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“Niet de leerkracht vertelt hoe kinderen een freerunningoefening moeten 

uitvoeren, maar laat hen dit zelf ontdekken. Het is wetenschappelijk 

bewezen dat kinderen zich razendsnel ontwikkelen als er geen norm is, maar 

als ze zelf hun grenzen kunnen ontdekken en verleggen. De leerkracht is 

verantwoordelijk om hier een uitdagende omgeving voor te scheppen.”

Wim van Gelder - Alles in Beweging



INLEIDING

In het leven van een schoolkind neemt het schoolplein een belangrijke plek in. Niet 
alleen een plek om uit te razen, maar ook een omgeving om contacten te leggen, 
te ontdekken wat je kunt en wie je bent. Het schoolplein speelt een belangrijke rol 
in:

• Het creëren van een harmonische schooldag door stilzitten en bewegen af te 
wisselen. 

• De motorische ontwikkeling van kinderen. De meeste beweegminuten vinden 
tegenwoordig plaats op het schoolplein.

• De sociaal-, emotionele ontwikkeling van kinderen. Met en zonder begeleiding 
van de leerkracht leren (samen) spelen. Het pedagogisch klimaat van de school 
wordt verwarmd of gekoeld op het schoolplein.

• De schoolresultaten van kinderen. Uit recent onderzoek blijkt dat scholen 
waar meer en intensie-ver op het schoolplein gespeeld wordt ook de 
schoolresultaten beter zijn.

Met een sportieve groet,
Alles in Beweging 
Wim van Gelder , Bastiaan Goedhart, Hans Stroes 
 
Mede mogelijk gemaakt door: Yalp  en JUMP 

Freerunning blijkt zeer succesvol in het onderwijs. Zowel de beweegintensiteit als de beweegvariatie op een 

freerunplein is ongekend hoog. De kracht is dat ieder kind beweegt op zijn eigen niveau en zijn eigen grenzen 

verlegt. Freerunning kent geen competitie, maar de uitdaging is te vinden in het verbeteren van de eigen 

capaciteiten. Leerlingen kunnen zelf ontdekken welke oefeningen mogelijk zijn op de toestellen, hierdoor dagen ze 

zichzelf constant uit. Dit leidt tot een grotere beweegmotivatie en tot drie tot vier keer meer leereffect.

Een freerunschoolplein slaat een brug tussen de gymles 

en bewegen op het schoolplein. Het idee is namelijk dat 

leerkrachten hun gymlessen buiten geven op de toestellen 

op het schoolplein. En, als u als leerkracht een gerichte 

freerunning gymles geeft, zullen leerlingen dit herhalen in de 

pauze. Dit versnelt hun motorische ontwikkeling.

Al +25.000 kinderen in beweging op Yalp freerunschoolpleinen...

* Nationale Norm Gezond Bewegen Ministerie van  
Volksgezondheid. 60 minuten beweging per dag. 

77%

per dag  
zitten  
leerlingen gemiddeld op 
hun stoel*

7,3 uur

* Bevinding Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 
Langdurig zitten verhogen de kans op ziekte.

van de  
basisschool-
leerlingen beweegt niet 
genoeg*
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De noodzaak van sporten in cijfers:



Mariaschool

Reutem

Freerunnen is het moderne apenkooien, maar dan 

voor op het schoolplein 

Doordat kinderen op hun eigen niveau bewegen, 

vinden zij bewegen leuker en gaan ook méér 

bewegen. Zowel de beweegintensiteit als de 

beweegvariatie zijn ongekend hoog.

Onze toestellen vormen samen met een 

valdempende valondergrond een veilige 

sportomgeving en zijn geschikt voor groep 1 tot 8.

Wij werken niet alleen. Scholingsbureau Alles in 

Beweging (Wim van Gelder) en freerunner Philip 

van Ees helpen scholen het maximale uit het 

freerunplein te halen.

Wij zijn bijzonder trots dat freerunning van Yalp 

is erkend volgens Effectief Actief. Dit keurmerk 

voor kwalitatief sportaanbod dat écht werkt wordt 

ondersteund door Kenniscentrum Sport, het 

Ministerie van VWS en NOC*NSF. En u? U weet 

daardoor dat u kwaliteit koopt.

Goed om te weten!

Brug tussen gymzaal en schoolplein
Freerunlessen  

in de gymzaal (leren).

Gymlessen op het  
freerunschoolplein (leren).

Vrij bewegen in de pauzes op het 
freerunschoolplein (leren).
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Vrij bewegen in de pauzes op het 
freerunschoolplein (leren).

Freerunning en parkour in het  
bewegingsonderwijs

De laatste jaren is het aantal beoefenaars van freerunning en parkour ontzettend 
gegroeid onder de jeugd. Door de vrije vorm en het stoere imago die het met 
zich meedraagt is het een zeer geschikte bewegingsvorm voor het onderwijs. 
Freerunning en parkour kennen geen spelregels, zolang kinderen maar veilig bezig 
zijn en respect tonen voor zichzelf en anderen.   

