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1.
Achtergrond &
uitgangspunten
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Kinderen bewegen en
spelen (eindeloos) in voor
hen uitdagende situaties

Wat bepaalt of een kind
eindeloos beweegt of speelt
in een situatie?






Dit leerlingvolgsysteem is een
instrument om een beeld te krijgen van
de mogelijkheden van een kind. We
hebben binnen het leerlingvolgsysteem
de volgende aspecten beschreven:





Motorische vaardigheid
Spelinzicht
Gedrag in spelspel- en beweegsituaties

zijn mogelijkheden (vaardigheid)
zijn interesse/motivatie
de mate waarin een bewegingssituatie
aantrekkelijk en haalbaar is voor
hem/haar
de mogelijkheden en de mening van
andere kinderen

Uitgangspunt 1


Kennis van de beginsituatie van kinderen
is een belangrijke voorwaarde om tot een
goede (adaptieve) les te komen.



Kennis van de motorische vaardigheid
van een kind vormt hierin een belangrijk
onderdeel.
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Uitgangspunt 2







Observeren en registreren moet weinig
tijd in beslag nemen
We gaan uit van gemiddeld 5 minuten
per kind

Uitgangspunt 3


De 4 te observeren vaardigheden moeten zeer
voorspellend zijn m.b.t. de gehele vaardigheid
van een kind. M.a.w. er is sprake van transfer

15 jaar geleden gestart met 16 verschillende bewegingssituaties.
Binnen de meeste onderwijssituaties vormde de observatieobservatie- en
registratietijd een veel te groot struikelblok om tot invoering te
komen.
Uiteindelijk zijn de observatie teruggebracht tot het observeren en
registreren van 4 vaardigheden (vaardigheidslijnen) en het in kaart
brengen van 4 angsten.

2.
Hoe werkt het
LVS?

4 vaardigheden en 4 angsten






Stilstaan
Springen – Kracht
Springen –
Coördinatie
Stuiten






Hoogte
De bal
Over de kop
Ander kinderen
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Vaardigheidslijnen van
- niveau –I t/m X
- 2 t/m 13 jaar

Een voorbeeld






Waarom –I
Waarom vanaf 2 jaar
Ouder dan 13 jaar?





Dynamisch evenwicht wordt gemeten
middels de vaardigheid Springen –
Kracht. Vanaf niveau II betreft dat de
vaardigheid Hinken/Hinkelen.
De criteria zijn beschreven in de
handleiding (boek)
De belangrijkste criteria staan op het
Groepformulier Springen - Kracht

Groepformulier Springen - Kracht

Vaardigheidsniveaus
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3.

Criteria

Mogelijkheden
van de
gegevens

Mogelijkheden
in de lessen
bewegingsonderwijs



Een haalbaar startniveau arrangeren
Rekening houden met groepsindeling
– Vaardigheidshomogeen of -heterogeen

Voorbeeld


We meten
‘Springen – Kracht’
(hinkelen) omdat
deze vaardigheid
grote transfer laat
zien met een groot
aantal leerlijnen
(zie hiernaast)
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Een kind dat 19 (li) en 11 (re) hinkels
nodig heeft om 9 meter te overbruggen:




Is bij activiteiten waarin snelheid,
wendbaarheid of kracht een rol spelen
(veel) minder vaardig dan een
klasgenoot die 6 keer hinkelt om 9
meter te overbruggen
Als deze kinderen (in een heterogene
groep) een tikspel spelen zijn de
kansen op succes zeer uiteenlopend

Niveaus radslag
- Het kind kan niet in ligsteun blijven staan. Deze situatie is
ongeschikt voor dit kind. Laat het kind in een ander vak
meedoen.

