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1. Inleiding 
 
Springen is een activiteit die we in onze bewegingscultuur op allerlei plaatsen tegenkomen. Jonge kinderen 
kunnen soms eindeloos op een muurtje klimmen en er vanaf springen of op het bed heen en weer springen. 
Op het schoolplein is in een bepaalde periode touwtje springen populair.  
Op de atletiek- en turnvereniging is springen een onderdeel van de sport.  
Maar ook in de meeste andere sporten is springen een essentieel onderdeel, denk aan; volleybal, handbal 
en voetbal. 
In de gymlokalen is een minitramp en een dikke mat aanwezig om het springen nog attractiever te maken. 
We kunnen wel concluderen dat springen een niet te missen onderdeel is binnen de motorische ontwikkeling 
van een kind.  
 
In dit boekje worden alle 5 bewegingsthema’s van springen omschreven met de daarbij behorende 
tussendoelen. 
Het gebruik van de minitramp wordt extra onder de aandacht gebracht omdat dit deskundige begeleiding 
vereist van de leerkracht.  
Als afsluiting zijn er nog enkele leuke lesideeën bijgevoegd waarbij de leerlijn springen centraal staat.



2. Vrije sprongen 
 
Groep 1 en 2: 

 Diepspringen: vanuit stand 

 (mini)trampspringen: verend in en eruit 

 

 

 

Groep 3 en 4: 

 Diepspringen: met aanloop 

 Minitrampspringen: verhoogde aanloop 

 

 

 

Groep 5 en 6: 

 Diepspringen: met trucs in de zweeffase 

 Minitrampspringen: met trucs in de zweeffase 

 

 

 

Groep 7 en 8: 

 Minitrampspringen: laag aanloopvlak en trucs tijdens zweeffase 



3. Steunspringen 
 

Groep 1 en 2: 

 Wendsprong met korte, verhoogde aanloop.  

 Hazensprongen op, over en tussen banken. 

 

Groep 3 en 4: 

 Wendsprong over lage kast met plank.  

 Hurksprong over touwtjes tussen schuine banken (of tussen kasten door). 

 Radslag uit stand. 

 

Groep 5 en 6: 

 Wendsprong vanuit minitramp over hogere kast.  

 Hurksprong met plank tussen kasten (of op verhoogd vlak). 

 Spreidsprong over lage bok met plank (of over medeleerling). 

 Rollen op verhoogd vlak met aanloop en plank. 

 Radslag met aanloop. 

 

Groep 7 en 8: 

 Wendsprong (naar arabier) met minitramp over hogere kast.  

 Spreidsprong over hogere bok met plank. 

 Rollen op verhoogd vlak met minitramp en korte verhoogde aanloop. 

 Dievensprong. 

 Tipsalto op verhoogde mat met minitramp. 



4. Loopspringen 
 

Groep 1 en 2: 

 Slootje springen van mat naar mat naar mat 

 Springen over lage hindernissen 

 

 

 

Groep 3 en 4: 

 Slootje springen van mat naar mat(ten)  

 Serie springen over hindernissen heen 

 

 

 

Groep 5 en 6: 

 Synchroom serie springen over hindernissen in vast ritme 

 Radslag met aanloop 

 

 

 

Groep 7 en 8: 

 Stap-stap-sprong 



 

5. Hoog- en verspringen 
 
 

Groep 3 en 4: 

 Loopspringen. 

 

Groep 5 en 6: 

 Hoogspringen met hurksprong.  

 Verspringen met accent op zweeffase en landing. 

 Hindernisspringen. 

 

Groep 7 en 8: 

 Hoogspringen met techniek (schotse sprong).  

 Verspringen met accent op afzet vanuit langere aanloop. 

 Hoog- en verspringen in een hoog- en verspringbak. 



