-vaardigheden niet op leeftijdsniveau komt, roept dat veel 
vragen op: hoe gaat het met dit kind? Welke oorzaak kan hieraan ten grondslag liggen? En 
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hoe kan dit worden verbeterd? (in de grafiek heet dat: 4S [4 S-vaardigheden een jaar of meer 
onder leeftijdsverwachting] ).

Bovenaan de grafiek staan de 4-jarigen, onderaan de 12-jarigen.
Uit de eerste grafiek, van 2016-2017, dat is de nulmeting, blijkt dat wanneer de kinderen in 
groep 1 op school komen, maar 40% voldoet aan de leeftijdsverwachting; de andere 60% 
loopt op een of meer S-vaardigheden achter. Dit betekent dat de jongste kinderen al niet 
voldoende beweging hebben gehad om zich volgens de leeftijdsverwachting te ontwikkelen.
Een jaar later gaat het beter: de 5-jarigen hebben een flinke sprong gemaakt naar ruim 60%. 
Mogelijk mede veroorzaakt door elke dag spelen en bewegen op het schoolplein of in het 
speellokaal.
Helaas zakken de 6-jarigen weer terug naar 40%; waarschijnlijk door de overgang naar groep 
3: wel 1 of 2x per week naar de gymzaal, maar minder lang spel op het schoolplein en zeker 
niet meer in het speellokaal.
Gemiddeld gezien gaat elk volgend jaar het aantal leerlingen dat motorisch op leeftijdsniveau 
scoort naar beneden. 
Daarnaast neemt helaas ook het aantal leerlingen toe, dat op 3 of 4 S-vaardigheden niet het 
leeftijdsniveau haalt; deze kinderen hebben meer zorg nodig.

Aantal behaalde motorische vaardigheden 2016-2017

Geen uitval: alle vier de S-vaardigheden zijn volgens leeftijdsverwachting
1 S: 1 S-vaardigheid is ten minste een jaar onder leeftijdsverwachting
2 S: 2 S-vaardigheden zijn ten minste een jaar onder leeftijdsverwachting
3 S: 3 S-vaardigheden zijn ten minste een jaar onder leeftijdsverwachting
4 S: alle 4 S-vaardigheden zijn ten minste een jaar onder leeftijdsverwachting
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De tweede grafi ek, van 2019-2020, de vierde meting, toont de positieve resultaten.
Van de 4-jarigen is slechts 50% motorisch vaardig op leeftijdsniveau in groep 1.
De 5-jarigen laten een sprong voorwaarts zien naar bijna 63%. 
Nog steeds laten de 6-jarigen een dip zien naar 54%, maar de daling van motorisch vaardige 
kinderen gaat langzamer. Ook zijn er minder kinderen met 3 of 4 S-vaardigheden onder 
leeftijdsniveau dan 4 jaar geleden.

Aantal behaalde motorische vaardigheden 2019-2020

Geen uitval: alle vier de S-vaardigheden zijn volgens leeftijdsverwachting
1 S: 1 S-vaardigheid is ten minste een jaar onder leeftijdsverwachting
2 S: 2 S-vaardigheden zijn ten minste een jaar onder leeftijdsverwachting
3 S: 3 S-vaardigheden zijn ten minste een jaar onder leeftijdsverwachting
4 S: alle 4 S-vaardigheden zijn ten minste een jaar onder leeftijdsverwachting

De derde grafi ek, van 2020-2021, de vijfde meting, vertelt een ander verhaal. 
Door de maatregelen rond de Corona pandemie zaten de kinderen thuis, werden geen of 
zeer beperkt bewegingslessen gegeven en konden wij onze projectactiviteiten beperkt op de 
scholen uitvoeren. De meetwaarden laten zien dat de motorische vaardigheden met sprongen 
achteruit zijn gegaan.
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Aantal behaalde motorische vaardigheden 2020-2021 na corona

Geen uitval: alle vier de S-vaardigheden zijn volgens leeftijdsverwachting
1 S: 1 S-vaardigheid is ten minste een jaar onder leeftijdsverwachting
2 S: 2 S-vaardigheden zijn ten minste een jaar onder leeftijdsverwachting
3 S: 3 S-vaardigheden zijn ten minste een jaar onder leeftijdsverwachting
4 S: alle 4 S-vaardigheden zijn ten minste een jaar onder leeftijdsverwachting

Ervaringen van scholen en peuterspeelzalen
De deelnemende scholen en peuterspeelzalen zijn unaniem enthousiast over deze integrale, 
gestructureerde projectaanpak.