Bewustwording van eigen grenzen
Een ander belangrijk aspect van freerunning en parkour is dat het geen vorm van 
competitie kent.  Zo beweegt iedereen op zijn eigen manier en is de uitdaging te 
vinden in het verbeteren van de eigen capaciteiten zonder zichzelf te vergelijken 
met anderen. Dit maakt het leuk voor kinderen van allerlei verschillende 
achtergronden. Freerunning of parkour maakt de leerlingen erg bewust van het 
eigen lichaam en de eigen grenzen. 

Freerunning en parkour in het bewegingsonderwijs
Binnen het huidige bewegingsonderwijs wordt gewerkt met een indeling van 
het aanbod in 12 leerlijnen. Een leerlijn is de opbouw van tussendoelen naar een 
einddoel. De leerlijnen ‘balanceren’, ‘over de kop gaan’, ‘springen’ , ‘zwaaien’,  ‘over 
de kop gaan’ en ‘hardlopen’ komen op boeiende en zeer intensieve wijze aan 
bod binnen freerunning en parkour. Zowel qua motivatie van de kinderen, de 
mogelijkheden om de activiteiten op maat aan te bieden als de intensiteit. Om de 
activiteit freerunning of parkour veilig aan te kunnen bieden is het inzicht van de 
leerkracht vereist.  Het is belangrijk dat zij weten op welke wijze de activiteiten 
moeten worden neergezet en op welke wijze de kinderen hierop geïnstrueerd 
moeten worden.

Lesmodule in de gymzaal en op het schoolplein
In dit document zijn twee voorbeeldlessen beschreven voor toepassing in de 
gymzaal en Lappset Parkourtoestellen op het schoolplein. De lessen omschrijven 
hoe de principes van freerunning en parkour kunnen worden toegepast door 
de leerkracht en de kinderen. De ervaring leert dat kinderen met veel plezier en 
energie deelnemen aan deze lessen. De sfeer waarin de les plaatsvindt is erg 
belangrijk. Met respect voor elkaar, zonder opjutten en zonder wedstrijdjes.

De les is samengesteld door de schrijvers van de meest gebruikte methode voor 
het bewegingsonderwijs op basisscholen: ‘Basislessen Bewegingsonderwijs’ en 
is mede ontwikkeld door parkourprofessional Philip van Ees. Philip is al bijna een 
decennium bezig om de sport parkour te verspreiden door Nederland als een 
erkende sport waaraan iedereen kan deelnemen. Freerunning of parkour dagen 
de jeugd uit om vooral op hun eigen wijze te bewegen en verdienen een plek in de 
lessen bewegingsonderwijs.
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Lesmodule freerunning / parkour 
in de gymzaal

Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief!
‘Probeer op je eigen manier over de kast te springen. Eerst veilig en daarna sneller, 
mooier of anders’.  Dit is een andere benadering dan ‘maak een hurksprong over de 
kast’.  De nieuwste theorieën - impliciet en differentieel leren - op het gebied van 
motorisch leren geven aan dat kinderen het meeste leren als zij op eigen initiatief 
bewegen in een rijke leeromgeving.

Op de volgende pagina’s is een les beschreven met een duidelijk doel, waarin de 
principes van freerunning en parkour kunnen worden toegepast door de leerkracht 
en de kinderen in de gymzaal. Het is onze ervaring dat kinderen met veel plezier 
en energie deelnemen aan deze lessen. De sfeer waarin de les plaats vindt is erg 
belangrijk. Met respect voor elkaar, zonder opjutten en zonder wedstrijdjes.

In de binnenlessen freerunning / parkour  zijn de onderstaande activiteiten 
beschreven:
Introductie Gezamenlijke warming-up en kennismaking met de principes van   
  freerunning en parkour
Hoofdles Freerunning en parkour in 3 of 4 groepen
Afsluiting Grote omgangsbaan

Materiaal
• 6 banken   
• 1 klimramen
• 2 kasten 
• 1 bok
• 1 dikke mat

Indien er meer matten beschikbaar zijn 
adviseren wij om deze te gebruiken!

Groepsgrootte:
Na de warming-up wordt de klas opgedeeld in drie of vier groepen, waardoor de 
groepsgrootte tussen de 6 en 8 kinderen bedraagt. 

Veiligheid:
Zorg voor goede sportschoenen tijdens de les freerunning / parkour. Gladde 
schoenen of turnslofjes zijn gevaarlijk. Als iemand geen goede sportschoenen 
draagt dan zijn blote voeten te prefereren.

Houd als docent goed toezicht en laat kinderen eventueel meedenken over de 
juiste afstanden tussen matten en banken en het verschuiven van de matten naar 
de juiste plek.

