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Gymles op niveau stimuleert kanjer en brekebeen

Op het Montessori College in Nijmegen gebruiken docenten  
lichamelijke opvoeding wetenschappelijk onderzoek om te bepalen 

welke bewegingslessen voor hun leerlingen geschikt zijn. 

Lekker gooien 
met je foute 
been voor 
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ollega’s waren sceptisch 
toen Wilbert Lamers, voor-
zitter van de sectie lichame-
lijke opvoeding, drie jaar 

geleden voorstelde brugklassers op het 
Montessori College voortaan te testen en 
in te delen naar zeven gymniveaus. Zou dat 
niet ten koste gaan van de sociale cohesie 
in de klas? Gym is toch een vak waarin de 
leerlingen elkaar beter leren kennen. Dat is 
belangrijk voor de groepsvorming. 
Maar die scepsis verdween snel, zag 
gemeentelijk sportconsulent Wouter Heb-
bink, toen hij een jaar na de start van het 
experiment de school bezocht. Kinderen 

die vroeger aan de kant stonden, deden nu 
volle bak mee. Squash speelden ze zonder 
racket, door met hun hand tegen een vol-
leybal te slaan. Softe honkbal-ballen bleken 
met klittenband best vangbaar. En met een 
laaghangend volleybalnet wordt dat spelle-
tje een stuk makkelijker. “Je ziet bij ons op 
school fantastische dingen ontstaan nu de 
mindere bewegers op hun eigen niveau les 
krijgen”, zegt Lamers. 
Volleybal is voor zwakke bewegers een 
verraderlijke sport. Niemand kan zich ver-
stoppen. “Als de minsten in het team wor-
den aangespeeld, valt steevast de bal”, ver-
telt Hebbink, zelf oud-gymleraar. “Het zijn 

altijd dezelfden die het spelletje voor de ande-
ren verpesten. Dus wat gebeurt er? Zij krijgen 
de bal niet meer.”

SMASHEN
In een van de vier gespecialiseerd ingerichte 
gymzalen van het Montessori College heeft 
een van de laagste groepen qua bewegings-
niveau vandaag volleybal-les. Het net hangt 
laag, dwars over de lengte van de zaal. Begint 
Lamers in de hoogste groep direct met smash-
ballen, hier mag iedereen de bal vangen. Bal-
len gaan bovenhands over het net, vaak met 
twee handen. Met gooien staat nogal eens het 
verkeerde been voor. En ja, de bal valt vaak 
op de grond, maar dat gebeurt iedereen. 
Lamers wijst op twee niet al te handige jon-
gens met haar tot op hun heupen. Een van 
hen – tenger, het sluike blonde haar in een 
staart – vertelt dat hij wel van sport houdt, 
maar niet zozeer van balsporten. Klimmen is 
zijn ding. “Deze kinderen vallen in de regu-
liere gymles nog wel eens buiten de boot”, 
vertelt Lamers. “Nu zie je dat iedereen staat 
te smilen.”
Trefbal is nog zo’n sport waaraan de moto-
risch minder begaafden vaak met de schrik 
in de benen mee moeten doen. Boem, weer 

‘Er ontstaan fantastische 
dingen nu de mindere 
bewegers op hun eigen 

niveau les krijgen’

Op sommige gymlessen van het Montessori College in Nijmegen maakt het niet uit als de bal op de grond valt. Dat gebeurt iedereen.
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als eerste afgegooid. Maar in de zaal met 
de minst goed bewegende brugklassers, 
naast de volleyballers, zijn alle trefballers 
in beweging. In plaats van op elkaar, mik-
ken de kinderen op een kast in het midden 
waar een doelverdediger de ballen probeert 
tegen te houden. Ze werpen de bal vanaf 
‘eilandjes’: matten die verspreid over het 
lokaal zijn neergelegd. Werpen gaat niet 
altijd handig, maar met de traptechniek 
van sommige meiden is op het eerste oog 
niet veel mis. “We houden de afstanden 
bewust heel klein”, vertelt Lamers. 