De scholen zeggen:
“ Sinds De School in Beweging actief is, is er een samenhangend beweegprogramma, waarin 
ieders rol duidelijk is. Een enorme verbetering t.o.v. de fragmentarische aandacht voorafgaand 
aan De School in Beweging.”
“De metingen van de 4Skills Test geven een beter totaalbeeld van onze leerlingen, voor 
bewustwording en informatie voor leerkrachten en ouders.”
Verder melden de scholen nog dat ze de rust op het plein waarderen; minder geklier en gepest 
door met name jongens. 

De pedagogisch medewerkers van SKSG-peuterspeelzalen in Opende, Grootegast en Niekerk 
zeggen:
“Het ziet er altijd uitdagend uit.
Goed inspelend op de behoefte van de kinderen.
We zouden het veel vaker moeten doen, want die kinderen vinden het fantastisch!
Handige tips en ideeën voor kinderen die we tussendoor ook kunnen gebruiken.” 

Nu de resultaten van de 4 ST meer inzicht geven, rijst bij de scholen ook de vraag naar een 
verwijzingsmodel: wat kan de school doen of naar welke (zorg)aanbieder verwijzen als een 
leerling meer motorische zorg nodig heeft?
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Conclusies 

Na vier jaar DSiB kunnen we concluderen dat
- de motorische vaardigheden van alle kinderen vooruit zijn gegaan - in plaats van achteruit,
zoals de landelijke trend liet zien;
- het beweegklimaat op de deelnemende scholen is verbeterd;
- scholen hebben meer inzicht hoe ze kinderen meer en gevarieerder in beweging kunnen
krijgen;
- het inzicht groeit dat samenwerking in planning van gymlessen werkdrukverlagend is en
meer efficiëntie oplevert (door aan het begin van de dag de gymtoestellen neer te zetten en
pas aan het eind van de dag te hoeven op te ruimen is er een fraaie efficiencyslag gemaakt);
- in het speelkwartier meer rust en plezier wordt gesignaleerd; vooral jongens zijn meer aan
het spelen in plaats van elkaar of anderen te pesten en te klieren;
- daardoor zijn met name de jongens rustiger in de klas, waardoor het leerklimaat verbetert
- mede door de aandacht en publiciteit voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Stichting
Leergeld is het aantal kinderen dat sport met ondersteuning verdubbeld.

Na vijf jaar DSiB waarvan het laatste jaar een Corona-jaar zien wij dat de motorische 
vaardigheden van de kinderen moeten worden onderhouden. Een jaar stilstand en thuiszitten 
heeft tot gevolg dat de vaardigheden sterk teruglopen. 
Dat geldt zowel voor het aantal behaalde vaardigheden (van 48 naar 36%) als de 
zorgindicator, die van 68% naar 57% zakte (kinderen die geen extra zorg behoeven).

Naast de leerachterstanden zijn dus ook de motorische vaardigheden gedaald. Een duidelijke 
aanwijzing hoe belangrijk bewegingsonderwijs is.
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Bijlage 1

Beweegscan

Doelstelling
M.b.v. de beweegscan inzicht krijgen in de beweegmogelijkheden op school en samen met
het team een verbetertraject opstellen om te komen tot een ‘dynamische schooldag’, waarbij
bewegen en leren hand in hand gaan.

De Beweegscan is gericht op bewegen
• op het schoolplein
• in de lessen bewegingsonderwijs
• in de klas
• voor en na schooltijd (in de buurt/wijk, bij sportverenigingen)

Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen: 4 Skills Test
Er wordt een nulmeting gedaan, waarbij o.a. de volgende aspecten in kaart worden gebracht:
• motorische ontwikkeling m.b.v. de 4 Skills Test
• sportdeelname
• bezit zwemdiploma

Aandachtspunten Beweegscan
Het bewegen op school wordt kwantitatief en kwalitatief gescand.  Welke accommodatie en 
materialen zijn er op schoolplein, in gymzaal en speellokaal, in de klas? Wat is de kwaliteit van 
het beweegaanbod?

