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Bewegend leren in het 
speciaal basisonderwijs
Bewegend leren is een innovatieve manier van
leren die het stilzitten van leerlingen tijdens
een schooldag doorbreekt, zonder daarbij
ef ectieve lestijd te verliezen. Juist voor leer-
lingen in het speciaal basisonderwijs (sbo)
is het van belang om te onderzoeken of
bewegend leren toepasbaar is in de dagelijkse
lespraktijk.Deze leerlingen hebben veelal leer-
problemen en zijn over het algemeen minder
fysiekactief, f t en motorisch vaardig dan hun
leeftijdgenoten in het regulier basisonderwijs.
Een reeks van achttien fysiekactieve reken- en
taallessen is afgelopen schooljaar in overleg
met sbo-leerkrachten ontwikkeld en geïmple-
menteerd in vier klassen.We presenteren hier
de bevindingen uit ons onderzoeknaar de
toepasbaarheid van deze lessen.
Tekst:Vivian Meijers,Anneke Timmermansen EstherHartman

WATISBEWEGENDLEREN?
Bij bewegend leren wordt fysieke activiteit in bestaande lesstof 
geïntegreerd. Hierdoor leren leerlingen bijvoorbeeld al 
springend rekenen. De ef ectiviteit van programma’s voor
bewegend leren in het reguliere onderwijs is zowel nationaal 
als internationaal onderzocht en laten bemoedigende resul- 
taten zien. Bewegend leren is een geschikte manier om leer- 
lingen meer te laten bewegen tijdens de schooldag en kan 
leiden tot betere taakgerichtheid en schoolprestaties (Norris et 
al., 2020).

Het Nederlandse lesprogramma Fit en Vaardig op School
(afgekort F&V) laat leerlingen in het regulier basisonderwijs 
bewegend leren. Het lesprogramma is beschikbaar vanaf groep 
2 tot en met groep 7. F&V integreert fysieke activiteiten (bij-
voorbeeld joggen op de plaats) in reken- en taallessen. De 
nadruk tijdens de F&V-lessen ligt op het automatiseren en her-
halen van al bekende lesstof. Leerlingen geven bijvoorbeeld 
hun gekozen antwoord op een rekensom door het juiste aantal 
bewegingen uit te voeren, of ze spellen een woord door een 

Figuur 1. Voorbeeld van een taalles in de Fit en Vaardig-applicatie waar-
bij het woord ‘scheur’ wordt gespeld door squats uit te voeren (bron: 
app.f tenvaardigopschool.nl).

beweging te maken bijelke uitgesproken letter (zie f guur 1).
F&V leidt in het regulier basisonderwijs tot betere taakgericht-
heid direct ná een F&V-les (Mullender-Wijnsma et al., 2015a). 
Ook resulteert F&V na twee jaar gebruik - drie lessen per week 
met een duur van 25 minuten - in betere schoolprestaties op 
rekenen en spelling in vergelijking met een controlegroep die 
geen F&V-lessen volgde (Mullender-Wijnsma et al., 2016). 
Verder zorgt F&V ervoor dat leerlingen tijdens een schooldag 
meer matig tot intensief bewegen (en dus minder zitgedrag 
vertonen) en heeft F&V een gunstig ef ect op de Body Mass 
Index - een indicator voor overgewicht (De Greef  et al., 2016).
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AANPASSINGEN VOOR HET SBO
Er bestaat nog geen bewegend leren lesprogrammadat
geschikt is voor leerlingen in het sbo. Leerlingen in het sbo 
hebben in vergelijking met leerlingen in het regulier basis- 
onderwijs (lichte) leerproblemen waardoor ze extra onder- 
steuningsbehoeften hebben (Van Ooijen-Kooreman, 2022). 
Een bijkomende zorg is dat leerlingen in het sbo over het 
algemeen minder fysiek actief, f t en motorisch vaardig zijn dan 
leerlingen in het regulier basisonderwijs (Timmermans et al.,
2017). Juist voor deze leerlingen zou bewegend leren een 
oplossing kunnen bieden om enerzijds het leergedrag en de 
schoolprestaties te verbeteren en anderzijds meer te bewegen.

