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http://www.youtube.com/watch?v=lTdYfPV4ydY


Richtlijn: Motorische ontwikkeling

- Monitoring en beoordeling van de motorische ontwikkeling van jeugdigen van 0- tot 
18-jarigen 

- onderzoekt actief bij kinderen van 0-6 jaar

- Welke adviezen kan de JGZ geven om motorische ontwikkeling te stimuleren en 
verbeteren

- aan ouders en kinderen
- scholen, kinderdagverblijven en (anderen binnen de) gemeente 



Waar of niet waar?

De JGZ-professional adviseert tijdens elk 
contact met de ouder(s) om hun kinderen 
minimaal drie keer per dag onder 
toezicht op de buik te leggen als het kind 
wakker is. Dat geldt vanaf de geboorte 
tot het moment dat hij/zij zichzelf omrolt.

Waar 



Waar of niet waar?

De JGZ-professional adviseert:

- Bij kinderen 0-4 jaar:
- tijdens elk contact met de 

ouder(s) de tijd die kinderen 
stilzitten te beperken. 

- Bij kinderen 4-18 jaar:
- zittend gemotoriseerd vervoer, 

langdurig zitten en tijd 
binnenshuis doorbrengen zo veel 
mogelijk beperken.

Waar 



Waar of niet waar?

De JGZ-professional adviseert het 
gebruik van loopstoeltjes en loopfietsen

Niet waar

De JGZ-professional raadt het gebruik 

van loopstoeltjes af 



Waar of niet waar?

De JGZ adviseert gemeenten om 
randvoorwaarden te creëren die kinderen 
stimuleren te bewegen.

Voorbeelden:
- aanleg van veilige wandel- en 

fietspaden
- creëren van (goede toegankelijkheid 

van) voldoende sportvoorzieningen
- verbeteren, handhaven of aanpassen 

van speelplekken en parken 
- aanbod schoolzwemmen 

Waar

De JGZ stelt zich proactief op om met 
andere partijen samen te werken.  Denk 
aan scholen, kinderopvang en 
gemeenten. 

Dit met als doel om de gezonde 
motorische ontwikkeling van kinderen te 
stimuleren.



Waarom is de motorische ontwikkeling belangrijk?
Het conceptuele model van Stodden e.a. (2008) 
over de relatie tussen motorische competentie, 
fysieke activiteit en  gezondheid (bewerkt)













Link naar de Mini- learning

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/mini-learning/


Ingevulde Praatplaat

Link naar Mini- learning

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/mini-learning/


Basisvaardigheden van 
bewegen

1. Zwaaien en slingeren
2. Springen en landen
3. Balanceren en vallen
4. Gooien, vangen, slaan en mikken
5. Stoeien en vechten
6. Bewegen op - en maken van muziek
7. Klimmen en klauteren
8. Trappen, schieten en mikken
9. Rollen, duikelen en draaien

10. Gaan en lopen

Bron: Athletic Skills Model



Hier kunnen ouders  aan 
werken door: 

● Alledaagse activiteiten
● Fysieke inrichting in en om huis
● Beweegmomenten



Beweegspelletjes
- Motorische, sociaal- emotionele & 

cognitieve ontwikkeling
- Eenvoudig & leuk
- Motorische ontwikkeling

Link naar de Mini- learning

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/mini-learning/


Richtlijn: Houding en Bewegen

De JGZ kan een belangrijke rol spelen in het stimuleren van een goede houding en gezond 
beweeggedrag:

- Individuele contacten 
- Actieve & adviserende rol 

- bijvoorbeeld school, kinderopvang en sport- en beweegsector  

Heb je voorbeelden van lokale samenwerking? Mail ons!

Verspreid je kennis over de ontwikkeling en groei van de jeugdige in relatie tot bewegen!



Waar of niet waar?

Kinderen  van 0 tot 18 jaar moeten 30 
minuten per dag bewegen om gezond te 
blijven. 

Hiertoe horen ook minimaal drie keer per 
week spier- en botversterkende 
activiteiten voor het verbeteren of 
behouden van de lichamelijke fitheid.

Niet waar

Beweegrichtlijn voor kinderen van 4-18 jaar: 



Beweegrichtlijnen kinderen (2019)



0-4 jarigen
- Gezondheidsraad (2017): gevarieerd bewegen en motorische vaardigheden aanleren

- WHO
- Kinderen jonger dan 1 jaar:

- per dag meerdere keren actief bewegen
- nog niet lopen? Minimaal 30 minuten (onder toezicht) in buikligging 
- langer, vaker en/of intensiever bewegen leidt tot extra gezondheidsvoordeel

- Kinderen ouder dan 1 jaar:
- minimaal 3 uur per dag actief bewegen, meer beweging is beter. Activiteiten 

verspreid over de dag en gevarieerd
- kinderen tussen 3 en 5 jaar: tenminste 1 van de 3 uur zeer actieve/intensieve 

beweging



Peiling onder ouders 
- Heb je bij het consultatiebureau wel eens over sport en bewegen gesproken? We 

bedoelen dan niet de lichamelijke ontwikkeling van je kind, maar sporten, buiten 
spelen, wandelen met je kind, etc.

