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1. Wie zijn wij?



Ervaring

° atletiek 
Doctoraat in Motorische Controle
Onderzoek:

Motorische ontwikkeling
Talentidentificatie in de sport

Rol binnen UGent - SportaMundi vzw

Gewoon hoogleraar
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen
° Vlaams Sportkompas

Visie op onderzoek en maatschappij

Prof. Dr. Matthieu Lenoir

<Foto Matthieu>



Opleiding
Bachelor secundair onderwijs: LO - BR

Master LO - BW, afstudeerrichting Sportmanagement

Rol binnen SportaMundi vzw - UGent
SportKompas opleidingen
Project Management van dit project

Communicatie en content creatie
20% werkzaam aan UGent binnen Victoris

Elise Van der Stichelen



SportaMundi vzw

SportaMundi is een sociale onderneming ten dienste van de non-profit 
sport sector. We verankeren digitale oplossingen en innovaties binnen het 

ecosysteem 'Sport, Onderwijs en Onderzoek’.
www.sportamundi.be

http://www.sportamundi.be


2.  Waarom deze sessie?
*Is er een probleem?
*Kunnen we er iets aan doen?
*Kan het KLUSCE hier een ondersteunende rol in spelen?



Motorische Competentie (MC) als pijler van ontwikkeling



Kracht

Lenigheid
Uithouding
Snelheid

Coordinatie
Evenwicht

VAARDIGHEID

Motorische Competentie (MC) als pijler van ontwikkeling



● Vaardige kinderen ~fysiek actiever

● Fysieke activiteit (FA) ~bewezen 

gezondheidsvoordelen
○ FA in georganiseerd verband

○ FA in dagelijks leven

● Associaties met 

Motorische Competentie (MC) als pijler van gezondheid



● MC voorspelt fysieke activiteitsgraad

● Hoger niveau van MC = uitstekende 
bescherming tegen daling in FA

(Lopes et al, 2011)

Motorische Competentie (MC) als pijler van gezondheid



Myer et al. 2013, Current Sports Medicine 
Reports

Motorische Competentie (MC) 
als pijler van gezondheid



Motorische Competentie: niet in vacuüm! 





● Fysieke componenten van KLUSCE
○ Kracht 
○ Lenigheid
○ Uithouding
○ Snelheid

● Coördinatieve componenten van 
KLUSCE
○ Algemene coördinatie
○ Dynamisch evenwicht

Houston, do we have a problem with MC? 



Uithouding 6-16j (Tomkinson et al. 2007)

Uith



Combinatie KLUS  (Lenoir et al.. unpublished data)

● 9 cohortes 18-19 jarigen

● Eurofit
● totaal +/- 3000 studenten



Wat met coördinatie en evenwicht? 



STIMULATI - TRAINING - PRIKKELING - ACTIVITEIT

MOTORISCHE COMPETENTIE



MC ontwikkelen is meer 
dan “veel bewegen”



● 4-5 jarige kleuters

● probleemcontext mbt motoriek
● 20u extra prikkeling op 1 schooljaar tijd
● vrij spelen in uitdagende omgeving

● Start: Quasi alle kinderen in probleemzone

● Einde schooljaar: 60% terug ‘on track’

Houston, can we solve the MC problem?  



● 355 7-jarigen 

● Bobbelbaan

● 16 weken interventie

● Start: Groep op goed niveau van MC

Van Hyfte et al., JTPE
Van Hyfte & Vercruysse, BVLO tijdschrift

Houston, can we solve the MC problem?  



● 355 7-jarigen 

● Bobbelbaan

● 16 weken interventie

● Start: Groep op goed niveau van MC

● Na interventie: “boost” in MC

Van Hyfte et al., JTPE
Van Hyfte & Vercruysse, BVLO tijdschrift

Houston, can we solve the MC problem?  



● Objectieve informatie

● Gebruikersniveau
○ Individu (kind)

○ Klas (Lk LO)

○ School (Gezondheidsbeleid)
○ Overheid (monitoring MC)

● Verschillende domeinen van 
ontwikkeling

○ Wat kan het kind? 
○ Wat wil het kind?

“A little help from het KLUSCE platform?”