Verschillen in leerlingpopulaties tussen het regulier basis- 
onderwijs en het sbo maken het noodzakelijk om de bewe-
gend leren lesprogramma’s aan te passen voor de doelgroep 
van het sbo. Daarom heeft in schooljaar 2021/2022 een 
praktijkgericht onderzoek plaatsgevonden waarin gepoogd is 
om samen met het sbo-werkveld een vertaalslag te maken van 
het reguliere F&V-programma naar het sbo. Als onderdeel van 
het onderzoek is een reeks van achttien F&V-lessen 
ontwikkeld. De sbo-lessenreeks wordt gekenmerkt door: 

• Lessen verdeeld over een periode van zes weken met drie 
lessen per week.

• Een gemiddeld niveau vergelijkbaar met begin tot midden 
groep 3. Dit was het niveau van de klassen die aan het 
onderzoek deelnamen.

• Lesstof die wordt aangeboden in kleinere stappen en met 
meer herhalingen dan binnen de F&V-lessen voor het regulier 
basisonderwijs.

• Voldoende variatie in lesstof tussen F&V-lessen, met als doel 
om de aansluiting van verschillende reken- en taalonderdelen 
te kunnen testen bij de doelgroep.

• Een warming-up voorafgaande aan iedere les waarin leer- 
lingen aan het bewegen zijn, maar nog niet bezig zijn met de 
lesstof (zie f guur 2). De warming-up heeft als doel om com-
plexe bewegingen te oefenen, zoals bewegingen met armen 
en benen tegelijk, en om de fysieke activiteit te verhogen. 

• Een beoogde duur van twaalf minuten per les (twee minuten 
warming-up, tien minuten reken- of taalles). 

HOE ZIET EEN F&V-LES ERUIT? 
Op het digitale schoolbord worden de opgaven en de fysieke 
oefeningen gevisualiseerd via de digitale F&V-applicatie. De 
fysieke oefeningen bestaan uit basis- en oefenbewegingen. De 
basisbewegingen voeren leerlingen uit tussen de reken- of 
taalopgaven en wanneer ze nadenken over het antwoord op 
een opgave. Met een oefenbeweging geven leerlingen ant-
woord op een opgave. Ter illustratie: bij een rekenles tellen 
leerlingen door bij elk getal op een getallenlijn een sprong te 
maken (zie f guur 3). Wanneer er sprongen van twee worden 
gemaakt op de getallenlijn, wordt met de oefenbeweging 
hoger gesprongen dan bij sprongen van één. De nadruk ligt bij
deze opgaven namelijk op het ‘leren met je lijf’. Dit wordt ook 
wel embodied cognition genoemd. Leerlingen voelen aan de 
grootte van de sprong hoeveel stapjes ze zetten op de 
getallenlijn. 

TOEPASBAARHEID IN DE DAGELIJKSE SBO-PRAKTIJK
In hoeverre de voor het sbo aangepaste lessenreeks in de 
praktijk werkbaar is, is onderzocht in samenwerking met twee 
sbo-scholen. We bespreken de ref ecties van de deelnemende 
leerkrachten op de toepasbaarheid van het F&V-programma 
en de resultaten ten aanzien van de fysieke activiteit en taak- 
gerichtheid van leerlingen tijdensde lessen. Om de toepas-

Figuur 2. Voorbeeld van de warming-up in de Fit en Vaardig-applicatie 
(bron: app.f tenvaardigopschool.nl).

Figuur 3. Voorbeeld van een rekenles in de Fit en Vaardig-applicatie 
(bron: app.f tenvaardigopschool.nl).
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baarheid van F&V binnen de sbo-praktijk te toetsen,werden na
af oop van de lessenreeks interviews gehouden met de vijf 
groepsleerkrachten van de vier klassen die deelnamen aan het 
onderzoek. We presenteren de voordelen en nadelen van de 
lessenreeks die door minstens drie groepsleerkrachten werden 
genoemd en onderbouwen deze met een citaat. 