BREKEBEEN
Het Montessori College heeft de setting 
mee. Een sportcomplex ligt aan de over-
kant van de weg en de bossen van Berg en 
Dal zijn vlakbij. Een groepje kinderen op 
terreinfietsen rijdt bemodderd voor het 
hoofdgebouw langs. 
Sinds de invoering van de nieuwe aanpak 
bij gym voltrekt zich hier aan het begin 
van het schooljaar een tweedaags spekta-
kel. Met hulp van leerlingen en de voltalli-
ge vakgroep worden alle driehonderd  
bruggers onderworpen aan een batterij 

bewegingstests die de Hogeschool van Arnhem  
Nijmegen (HAN) heeft ontwikkeld of verzameld: een 
tennisbal in dertig seconden zo vaak mogelijk tegen 
een muurtje gooien. Achteruitlopen over steeds 
smallere balkjes. Zo snel mogelijk over plankjes 
stappen die je zelf langs je voeten neerlegt en weer 
oppakt voor een volgende ‘stap’. En zo zijn er nog  
een paar brekebeentrucs. 
Intussen zijn de bewegingswetenschappers niet 
meer direct nodig. “We hebben onze eigen test- 
setjes aangeschaft en we doen het helemaal zelf”,  
vertelt Lamers. “Het zijn hectische dagen aan het 
begin van het schooljaar, maar we hebben hulp van 
leerlingen die gym op het eindexamenprogramma 

‘Het gaat er niet 
om of je goed bent 

of slecht. We
willen iedereen 
beter maken’

hebben staan.” 
Is het niet wat streberig al dat testen? “Ach 
nee”, zegt Hebbink. “We houden van kin-
deren toch ook al meer dan vijftig jaar 
Cito-scores bij? Waarom zou iets dergelijks 
met bewegingsvaardigheden niet kunnen?”

VOGELTJE
Op basis van de tests worden leerlingen 
verdeeld in zeven niveaugroepen. “Het 
gaat er niet om of je heel goed bent of heel 
slecht”, zegt Tobias Peperkamp, docent 
lichamelijke opvoeding. “We willen ieder-
een beter maken.” Op de computer toont 
hij een enorme spreadsheet met meetgege-
vens van alle kinderen. 
“Zo interessant”, zegt hij. “Je ziet de ver-
schillen tussen jongens en meisjes. Maar 
ook in een oogopslag als de hele klas moei-
te heeft met balanceren. Daarmee kan je 
dan aan de slag.” 
Het is de bedoeling dat leerlingen kwalifi-
caties als ‘goed’ of ‘slecht’ niet te horen krij-
gen, ook al hebben ze het heus wel door 
of ze in een hoge of lage groep zitten. Van-
daag trainen de beste 28 bewegers onder de 
brugklassers samen in een professioneel u�

Gymleerkracht Jeroen Gremmen: “Zie jij in 
deze klas de verschillen met de vwo’ers? Nee, 
natuurlijk zie je die niet.”
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ogende turnzaal. Twee meisjes zitten op 
hun gemak bovenop een rekstok, als vogel-
tjes die met hun pootjes een tak omklem-
men. Even makkelijk blijven ze op die rek-
stok in evenwicht hangen: armen en benen 
los met alleen hun heupen als steunpunt. 
Hop, een reuzenzwaai en dan nog een. De 
salto? Die doet iedereen hier. Een backflip, 
dat telt. Vatou, een vmbo-leerling met don-
kere krullen, heeft net van gymleerkracht 
Jeroen Gremmen te horen gekregen hoe je 
dat doet: zorgen dat je voldoende hoogte 
hebt. En niet naar achteren kijken. Vatou 
had al eens eerder een backflip gemaakt, 
maar altijd met ondersteuning van één 
of twee helpers. Dit was haar eerste keer 
alleen. Nu komt ze trots naar ons toe. Voor 
de camera? Ja hoor, dan doet ze het graag 
nog een paar keer. Gremmen toont het 
kippenvel op zijn bovenarm. “Dit is gaaf 
toch?” 
Bijzonder aan de klassen op beweegniveau 
is ook dat leerlingen op alle leerniveaus, 
van vmbo tot gymnasium, bij elkaar in de 
klas zitten. Gremmen: “Zie jij in deze klas 
de verschillen met de vwo’ers? Nee, natuur-
lijk zie je die niet.” Lamers legt uit: “Wij 
proberen kinderen van alle niveaus bij 
elkaar te brengen. Niet alleen tijdens de les-
sen lichamelijke opvoeding, maar ook in de 
gebouwen, tijdens sportdagen, kampen en 
andere activiteiten. Daar hebben alle leer-
lingen baat bij.”

