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Wanneer ben jij voor de laatste keer 
op avontuur geweest?

Weet jij nog hoe het voelde, toen jij voor de eerste keer met  

blote voeten door de modder liep? Wanneer heb jij voor het 

laatst iets nieuws ontdekt? Wat gebeurt er bij jou als jij nieuwe 

dingen ontdekt? 

Grote kans dat jij het in het begin misschien wel even spannend 

vindt. Vervolgens ga je het doen en voel je in je lichaam wat er 

gebeurt. Misschien ontdek je wel gevoelens waar je je nooit  

bewust van bent geweest. Wat daarna kan gebeuren is dat de 

spanning plaats maakt voor verwondering en enthousiasme.

Dit boek ‘Meer ruimte voor motoriek’ biedt een inspirerende en 

vernieuwende kijk op hoe jij leerlingen nog meer kunt prikkelen 

in de ontwikkeling van de motorische skills. Niet alleen focussen 

op de ontwikkeling van cognitie en emotie, maar juist op bewe-

ging, het voelen, het ervaren met je lijf. Met ‘Meer ruimte voor 

motoriek’ ga jij het verschil maken in de ontwikkeling van leerlin-

gen. Door te avonturieren, het ontdekken van nieuwe dingen en 

erbij stil te staan welke sensaties en gevoelens hierbij horen leren 

leerlingen zichzelf beter kennen en gaan zij hun lichaam beter 

bewonen. Want dit is juist zo belangrijk! 

Want laten we even eerlijk zijn. In onze maatschappij hebben  

we al genoeg wandelende hoofden rond lopen. De beste beslis-

singen maak je niet vanuit je hoofd maar vanuit je gevoel en  

met je hele lichaam.  
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Leerlingen zijn zo puur en het is mooi als zij al van jongs af aan 

mogen ontdekken hoe zij hun lichaam volledig kunnen bewonen. 

Vanuit nieuwsgierigheid leren ze spelenderwijs nieuwe dingen te 

ontdekken en te ervaren. Jij gaat met dit boek voor de leerlingen 

het verschil maken.

Maud Lapien beschrijft hoe jij als leerkracht leerlingen kunt laten 

ontdekken hoe zij hun motorische skills verder kunnen ontwikkelen. 

Maud is een bevlogen docente die een passie heeft voor motoriek. 

Die passie straalt van dit boek af! 

Zelf weet ik als ex-topsporter en peak performance coach hoe 

krachtig beweging is. Als het voor ons het verschil maakt, dan 

gaat dit jou ook helpen! 

Antwoorden vind je in beweging! Lees niet alleen dit boek, maar 

ga het vooral doen. Wat het mooie is van dit boek, je hoeft het niet 

van begin tot eind te lezen. Je kunt gewoon middenin beginnen 

en het gaan doen. Op jouw manier! 

Geniet van deze motorische ontdekkingsreis! 

Met sportieve groet,

Sanne van Paassen
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Als eerste neem ik je mee in de uitleg 

van de titel. In dit boek wil ik je laten 

zien hoe je in de klas meer ruimte voor 

motoriek kunt creëren.  

Is dat nodig? vraag je jezelf misschien 

af. Om het antwoord op deze vraag te 

krijgen moeten we eerst weten waar ik 

het over heb als ik de titel ‘Meer ruimte 

voor motoriek’ gebruik. 

Wat is motoriek?  
Volgens het woordenboek betekent moto-

riek: “Het geheel van bewegingen.” Vanuit 

het menselijk lichaam bekeken het vermo-

gen om te bewegen. Je kunt onderscheid 

maken in de grove en de fijne motoriek.  

De grove motoriek bestaat uit grote bewe-

gingen, die men met (grote delen van) het 

lichaam maakt. Denk hier bijvoorbeeld aan 

lopen en zwemmen. 

De fijne motoriek omvat kleine bewegingen 

met de handen en de vingers. De bewegin-

gen zijn dan bijvoorbeeld grijpen en mani-

puleren. Deze bewegingen zie je terug in 

schrijven, tekenen en knippen. 