• 1 dikke mat 
• 1 lange mat
• 6 matten 
• 12 springplanken
• 3 pylonen

8



Warming-up en introductie in het 
vrije deel van de zaal

Hieronder in het blauw de tekst zoals deze ter introductie aan kinderen verteld zou 
kunnen worden.

“Bij freerunning of parkour probeer je van punt 
A naar punt B te komen. Iedereen kan dit doen 
op zijn eigen manier. Bij freerunning en parkour 
probeer je zo snel, mooi, vloeiend of zo origineel 
mogelijk over, langs en onder de materialen te 
gaan. Je mag veel proberen, als het maar veilig is 
voor jou en de andere kinderen”
 
Veiligheid
Veilig in de zin van: geen ongelukken
• Zorg voor stroef schoeisel of blote voeten
• Lees de veiligheidsvoorschrijften in deze les
En (sociaal) veilig in de zin van: “iedereen probeert en doet wat 
hij wil. 
We beoordelen niet , lachen niet uit en jagen niet op.”

!

Voor- en nadoen; dribbelen, door de knieën, ligsteun:

Muurtje tik:
“Zoek een vrije plek bij de muur, begin rustig en probeer steeds iets hoger de muur aan 
te raken.”
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Veiligheid:
De stabiliteit van de
banken moet voldoende
zijn. De bank mag bij de
landing niet verschuiven
of kantelen. Ook een
gladde vloer kan een
bank laten schuiven.

Spring niet met
meerdere kinderen
(precies) tegelijk. Met
name in bovenbouw.

Opstelling:

!

Hoofdles freerunning en Parkour in 
3 of 4 groepen

Wat kun je doen in dit parcours?
Op verschillende plekken springen van bijvoorbeeld:
• bank naar bank
• bank naar mat
• springplank naar bank

Situatie 1:  Freerunning  en parkour over de bobbelbaan en 
banken

Opbouw en veiligheid
Eerst stappen, dan een kleine sprong en tenslotte grotere 
sprongen. Eerst been voor been springen, later met twee 
benen.
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Opstelling:

Op verschilende manieren over de bobbelbaan:

Zijwaartse rol

Met hurkwendsprong

Lopen via de muur

Als er ook rekstokken op het parcours zijn,
er overheen of er onderdoor:
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Situatie 2: sprongen over de kasten

Groep 3 t/m 5:                 Groep 5 t/m 8:
twee 3-delige kasten                4- en 5-delige kast

Opbouw & veiligheid: 
Op je eigen manier over de kast. De onderstaande situaties 
aanbieden in een logische opbouw. Van laag naar hoger, van 
traag naar sneller etc. 
Bij twijfel niet aanbieden en/of hulpverlenen.

Springen met een afzet op de kast:

Met één been afzetten:

Met afzet van een bank:

!

Opstelling in de gymzaal 
voor sprongen over kasten:

Opstelling in de gymzaal 
voor de oefening met 
afzet van een bank:



Met – na de landing – rol naar achter. Pas uitvoeren nadat 
meerdere malen goed op de voeten is geland:

Met twee benen afzetten en een draai op de kast:

Over een kast via de muur.  Opbouw: van laag naar hoger. 
Daarna met obstakel:

Idem met een afzet van een bank:
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Situatie 3: Klimraam – bok – dikke mat:

Omhoog in het klimraam, omdraaien, springen, landen en 
afrollen op de dikke mat:

Vanaf de bok:

Vanaf de bok in het klimraam, omdraaien, springen en
 landen op de dikke mat:

Indien meer banken en
matten:

Opstelling in de gymzaal:
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Indien meer banken en
matten:

Opstelling in de gymzaal:

Vanaf de bok in het klimraam, omhoog klimmen, 
omdraaien, springen en landen op de dikke mat:

Voorwaarts draaien, springen en landen op de mat:

Achterwaarts draaien, springen en landen op de 
mat:

Motoriek Samenspel Zelfvertrouwen Grenzen  
verleggen

Het schoolplein is de belangrijkste plek waar kinderen bewegen.
Wat vinden kinderen leuk? Apenkooien! Waarom? 
Lekker bewegen op eigen manier en niveau.
Niet de leerkracht vertelt hoe kinderen een oefening moeten uitvoeren, maar laat 
hen zelf ontdekken. Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen zich razendsnel 
ontwikkelen als er geen norm is, maar als ze zelf hun grenzen kunnen ontdekken en 
verleggen. De leerkracht is verantwoordelijk om hier een uitdagende omgeving voor 
te scheppen (voorwaarde).

Dit leidt tot een grotere  beweegmotivatie, variatie en meer leereffect.

Wist u dat?
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Situatie 4: Kreeftentikkertje
Eén kind is tikker (met lintje). Alle kinderen lopen/kruipen als een
kreeft.