• Schoolplein
Lokt het plein tot bewegen uit, stimuleren de leerkrachten de kinderen tot bewegen,
zijn de kinderen die niet tot spelen komen in beeld, e.d.?  Het schoolplein kan op
een eenvoudige manier vaak aantrekkelijker gemaakt worden door het schilderen
van lijnen en vakken voor spelletjes. Vaak neemt het aantal conflicten ook af als de
kinderen meer uitgedaagd worden en zich minder vervelen.

• Lessen bewegingsonderwijs
Hoe vaak gymmen de kinderen, wordt er met een methode gewerkt, wat is de
kwaliteit van de lessen, is er ondersteuning wenselijk?  Ook voor groep 1 en 2.

• Bewegen in de klas
Bewegingstussendoortjes, minder statisch zitten, beweeghoek, handengym, e.d. zijn
relatief eenvoudig in te passen.  Taal en rekenen koppelen aan bewegen staat nog in
de kinderschoenen.  Samen kunnen we er een start mee maken.

• Zorg voor kinderen met bewegingsachterstanden
Worden deze kinderen gesignaleerd en wat wordt er vervolgens mee gedaan?
Meer begeleiden op schoolplein, in de gymles, verwijzen, extra beweeglessen of
Motorische Remedial Teaching zijn mogelijkheden.

De School in Beweging, rapportage motorische vaardigheden 2016-2021 | blz. 13



Leerling 
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Voorbeeld leerlingrapportage
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Bijlage 3 

Rapportage motorische vaardigheden 

7 basisscholen Gemeente Westerkwartier 

2016 - 2021 
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2. Inleiding
Dit is de rapportage van de motorische vaardigheden van zeven basisscholen in de gemeente Westerkwartier, 
afgenomen in de periode 2016-2021. De kinderen zijn door Joke Walma gevolgd met de 4 Skills Test (4ST).   
In deze rapportage staat uitleg over de 4ST meetmethode. De jaarlijkse resultaten worden weergegeven, vergeleken 
met de nulmeting aan het begin van het project en vergeleken met de effecten van de Corona lockdown.  

Veel en met plezier bewegen in de jeugdjaren is noodzaak, want bewegen: 
 bevordert de ontwikkeling van motorische vaardigheden
 bevordert zelfvertrouwen en geeft succesbeleving; daardoor blijf je bewegen
 heeft een positief effect op cognitieve vaardigheden
 draagt bij aan de gezondheid, zoals een gezond gewicht
 jong geleerd is oud gedaan

Meetmethode  
De 4 Skills Test1 is een betrouwbaar en valide Leerlingvolgsysteem van Stroes & Van Gelder om de motorische 
ontwikkeling van kinderen inzichtelijk te maken.   
Met de 4ST kan een school of leerkracht: 

• de bewegingsontwikkeling van het kind monitoren en sturen
• het deelnameniveau van kinderen in lessen bewegingsonderwijs voorspellen
• kwetsbare kinderen vroegtijdig signaleren
• talentvolle kinderen vroegtijdig signaleren
• onderbouwing bieden voor een effectieve interventie of aanpak

De 4 S-vaardigheden 
 Stilstaan statisch evenwicht 
 Springen-kracht dynamisch evenwicht 
 Springen-coördinatie algehele coördinatie, samenwerking armen en benen 
 Stuiten oog-lichaam coördinatie 

De vaardigheidsniveaus zijn zo gekozen dat gemiddeld 80% van de kinderen de beschreven vaardigheid beheerst, 
voordat ze de aan deze vaardigheid gekoppelde leeftijd bereiken. Met andere woorden; op hun verjaardag beheerst 
20% van de kinderen deze vaardigheid nog niet.  

1 De referentiewaarden zijn de testresultaten van 2002. Toen voldeed 80% van de kinderen aan de normwaarden; 
   dat betekent geen uitval op 1 of meer S-en (vaardigheden). 
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Samenvatting 
In het schooljaar 2016-2017 zijn voor het eerst de motorische vaardigheden gemeten van alle kinderen op 11 
basisscholen; de 0-meting. In het schooljaar 2017-2018 is de 1-meting geweest. In het schooljaar 2018-2019 de 2-
meting. Daarna jaarlijks t/m 2021. 

Niet alle scholen hebben vijf volledige metingen. Door onzekerheid in de vergoeding, door samengaan of opheffen 
van scholen en door de beperkte testtijd het laatste jaar hebben zeven scholen vijf complete testjaren. Die scholen 
zijn voor deze rapportage gebruikt. 
Worden alle negentien scholen (inclusief die met incomplete jaren) meegenomen dan blijken de testresultaten 
nauwelijks af te wijken. Een teken dat de testen betrouwbaar zijn. Landelijk zijn vergelijkbare resultaten gemeten, 
zie o.a. het Mulier rapport (https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/26303/gevolgen-van-de-coronamaatregelen-
voor-de-motorische-ontwikkeling-van-basisschoolkinderen/).  