6. Touwtje springen 
 
Groep 1 en 2: 

 Springen over een schommelend touw 

 

 

 

Groep 3 en 4: 

 Springen over touw, door anderen op gang behouden 

 Springen over een zelf rondgedraaid touw  

 

 

 

Groep 5 en 6: 

 Springen in samenwerking met anderen (volgen)  

 Springen in wisselend tempo en bewegingsuitvoering 

 

 

 

Groep 7 en 8: 

 Inspringen bij ander met klein touw 
 
 
 
 



Mogelijkheden met touwtje springen: 

 
 
Variatie:  

 Welke sprongen kunnen ook achteruit?  

 Maak een oefening met 4 verschillende sprongen. 
 



7. Minitrampoline 
 
In toenemende mate kan men constateren dat ouders instanties als scholen en 
verenigingen aansprakelijk stellen voor letsel dat hun kinderen is overkomen tijdens de 
gymles. Zij menen dat de leerkracht is tekort geschoten in zijn zorgplicht tegenover de 
leerling. Deze letsels komen in verreweg de meeste gevallen voort uit het gebruik van de 
minitrampoline. 
 

Regels gebruik minitrampoline 
 
In 1991 is er door de KVLO (Koninklijke Vereniging Leraren Lichamelijke Opvoeding) een aantal regels 
opgesteld om het veld duidelijkheid te geven over het zorgvuldig gebruik van de minitrampoline. 
De regels die destijds zijn opgesteld zijn nog steeds van kracht: 

1. De minitrampoline mag alleen gebruikt worden door leerkrachten die in hun opleiding de 
minitramp en de landingsmat hebben leren hanteren of een nascholingscursus hebben 
gevolgd, gericht op het gebruik van de minitrampoline. 

2. Bij sprongen met de minitrampoline waarbij de afzet vrijwel rechtstreeks gevolgd wordt door de 
landing dient altijd de landingsmat gebruikt te worden (bijvoorbeeld steunsprongen). 

3. Het beoefenen van de zweefrol met gebruikmaking van de minitrampoline is slechts toegestaan 
als er met een verhoogd landingsvlak wordt gewerkt. De landingsmat dient te liggen tussen 
schouder- en heuphoogte van de leerling staande op de minitramp. 

4. Het minitrampspringen dient te allen tijde door voldoende vanghulp beveiligd te worden. 
5. De minitrampoline dient bij niet-gebruik nooit gebruiksklaar neergezet te worden, noch in de 

zaal, noch in de berging. 



 
6. Er bestaat geen bezwaar tegen het gelijktijdig gebruik van twee of meer minitrampolines in een 

les mits aan de gestelde punten 2,4 en 5 wordt voldaan. 
7. Het springen m.b.v. de minitrampoline dient te zijn opgenomen in het deelschoolwerkplan 

lichamelijke opvoeding van de school. 

 
Hulpverlenen en beveiligen bij het minitrampoline springen 
 
De kracht van de helper  
Om effectief te helpen dient de helper een stabiele positie 
in te nemen met gespreide voeten (groter steunvlak), licht 
gebogen knieën en heupen (laag lichaamszwaartepunt) en 
met zijn lichaamscentrum zo dicht mogelijk bij of soms 
zelfs in of onder de baan (spreidsprong of overslag) van de 
springende leerling.            fout             goed 
 
De richting van de helper 
Van belang is dat de helper zo veel mogelijk zijn beenspieren gebruikt om de ondersteunende 
kracht te leveren en minimaal zijn armkracht. Hierdoor wordt de invloed op de springende leerling 
aanzienlijk vergroot. 
Het is daarvoor ook altijd nodig dat men mee beweegt met de springende leerling. Hulp dient 
zoveel als mogelijk hoog uitgevoerd te worden (schouderhoogte) en liefst niet vóór het lichaam. 
 