- 7% ja, wel eens 
- 77% nog nooit 
- 17% ik kan het me niet herinneren 

- Vind je dat het consultatiebureau daarover met ouders in gesprek moet gaan?
- 32% ja, daar gaat het nu veel te weinig over
- 39% ja, maar alleen als ouders daar zelf vragen over hebben
- 29% nee

-          41% wil graag info over sport & bewegen ontvangen vanuit school,   
consultatiebureau, GGD of gemeente

Opvoedinformatie Nederland & Kenniscentrum Sport & Bewegen (2019)
Ouders met kinderen tot 12 jaar
N= 520



Waar of niet waar?

De JGZ-professional vraagt ouders van 
de jeugdige in de leeftijdsperiode 1 t/m 
17 jaar ten minste éénmaal naar het 
beweeggedrag en beeldschermgedrag.

Niet waar

De JGZ-professional vraagt ouders van 

de jeugdige in de leeftijdsperioden 

- 1 t/m 4 jaar

- 4 t/m 11 jaar en 

- 12 t/m 17 jaar 

ten minste éénmaal per periode naar het 

beweeggedrag en beeldschermgedrag



Argumentenkaartjes

- In gesprek met ouders 
- Effecten <‘argumenten’> van bewegen
- Geeft inzicht in wat een ouder belangrijk 

vindt <niet wat jij belangrijk vindt>

- Peiling Opvoedinformatie Nederland & 
Kenniscentrum Sport & Bewegen (2020; 
n=600):

- gezondheid
- zelfvertrouwen
- leren omgaan met anderen 
- leren omgaan met stress

Link naar de Argumentenkaartjes

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/argumentenkaartjes-2/


Nut en noodzaak - 
Online publicatie

- Kennis over de effecten van bewegen
- Praktische instrumenten 
- Losse pagina’s, zoals de ‘tips voor 

ouders’, om met ouders te delen 

Link naar Nut en Noodzaak

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/nut-en-noodzaak/


Nut en noodzaak - 
Poster

- Meetlint
- Weetjes over effecten bewegen
- Bewust maken 
- Vragen stellen

Geïnteresseerd? Laat je gegevens achter

https://kenniscentrumsportnl.typeform.com/to/LVb8qDPD


Nut en noodzaak - 
kubus

- Flyer van stevig papier die je als kubus in 
elkaar vouwt

- Voor ouders
- Belang van bewegen
- Weetjes over bewegen
- QR code

Geïnteresseerd? Laat je gegevens achter

https://kenniscentrumsportnl.typeform.com/to/LVb8qDPD


Inspiratiegids 
beweegstimulerende 
inrichting JGZ

- Binnenruimte 
- uitstraalt dat bewegen belangrijk, 

leuk en eenvoudig is
- aanzet tot bewegen

- Professional en ouders stimuleren om 
vaker preventief over bewegen te praten

- Wetenschappelijke kennis en 5 
praktijkervaringen 

- o.a. Gennep

Link naar de inspiratiegids

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/inspiratiegids-jgz/


Producten 4+

- Beweegtest (4-12 jaar) geeft inzicht in:
- hoeveel kinderen bewegen 
- kansen om te verbeteren.

- Beweegcirkel (12+)
- Gesprekstool om bewegen in de dag 

te stimuleren
- 5 stappen van gedragsverandering

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegtest-voor-kinderen/
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegcirkel/


Sport- en 
beweeginterventies

● www.sportenbeweeginterventies.nl 
 

● Niet het wiel opnieuw uitvinden
● Aanpassen aan lokale omgeving
● Ondersteuning eigenaar
● Beoordeeld/ in de praktijk bewezen

● Goed beschreven 
● Goed onderbouwd 
● Effectiviteit

http://www.sportenbeweeginterventies.nl


Algemene adviezen
- Realistisch

- kleine veranderingen die passen in de 
context

- Concrete adviezen

- Argumenten die aansluiten bij wat hij/zij 
belangrijk vindt



Rebecca Beck
Rebecca.Beck@kenniscentrumsportenbewegen.nl
06 - 31641205

Noor Willemsen
Noor.Willemsen@kenniscentrumsportenbewegen.nl
06-81528454

www.kenniscentrumsportenbewegen.nl