Tijdens en tussen de metingen is de eerste vier jaar gewerkt op deze basisscholen volgens het Integraal beweegplan. 
Joke Walma heeft de beweegactiviteiten uitgevoerd.  Deze varieerden per school: activiteiten op het schoolplein, in 
de les bewegingsonderwijs en in de klas. De vaardigheden gingen van 31% naar 48% (aantal behaalde motorische 
vaardigheden).  

Het laatste jaar waren de kinderen thuis of mochten externen niet op de school komen. Het effect van dat laatste 
jaar is verontrustend: op alle scholen is de motorische vaardigheid met 1- 1,5 jaar teruggelopen naar 36%. 

Kijken wij naar de zorgindicator, een gewogen gemiddelde van de vaardigheden, dan begon die in 2016 met 51% 
(geen zorgindicator), verbeterde tot 68% en zakte het laatste jaar terug naar 57%. 
Samengevat is het effect van het Coronajaar dat de resultaten ook hier met 1-1,5 jaar teruggelopen zijn. 

Op alle scholen is de motorische vaardigheid na het Coronajaar afgenomen 

3. Overzicht van de scores per S-vaardigheid
Hier wordt vermeld: 

• een overzicht van de scores van alle basisschoolkinderen per motorische S-vaardigheid
• het percentage kinderen dat voldoet aan de norm en percentages van kinderen die 1, 2,3 of meer jaren

achterstand vertonen op deze S-vaardigheid
• per vaardigheid een toelichting waarom deze vaardigheid van belang is
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3.1 Vaardigheid 1, Stilstaan op één been 
Deze vaardigheid betreft een indicatie voor de statische balans.  
Wat zie je vaak als kinderen moeite hebben met ‘Stilstaan’?  

• kleden zich vaak zittend uit en aan
• struikelen veel, vallen en botsen en kunnen (in een rij) niet op tijd stoppen
• kunnen (a) moeilijk stil zitten of (b) in een goede houding zitten
• zijn ongeconcentreerd (a)
• bewegen voorzichtig (b)
• leren laat fietsen (ouder dan 5,5 jaar)
• leren laat of niet schommelen
• leren laat of moeizaam traplopen, bijv. door lang bij te sluiten en/of de leuning vast te houden
• hebben moeite om in een spel, lopend, een bal te ontvangen of te gooien

Een kind van 3 jaar met goede motorische vaardigheden: stapt over een blokje van 14 cm. 
Een kind van 6 jaar met goede motorische vaardigheden: kan minstens 13 sec. stilstaan op een been 
Een kind van 10 jaar met goede motorische vaardigheden: kan minstens 40 sec. stilstaan op een been 

  Stilstaan op één been 

Deze vaardigheid is op niveau maar wel teruggelopen. 
Geen uitval = motorische vaardigheid is volgens leeftijdsverwachting 
1 jaar = deze motorische vaardigheid is een jaar onder leeftijdsverwachting 
2 jaar = deze motorische vaardigheid is twee jaar onder leeftijdsverwachting 
3 jaar = deze motorische vaardigheid is drie jaar onder leeftijdsverwachting 
4 jaar = deze motorische vaardigheid is vier jaar onder leeftijdsverwachting 

geen uitval 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar

2016-2017 77,70% 13,80% 5,00% 1,50% 2,10%
2017-2018 85,60% 9,30% 2,40% 1,50% 1,20%
2018-2019 82,80% 10,80% 4,20% 1,40% 0,90%
2019-2020 89,20% 6,60% 2,00% 1,50% 0,70%
2020-2021 82,90% 10,10% 4,30% 1,50% 1,20%
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3.2 Vaardigheid 2, Stuiten 
Deze vaardigheid geeft een indicatie voor de oog-lichaam coördinatie. 