Wat is ruimte?  
“Een door grenzen bepaalde plaats”. Waar 

in de klas is dan ruimte voor motoriek? Is 

dat de: gym, schrijven, bewegen in de klas 

of het buitenspelen? Hoe wordt de ruimte in 

de klas bepaald ten aanzien van motoriek?

Wat is meer?  
Met meer bedoel ik dat je je bewust wordt 

van welke ruimte motoriek nu in jouw klas 

heeft en hoe je na het lezen van dit boek de 

ruimte voor motoriek creëert, waardoor het 

meer ook echt meer wordt.

Meer ruimte voor motoriek

Supertof dat je het boek ‘Meer ruimte voor motoriek’ voor je hebt liggen. 

Het boek is verdeeld in negen hoofdstukken waarin ik je meeneem in mijn 

kijk op het omgaan met de motorische ontwikkeling van leerlingen. 

Als je dit boek hebt gelezen en 

je ervaart wat meer ruimte voor 

motoriek, je weet wanneer en 

waar je meer ruimte voor moto-

riek kunt creëren én je durft dit 

in de praktijk toe te passen, dan 

ben ik als schrijver van dit boek 

een zeer blij mens. 
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Ik heb ervoor gekozen om de theorie 

van Simon Sinek (2009) en de Golden 

Circle te koppelen aan mijn boek, 

omdat de eenvoud van de Golden 

Circle past bij het creëren van meer 

ruimte voor motoriek.

De Golden Circle is een manier van hande-

len in de praktijk waar de waarom vraag 

het startpunt is om aan de slag te gaan 

met je doel of je geloof in iets.  

De hoe vraag staat voor het proces en de 

handelingen die nodig zijn om te realiseren 

waar het waarom voor staat.  

De buitenste cirkel staat voor wat en dit is 

het resultaat, de uitkomst van het waarom, 

het bewijs, de winst of de vervulling.

Waarom  
Maakt het hebben en lezen van het boek 

‘Meer ruimte voor motoriek’ voor jou als 

leerkracht het verschil? Het boek zorgt 

ervoor dat je met andere ogen gaat kijken 

naar de ontwikkeling van de leerling en de 

verdeling van aandacht tussen: cognitie, 

emotie en motoriek. Het inzicht gaat de 

keuzes beïnvloeden die jij maakt ten 

aanzien van de ontwikkeling van de leerling 

gericht op de motoriek.

Hoe  
Door een combinatie te maken van pas-

sende keuzes die zijn verbonden aan de 

praktijk van alle dag in de klas, waar jij als 

leerkracht het verschil kunt maken voor  

de leerling.

Wat  
Middels opdrachten, waarin jij als leer-

kracht bewust gaat kijken naar aandacht-

verdeling in de ontwikkeling van de leerling, 

met de motoriek als rode draad. In de 

hoofdstukken die zijn gerelateerd aan de 

praktijk neem ik jou mee in deze mogelijk-

heden om echt meer ruimte voor motoriek 

te creëren in de klas. 

waarom

hoe

wat

De Golden Circle
Vanuit de gedachtegang van Simon Sinek neem ik jullie als lezer mee in het: 

waarom, hoe en wat.
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Maud Motoriek

Maud Motoriek

  Alles

wat beweegt

verandert.

Deze zin omvat voor mij de waarde van bewegen. Als je in beweging komt verandert bijvoorbeeld je omgeving, omdat je je 

verplaatst, dit geeft nieuwe inzichten. Je houding verandert als je beweegt, dit geeft mogelijkheden om iets nieuws te leren  

en zo kan ik nog wel even doorgaan. Als je zelf in actie komt door meer ruimte voor motoriek te creëren in je klas, verandert 

je kijk op motoriek. Hierdoor kun jij het verschil maken in de ontwikkeling van een leerling.