Waarom meten? De wetenschap achter KLUSCE 



● Geslecteerde tests voor kern- eigenschappen van 

motorische ontwikkeling

● Vergelijking van elk individu tov referentiewaarden van 

de populatie 
○ volgens leeftijd

○ volgens geslacht

● = maatstaf voor algemene motorische ontwikkeling

● Van evaluatie naar monitoring naar ontwikkeling

De wetenschap achter KLUSCE: selectie van tests 



● Betrouwbaarheid
○ Hoe zeker zijn we dat de behaalde score ‘juist’ (vrij 

van fouten) is?

● Validiteit
○ Meet de test echt wat we willen meten?

● Relevantie
○ Context LO
○ Context gezondheid 

● =generiek voor alle tests

De wetenschap achter KLUSCE: criteria voor testselectie



….“beter dan het gemiddelde”...



Ontwikkelingsperspectief 



(School-)beleid op vlak van gezonde ontwikkeling

Zwart: 1974
Grijs: 

2008



KLUSCE testen

Lenigheid
Zittend reiken

Kracht

Staande vertesprong
Curl-ups

Coördinatie

Zijwaarts springen
Zijwaarts verplaatsen

Oog-hand coördinatie

Uithouding
Endurance 

shuttle run

Snelheid

Shuttle run (10x5m)

Evenwicht

Achterwaarts balanceren

KLUSCE



Staande vertesprong

Kracht
● 2 pogingen

● Voeten samen

● Rugwaarts vallen = opnieuw

Waarom deze test?

● Eenvoud

● Functioneel
● Combi van explosieve kracht en coördinatie



Curl-ups

Kracht
● 1x30 sec

● Knieën 90° geplooid

● Hand testleider tikken

Waarom deze test?

● Eenvoud

● Functioneel
● Gezondheidsgerelateerd



Zittend reiken

Lenigheid
● Blootvoets

● Voeten samen

● Benen gestrekt

Waarom deze test?

● Eenvoud

● Globale maat voor lenigheid
● Veel en goed referentiemateriaal



Endurance shuttle run (biep test)

Uithouding
● Sportschoenen

● Op biep lijn geraakt hebben

● Pas terug vertrekken na biep

Waarom deze test?

● Praktische haalbaarheid

○ ruimte en tijd per leerling
● Gezondheidsgerelateerd



Shuttle run 10x5m

Snelheid
● Sportschoenen

● Beide voeten over lijn

● Tot op 0,1 sec nauwkeurig

Waarom deze test?

● Eenvoud

● Functioneel
● Combi van snelheid en wendbaarheid 



Zijwaarts springen

Coördinatie
● 2x15 sec

● 1 punt bij elke sprong

● Beide voeten raken de mat

Waarom deze test?

● Coördinatie in een niet-aangeleerde taak

● Relatief ongevoelig voor trainingshistoriek
● Maat voor onderliggende capaciteit

● Motorische competentie

● Tijdsdruk



Zijwaarts verplaatsen plankjes

Coördinatie
● 2x20 sec

● Verplaatsing op rechte lijn

● Plankje met beide handen 

vasthouden

Waarom deze test?

● Cfr. voorgaande
● Total body coördinatie



Oog-hand coördinatie 

Coördinatie
● 2x30 sec

● Afwisselend links-rechts

● Zowel boven- als onderhands

Waarom deze test?

● Cfr. voorgaande 

● Oog-hand coördinatie 



Achterwaarts balanceren

Evenwicht
● Blootvoets

● 1 punt per voet achterwaarts

● 1 keer oefenen voorwaarts

Waarom deze test?

● Basis van motorische ontwikkeling

● Referentiemateriaal
● Functioneler dan statische test



Lichaamslengte

Antropometrie
● Blootvoets

● Oor en neus op zelfde lijn

● Op 0,1 cm nauwkeurig

Waarom deze test?

● Ontwikkelingsgerelateerd

● Laat genuanceerde interpretatie 
van een aantal metingen toe



Lichaamsgewicht

Antropometrie
● Blootvoets

● Armen stijl langs het lichaam

● Op 0,1 kg nauwkeurig

Waarom deze test?