Wat zie je vaak als kinderen moeite hebben met ‘Stuiten’?  
• houden vaak niet van het spelen met een bal (jammer, want meer dan 75% van onze sport- en

beweegcultuur is met bal, shuttle, frisbee, e.d.)
• hebben grotere kans op een visueel probleem

- hebben vaker moeite met het inschatten van de snelheid van het naderend verkeer
- hebben vaker een verminderd of gemis van (binoculair) dieptezicht
- zitten vaker dicht op hun schrijf- en leeswerk

Een kind van 3 jaar met goede motorische vaardigheden: kan een ballon 5x hooghouden 
Een kind van 6 jaar met goede motorische vaardigheden: kan minstens 15x stuiten met voorkeurshand 
Een kind van 10 jaar met goede motorische vaardigheden: kan 8x in een 8-baan stuiten binnen 30 sec. 

   Stuiten 

De verbetering die in 2019-2020 was ingezet is volledig verdwenen. 
Geen uitval = motorische vaardigheid is volgens leeftijdsverwachting 
1 jaar = deze motorische vaardigheid is een jaar onder leeftijdsverwachting 
2 jaar = deze motorische vaardigheid is twee jaar onder leeftijdsverwachting 
3 jaar = deze motorische vaardigheid is drie jaar onder leeftijdsverwachting 
4 jaar = deze motorische vaardigheid is vier jaar onder leeftijdsverwachting 

geen uitval 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar
2016-2017 65,20% 22,60% 9,00% 2,30% 0,90%
2017-2018 64,80% 22,40% 9,70% 1,90% 1,20%
2018-2019 61,30% 25,10% 9,60% 3,40% 0,60%
2019-2020 66,70% 21,40% 8,60% 2,40% 0,90%
2020-2021 56,10% 26,60% 11,60% 4,40% 1,20%
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3.3 Vaardigheid 3, Springen – coördinatie 
Deze vaardigheid geeft een indicatie voor de samenwerking tussen linker- en rechterkant, boven- en onderkant, 
voor- en achterkant van het lichaam, zoals de samenwerking van de armen en benen. 

Wat zie je vaak als kinderen moeite hebben met ‘Springen - coördinatie’? 
• moeite met kruislingse bewegingen zoals huppelen en een wisselsprong
• moeite met samengestelde bewegingen zoals fietsen, de schoolslag bij zwemmen, basketbaldribbel,

planksprong over kast of bok, touwtje springen
• moeite met dansvormen waarbij armen en benen verschillende bewegingen maken.

Een kind van 3 jaar met goede motorische vaardigheden: kan 3x met beide voeten springen 
Een kind van 6 jaar met goede motorische vaardigheden: kan minstens 16x huppelen 
Een kind van 10 jaar met goede motorische vaardigheden: kan 16x springen: spreid – kruis voor – spreid – kruis 
achter met een klap in de handen op het kruisen van de voeten 

Springen coördinatie 

Deze vaardigheid is op niveau gebleven. Door spelletjes en coördinatieoefeningen thuis? 
Geen uitval = motorische vaardigheid is volgens leeftijdsverwachting 
1 jaar = deze motorische vaardigheid is een jaar onder leeftijdsverwachting 
2 jaar = deze motorische vaardigheid is twee jaar onder leeftijdsverwachting 
3 jaar = deze motorische vaardigheid is drie jaar onder leeftijdsverwachting 
4 jaar = deze motorische vaardigheid is vier jaar onder leeftijdsverwachting 

geen uitval 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar
2016-2017 63,50% 17,20% 12,60% 4,50% 2,20%
2017-2018 75,70% 13,50% 7,00% 1,90% 1,90%
2018-2019 77,50% 14,30% 6,00% 1,70% 0,50%
2019-2020 84,90% 11,30% 3,10% 0,50% 0,10%
2020-2021 84,10% 11,40% 3,10% 1,20% 0,10%
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3.4 Vaardigheid 4, Springen - kracht
Deze vaardigheid betreft een indicatie voor de dynamische balans en is de sterkste voorspeller van het motorisch 
(niet) vaardig zijn. 

