
De BLOC-test 
 
Wouter Piek, vakdocent op de Prof. Kohnstammschool en de nieuwe coördinator 
vakleerkrachten bij SPO Utrecht, deelt zijn ervaringen met de BLOC-test. 
 

 
De BLOC-test is ontwikkeld door de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en meet 
motorische vaardigheden. De ‘I like app’ maakt de sportinteresse van een kind zichtbaar.  
Gecombineerd zou dit een goed middel kunnen zijn om het sportaanbod in Utrecht beter te 
laten aansluiten bij wat een kind wil en kan. Sport Utrecht onderzoekt of het zo lukt om 
meer kinderen aan het sporten te krijgen. 
 
Ook tijdens de gymles op school kan de BLOC-test effectief worden ingezet. Op de Prof. 
Kohnstammschool draait vakdocent gymnastiek Wouter Piek mee in een pilot met de BLOC-
test van Sport Utrecht. Wat zijn Wouters ervaringen? 
 
,,Tijdens de gymles helpt de BLOC-test om de motorische vaardigheden van kinderen te 
verbeteren. En de kinderen die al beter zijn in sport, worden uitgedaagd. Meerwaarde voor 
het onderwijs: je kunt je eigen les en je lescurriculum toetsen en beter laten aansluiten. Het 
is echt een mooi middel om meer uit je gymles te halen.’’ 
 
,,De resultaten zijn heel overzichtelijk. Je ziet in één oogopslag wie uitvalt en wie op niveau 
presteert. En als bijvoorbeeld de vaardigheid met tennisballen in  de hele groep onder de 
maat is, geeft dat ook reflectie op wat jij als gymdocent zelf doet. Ik realiseerde me daardoor 
dat ik in de les meestal grotere ballen gebruik. De BLOC-test is een hulpmiddel bij het 
bijsturen van mijn werkplan.’’ 
 
,,Kinderen vinden het leuk om te doen. Ook de kinderen die niet zo goed scoren, vinden het 
leuk, omdat ook zij vooruit gaan. Ze vragen wanneer we de BLOC-test weer doen.’’ 
 
Is er concurrentie tussen kinderen? Het is belangrijk om uit te leggen waarom de test wordt 
toegepast. Sjoerd Kuiper (vakleerkracht gymnastiek obs Overvecht) vult aan: ,,Groei is 
persoonlijk: je loopt voor jezelf.’’ In Overvecht maken de scholen gebruik van een andere 
motorische test. 
 
Wouter neemt twee keer per jaar in elke groep een BLOC-test af, gewoon tijdens de les van 
drie kwartier. Daar is dan wel hulp bij nodig. Wouter laat leerlingen uit groep 8 assisteren, 
dat werkt goed. Maar je kunt ook de groepsleerkracht vragen, of de buurtsportcoach. 
 
De Kohnstammschool heeft de BLOC-test aangeschaft van NPO-geld: € 1300,- 
 
Paula Rip, gymdocent op SPO-scholen in Zuilen, is nieuwsgierig. Ze komt graag kijken als 
Wouter de BLOC-test afneemt. 
 
Wil jij ook meer weten over de BLOC-test? 
 



Stel je vraag aan Wouter Piek, coördinator vakleerkrachten gymnastiek bij SPO Utrecht: 
wouter.piek@spoutrecht.nl 
 
Of kijk op de website van Sport Utrecht: 
 
https://www.sportutrecht.nl/2021/12/11/start-bloc-test-i-like-app/ 
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