Als een kind is getikt:
• zet deze een pylon overeind: 3 pylonen overeind = wisselen van tikker
• maakt deze een valrol op een matje. Na 1 minuut wisselen van tikker

Let op: maak het tikveld niet te groot, dan wordt het spel erg zwaar.

 
Afsluiting: omgangsbanen
De les kan worden afgesloten met een gezamelijke evaluatie en 
eventueel enkele praktische voorbeelden die in de les zijn behandeld.

Indien er voldoende tijd is kunnen de verschillende onderdelen als een 
lange omgangsbaan, een parcours, aan elkaar gekoppeld worden. Zorg 
ervoor dat er geen opstopping plaatsvindt of dat kinderen gedwongen 
worden om hindernissen te snel te nemen of te moeilijke hindernissen te 
nemen.
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Lesmodule freerunning / parkour  
op het schoolplein 

De Lappset Parkour toestellen bieden een ideale mogelijkheid om de ervaringen die 
kinderen binnen tijdens de lessen bewegingsonderwijs hebben opgedaan, buiten 
te herhalen of uit te breiden. Dit kan zowel tijdens de buitenlessen als zelfstandig 
tijdens de pauzes. Hieronder volgt een beschrijving van een aantal sprongen met 
een opbouw van makkelijk naar moeilijk en is er aandacht voor de veiligheid. 

In de buitenles freerunning/parkour zijn de onderstaande activiteiten beschreven:
• Mikspringen
• Ondersprong
• Steunspringen

De volgende variaties zijn mogelijk:
• Van A naar B zonder de grond te raken.
• Techniek centraal stellen; springen, hurkwendsprong, ondersprong of klimmen. 

Deze technieken kunnen op verschillende plaatsen en op verschillende niveaus 
worden uitgeprobeerd. 

• In tweetallen met leiders en volgers. De kinderen wisselen elkaar af, na het 
teken van de leerkracht of na een ronde. Het blijft veilig als een volger  geen 
bewegingen nadoet die te moeilijk kunnen zijn. Een leider probeert rekening te 
houden met zijn volger.

• Tweetallen gaan hand in hand over de toestellen van Lappset Parkour. Dat kan 
lastiger zijn, maar kinderen kunnen elkaar ook helpen.

• Van een groep kinderen bedenkt steeds een ander kind een thema. De groep 
beweegt zich volgens dit thema over de baan. Bij jonge kinderen kunnen dat 
dieren zijn: als een muis, als een olifant, als een aap. Voor oudere kinderen 
thema’s als ‘sluipend zoals in het leger’, 360 (afsprong) of synchroon.

•  Met een bal overgooien vanaf verschillende plekken. Deze oefening kan 
uitgevoerd worden in tweetallen of met meertallen. Er kan een route worden 
afgesproken (soort estafette).

Materiaal:
Lappset Parkour toestellen.

Groepsgrootte:
De klas wordt opgedeeld in drie of vier groepen, waardoor de groepsgrootte 
tussen de 6 en 8 kinderen bedraagt. Twee groepen spelen op de Lappset Parkour 
toestellen. De andere groepen doen andere activiteiten.

Veiligheid:
• Springen of zwaaien aan de stangen kan gevaarlijk zijn als het nat is.  Sommige 

kinderen gebruiken daarom handschoentjes voor het zwaaien.  

• Bouw een sprong stap-voor-stap op. Let met name op als er naar de stang 
wordt toegesprongen.  

!
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Mikspringen

Wat is mikspringen?

Probeer van het ene 
obstakel naar een ander 
obstakel te stappen of 
springen.

Je landt daarbij ‘precies’.

Precies landen:
• Zonder vallen
• Zonder uitstappen

In feite probeer je ‘in 
balans’ te landen. Als een 
vogel op een takje.

Veiligheid

Begin met een activiteit 
op een niveau dat je goed 
beheerst.

Begin met een niveau 
waarbij je, als het fout 
gaat, jezelf goed kunt 
redden (landen, eventueel 
met valbreken)

Als je vijf keer precies 
kunt landen, zonder vallen 
of wegstappen, kun je een 
niveau hoger proberen.