Wat zie je vaak als kinderen moeite heben met ‘Springen - kracht’? 
• moeite met hardlopen; minder snel en wendbaar (zware /onregelmatige passen)
• struikelen veel, vallen, botsen en kunnen (in een rij) niet op tijd stoppen
• moeite met hoog-, ver- en diepspringen en hinkelen
• bewegen zich heel voorzichtig (klein)
• leren laat fietsen (ouder dan 5,5 jaar)
• leren laat of moeizaam traplopen
• zijn traag in tikspelen

Een kind van 3 jaar met goede motorische vaardigheden: kan in balans afstappen van een hoogte van 24 cm. 
Een kind van 6 jaar met goede motorische vaardigheden: hinkelt in maximaal 15x over 9 meter 
Een kind van 10 jaar met goede motorische vaardigheden: hinkelt in maximaal 8x over 9 meter 

Springen kracht 

De verbetering die in 2019-2020 was ingezet is volledig verdwenen.  
Geen uitval = motorische vaardigheid is volgens leeftijdsverwachting 
1 jaar = deze motorische vaardigheid is een jaar onder leeftijdsverwachting 
2 jaar = deze motorische vaardigheid is twee jaar onder leeftijdsverwachting 
3 jaar = deze motorische vaardigheid is drie jaar onder leeftijdsverwachting 
4 jaar = deze motorische vaardigheid is vier jaar onder leeftijdsverwachting 

geen uitval 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar
2016-2017 65,70% 19,40% 9,00% 4,60% 1,20%
2017-2018 67,00% 18,70% 8,70% 3,60% 2,00%
2018-2019 67,90% 20,10% 8,20% 2,30% 1,40%
2019-2020 75,00% 17,90% 4,50% 1,60% 1,00%
2020-2021 68,80% 20,60% 6,10% 3,40% 1,20%
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4. Overzicht van de scores per 4 S-vaardigheden
Bij een gewenste motorische ontwikkeling scoort een kind bij alle 4 S-vaardigheden op leeftijdsniveau en vaak zelfs 
1 of 2 S-vaardigheden boven leeftijdsniveau. In het onderstaande overzicht staat hoeveel kinderen op 
leeftijdsniveau scoren en hoeveel kinderen uitvallen op 1, 2, 3 of 4 S-vaardigheden.   
De mate van achterstand (hoeveel jaar onder leeftijdsniveau) kan niet uit deze grafiek worden gehaald. 
Dat wordt inzichtelijk gemaakt via de Zorgindicatie. 

48% van de leerlingen voldeed in 2019 - 2020 aan alle vier de vaardigheden op niveau. Dat is jammer genoeg 
terug naar 36%, de waarde van twee jaar geleden. 
Geen uitval = alle vier de S-vaardigheden zijn volgens leeftijdsverwachting 
1 S = 1 S-vaardigheid is minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 
2 S = 2 S-vaardigheden zijn minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 
3 S = 3 S-vaardigheden zijn minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 
4 S = alle 4 S-vaardigheden zijn minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 

geen uitval 1S 2S 3S 4S

2016-2017 30,90% 31,30% 21,70% 11,20% 4,90%

2017-2018 40,60% 28,70% 17,30% 9,80% 3,60%

2018-2019 38,10% 28,50% 21,00% 9,70% 2,70%

2019-2020 47,70% 29,60% 15,20% 5,70% 1,70%

2020-2021 35,70% 34,50% 18,80% 8,20% 2,80%
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5. Overzicht van de scores per leeftijd
In dit hoofdstuk wordt de grafiek uit hoofdstuk 4 verder uitgesplitst naar leeftijd. Het is van belang om inzicht te 
krijgen op welke leeftijd kinderen een achterstand beginnen te ontwikkelen.   
Met het Beweegplan kan hier vervolgens op worden ingespeeld met gerichte beweeginterventies.  

Bovenaan de grafiek staan de 4-jarigen, onderaan de 12-jarigen. 

Uit de eerste grafiek, van 2016-2017, dat is de nulmeting, blijkt dat wanneer de kinderen in groep 1 op school 
komen, maar 40% voldoet aan de leeftijdsverwachting; de andere 60% scoort op een of meer S-vaardigheden onder 
leeftijdsniveau. Dit betekent dat de jongste kinderen al niet voldoende beweging hebben gehad om zich volgens de 
leeftijdsverwachting te ontwikkelen. 

Een jaar later gaat het beter: de 5-jarigen hebben een flinke sprong gemaakt naar ruim 60%. Mogelijk mede 
veroorzaakt door elke dag spelen en bewegen op het schoolplein of in het speellokaal. 

Helaas zakken de 6-jarigen weer terug naar 40%; waarschijnlijk door de overgang naar groep 3: wel 1 of 2x per week 
naar de gymzaal, maar minder lang spel op het schoolplein en zeker niet meer in het speellokaal. 
Gemiddeld gezien gaat elk volgend jaar het aantal leerlingen dat motorisch op leeftijdsniveau scoort naar beneden 
en neemt het aantal leerlingen toe dat op een of meer S-vaardigheden niet het leeftijdsniveau haalt. 

