
Move It! Talentontwikkeling in beweging 

Een bericht vanuit de OO-werkplaats 

 

Door Jorn Neggers, studentmedewerker OO ‘sH 

Ondernemend Onderwijs en bewegend leren passen bij elkaar. Daarom dat wij als Ondernemend 
Onderwijs ‘sH in de werkplaats veel met dit onderwerp bezig zijn.  

Het idee om meer te willen doen met bewegend leren komt vanuit verschillende kanten. Op de 
eerste plaats vanuit het net voor de zomervakantie afgeronde project ‘Samen Buiten Leren’ met KC 
De Kruisboelijn. Daar hebben we mogen zien en ervaren wat bewegen met leerlingen doet. Het 
enthousiasme van leerlingen en leraren verdient een vervolg. Daarnaast was er een vraag van de 2e 

jaars studenten van de Fontys Pabo die heel graag meer wilden weten en doen met bewegend 
leren.  Dus wij zijn nog lang niet klaar met bewegend leren! Onder de nieuwe project naam ‘Move it!’ 
is de werkplaats aan de slag gegaan om manieren te vinden om door middel van bewegend leren de 
talentontwikkeling van leerlingen (zowel PO als VO!)  te stimuleren.  

De Ondernemend Onderwijs Werkplaats in beweging 
De voorlopige werktitel Bewegend Leren Binnen en Buiten is na een beknopte brainstorm vervangen 
door ‘Move it! Talentontwikkeling in beweging’. Dit past beter bij de gelijke kansen die we graag 
willen creëren voor alle leerlingen in Den Bosch en omgeving. 
Nu zitten we  in de voorbereidingsfase van Move it! en daarbij ben ik op zoek gegaan naar een aantal 
goede voorbeelden, zogenaamde ‘good practices’ van bewegend leren. Dit kan zowel binnen en 
buiten zijn. Ik zal hieronder twee voorbeelden geven. 

Als eerste voorbeeld heb ik een mooie lessenreeks Nederlandse taal of Rekenen door middel van 
beweging gevonden. Dit is een lessenreeks van een aantal weken, het doel hierbij is om de 
Nederlandse taal te stimuleren of te oefenen met rekenen. Dit kun je op verschillende niveaus 
toepassen, van peuterniveau tot op het niveau van het voortgezet onderwijs. In deze lessenreeks ben 
je bezig met bewegen. Dit doe je elke dag 
minimaal 10 minuten voor een aantal weken. 
Er zijn veel verschillende oefeningen die je 
daarin kan doen. Denk hierbij aan een Estafette 
of  een vakkenspel. Bij een estafette kan het de 
bedoeling zijn dat de kinderen een afstand 
afleggen en dan een woord spellen, als dit 
woord goed gespeld is mag het kind terug en 
het volgende kind aantikken die dan 
mag.  Voor een vakkenspel is de klas of het 
schoolplein ingedeeld in een aantal vakken.  De leraar noemt een som en de  leerlingen gaan zo snel 
mogelijk naar het vak waar het antwoord in staat. Deze voorbeelden kun je per vak aanpassen 
uiteraard. Maar dan blijft de basis van de  aanpak nog steeds hetzelfde. 
(https://www.rekengym.nl/bewegen-en-leren/) 

Het tweede voorbeeld zijn werkbezoeken. Als kinderen van het basisonderwijs bij bedrijven gaan 
kijken wat daar gedaan wordt, dan leren ze door middel van doen en ervaren iets over het beroep. 
De kinderen gaan als het ware aan de slag in een branche naar keuze, hierbij zien en leren ze al de 
dingen die belangrijk zijn voor het vak en de vakinhoud. Als voorbeeld brengt de klas een werkbezoek 
aan een timmerman en daarbij krijgen ze de opdracht om een vogelhuisje te timmeren. Dit gaan ze in 
groepjes doen en hierdoor leren ze samen te werken en ze leren door te ervaren (in dit geval 
timmeren). Dit is een heel leerzaam project voor kinderen, maar ook voor de werknemers. Hierbij 



kun je ook vrijwilligers betrekken en stimuleer je de samenhang in de omgeving van de scholen. Dit is 
een maandelijks terugkerend project dus de kinderen gaan een keer per maand ergens heen of de 
instanties komen naar de scholen (Home - Klasseboeren)  

Voor deelname aan  het project Move it!, zijn we met verschillende scholen en organisaties in 
gesprek en daaruit hebben tot nu toe een drietal aangegeven dat ze deze uitdaging graag met ons 
willen aangaan. Deze organisaties  zijn: Kinderopvang ’t Goudvisje, KC De Kwartiermaker en de 
Sancta Maria Mavo. Met deze drie organisaties hebben we een doorgaande leerlijn van 0 tot 17 jaar. 
Mocht jij betrokken zijn bij een onderwijsinstantie (dus van peuters tot VO!) en interesse hebben in 
ons project Move it!, neem dan contact met ons op!  Met Move it! kunnen we aan de slag met 
bewegend leren en een gezonde leefstijl en dat zowel Outdoor als Indoor!  
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