Opbouw

• Van gelijkvloers
• Naar van hoog naar 

laag
• Van laag naar hoog 

• Van stappend
• naar springend met 

twee benen 

• Van brede vlakken 
• naar steeds smallere 

vlakken

Leerhulp
• Laat kinderen naar elkaar kijken en geef eventueel zelf een voorbeeld
• Analogie: land als een (roof)vogel met de klauwen vooruit
 o    de benen kunnen de kracht van de sprong dan goed dempen
 o    probeer daarmee ook het landen op voorvoeten te stimuleren

Opbouw in vogelvlucht

    
Van streep naar streep  Van bol naar bol     Van stang naar stang   Kattensprong



    
Van streep naar streep  Van bol naar bol     Van stang naar stang   Kattensprong

Mikspringen van makkelijk naar moeilijk
1. Mikspringen van streep naar streep
1.1 Stappend 

1.2 Springend met een afzet van één been en een  landing op twee benen
1.3 Springend met  twee benen 
 

      
Maak het makkelijker
• Afstand verkleinen
• Springen en landen op dezelfde streep 

Maak het moeilijker
• Echt stilstaan op de streep
• Afstand vergroten

Anders
• Van streep naar rondje
• Van rondje naar rondje
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2. Mikspringen: van bol naar bol
2.1 Steunend op twee handen + voet voor voet springen van een iets hogere 
naar een lagere bol

 

2.2 Steunen op de handen + met twee voeten springen 
2.3 Zoals 2.1 + steun van één hand
2.4 Zoals 2.2 + steun van één hand
2.5 Voet voor voet + zonder handen 

       
 

2.6  Springen met twee voeten tegelijk + zonder handen

2.1 t/m 2.6 zijn sprongen van hoog naar laag 
Dezelfde sprongen kunnen ook van laag naar hoog worden gemaakt.



3. Mikspringen: van rail naar rail
3.1  Lopen van rail naar rail

Moeilijk maar populair bij echte freerunners is (even) stilstaan op de rail.

3.2 Springen van rail naar lijn

      
Zet af...         spring....               en land...         op de lijn 

3.3 Springen van lijn naar rail
       

Spring...         land....                                                       en sta stil!
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3.4 Springen van rail naar rail (drie-sprong)
 

Zet af...                 land en sta stil...       en zet weer af!

  

... land           zet weer af...                                     en sta stil.

Wedstrijdje
3.5 Wedstrijdje:  ‘Wie kan het langst op de rail blijven staan?’
 

Tegelijk opstappen. Eén, twee, drie!    Wie staat het langst?



4. Mikspringen;  Catleap
4.1 Springen naar een ‘muur’ wordt ook wel Catleap genoemd

Afzet vanaf een bol    pak vast en land.... klim...                erop

4.2 Catleap met aanloop

        
Aanloop...         afzet van de bal...       pak vast                  en land  
   
4.3 Catleap super
 

       
Sprong been...   voor been...         landen...      en draai...        door
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Ondersprongen

Wat zijn ondersprongen

Probeer vanaf de grond 
of een obstakel naar 
een stang te springen, 
te zwaaien en aan het 
einde van de (voor)zwaai 
los te laten. Je landt op 
je voeten je landt daarbij 
‘precies’.

Veiligheid

Begin met een activiteit 
op een niveau dat je goed 
beheerst.

Begin met een niveau 
waarbij je, als het fout 
gaat, jezelf goed kunt 
redden (landen, eventueel 
met valbreken)

Als je vijf keer precies 
kunt landen, zonder vallen 
of wegstappen, kun je een 
niveau hoger proberen. 
Niet met nat weer!

Opbouw

• Van dichtbij naar steeds 
verder weg

• Van de grond af 
springen naar springen 
vanaf een obstakel 

• Van een rechte stang 
naar een schuine stang

• Door een ruime opening 
naar een kleinere 
opening 

• Van landen op je voeten 
naar precies landen op 
een plek

Opbouw in vogelvlucht

Onder een lage stang            Door een opening   Van verder weg          Vanaf een obstakel
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Onder een lage stang            Door een opening   Van verder weg          Vanaf een obstakel

5. Ondersprongen van makkelijk naar moeilijk
5.1 Onder een lage stang door (makkelijker voor kleine kin-
deren, moeilijker voor lange kinderen)

5.2 Springen door een opening vanaf de grond

  

5.3 Ondersprong over een stok
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5.4  Springend vanaf de grond bij een hoge stang  
(makkelijker voor lange kinderen, moeilijker voor kleinere kinderen)

    

Pas de ideeën op de volgende pagina’s toe bij goede vaardigheid van de sprongen 
hiervoor (5.1 t/m 5.5).

5.5 Springen vanaf obstakel en precies landen (op een streep)
         

5.6  Springen door een opening vanaf een obstakel
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5.4  Springend vanaf de grond bij een hoge stang  
(makkelijker voor lange kinderen, moeilijker voor kleinere kinderen)

    

Pas de ideeën op de volgende pagina’s toe bij goede vaardigheid van de sprongen 
hiervoor (5.1 t/m 5.5).

5.5 Springen vanaf obstakel en precies landen (op een streep)
         

5.6  Springen door een opening vanaf een obstakel

    

   
 

   

5.7 Springen door een hogere opening
  

5.8 Dubbele sprong door een opening van hoog naar laag

       

5.9 Variatie door springen vanaf verschillende hoogten en obstakels
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Door een opening vanaf een obstakel

Afspringen in de achterzwaai
 

         
Gibbonzwaai
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Wat is steunspringen?