Aantal behaalde motorische vaardigheden 2016-2017 

Geen uitval = alle vier de S-vaardigheden zijn volgens leeftijdsverwachting 
1 S = 1 S-vaardigheid is minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 
2 S = 2 S-vaardigheden zijn minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 
3 S = 3 S-vaardigheden zijn minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 
4 S = alle 4 S-vaardigheden zijn minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 
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De tweede grafiek, van 2019-2020, de vierde meting, vertelt een ander verhaal. 

Nog steeds komt van de 4-jarigen maar 50% motorisch vaardig op leeftijdsniveau in groep 1. 
De 5-jarigen laten een sprong voorwaarts zien naar 60%. Maar de daling van motorische vaardigheden gaat 
langzamer bij de 6-jarigen en ouder. 
Let op! Deze grafiek hieronder, beslaat de zeven scholen die ook na de Coronapandemie zijn gevolgd. Daarom is 
deze grafiek iets afwijkend van de rapportage 2016-2020 van vorig jaar. 

Aantal behaalde motorische vaardigheden 2019-2020 

Geen uitval = alle vier de S-vaardigheden zijn volgens leeftijdsverwachting 
1 S = 1 S-vaardigheid is minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 
2 S = 2 S-vaardigheden zijn minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 
3 S = 3 S-vaardigheden zijn minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 
4 S = alle 4 S-vaardigheden zijn minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 

De derde grafiek, laat de effecten zien van de Coronapandemie op de motorische vaardigheden. Doordat de 
kinderen veel minder of niet naar school konden, niet konden sporten via sportclubs of anderszins veel minder in 
beweging zijn geweest. 
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Aantal behaalde motorische vaardigheden 2020-2021 na Corona

Geen uitval = alle vier de S-vaardigheden zijn volgens leeftijdsverwachting 
1 S = 1 S-vaardigheid is minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 
2 S = 2 S-vaardigheden zijn minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 
3 S = 3 S-vaardigheden zijn minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 
4 S = alle 4 S-vaardigheden zijn minstens een jaar onder leeftijdsverwachting 
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6. Overzicht van het aantal kinderen met een zorgindicatie

Een logisch vervolg op het meten van de motorische vaardigheid is het signaleren van kwetsbare kinderen op het 
gebied van bewegen en (mee)spelen. De mate van kwetsbaarheid wordt in het systeem weergegeven met een 
‘zorgindicatie’ (Z).  Belangrijk te vermelden is dat een zorgindicatie ‘slechts’ een aanwijzing is in het uiteindelijk 
toekennen van zorg.  

Er worden 4 zorgindicaties onderscheiden, van lichte zorg (1) tot zware zorg (4) 

De gebruikte kleuren komen overeen met de kleuren in de rapportage op de volgende pagina’s. 

Niet alle motorische S-vaardigheden wegen even zwaar in het bepalen van de zorgindicatie.  Stroes & Van Gelder 
hebben daarvoor een model gemaakt dat daar rekening mee houdt. Zo weegt het goed kunnen hinkelen (Springen – 
kracht) zwaarder mee dan Stuiten. ‘Sterke’ benen (goed kunnen hinkelen) heb je immers bij bijna alle 
bewegingsvormen nodig en goed kunnen stuiten (oog-lichaam coördinatie) minder.   

1 Aandacht voor di t kind 
op het schoolplein. 

Ouders  informeren (rapport, 
10 min. gesprek o.i .d.)

2 Oudergesprek
mogel i jk l i chte interventie met 
beweegboekjes  en/of 
materia len

3 Oudergesprek
MRT, vaak in vorm van Groeps-
MRT

Kinderfys iotherapie of andere 
verwi jzing4 Oudergesprek

MRT (in overleg), vaak in de 
vorm van groeps- en 
individuele MRT

Aandacht voor di t 
kind in les  
bewegingsonderwi js . 

Zi jn de aangeboden 
inhouden haalbaar 
voor di t kind?

