125 leraren en 18 schoolleiders hebben voor negen
leergebieden de benodigde kennis en vaardigheden
(bouwstenen) in kaart gebracht. De bouwstenen
dienen als basis voor de herziening van de
kerndoelen. Hieronder vindt u een overzicht van het
leergebied Bewegen & Sport. Ga voor meer
informatie naar www.curriculum.nu/bewegen-sport.

Bewegen & Sport
Primair onderwijs

Een gevarieerd beweegaanbod
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Leren bewegen

Beter leren bewegen

Gezond bewegen

Leerlingen leren een positieve attitude t.a.v.
gezond en veilig bewegen. Ze ervaren
beweegactiviteiten met verschillende
inspanningsniveaus en betrekken dat op
zichzelf.

Bewegen betekenis geven

Leerlingen ontwikkelen hun beweegidentiteit
eerst vooral onbewust door te doen. Later wordt
dat bewuster en neemt de invloed van anderen
en van bewegen in verschillende contexten toe.

Bewegen regelen

Samen bewegen

6

Beweegcontexten
verbinden

Legenda
Grote opdrachten
Bouwstenen

De leerlingen leren complexere beweegactiviteiten
zelfstandig op gang te brengen, te houden en af
te ronden. Zij hebben zelf meer invloed op regels
en afspraken en de taken en rollen worden
complexer.

Bewegen op eigen niveau

Leerlingen worden zich bewust van hun eigen rol
en gedrag en dat van anderen in
beweegsituaties. Zij leren hun eigen
(on)mogelijkheden en die van anderen
accepteren en daarmee om te gaan.

Bewegen en sport binnen en buiten de school

Leerlingen verkennen hun eigen beweegmotieven
en voorkeuren door deel te nemen aan bewegen
in diverse contexten. Afhankelijkheid van
groepsnormen speelt daarbij een grote rol.

Bewegen op eigen niveau

Leerlingen leren de aangeboden
beweegactiviteiten met aangereikte regels en
afspraken zelfstandig op gang brengen, houden
en afronden. Zij verkennen daarbij het
functioneren in meerdere rollen.

Samenwerken in beweegsituaties
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Leerlingen leren hun eigen mogelijkheden
kennen, keuzes maken en doelen stellen ten
aanzien van een actieve leefstijl. Ze leren de
relatie aan te geven tussen beweegsituaties en
gezondheid.

Bewegen op eigen niveau

Taken en rollen in beweegsituaties
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Leerlingen leren beweegactiviteiten die steeds
meer herkenbaar verwijzen naar de actuele
beweegcultuur. Het aanbod sluit zoveel mogelijk
aan bij de motivatie van de leerlingen.

Bewegen op eigen niveau

Beweegidentiteit
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Bewegen op eigen niveau

Leerlingen leren binnen hun eigen
mogelijkheden beter deelnemen aan veel
nieuwe én bekende activiteiten rond
beweeguitdagingen die afgeleid zijn van de
actuele beweegcultuur.

Actieve en gezonde leefstijl
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Onderbouw voortgezet onderwijs

Leerlingen leren beter omgaan met anderen in
beweegsituaties. Die worden steeds complexer
omdat de verschillen tussen deelnemers
toenemen en ze zich meer richten op, met en
tegen elkaar.

Bewegen op eigen niveau

Leerlingen leren over activiteiten die op straat,
pleinen en speelveldjes worden gedaan of van
sport zijn afgeleid. De beweegactiviteiten in
deze contexten kennen hun eigen doel en
regels.

Leerlingen leren de verschillen in doel, regels en
afspraken en deelnamemotieven tussen
beweegactiviteiten in allerlei contexten kennen.