Probeer vanaf de grond 
of een obstakel naar 
een stang te springen, 
te zwaaien en aan het 
einde van de (voor)zwaai 
los te laten. Je landt op 
je voeten je landt daarbij 
‘precies’.

Veiligheid

Begin met een activiteit 
(niveau) die je goed 
beheerst.

Begin met een niveau 
waarbij je -als het fout 
gaat- jezelf goed kunt 
redden (landen, eventueel 
met valbreken)

Als je vijf keer ergens 
over of op kunt springen 
en veilig kunt landen 
kan je een niveau hoger 
proberen

Let op met nat weer, 
obstakels kunnen glad 
zijn!

Opbouw

• Van afzetten vanaf de 
grond naar afzetten 
vanaf een obstakel. 

• Van lang steunen op 
je handen naar kort 
(vluchtig) steunen. 

• Van landen op de grond 
naar landen op een 
obstakel. 

• Van ‘’gewoon’’ springen, 
naar springen met een 
draai.

Steunspringen

Opbouw in vogelvlucht
Van stappen, naar van het springen ‘been voor been’ (zie 6.2), tot springen met twee 
benen tegelijk.

Vanaf de grond         Van bol naar bol op 
hoogte

Steunsprong over de 
stang

Vanaf de grond op een 
obstakel



6. Steunspringen van makkelijk naar moeilijk 
Steunsprongen zijn erg goed met de grote bollen uit te oefenen.

6.1 Meest eenvoudig als je zelf op de grond staat

Vanaf de grond...       ...afduwen op de bol...                               ... en landen. 

Spreidsprong over de bol

6.2 Van bol naar bol op hoogte 

 
Been voor been is eenvoudiger en veilig om mee te beginnen.
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6.3 
Steunsprong over de stang

       

   
Zet één voet op de stang en steun op de stang met één hand.

Steunsprong zonder voet op de stang

Iets moeilijker………met een draai 
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6.4  Springen vanaf de grond op een obstakel 
       

Springen van een obstakel op de grond, in deze fotoreeks met een draai

De les kan worden afgesloten met een evaluatie over hoe de les verlopen is en hoe 
kinderen - veilig - met de toestellen kunnen spelen in pauzes en buiten schooltijd.
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Verantwoord sporten  
Veiligheid & aanvaardbaarheid
Naast dat het beoefenen van freerunning en parkour leuk is dient er uiteraard veilig 
en verantwoord bewogen of gespeeld te worden. Alle Lappset Parkourtoestellen zijn 
van een certificaat voorzien en een veiligheidsgras ondergrond zorgt ervoor dat de 
activiteit uitgevoerd kan worden in een veilige omgeving. 

Het is belangrijk dat leerlingen de sprongen stap-voor-stap aanleren en niet 
over grenzen heengaan. De beginnende kinderen kunnen lijnen en stippen in 
het kunstgras gebruiken om sprongen uit te proberen. Vaardige kinderen blijven 
uitdaging vinden door steeds weer nieuwe sprongen aan te leren op de verschillende 
toestellen. Freerunning en parkour kan iedereen op zijn eigen niveau beoefenen, kent 
geen competitie en daagt uit tot bewegen.

Tips voor een goede en veilige opbouw van de lessen freerunning  of parkour:
1. Begin rustig en eenvoudig. Geef duidelijk aan bij kinderen dat ze een 

sprong beter goed en veilig kunnen uitvoeren dan spectaculair, te snel en 
onveilig.

2. Start aanvankelijk met veel ruimte en weinig kinderen tegelijk op een 
toestel.

3. Bewegingen waarbij met de handen gesteund wordt, zijn in het algemeen 
veiliger dan zwaaien en sprongen.

4. Verbied salto’s.

5. Maak afspraken over inhalen/passeren; ‘Inhalen mag, als het kan zonder 
iemand te hinderen’.. of  ‘Laat je inhalen als een ander sneller is of er langs 
wil’.

6. Laat de opbouw van eenvoudig naar moeilijker zien.

7. Spreek af hoe vaak een truc, sprong of zwaai  moet lukken, voordat een 
moeilijkere sprong geprobeerd mag worden. Bijvoorbeeld: ‘Als Mikspringen 
vijf keer goed lukt op niveau 2.1, kun je 2.2 proberen.’

Kinderen zelf veilig en rustig laten experimenteren heeft grote kracht op het 
leren en moet gestimuleerd worden. 
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We houden freerunning en parkour veilig door rekening te 
houden met de tips op de vorige pagina. Let daarbij op dat de 
kinderen;

• elkaar niet opjutten. “Dat kun jij niet”,  “Ik kan het beter”,  “Kun jij dit ook”.  Opjutten 
en uitgedaagd of geïnspireerd worden, kunnen dicht bij elkaar liggen. 

