
Voordelen
• Geheel gedigitaliseerd.
• Met één druk op de knop zijn inzichten te verkrijgen op school-,  
   klas- en kindniveau.
• Geanonimiseerde inzichten op groepsniveau voor gemeenten  
   en GGD-en.
• Systemen zijn AVG-proof en werken volgens de richtlijnen van het  
   Privacy Convenant Onderwijs.

Door te monitoren en een goed beeld te hebben hoe het er in jouw gemeente voor 
staat kun je kinderen gerichter helpen en interventies beter aan laten sluiten op 
daadwerkelijke behoeften. Bovendien kun je hiermee het gemeentelijke sport- en 
beweegbeleid verder vormgeven, verscherpen of verantwoorden.

MQ Scan
De MQ Scan is een motorische scan waarmee je binnen 1 gymles inzicht in de 
motoriek verkrijgt van alle kinderen in de klas. De scan is wetenschappelijk 
onderbouwd en heeft het Athletic Skills Model (ASM) als onderliggende filosofie.

Beweeg ABC
Het Beweeg ABC is een bredere monitor, en brengt naast motorische vaardigheid 
ook het zwemdiploma, het sport-/beweeggedrag en het BMI in beeld. 

Ben jij er als beleids- en 
beweegprofessional van 
overtuigd dat je met 
gerichte data inzichten  
op het gebied van sport, 
bewegen en motoriek het 
verschil kan maken?  
Middels het Beweeg ABC  
en de MQ Scan stellen wij 
jou in staat zelfstandig, 
snel, simpel en AVG-proof 
data inzichten voor 
basisschoolleerlingen te 
genereren op het gebied 
van sport en bewegen.

Beter inzicht met MQ Scan en Beweeg ABC



In de praktijk
De provincie Zeeland maakt gebruik van het Beweeg ABC  
en de MQ Scan bij de invulling van het thema ‘van jongs
af aan vaardig in bewegen’, zoals verwoord in het Zeeuws  
Sportakkoord. Nagenoeg alle Zeeuwse basisscholenleerlingen  
worden jaarlijks gemonitord. De Zeeuws brede screening is  
een samenwerkingsverband tussen de scholen,  
gemeenten, buurtsportcoaches, GGD Zeeland, HZ  
en CIOS studenten en Sport Zeeland. Vanuit de verworven  
inzichten worden gericht interventies en vervolgtrajecten ingezet  
om de motoriek en sportparticipatie te doen toenemen. 
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Geïnteresseerd? 
Wil je ook aan de slag gaan met data inzichten op het gebied van sport, bewegen 
en motoriek? En wil je meer weten over wat het Beweeg ABC en de MQ Scan 
daarin voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met:

1 + 1 = 3 Beweeg ABC en 
MQ Scan werken samen
• Eenmalig uploaden van leerling- 
   gegevens. Met 1 druk op de knop  
   kunnen de data van de MQ Scan  
   in het Beweeg ABC ingeladen  
   worden.
• Het beste van twee systemen bij  
   elkaar: motoriek-, sport- en  
   beweegparameters.
• Breder beeld van de ontwikkeling  
   van kinderen op het gebied van  
   sport- en beweeggedrag en para- 
   meters die daarin cruciaal zijn.