Het kind maakt een:
a Radslag over een bank
b Radslag over de kastkop.
c Radslag op een cirkel.
d Radslag over een mat.
e Radslag over de breedte van een bank met daarop
een grote pylon.
f Radslag op de lange mat uit stand (zonder
aanloop).
g Radslag op de lange mat met een aanloop.
h Radslag op de gele lijn of het middelste deel van
de lange mat (handen en voeten op één rechte
lijn).
i 2 radslagen achterelkaar.
j Radslag met de buikzijde langs de rechtopstaande
dikke mat.
k Arabier.
l Radslag gevolgd door een arabier.
arabier.

Voorbeeld 1
radslag
Koppeling aan scores Springen – Kracht
LVS
-I & 0
I & II
III – IV
VI en hoger

Basislessen
situatie is ongeschikt
niveau a – d
niveau a – f
niveau a – l

Koppeling van niveaus LVS
aan niveaus in methodes
van het Basisdocument



(verschillende situatie en
niveaubeschrijvingen voor groep 3&4, 5 & 6, 7&8)



Basislessen Bewegingsonderwijs (2009)
Bewegen samen regelen (geen niveaubeschrijvingen)
Planmatig bewegingsonderwijs (Eigen LVS)
LIBO (geen niveaubeschrijvingen)





Voorbeeld 2 Loper in een tikspel
LVS: Niveaus Springen – Kracht van kinderen
uit verschillende groepen (3 t/m 6)
Rood minst vaardige bewegers
: Niveau III
Blauw gemiddeld vaardigen
: Niveau IV
Groen vaardigen
: Niveau VI
Op de verticale as
staan de niveaus
van deelname in
tikspel volgens de
niveauindeling in
Basislessen
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Voorbeeld 2 Loper in een tikspel
Rood minst vaardige bewegers LVS Niveau III BB Niveau A en B
Blauw gemiddeld vaardigen
LVS Niveau IV BB Niveau A t/m F
Groen vaardigen
LVS Niveau VI BB Niveau B t/m E

Wat kun je nog meer met
de gegevens van het LVS?


Signaleren van probleemsituatie
- aanzet tot extra zorg (MRT)






In gang zetten van een verwijzing
Gegevens overdragen naar volgende
groep/collega
(BO - VO!)
Hulpmiddel bij effectmetingen van
- bewegingsonderwijs
- interventies (MRT/ Club extra)

Waarop zijn de 80%
gegevens gebaseerd

4.
Onderzoek
achter het LVS





Een aantal gegevens is ontleend aan
bestaand onderzoek. M.n. Oseretsky en
ABC (van Wiegersma)
Er is een eigen praktijkonderzoek gedaan
om normeringen en signaleringssignaleringspercentages vast te stellen
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Overzicht van de gegevens
m.b.t. Springen -Kracht

Voor 9 – 15 jarigen + totaal aantal
geobserveerde jongens en meisjes

Vaardigheidsontwikkeling
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Betrouwbaarheid




Test--hertest
Test
Meting door verschillende personen
Er zijn meer observaties noodzakelijk
voor nauwkeuriger bepaling van de
(signalerings)
signalerings) percentages

Voorbeeld




Groep 5 gaat (hurkwend(hurkwend-)
springen over een kast: welke
kasthoogte zet de leerkracht
neer in deze groep? Niet te
hoog en niet te laag! Maar hoe
hoog is dat?
En mogelijk ook: hoe verdeel ik
de kinderen met verschillende
motorische vaardigheden over
de groepen (heterogeen of
homogeen).

Validiteit



Meten wat we willen meten?
Signaleren van zorgleerlingen

(blijft

gekoppeld aan de lastvraag!)


Meten van de ontwikkeling van kinderen
op gebied van spelen en bewegen
- aantonen/in kaart brengen van de transfer tussen de
registraties van een beperkt aantal eenvoudig
observeerbare vaardigheden (LVS) en de deelname in
bijvoorbeeld lessen bewegingsonderwijs/schoolplein

Als
knikkeren,
nog niet
lukt, zoals
de andere
kinderen
het spelen.
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Voorbeeld


We meten
‘Springen – Kracht’
(hinkelen) omdat
deze vaardigheid
grote transfer laat
zien met een groot
aantal leerlijnen
(zie hiernaast)
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