
 

 

 

 

 

Breed Motorisch Ontwikkelen – hoe veelzijdig train jij?   
 
De afgelopen jaren is er op diverse plekken binnen Doetinchem al een start gemaakt met het gedachtegoed van Breed 
Motorisch Opleiden/Ontwikkelen (BMO). Zo biedt een aantal verenigingen BMO-trainingen aan voor de eigen jeugd, is de 
SportCross georganiseerd en worden er lessen BMO gegeven in de kinderopvang en tijdens naschoolse activiteiten. Ook in 
het bewegingsonderwijs dat o.a. door de vakleerkrachten van Sport-ID wordt verzorgd, wordt een veelzijdig sport- en 
beweegaanbod neergezet.  
 

- Lees voor meer informatie over BMO deze publicatie van het Kenniscentrum Sport & Bewegen - 
 
Om de volgende stap te maken en nog meer trainers, vakleerkrachten en overige geïnteresseerden warm te maken voor 
BMO organiseert Sport-ID als onderdeel van Verenigingsondersteuning een cursus BMO.  Wij zijn er namelijk van overtuigd 
dat zowel vanwege het tegengaan van beweegarmoede (te weinig bewegen én te eenzijdig bewegen) als het stimuleren van 
talent(en)ontwikkeling vervolgstappen nodig zijn om sportaanbieders op dit terrein klaar te maken voor de toekomst. Het 
hoofddoel hierbij is van onze huidige én toekomstige leden betere bewegers te maken wat leidt tot meer spelplezier, minder 
blessures en een langere verbinding met de club. Beter bewegen = nog beter je favoriete sport kunnen uitoefenen.   
 
Wat gaan we doen?  

Twee ervaren docenten van HAN Seneca nemen ons in drie dagdelen mee in zowel theorie als praktijk.  

 

Wanneer?  

 Op de zondagen 15 januari, 5 februari en 5 maart 2023 van 14.00 – 17.00 uur 

 

Waar? 

Op een nader te bepalen locatie in Doetinchem  

 

Voor wie? 

Alle trainers, buurtsportcoaches, vakleerkrachten en overige geïnteresseerden die ervaring hebben met het trainen/opleiden 

van jeugd en graag de volgende stap willen maken. Hierbij richten we ons in eerste instantie op Doetinchem maar ook 

deelnemers daarbuiten zijn van harte welkom.  

 

Kosten? 

Voor de deelnemers is de bijeenkomst kosteloos maar we verwachten dan wel dat je alle drie de sessies volgt indien mogelijk.  

 

Inschrijving 

Doe je mee? Meld je dan aan door een mail te sturen naar marc.dehaan@sport-id.nl. De cursus gaat door bij een minimaal 

aantal deelnemers van 10.  

 

Hieronder vind je de uitgebreidere cursusinformatie van HAN-Seneca. Toch nog vragen? Laat het Marc dan weten via de mail 

of op 06-41887706.  

https://publicatie.kenniscentrumsportenbewegen.nl/aan-de-slag-met-bmo/cover
mailto:marc.dehaan@sport-id.nl


 

 

 

Cursus BMO 

Inleiding 

Kinderen verliezen plezier in sport. Waar op jonge leeftijd nog steeds bijna 90% van de kinderen lid is van een sportvereniging 

daalt dit percentage fors in de puberleeftijd. 80% van de kinderen is zelfs lichamelijk onvoldoende actief (Hildebrand e.a., 

2013). Sportbonden en sportverenigingen hebben haast dagelijks te maken met opzeggingen van pubers. Veel genoemde 

oorzaken zijn de vele andere (digitale) verleidingen, minder vast willen zitten aan verplichtingen en minder tijd die kinderen 

hebben om vrij te spelen. Echter ook de prestatiecultuur die de huidige maatschappij kenmerkt speelt een rol. 

Het lijkt erop dat kinderen al vroeg hun speelsheid (en hun plezier) aan de kant moeten zetten voor prestaties. Al op jonge 

leeftijd worden de ‘talenten’ gescheiden van de zogenaamde talentlozen. Zij krijgen betere trainers en meer gelegenheid. De 

wetenschap is over het nut van het op jonge leeftijd veel uren maken in één sport glashelder: niet doen (zie onder andere Till 

& Baker, 2020).  

 

Het is inmiddels ook tot de politiek doorgedrongen dat heel veel kinderen (meer dan de helft) stopt met sporten omdat het 

plezier ontbreekt. Minister Bruins erkende dat er maatregelen genomen moeten worden en wil sportorganisaties daarop 

aanspreken. Sportverenigingen zijn inmiddels aan de slag gegaan met de nieuwe uitgangspunten. Eén van die 

uitgangspunten is het breed motorisch ontwikkelen van kinderen door onder andere samenwerkingen tussen verenigingen.  

 

Echter, in veel gevallen hebben trainers nog te weinig handvatten om hier al handen en voeten aan te geven in de praktijk. Het 

vergt een andere kijk op talentontwikkeling, eentje die de individuele sport ontstijgt. Als het plezier voorrang krijgt boven 

prestatie dan zullen meer kinderen langer blijven deelnemen aan de georganiseerde sport. 