 
 



De plaats van de helper 
De plaats waar men als helper zijn kracht uitoefent is in principe aan de taille van de leerling. In 
veel voorkomende gevallen is dit niet mogelijk (aantal steunsprongen) en zal men moeten helpen 
aan de armen. Dit dient wederom te gebeuren zo dicht mogelijk bij het lichaamscentrum, of zo 
dicht mogelijk bij de romp aan de bovenarm.  
Daar waar sprake is van een sprong zonder rotatie zal men helpen in een steungreep. Als er 
echter sprake is van een rotatie helpt men in een draaigreep, waardoor het draaimoment wordt 
geactiveerd. 
 
De tijdsspanne van de helper 
De hulpgreep dient in principe zo vroeg mogelijk te worden aangelegd. Dat gebeurt op het moment 
van steun bij steunsprongen omdat er dan een vertraging is van de armen. Bij vrije sprongen 
zoveel mogelijk op het hoogtepunt van de sprong omdat de valsnelheid dan praktisch nul is. 
Als men te klein is of de sprong te hoog dan zorgt men voor een verhoging om toch de gewenste 
hulp te kunnen bieden. 
 
Hulp bij de landing 
Onervaren helpers laten onmiddellijk na de landing los. In sommige gevallen heeft de springer nog 
resterende voorwaartse energie en ontstaat dan alsnog een val.  
Principe is dat men pas loslaat als de leerling na een korte pauze na de landing zelf in balans weg 
stapt. 
 
Het landingsvlak 
Men kan gebruik maken van een schuin landingsvlak (men genereert minder weerstand en meer 
snelheid), een verlaagd landingsvlak in relatie tot de afzet (men genereert zweeftijd) en een 
verhoogd landingsvlak in relatie tot de afzet (men vermindert de zweeftijd in de daalfase en 
verlaagt de landingsdruk). 



De voordelen om in de leerfase bij het mintrampoline springen het landingsvlak te verhogen zijn: 
- de kinetische energie, die bij de landing moet worden opgevangen, zal tot een minimum 

beperkt worden en daardoor ook de mogelijkheid van letsel bij een onjuiste landing. 
- Indien er geen toestel (bok of kast) gebruikt wordt zal de verhoging stimuleren om de afzet 

optimaal in hoogte-energie om te zetten 
- De hulpverleners staan eveneens op het verhoogde vlak en kunnen altijd op het 

hoogtepunt van de sprong de leerling in de hulpgreep pakken. 
- Methodisch wordt het landingsvlak aangepast aan de technische vooruitgang en 

vervolgens geleidelijk verlaagd. 
 
Samengevat 
Het totaal van alle fasen (1. aanloop+ aansprong 2. afzet 3. zweeffase 4. landing) kenmerkt zich 
door het feit dat men vroeg moet aanpakken, gecontroleerd en gedoseerd moet begeleiden en pas 
laat moet los laten. De hulp moet zo lang mogelijk duren. 
Als men fysiek niet in staat is om tijdens de gehele sprong hulp te verlenen dient men gebruik te 
maken van de bewegingshulp in de tweede en derde fase van de beweging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hulpverlening in beeld  

         
Naast de bok 

         
Achter de bok 
 
 
 
 
 



Het gebruik van de iPad in de gymles  

Het gebruik van de iPad in de gymles is voortdurend in ontwikkeling.  

Voordelen voor de (vak)leerkracht: 

Op de iPad kunnen gemakkelijk allerlei gegevens worden bijgehouden van de kinderen. Denk 

bijvoorbeeld aan het volgen van motorische vaardigheden en behaalde leerdoelen. Met video-

interactie kun je kinderen snel feedback geven. Ook kunnen gegevens snel worden gedeeld met 

de school. 

Voordelen voor de kinderen: 

Kinderen kunnen werken met kijkwijzers en video’s om te zien wat er mogelijk is met een 

specifieke activiteit, bijvoorbeeld: jongleren, freerunnen, loopscholing etc. Ook kunnen ze de score 

en de speeltijd bijhouden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 




