
WAT VRAAGT SPORTSERVICE UW SCHOOL?
Om de gegevens uit het Leerlingvolgsysteem Bewe-
gingsonderwijs voor beleidsontwikkeling en –uitvoering 
te kunnen gebruiken, vraagt Sportservice Haarlemmer-
meer de school eenmaal per jaar een geanonimiseerde 
rapportage te sturen. Daarnaast vraagt Sportservice 
een kleine vergoeding aan de deelnemende scholen. 
Deze vergoeding gebruikt zij voor het onderhoud en 
up-to-date houden van het Leerlingvolgsysteem 
Bewegingsonderwijs. 
Indien de school na twee schooljaren de wens heeft een 
docent te laten scholen in het gebruik van het Leerling-
volgsysteem Bewegingsonderwijs, dan wordt hiervoor 
een extra vergoeding gevraagd. 

Scholen uit de pilot van schooljaar 2012-2013 zijn 

tevreden over de praktische bruikbaarheid van 

het Leerlingvolgsysteem Bewegingsonderwijs in 

ParnasSys. Gegevens worden goed geregistreerd 

en bewaard en de informatie is overal toeganke-

lijk voor de vakleerkacht lichamelijke opvoeding.
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De motorische ontwikkeling van 
de leerling volgen vindt u toch ook 
belangrijk?
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Sportservice Haarlemmermeer 
is onderdeel van Sportservice Noord-Holland

@SportserviceHM

Voor meer informatie over het Leerlingvolgsysteem 
Bewegingsonderwijs kunt u een e-mail sturen naar: 

consulentbewegingsonderwijs
@sportservicehaarlemmermeer.nl 

Sportservice Haarlemmermeer



Over welke bagage beschikt de leerling 
op het gebied van sport en bewegen? 
Waar kan het zich ontwikkelen?

Elke leerling is anders, ook als we kijken naar sport- en 
beweegniveau. De mate waarin een leerling ontwikkeld 
is op het gebied van sport en bewegen hangt af van 
veel factoren. Aanleg, speelruimte in en om het huis, 
opvoeding en wel of niet lid van een sportvereniging 
zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

Het met enige regelmaat bepalen van het sport- en be-
weegniveau van leerlingen heeft veel voordelen. Scholen 
krijgen inzicht in het sport- en beweegniveau van elke 
leerling, waardoor zij de lessen kunnen aanpassen op 
het niveau van de leerling en verantwoord sport- en 
beweegadvies kunnen geven. 

Ook voor de gemeente zijn er voordelen. Het over 
meerdere jaren beschikbaar komen van informatie 
over de doelgroep en de mogelijkheid tot rapportage 
per gebied, is een belangrijke aanleiding geweest om 
als gemeente te investeren in het onderzoek naar de 
ontwikkeling en het gebruik van een eenduidig Leerling-
volgsysteem Bewegingsonderwijs. Met de resultaten uit 
de rapportages is het mogelijk bewegingsachterstanden 
of beweegtalent te signaleren. Hierop kan de gemeente 
gerichter beleid maken en beweeginterventies inzetten.

Reden genoeg voor Sportservice Haarlemmermeer om 
een eenduidige, eenvoudige tool te ontwikkelen om leer-
lingen te volgen op het gebied van sport en bewegen!

DOEL EENDUIDIG LEERLINGVOLGSYSTEEM 
BEWEGINGSONDERWIJS 
Alle leerlingen binnen het primair onderwijs op 
dezelfde wijze volgen in het bewegingsonderwijs. 
Hierdoor ontstaat een betrouwbaar beeld van de 
(sport)ontwikkeling van het schoolgaande kind op het 
gebied van motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling 
en sportparticipatie.

SUBDOELEN
•  Signalering op het gebied van motoriek, gymvaardig-

heden en sportparticipatie
•  Inzichtelijk krijgen wie zorg nodig heeft en talent-

scouting (wet passend onderwijs)
•  De lessen lichamelijke opvoeding aanpassen aan het 

niveau van de individuele leerling 

Bovenstaande doelen dragen bij aan het verbeteren 
van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.

WAT BIEDT SPORTSERVICE UW SCHOOL?
Het Leerlingvolgsysteem Bewegingsonderwijs 
Sportservice Haarlemmermeer is te gebruiken in 
ParnasSys. Het is een goed middel dat bijdraagt aan 
het kwalitatief verbeteren van het bewegingsonderwijs, 
waarbij de individuele gegevens van de leerlingen 
gewaarborgd blijven.

VOORDELEN VOOR DE SCHOOL
•  E�  ciëntie

Het scheelt de school dubbel werk, omdat de informatie 
van de leerlingen al in ParnasSys staat.

•  Mogelijkheid tot di� erentiatie
Rapportages maken inzichtelijk hoe de individuele 
leerling zich ontwikkelt en wat het niveau van de klas is.

•  Duurzaamheid
Het scheelt de school papier. 

•   Groepsleerkracht krijgt input voor oudergesprekken
Groepsleerkracht kan gefundeerd aangeven over 
welke bagage een leerling beschikt op het gebied van 
sport en bewegen en waar een leerling zich nog 
verder in kan ontwikkelen.

•  Ouders kunnen ontwikkeling van hun kind volgen
Sportservice wil in overleg met schooldirecties over 
het informeren van ouders over het belang van 
bewegen, om hun betrokkenheid op het gebied van 
sport en bewegen te vergroten. 

Docenten die met het Leerlingvolg-
systeem Bewegingsonderwijs gaan 
werken krijgen gratis instructie over 
gebruik van ParnasSys