• geen wedstrijdjes gaan doen, gaan voordringen of duwen.
• geen tikkertje gaan spelen.

Let op:  Een kind kan ook zichzelf hoge eisen stellen, bij willen blijven of niet 
voorbij gestreefd willen worden. Een gesprek hierover is belangrijk. “Doe niets dat je 
niet wilt doen en niets waarvan je denkt dat het gevaarlijk kan zijn.”

Let op:  Een docent kan dwingend zijn met betrekking tot het bewegingsvoorstel 
dat hij doet. Kenmerkend voor dergelijke gedwongen situaties zijn de spreidsprong 
over de bok en de hurksprong over de kast, met name als deze klassikaal en op één 
niveau worden aangeboden. De kunst voor een leerkracht is het om ieder kind te 
waarderen op basis van zijn eigen mogelijkheden en dus zo weinig mogelijk normatief 
te zijn.

Aanleren van de vijf kernwaarden van freerunning en parkour
Voor de beeldvorming onder leerlingen is het belangrijk om te begrijpen dat het bij 
freerunning en parkour om meer gaat dan alleen het bewegen. Er spelen vijf waarden 
een belangrijke rol, die bijdragen aan de veiligheid op het schoolplein. Ze worden 
hieronder uitgelegd met behulp van de vingers van de hand.

Respect voor je grenzen: kom niet waar je niet mag komen.
Respect voor mensen: leg altijd uit wat je doet, respecteer bezorgtheid en onbegrip.
Respect voor je omgeving; laat nooit afval achter, maak nooit dingen kapot.
Respect voor parkour: train rustig en geef de sport geen slechte naam.

Hoe goed of sto-
er je bent is niet 
belangrijk, doe je 
nooit groter voor 
dan je bent.
Respecteer dat 
iedereen sterke 
en zwakke kant-
en heeft.

Bescheidenheid

Trouw R
es

pe
ct

Voorzi
chtig

heid

Geen competitie

Er is geen goed,

en geen slecht.

Iedereen heeft een eigen 
niveau. Alleen je motivatie telt 
en niet wat je al kunt. Je traint 
jezelf te verbeteren, niet om 
beter te zijn dan een ander.

Let op anderen (fietsers, auto’s)
Let op jezelf (respecteer je angst)
Neem geen risico’s.

Wees trouw aan elkaar. 
Als iemand twijfelt, push 
die persoon niet om toch 
een beweging te doen.
Iedereen is altijd welkom 
om te trainen.

DE 5 KERNWAARDEN VAN FREERUNNING EN PARKOUR

!

!
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Valpreventie 
Kinderen spelen steeds minder buiten en rennen, klimmen en 
klauteren te weinig. Daardoor lijken motorische vaardigheden bij de 
jeugd te verslechteren, weten kinderen steeds minder goed hoe ze moeten 
vallen en blesseren zich sneller. Thuis, tijdens het buitenspelen, maar ook op school. 

Freerunning of parkour leert leerlingen om hun lichaam te leren kennen en niet 
over hun eigen grenzen te gaan. Een belangrijk focus hierbij is de landing. Er wordt 
veel aandacht geschonken aan een goede techniek en het opvangen van de 
energie die vrijkomt bij een sprong. Een afrol en andere technieken spelen hierbij 
een belangrijke rol en zijn daarom ook perfect geschikt voor het goed leren vallen. 
Kinderen krijgen hiermee meer kennis over hoe ze moeten vallen en krijgen minder 
angst.

Lessen in goed vallen kunnen worden aangeboden in de lessen bewegingsonderwijs 
en worden voortgezet op de toestellen en de ondergrond met stippen en lijnen van 
het Lappset Parkour. 

Voor achtergrondinformatie over valpreventie:
- Vallen is ook een sport van Veiligheid.nl 
- Methode Basislessen Bewegingsonderwijs

Zelfvertrouwen door freerunning/parkour
Kinderen bouwen zelfvertrouwen op door hun eigen mogelijkheden en grenzen te 
verkennen, deze te leren kennen en vervolgens de grenzen te verleggen. Autonomie, 
het zelf ontdekkend leren, blijkt zeer effectief en belangrijk in dit proces. 