+ + VOORDELEN + +
De deelnemende leerkrachten vinden het een voordeel dat 
F&V een kant-en-klaar programma is waardoor er vanuit de 
leerkracht geen voorbereiding nodig is. ‘Ik vind het ook wel 
heel mooi dat het kant-en-klaar voor de leerkracht klaarstaat.’
Ook vinden ze het een voordeel dat F&V zorgt voor een 
beweegmoment voor alle leerlingen. ‘De kinderen bewegen 
allemaal, het is niet dat er eentje beweegt, maar ze zijn alle-
maal bezig.’ En dat leerlingen tijdens de lessen werken aan hun 
f theid en/of motoriek. ‘Ik vond wel dat ze aan het einde van de 
lessen wat f tter werden, in die zin dat ze het beter volhouden.’
Daarnaast vinden leerkrachten het een voordeel dat F&V zorgt 
voor positief gedrag van de leerlingen na de F&V-les. Zo geven 
leerkrachten aan dat het zorgt voor meer focus en minder 
prikkels bij de leerlingen. ‘Je merkt wel dat ze even beweging 
hebben gehad en dan kunnen ze weer stilzitten en hebben ze 
de focus weer.’ Tot slot is een voordeel dat de lessen aan- 
sluiten bij de regulier gebruikte rekenmethode. ‘Je bent bij-
voorbeeld met klokkijken bezig, dan kun je even bij F&V iets 
van klokkijken oefenen. Zo ook met de sommen, die passen 
ook mooi bij waar wij mee bezig zijn met rekenen.’

– – NADELEN – –
Enkele leerkrachten vinden het een nadeel dat leerlingen 
negatief gedrag vertonen tijdens de lessen, waardoor ze de 
leerlingen erg moeten stimuleren om mee te blijven doen. ‘Je 
moest ze wel heel erg vaak motiveren van “kom op, nog even, 
we hoeven er nog maar zoveel”. Soms waren we nog maar net 
op de helft, en dat was dan wel pittig.’ Dit sluit aan bijhet 
nadeel van een te lange duur van specif eke lessen. Sommige 
leerkrachten geven aan dat een lesduur van meer dan tien 
minuten te lang is. Ook een duur van zeven minuten is door 
een leerkracht als te lang ervaren voor deze doelgroep. ‘Ik 
kwam meestal op zo’n zeven minuten uit. Dan denk je dat dat 
helemaal niet zo lang is, maar toch is dat voor onze kinderen 
misschien net een minuut of twee te lang. Zo voelde dat.’ Een 
nadeel is ook dat leerkrachten moeilijk tijd kunnen vinden in 
het lesrooster om de lessen te geven. ‘Bij mij was het vooral 
extra, en dan kwam het elke keer ergens tussen. Het was 
eerder dat ik dacht oké, het moet nog, dan dat het echt mak-
kelijk inpasbaar was.’ Tot slot is een nadeel dat de F&V-lessen 

nog niet voldoende aansluiten op de (Staal) taalmethode. ‘Ook 
de regels bij taal hè, met ballon, ‘bal-lon’… zo leren de kinderen 
dat bij ons met de taalmethode niet.’

AANBEVELINGEN
De leerkrachten hebben ook aanbevelingen gedaan over hoe 
F&V in het sbo het beste gebruikt kan worden. De F&V-lessen 
werden bij twee van de vier klassen gegeven in de stam- 
groepen. De leerkrachten van deze klassen bevelen aan om de 
F&V-lessen in de niveaugroepen aan te bieden in plaats van in 
de stamgroepen. Naar verwachting zal dit de niveauverschillen 
tussen leerlingen tijdens de F&V-lessen inperken. Ook bevelen 
leerkrachten aan om specif eke leerlingen de suggestie te 
geven om een makkelijkere basisbeweging uit te voeren tijdens 
het nadenken over een opgave, bijvoorbeeld ‘marcheren op de 
plaats’ in plaats van ‘joggen op de plaats’. Hierdoor wordt F&V 
wellicht beter toepasbaar voor leerlingen die moeite hebben 
met de combinatie van nadenken en bewegen. 

TAAKGERICHTHEID TIJDENS DE LESSEN
Tijdens drie van de achttien lessen is de taakgerichtheid van de 
leerlingen vastgesteld door middel van gerichte observaties 
van zes leerlingen per klas. Twee aspecten van taakgerichtheid 
werden bekeken. 
1. Taakgerichtheid met betrekking tot de lesstof. Een leerling 

was taakgericht als de leerling zich richtte op de leerkracht in 
de klas en/of op de lesstof die in de digitale F&V-applicatie 
werd weergegeven. 

2. Taakgerichtheid met betrekking tot de bewegingen. Een 
leerling was taakgericht als de leerling deelnam aan de 
beweging zoals weergegeven in de digitale F&V-applicatie. 
De taakgerichtheid geeft een beeld van de betrokkenheid 
van de leerlingen tijdens de lessen en geeft zodoende 
inzicht in de toepasbaarheid van het programma.