TESTS
Wetenschappers, verbonden aan het 
HAN-lectoraat Herkennen en ontwikkelen 
van sporttalent, hebben meer tests ontwik-
keld die kinderen moeten helpen in hun 
sportkeuze. Een daarvan is de I Like-app, 

waarin een eenogig ruimtewezentje vragen 
stelt als: Wat vind je leuker, samen sporten 
of alleen? Buiten of binnen? Aan zware din-
gen trekken? Met ballen of niet? Op basis 
van de antwoorden gaan kinderen op ruim-
tereis naar een planeet met passende spor-
ten. “Leraren in het basisonderwijs kunnen 
de app zelf gebruiken om kinderen te hel-
pen in hun keuze voor een sport”, zegt Heb-
bink. “Van middelbare scholen hoorden we 
dat hij voor hen misschien wat kinderach-
tig is.”
Een stap verder nog gaan de tests die de 
HAN met hulp uit België heeft ontwikkeld 
om voor kinderen geschikte sporten te vin-
den. Een van de ontwikkelaars van deze 
test, bewegingswetenschapper Johan Pion, 
heeft de effectiviteit ervan onderzocht 
in België, waar het zogenoemde Vlaams 
Sportkompas intussen bij meer dan 15 dui-
zend kinderen is afgenomen. 

Het Sportkompas meet lichaamskenmer-
ken van kinderen (zithoogte, beenleng-
te, vetpercentage) en laat ze allerlei oefe-
ningen doen die een beeld geven van hun 
lenigheid (lengte hamstrings en rugspie-
ren), dribbelvaardigheden (op een voetbal- 
en handbal-parcours), kracht (kikkerspron-
gen en opdrukken) en werptechniek (door 
een badmintonshuttle zo ver mogelijk weg 
te gooien). 
Op basis van deze testbatterij kon Pion de 
sport van 141 jonge Vlaamse topsportleer-
lingen bijna allemaal correct voorspellen. 
Een interessant resultaat, mailt Pion, ook 
al heeft hij op deze manier niet alleen de 
geschiktheid van kinderen voor een sport 
gemeten, maar ook fysieke veranderingen 
die het gevolg zijn van hun sportkeuze. 
Lamers hoopt dat docenten op het Montes-
sori College deze tests straks ook zelf kun-
nen gaan afnemen. “Het oog van de mees-
ter is belangrijk”, zegt Gremmen. “Maar in 
combinatie met die tests kom je nog een 
stap verder.”
Want ook de toppers wil het Montessori 
College graag kansen bieden, vooral door 
flexibel te zijn met roosters en proefwerken. 
Alleen al in de onderbouw worden 22 top-
sporters in de dop ondersteund. In de hoge 
volleybal- en klimzaal hangt een metersho-
ge afbeelding van shorttracker Steijn Koops. 
Lamers: “Die jongen staat elke schooldag 
om kwart over vijf op om in Utrecht te trai-
nen op de Vechtsebanen. Daarna begint hij 
rond het middaguur aan zijn lesprogram-
ma. Op die jongens en meiden zijn we hier 
op school ook best trots.” pVatou had al eens eerder een backflip gemaakt, maar altijd met ondersteuning van een of twee helpers.

Werpen gaat niet altijd handig, maar met de 
traptechniek van sommige meiden is op het 
eerste oog niet veel mis.