Een leerkracht geeft met name feedback op het leerproces. En steunt, 
complimenteert of helpt een kind bij de keuzes die het maakt. De activiteit 
freerunning en parkour zijn ideaal om een kind deze mooie zoektocht te laten 
ondergaan.
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Ondersteuning 
Veilig starten met freerunning of parkour
Ondersteuning door parkourprofessional Philip van Ees en Yalp

Waarschijnlijk is de sport freerunning of parkour u nog relatief onbekend en 
is ondersteuning om te starten met deze sport in het bewegingsonderwijs 
zeer welkom.  Samen hebben Yalp, leverancier van de Lappset Parkour 
toestellen, Alles in Beweging en parkourprofessional Philip van Ees een 
maatwerk programma ontwikkeld. Kinderen leren de grondbeginselen 
van freerunning en parkour en leren op een veilige manier met de 
toestellen om te gaan. Dit houdt concreet in dat Philip een aantal lessen 
bewegingsonderwijs verzorgt en de leerlingen de basisbeginselen van 
parkour leert. Een belangrijke succesfactor hierin is het opleiden van de 
docenten lichamelijke opvoeding, zodat zij leren hoe ze de sport veilig 
kunnen overbrengen. Alles in Beweging verzorgt een workshop aan het 
docententeam over de implement van parkour op uw school.

Wilt u meer weten over de ondersteuning om parkour en freerunning te 
integreren in het onderwijs; vraag dan Yalp naar de mogelijkheden via 
info@yalp.nl of 0547 - 289 410. Deze ondersteuning is exclusief beschikbaar 
voor de Lappset Parkour locaties van Yalp.

36



#INSPIRATIE
DEZE SCHOLEN GINGEN U VOOR

Yalp      Nieuwenkampsmaten 12      7472 DE Goor      T+31 (0)547 289410      info@yalp.nl      www.yalp.nl

Mariaschool, Reutum De Fontein, Barneveld

H. Gerardusschool, Ter Apel 

Het Kompas, DidamFranciscusschool Oldenzaal

Lunetten Heemskerk

De Bongerd, OldenzaalCBS De Korenmaat, Scherpenzeel



OVER DE AUTEURS

Al sinds de jaren 80 beoefenen jongeren parkour. De sport, ook wel bekend als 
freerunning, is nog steeds sterk groeiende en wordt steeds populairder onder 
de jeugd. Bewegingsexperts Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart bogen zich 
samen met professioneel parkourbeoefenaar Philip van Ees over de vraag hoe de 
sport parkour goed en veilig in het onderwijs toegepast kan worden.

Wim van Gelder is als medeauteur van ‘Basislessen bewegingsonderwijs’ en het 
‘leerlingvolgsysteem bewegen en spelen’ geen onbekende in de onderwijswereld. 
In deze twee veel gebruikte methodes in het primair onderwijs omschrijft hij stap 
voor stap de opbouw van lessen bewegingsonderwijs en dragen hiermee bij aan 
een positief beweegklimaat op school. Daarnaast heeft Wim van Gelder een 
scholings- en adviesbureau op het gebied van bewegingsonderwijs, schoolpleinen 
en Motorische Remedial Teaching en is hij docent bewegingsonderwijs bij diverse 
hogescholen. Met een ervaring van 22 jaar als vakleerkracht en betrokken bij 
diverse landelijk vernieuwingstrajecten op het gebied van bewegingsonderwijs.

Bastiaan Goedhart is net Wim van Gelder als auteur betrokken bij ‘Basislessen 
bewegingsonderwijs’ . Hij is docent bewegingsonderwijs op de Pabo van 
Hogeschool Inholland en is vakleerkracht op basisschool De Lunetten in 
Heemskerk, waar de allereerste Lappset parkouropstelling op een basisschool 
werd geïnstalleerd. Hier ontwikkelden ze samen de binnen- en buitenlessen voor 
parkour.

Philip van Ees is dé specialist van de sport parkour. Hij is een van de grondleggers 
van de sport in Nederland en werd wereldwijd vertegenwoordiger van 
Parkour namens Nederland. Philip van Ees heeft met de allereerste generatie 
parkourbeoefenaars getraind waaronder ook de grondlegger van Parkour: David 
Belle. Philip verzorgt de trainingen en workshops bij openingen van Parkour.
Samen met Bastiaan Goedhart en Wim van Gelder maakt hij zich sterk om de 
sport in Nederland te verbreden en geschikt te maken voor gymlessen in het 
onderwijs. 
 
Contact 
Bent u enthousiast over parkour in het bewegingsonderwijs? Voor meer informatie 
over de Lappset Parkourtoestellen op het schoolplein kunt u contact opnemen 
met leverancier Yalp.  Voor scholing en advies over de wijze waarop kinderen 
(samen) spelen op het schoolplein, kunt u contact opnemen met Alles in beweging.
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Yalp
Nieuwenkampsmaten 12
7472DE Goor
E. info@yalp.nl
T. 0547 289 410

www.yalp.nl/freerunning/onderwijs 

Alles in beweging
Wim van Gelder
E. vangelderib@gmail.com  

Bastiaan Goedhart
E. bastiaan.goedhart@inholland.nl

www.allesinbeweging.net 

JUMP  
Philip van Ees
E. jumpfreerun@icloud.com
T. 06 – 30 30 99 54 

www.jumpfreerun.com