Is  het kind actief, 
speel t het veelzi jdig

 Is  zi jn deelname 
volwaardig?
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geen 
zorgindicatie

1 2 3 4

2016-2017 51,50% 12,10% 10,30% 8,40% 17,70%
2017-2018 57,60% 14,10% 9,40% 5,40% 13,60%
2018-2019 57,60% 13,30% 9,60% 8,10% 11,40%
2019-2020 68,00% 11,80% 7,80% 5,40% 7,00%
2020-2021 56,90% 14,50% 10,60% 6,70% 11,20%
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7. Overzicht van het aantal kinderen met een zorgindicatie per leeftijd
In dit hoofdstuk wordt de grafiek uit hoofdstuk 6 verder uitgesplitst naar leeftijd.  Dit geeft inzicht op welke leeftijd 
de zorgindicatie het grootst is.  Met het Beweegplan kan hier vervolgens op worden ingespeeld met gerichte 
beweeginterventies.  

Aantal Z per leeftijd 2016-2017 

Aantal Z per leeftijd 2019-2020 
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Aantal Z per leeftijd 2020-2021 na Corona

Fig. 8 

Duidelijk zichtbaar is dat het aantal zware indicaties weer toeneemt. 

8. Activiteiten op de scholen
Het schooljaar 2020-2021 is in veel opzichten een bijzonder jaar geworden waarbij de pandemie Covid-19 de 
boventoon voerde. Zowel bij de scholen, bij de gemeente als bij de projectgroep werden flexibiliteit en creativiteit 
gevraagd om de situatie het hoofd te bieden.  

Een groot gedeelte van het jaar waren de scholen terughoudend om externen op de school toe te laten. Daarnaast 
zijn veel scholen gesloten geweest en kregen de kinderen thuisonderwijs. Voor onze bovenschoolse vakleerkracht 
een uitdaging om toch zoveel mogelijk kinderen in beweging te krijgen. Via dagelijkse filmpjes met 
beweegmomenten en spelletjes is geprobeerd dat voor elkaar te krijgen. Hoewel wij veel positieve reacties kregen 
was de deelname beperkt. Vermoedelijk omdat de ouders al belast waren met het thuisonderwijs. 

De onduidelijkheid over de eigen bijdrage heeft vooral in het eerste halfjaar van 2020-2021 de deelname van 
basisscholen beperkt. Bij de SKSG speelde dat niet. Daarnaast mochten de peuters van SKSG eerder naar de 
peuterzaal dan de basisschoolleerlingen naar school. Zij kregen daardoor relatief meer aandacht. 

Aan het eind van het schooljaar mochten wij weer op de scholen komen. Prioriteit is toen gegeven aan het testen. 
Niemand had ervaring wat zo’n lock-down periode voor invloed heeft op de motorische vaardigheden. Bij zeven 
scholen konden wij nog voor de vakantie de testen afnemen. De uitkomsten van de metingen zijn verontrustend.  
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9. Conclusies en aanbevelingen
Uit deze rapportage kunnen de volgende conclusies getrokken worden m.b.t. de motorische ontwikkeling van de 
kinderen van 4 tot 12 jaar in de gemeente Westerkwartier: 

• De helft van alle kinderen heeft geen extra aandacht voor de motoriek nodig en de andere helft wel!

• 1 op de 6 kinderen komt in aanmerking voor uitgebreide zorg (zorgindicatie 3 of 4).

• De positieve trend van de afgelopen vier jaar is na het Coronajaar omgebogen naar een negatieve trend.
Het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor uitgebreide zorg is van 1 op 8 naar 1 op 6 gegaan.

• Het programma ‘De School in Beweging’ heeft de afgelopen jaren laten zien dat de aanpak werkt. Corona
laat op pijnlijk duidelijke wijze zien dat minder beweging op school, de sportclub en thuis direct invloed
heeft  op de motorische vaardigheden van de kinderen.

Aanbevelingen 

Gezien de verontrustende scores kunnen we niet achteroverleunen.  Om het lange termijndoel ‘Naar een sportieve 
gezonde gemeente’ te halen, is ook een lange termijnvisie en planning noodzakelijk.  
Handhaven en uitbreiden waar wenselijk van het project ‘De School in beweging’ is de insteek. 

Hieronder volgt een aantal aanbevelingen voor het vervolg, met dank aan Elly Pastoor, wethouder Sport. 

- Voortgaan op de ingeslagen weg met deze integrale aanpak!
- Monitoring voortzetten, want meten is weten
- Vraaggestuurde ondersteuning bieden bij de individuele scholen
- Pilotresultaten van ‘De Klas in beweging’ aanbieden aan de andere scholen
- Aandacht vragen voor dit project bij de RUG en Hanzehogeschool
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