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Hoe komen 
kinderen een klas/ 
groep binnen? 



Inhoud van de workshop 

• Belang van bewegen voor de algemene

ontwikkeling van jonge kinderen

• Ervaren welke rol de fysieke ruimte daarin kan

spelen

• Bewust worden van de rol die de professional 

daarin kan hebben



Opwarmer

Belang van lichaamsbesef



Wat is bewegen voor 

het jonge kind? 

“Brammetje, zit stil en houd je mond!”



(Atletic Skillsmodel, 2019) 

Whiteboard: 
Hoe komt het dat jonge kinderen 
motorisch steeds minder vaardig 
zijn?  



Belang van bewegen
(Springlab, 2020)

Vaardigheden voor dagelijks leven, 

zoals:

• coördinatie

• kracht

• uithoudingsvermogen 

• samenwerking 

• je winst en verlies nemen

• doorzettingsvermogen



Bewegen is meer…



Welke kansen 
zie je? 





Fysieke ruimte
Waar hebben we het dan over? 

Gelegenheid 
tot bewegen 

Hoeveelheid 
ruimte

De ruimte 
zoals kinderen 

die beleven 

‘De ruimte en de dingen in de ruimte dagen jonge kinderen uit, om te bewegen’ 
(Both, 2007) 



De hersenen ontwikkelen zich actiever naarmate
er meer ruimte voor beweging of motoriek en
meer interactie met de omgeving is (Mieras, 
2016). 

Doordat de verbindingen in de hersenen worden
aangelegd door te bewegen, wordt een kind 
hiervoor ook aangezet om in actie te komen
(Poot, 2021).

Jonge kinderen veranderen veel van houding en
laten een variëteit van bewegingen zien (Poot, 
2021). 

Geef kinderen buikspeeltijd! (Poot, 2021)

Relatie breinontwikkeling



Stopdans en de 
executieve functies



Onderzoek exploratie in de ruimte d.m.v. bewegen (Liempd, 2018) 

Kinderdagverblijf en school is een andere omgeving dan thuis 

Embodied cognition  

Open-zone-indeling 

Verscheidenheid aan activiteitenplekken 



Zelf ervaren: 
Bewegen in hoeken 

Welke kansen 
zie je? 

Wat is jouw rol als 
professional? 

Letterspelmat 

Speedladder

Twister 

Jongleren

Eendjes in de vijver



Invloed professional De mate van activiteit van het kind 
hangt nauw met ruimte en begeleiding

Beschikbaar materiaal 

Regels 

Veilige en uitdagende omgeving



Afsluiting

Wat vond je van de 
workshop?

Wat kan je morgen al 
toepassen? 


