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► SPORTAKKOORD WEBINAR 17 SEPTEMBER 2020
Thema vaardig in bewegen handen en voeten geven
Niet eerder werd op het gebied van sportbeleid landelijk zo gericht aan dezelfde thema’s gewerkt. Het sportakkoord maakt
dat Nederland zich focust op enkele belangrijke thema’s. Dit dient er uiteindelijk voor te zorgen dat wij met elkaar het
verschil weten te maken en impact weten te realiseren.
Tegelijkertijd zien we dat het thema vaardig in bewegen voor velen een nieuw thema is. Binnen het gemeentelijk beleid
heeft dit thema niet eerder een plek gekregen. Hierdoor zien we op lokaal niveau steeds dezelfde vragen en uitdagingen
ter tafel komen. Kortom iedereen doorloopt eenzelfde proces met vergelijkbare uitdagingen en vragen over het onderwerp
motorische ontwikkeling.
De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de MQ Scan hebben de handen ineengeslagen om gemeenten te helpen
de motoriek en het sport en bewegen steviger, nog gerichter en meer rendabel vorm te geven. Daarin is data-driven beleid
een zeer belangrijk onderdeel.  
Inmiddels werken de VSG en MQ Scan samen met verschillende gemeenten in het land. Dat heeft veel interessante
inzichten en kennis opgeleverd die zij graag met andere collega’s in het land willen delen in een 45 minuten durend
webinar met 15 minuten ruimte voor vragen in de Q&A praten ze je helemaal bij over de volgende onderwerpen:
Relevante onderzoeksinzichten m.b.t. motorische ontwikkeling
Handvatten en ervaringen van collega-professionals in het land
Hoe inzichten en monitoring van waarde kunnen zijn voor jouw beleid en aanpak
Dit zou jou en je collega’s of ‘vaardig in bewegen’-teamleden inzicht kunnen geven om zo op een slagvaardige wijze
handen en voeten te geven aan het thema vaardig in bewegen binnen jouw gemeente.

Schrijf je hier in voor het gratis webinar georganiseerd door MQ Scan van donderdag 17 september 2020 van
15:45 uur – 16:45 uur
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► WEEK VAN DE MOTORIEK
'van jongs af aan vaardig in bewegen'  
Themaweek 5 t/m 9 oktober
Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseert dan samen met het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Mulier Instituut en de
VSG een themaweek om meer aandacht te vragen voor het nut en belang van Breed Motorische Ontwikkeling
(BMO). Met onder meer wetenschappelijke achtergrond en vijf dagelijkse webinars vol praktische kansen en
mogelijkheden om direct met het thema BMO aan de slag te gaan.
Voor wie zijn de webinars interessant?
Voor praktijdprofessionals - vanuit sportbonden, maar zeker ook voor buurtsportcoaches, vakleerkrachten, medewerkers
kinderopvang, professionals uit de JGZ en beleidsmedewerkers bij gemeenten.
Wil je op de hoogte gehouden worden van deze week, bijvoorbeeld zodra inschrijven mogelijk is? Klik dan op
onderstaande knop

Ja, ik blijf graag op de hoogte
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