In deze basic cursus wordt een start gemaakt met deze andere kijk, en zullen er handvatten gegeven worden aan trainers, 

coaches en buurtsportcoaches om plezier en motorische ontwikkeling op de voorgrond te laten treden bij kinderen tussen 6 

en 12 jaar. Vragen die in deze cursus aan bod komen zijn; hoe kunnen we het BMO duurzaam in een vereniging opzetten? Hoe 

krijgen we kinderen motorisch vaardig? Hoe krijgen kinderen weer plezier in bewegen? Hoe kunnen we de voortgang in 

motoriek monitoren? Hoe ziet een training in de praktijk eruit? Wat kunnen we van de andere sporten leren? 

 

Inhoud 

Onderwerp 

Breed motorisch opleiden 

 

Duur  

3 dagdelen (3uur) met voorbereidingstijd van in totaal 6uur. 

 

Dagdeel 1: Theorie (fysiek) Leerdoelen 1 t/m 5. 

Dagdeel 2: Praktijk (fysiek) Leerdoel 6 

Dagdeel 3: Evalueren/terugkoppeling/discussie (fysiek) Alle leerdoelen komen nog eens aan bod. 

 

Hoofdonderwerp 

1. Aanleiding/ inleiding BMO 

2. Coté – theoretisch kader 

3. Voor en nadelen van vroeg specialiseren vs vroege diversificatie 



 

 

4. Sampling years t/m 12 jaar 

5. Fundamentele beweegvaardigheden 

6. Hoe passen we dit toe in de praktijk?  

 

Leerdoelen  

Kennen (kennis) 

Kunnen (vaardigheden) 

Willen (houding/ attitude) 

 

1.a.  Probleemstelling – kinderen bewegen minder 

De deelnemer heeft kennis van de probleemstelling rondom het minder vaardig in bewegen zijn van kinderen.  

De deelnemer herkent de urgentie van het aandacht besteden aan het vaardiger maken van kinderen 

1.b.  Kind centraal 

De deelnemer stelt het kind centraal in zijn of haar talent ontwikkeling (kennen en/ of willen/ houding) 

1.c  Aansluiten bij akkoorden 

De deelnemer is zich bewust van de mogelijkheden om aan te sluiten bij het lokale sportakkoord en/of sportief groot worden. 

 

2.a Gagne Ontwikkeling/ competenties/ invloeden/ inter/ intra persoonlijke eigenschappen 

De deelnemer heeft kennis van het model van Gagne. 

De deelnemer is zich bewust van de factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van het kind 

2.b. Coté – route in talent ontwikkeling 

De deelnemer heeft kennis van de verschillende routes in de motorische ontwikkeling van het kind/ 

2. c. Coté – welke fases in de motorische ontwikkelingen gebruiken we (bijv. Bmo, richting specialisatie) 

De deelnemer heeft kennis van de verschillende fases van de motorische ontwikkeling 

2. .d. Coté – deliberate play deliberate practice 

De deelnemer heeft kennis van deliberate play. 

De deelnemer heeft kennis van deliberate practice 

2. e. Transfer Gangé en Coté naar  LTAD model 

De deelnemer ziet de transfer van Gane en Coté naar het LTAD model  

 

3.a. Voor en nadelen van vroeg specialiseren 

De deelnemer heeft kennis van de voor en nadelen van vroeg specialiseren 

3.b. Voor en nadelen van vroeg diversificeren 

De deelnemer heeft kennis van de voor en nadelen van vroeg diversificeren 

 

4.a. Gouden jaren 

De deelnemer heeft kennis van de gouden ontwikkeljaren van het kind 

4.b. Gelders model/ Sportief groot worden 

De deelnemer heeft kennis en inzicht van de verschillende lagen van het Gelders model 

 

5.a. Fundamentele vaardigheden – definitie 

De deelnemer kan de verschillende fundamentele vaardigheden benoemen. 



 

 

De deelnemer kan de verschillende fundamentele vaardigheden herkennen. 

5.b. Sportprofielen (Opdracht  in verwerken Spiderplot) 

De deelnemer kan een sportprofiel maken van zijn eigen sport 

De deelnemer kan benoemen welke FMS niet voorkomen in zijn eigen sport 

5.c. Welke fundamentele vaardigheden zijn een aanvulling op je programma 

De deelnemer past de vaardigheden die niet in zijn sport voorkomen toe tijdens zijn training.  

 

6.a. Verwerken in je programma (duur/ intensiteit/ freq. Etc.) 

De deelnemer past de vaardigheden die niet in zijn sport voorkomen toe tijdens zijn training.  

6.b. Evaluatie op motoriek en plezier (denk aan bijv. de BLOC test) 

De deelnemer heeft kennis van de BLOC test 

De deelnemer kan de BLOC test uitvoeren 

De deelnemer kan een verbetering van de motoriek benoemen? 

De deelnemer toont zich betrokken tot zijn doelgroep om ervaren plezier te monitoren? 

6.c. Implementeren in een vereniging 

De deelnemer weet welke personen in de organisatie mee willen 

De deelnemer kan BMO duurzaam wegzetten in de organisatie.  

6.d. BMO filosofie kan vertaald worden naar andere trainers/ ouders 

De deelnemer heeft een open houding om de filosofie van het BMO te delen met omstanders (trainers/ ouders) 

 

 