Armando, kunstenaar (1928-2018) 

Maud Motoriek

Posters
In het boek vind je tussen de verschillende hoofdstukken posters.  

Ik gebruik voor mezelf verschillende teksten, zinnen, woorden die  

mij scherp houden op mijn eigen handelen. 

Een voorbeeld: als ik kijk naar de leerlingen vanuit de psychomotorische driehoek, 

helpt mij de zin: “Klein kijken geeft een breed beeld”. Daarmee bedoel ik dat je bijvoor-

beeld de onderdelen van de evenwijdige (cognitie, emotie en motoriek) driehoek los 

bekijkt (klein) en deze punten later samenvoegt tot een breedbeeld van de leerling.  

Je kunt aan dat kijken nog veel meer items toevoegen om het beeld van de leerling 

nog breder te maken, zodat je nog gerichter kunt handelen om de ontwikkeling van  

de leerling te optimaliseren.  

Het boek bevat acht posters en bij iedere poster neem ik je mee naar de uitleg van  

de woorden en wat ze voor mij betekenen in de praktijk en waar ik deze woorden heb 

gevonden en van wie ze afkomstig zijn. Ik heb ze niet allemaal zelf bedacht, soms  

heb ik er wel een persoonlijke touch aan gegeven.

8



N
iets is te gek daarin. 

Doepagina’s 
 In het boek vind je een aantal doepagina’s. Met deze pagina’s wil ik 

 je graag uitnodigen om zelf aan de slag te gaan met je eigen ideeën  

 om meer ruimte voor motoriek te creëren. 
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Wat levert kijken naar  
motoriek nu op? 



Als je volgens hoogleraar waarneming en cognitie Floris de Lange  

aan de Radboud Universiteit veel met een onderwerp bezig bent,  

ga je andere dingen zien. Ben je als leerkracht geïnteresseerd in 

motoriek, ga je eerder kijken naar de motoriek. Je gaat meer zien 

als je je in het onderwerp verdiept. Je blik wordt scherper, 

gedetailleerder en genuanceerder.  

 

Dit is precies wat ik wil bereiken met dit boek.



De bromtol zorgt voor mij altijd voor verwondering; door het 
in beweging brengen van de tol ontstaat er bijvoorbeeld een 
geluid of veranderen de kleuren in een prachtig geheel.

Verwondering heeft voor mij iets magisch en dat gevoel van 
magie zorgt ervoor dat ik er met mijn aandacht bij blijf en dat  
ik mezelf dan afvraag: waarom veranderen de kleuren, hoe kan 
dat en wat is daar voor nodig?  

Als je de bromtol in beweging wilt krijgen pak je de knop vast  
en maak je op- en neerwaartse bewegingen. Door de verbinding 
met het mechanisme aan de binnenkant van de tol, komt de tol in 
beweging. De transformatie ontstaat door opgebouwde snelheid. 

Wat ik nog meer mooi vind aan de tol is de voet, deze zorgt voor 
stabiliteit en dat de tol zelfstandig kan blijven staan ook al is deze  
in beweging. 



Meer ruimte 
voor motoriek

Maud Lapien

Leuk dat je de achterkant leest van ‘Meer ruimte voor motoriek’.  

Het is nog leuker om in het boek te kijken. Als je snel door het  

boek bladert zie je veel kleuren en plaatjes en dat is ook precies  

de bedoeling. Ik wil je met het boek enthousiasmeren en inspireren 

om in je klas meer ruimte voor motoriek te creëren.  

Dit doe ik door de bromtol als metafoor te gebruiken, omdat een 

bromtol voor mij het symbool is van verwondering.  

Op de hoofdstukken waarin ik de transfer maak naar de praktijk ben 

ik het meest trots. In deze hoofdstukken wil ik je uitnodigen om 

keuzes te durven maken om meer ruimte voor motoriek te creëren 

op een creatieve en uitdagende manier voor de kinderen en voor jou 

als leerkracht. Ik zou zeggen in je mandje en hup naar de kassa met 

het boek en kom in beweging!
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