Gemiddeld genomen over de drie lessen waren de leerlingen 
83 procent van de lestijd taakgericht met de lesstof bezig. Dit is 
hoger dan tijdens F&V in het regulier basisonderwijs, waar leer-
lingen met een vergelijkbare leeftijd als deze groep gemiddeld 
72 procent van de tijd taakgericht met de lesstof bezig waren 
(Mullender-Wijnsma et al., 2015b). Dit betekent dat leerlingen 
in het sbo goed opletten tijdens F&V-lessen. Gemiddeld waren 
de leerlingen 77 procent van de lestijd taakgericht met de 
gevraagde bewegingen bezig. In het regulier basisonderwijs 
was het percentage taakgerichtheid ten aanzien van 
bewegingen 73 procent en dus vergelijkbaar (Mullender- 
Wijnsma et al., 2015b). Dit betekent dat leerlingen in het sbo 
ongeveer net zo taakgericht bezig zijn met het uitvoeren van 
de bewegingen als leerlingen in het regulier basisonderwijs. 
Aangezien de taakgerichtheid van leerlingen in de aangepaste 
lessenreeks in lijn is met die in het regulier basisonderwijs, lijkt 
het F&V-programma op dit gebied voldoende toepasbaar in 
het sbo.

FYSIEKE ACTIVITEIT TIJDENS DE LESSEN
Tijdens dezelfde drie lessen werd met beweegmeters de 
fysieke activiteit van leerlingen tijdens de lessen gemeten. 
Beweegmeters zijn kleine apparaatjes die registreren hoe 

Leerkrachten hebben 
aanbevelingen gedaan over hoe 
F&V in het sbo het beste gebruikt 

kan worden 
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intensief een leerling beweegt en deze werden als een riem 
om hun middel gedragen.Gemiddeld genomen waren de
leerlingen 41 procent van de lessen matig tot intensief aan het 
bewegen, wat overeenkomt met ongeveer 5 van de 12 
minuten (zie f guur 4). Matig tot intensief bewegen stimuleert 
onmiddellijke chemische veranderingen in de hersenen welke 
de aandacht (en daarmee ook de taakgerichtheid) kunnen ver-
hogen (Best, 2010). De rest van de lestijd waren de leerlingen 
licht aan het bewegen (29 procent) of stonden ze stil (30 
procent). In het reguliere onderwijs bewogen leerlingen 
gemiddeld 64 procent van de lestijd matig tot intensief, wat 
overeenkomt met ongeveer 16 van de 25 minuten (Mullender 
-Wijnsma et al., 2015b). Leerlingen in het sbo zijn dus relatief 
minder lang matig tot intensief aan het bewegen in vergelijking 
met leerlingen in het regulier basisonderwijs tijdens F&V- 
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Figuur 4. Gemiddeld percentage van de tijd dat de leerlingen in een 
bepaalde zone van fysieke activiteit hebben bewogen. 

lessen.Een mogelijke verklaring is dat leerlingen in het sbo
meer moeite hebben met tegelijkertijd nadenken en bewegen 
dan leerlingen in het regulier basisonderwijs. Desondanks zijn 
de leerlingen overwegend fysiek actief (70 procent) en door-
breken de F&V-lessen dus het stilzitten tijdens een schooldag.

CONCLUSIE EN TOEKOMST
Dit onderzoek laat zien dat een bewegend leren lesprogramma 
zoals F&V na aanpassingen toepasbaar is in de dagelijkse 
sbo-praktijk. Uit de interviews met leerkrachten blijkt dat de 
voordelen van het F&V-lesprogramma voor leerkrachten en 
leerlingen in het sbo over het algemeen opwegen tegen de 
nadelen, met name bij de rekenlessen. Daarnaast laten de 
resultaten zien dat leerlingen voldoende taakgericht zijn tijdens 
de F&V-lessen en overwegend fysiek actief. Verdere aan- 
passingen in het F&V-programma omtrent de duur van een les 
en het laten aansluiten bij verschillende taalmethodes blijven 
van belang om de toepasbaarheid te verhogen. Ook zal binnen 
scholen voldoende draagkracht gevonden moeten worden bij 
leerkrachten om een bewegend leren lesprogramma op te 
nemen in het curriculum en zo de druk op het lesrooster te 
laten afnemen. De huidige lessenreeks vormt het startpunt 
voor het ontwikkelen van meer F&V-lessen voor het sbo. We 
hopen in de nabije toekomst de ef ectiviteit van dergelijke 
lessen te toetsen en een positieve bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling en gezondheid van leerlingen in het sbo.
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