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Betreft: Motoriek van kinderen 
 
Beste ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 8  
 
Wanneer wij de berichten mogen geloven neemt de motoriek van kinderen af, omdat ze minder bewegen dan 
vroeger. Wij zijn nu in staat te onderzoeken of dat werkelijk zo is, en er zo nodig in ons onderwijs iets aan te 
doen. Daarom willen wij ieder jaar bij de leerlingen de MQ Scan afnemen van de groepen 1 t/m 8.  
 
De MQ Scan is een initiatief van Spurd en de gegevens van de Scan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het 
motorische niveau van kinderen in de leeftijden 4 t/m 12 jr. Het belangrijkste doel is een goede motoriek voor 
de toekomst! Kinderen met een goede motoriek beleven meer plezier aan sport & bewegen en blijven 
daardoor ook langer bewegen. Een goede motoriek heeft direct zijn invloed op de algehele gezondheid van 
kinderen.  
 
Spurd kan aan de hand van deze gegevens haar beleid t.a.v. ‘bewegen voor de jeugd’ hier op aanpassen.  
Door deze test bij ons op school af te nemen, kunnen ook wij en u als ouder, inzicht krijgen in de motorische 
vaardigheid van uw kind. N.a.v. de MQ-score kunnen er accenten in de lessen bewegingsonderwijs worden 
gelegd of extra aanbod gedaan worden zoals MRT (motorisch remedial teaching). Er wordt zichtbaar of er 
wellicht een motorische achterstand is of dat er misschien wel sprake is van motorisch talent. 
 
De MQ-scan bestaat uit een bewegingsbaan met 5 tot 7 vaardigheden.  
Vaardigheden als lopen, springen, balanceren, klimmen etc. De tijd die een kind over de bewegingsbaan doet, 
bepaald haar/zijn MQ-score. De MQ Scan is ontwikkeld door de Haagse Hogeschool en de VU Amsterdam. De 
baan is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. Het is een objectieve scan.  
 
Variabelen als leeftijd, geslacht en de tijd die het kind doet over het afleggen van het parcours, bepalen het 
Motorische Quotiënt. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde formule.  
 
De gegevens van de scan worden door de vakleerkracht van uw kind gebruikt om de lessen af te stemmen. 
Geanonimiseerde data die niet herleidbaar zijn naar individu, kunnen door  Spurd en de gemeente gebruikt 
worden om beleid en activiteiten te verscherpen. 
Om deze geanonimiseerde gegevens (de MQ-Scores zonder de gegevens van uw kind) door de school met 
Spurd en de Gemeente te kunnen delen is uw toestemming nodig. Wilt u het laten weten wanneer u géén 
toestemming geeft, door te reageren op dit bericht. Alvast bedankt!  
 
Meer informatie over de MQ Scan kunt u ook vinden op www.mqscan.nl. 
 
Sportieve groet, mede namens Spurd, 
Ricardo Appelman (vakdocent bewegingsonderwijs)  
 
 

http://www.mqscan.nl/