● Gezondheidsgerelateerd



KLUSCE is geen Eurofit en geen kopie van de I DO module

● Wat is het verschil met EUROFIT
○ Dominant fysieke eigenschappen in Eurofit

○ Weinig ruimte voor coördinatie

● Wat is het verschil met  Sportkompas I DO
○ Knee push-ups

○ Shuttle werpen 
○ Schouderlenigheid 



3.  Digitaal Platform



Een digitaal platform voor basis en secundaire scholen om de 

beweegvaardigheden (en later de gezonde en actieve levensstijl)
van elke leerling te meten, op te volgen en te ontwikkelen

o.b.v. recente inzichten uit de wetenschap.

Digitaal platform in ontwikkeling 



In samenwerking met

Nog aan te sluiten:



Voordelen

● Centraal platform→ versnippering
● Digitaal →weg met papierwerk

● Wetenschappelijke basis

● Druk op de knop → rapport per leerling

● Evolutie van elke leerling in beeld

● Betrouwbare houvast 



Functionaliteiten September 2021

● Meet- en opvolgingssysteem:  KLUSCE testen + aanvullende testen

● Rapportering op individueel en groepsniveau

● App om testjes af te nemen

● Videobibliotheek

● Digitale vragenlijst over sportparticipatie en -motivatie 
● Interactieve webtoepassing over beweegvoorkeuren (I LIKE)



Demo platform



Rapporteringsmogelijkheden

EVOLUTIE



Rapporteringsmogelijkheden

EVOLUTIE

Vb: 
Balance beam oefening voor Ann



Rapporteringsmogelijkheden

INDIVIDUEEL RAPPORT in ontwikkeling

EIGEN EVOLUTIE OP MAAT VAN LEERLING

MOTIVEREND VISUEEL



Rapporteringsmogelijkheden

GROEPSRAPPORT
in ontwikkeling

voor LO leerkracht!



Rapporteringsmogelijkheden

POWER BI

Vb: 
Niveau van zijwaarts springen 
voor elk kind van een 
organisatie



Videobibliotheek



Videobibliotheek



Videobibliotheek

Vb: 
Oranje niveau om oog-hand 
coördinatie te verbeteren



Videobibliotheek



Functionaliteiten - Toekomst

● Beweegprofiel - Actieve levensstijl - Gezondheid
● Leerlijnen
● Integratie met leerlingvolgsystemen

● Integratie met MS Teams, Google Classroom, …

● Geavanceerde data-analyses

● Leefwereld van de leerling

● … ?



Gefaseerde uitrol

Schooljaar 2021-2022:

20-tal pilootscholen (basis, secundair, verschillende koepels)

Schooljaar 2022-2023:

Bredere uitrol



Wetenschappelijk gevalideerd materiaal

https://www.bosan.be/expertise/sportkompas

https://www.bosan.be/expertise/sportkompas


Een leerlingvolgsysteem dat het 
leven van de LO leerkracht én dat 
van de leerlingen écht fantastisch 
maakt!

https://about.sportamundi.com/bewegen-kan-je-meten

https://about.sportamundi.com/bewegen-kan-je-meten


4. Slotbemerkingen

● Objectief systeem

● Gebaseerd op wetenschappelijk aanvaarde kerndimensies van motorische 

ontwikkeling

● Zelfde methodiek ongeacht de leeftijd

● In ontwikkeling richting leerlingvolgsysteem

● “Worden kinderen en jongeren nog niet genoeg getest?”



Selectie van literatuur

1. Vandorpe, B.,... & Lenoir, M. (2012). Relationship between sports participation and the level of motor 
coordination in childhood: a longitudinal approach. Journal of Science and Medicine in Sport, 15, 3, 220-225. 

2. Vandorpe, B., ...& Lenoir, M. (2011). The KörperkoordinationsTest für Kinder: Reference values and 
suitability for 6- to 12-year old children in Flanders Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 
21, 378-388.

3. Laukkanen, A,..., Saakslahti, A. (2019). Comparison of motor competence in children aged 6 to 9 years 
across northern, central, and southern European regions. Scandinavian Journal of Medicine and Science in 
Sports 

4. Coppens, E.,... & Lenoir, M. (2020). Validation of a motor competence assessment tool for children and 
adolescents (KTK3+) with normative values for 6- to 19-year-olds. Frontiers in Physiology: Children’s Exercise 
Physiology Volume II, in press. 



Zijn er nog vragen?

Interesse?  
info@sportamundi.com

https://about.sportamundi.com/bewegen-kan-je-meten

mailto:info@sportamundi.com
https://about.sportamundi.com/bewegen-kan-je-meten

