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Welkom! 
Welkom bij de ASM-instructeursopleiding Advanced. Geweldig dat je de keuze hebt 
gemaakt om jezelf verder te ontwikkelen als professional. Het niveau Advanced is het 
eerste niveau van bekwaamheid binnen de ASM-instructeursopleidingen en voorwaarde 
om de vervolgopleidingen te volgen.  

In 2012 hebben we het Nederlandstalige boek van het Athletic Skills Model uitgebracht 
waarmee we de trend van beweegarmoede en de noodzaak van een brede(re) motorische 
ontwikkeling hebben geïntroduceerd. Dit boek is de basis van het gedachtegoed. Het is 
bedoeld om de praktische en wetenschappelijke kennis en achtergronden te delen en 
biedt enkele handvatten om het ASM toe te passen in trainings- en oefenprogramma’s.  

In 2014 is de eerste ASM-instructeursopleiding georganiseerd en inmiddels is het ASM in 
de loop der jaren steeds verder doorontwikkeld tot een(talent)ontwikkelingsmodel dat al 
veel meer is dan alleen een brede motorische ontwikkeling. Dat gaan we allemaal 
behandelen in de opleidingen. 

In deze handleiding is de opbouw van de ASM-instructeursopleiding Advanced beschreven 
en kan je alle belangrijke informatie over de organisatie vinden. We vragen je de 
handleiding zorgvuldig door te nemen voor de eerste bijeenkomst. Mochten er nog vragen 
zijn dan kan je contact opnemen met het secretariaat of de cursusleider.  

Wij wensen je veel plezier tijdens de opleidingen! 

Vriendelijke groeten, namens het hele team van ASM, 

Geert Savelsbergh en René Wormhoudt, Founders ASM. 

!  
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Inhoudsopgave 

© 2014-2019 Athletic Skills Company / Athletic Skills Model. Alle rechten voorbehouden.  
De naam Athletic Skills Model is beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van ASM. 
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1. Algemene informatie 
Het Athletic Skills Model is een (talent)ontwikkelingsmodel voor iedereen in de sport, het 
bewegingsonderwijs of revalidatie en geeft richting aan de wijze waarop programma’s 
ingericht kunnen worden. De grote belangstelling voor het ASM wordt momenteel 
beantwoord door het opleiden van sportkader en fysiotherapeuten in de ASM Academy. 
Daarnaast het ontwikkelen van innovatieve trainingsmaterialen en het ontwerpen van 
beweegvoorzieningen voor gemeenten, sportaccommodaties en gezondheid centra. De 
opleiding is ontwikkeld voor iedereen die in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid, 
diploma fysiotherapie en/of het hoogste diploma trainer/coach in een tak van sport of 
bevoegd is in zijn of haar sport training en les te geven. Deze opleiding is complementair 
op reeds aanwezige kennis en kunde van de kandidaat in sport en bewegen. 

1.1 Doel van de opleiding 

Aan het eind van de opleiding kunnen de deelnemers zelfstandig programma’s ontwerpen, 
verantwoorden en uitvoeren aan de hand van twee van de vijf Transfers of Learning van 
het ASM. Daarbij kent de deelnemer de nieuwste inzichten van motorisch leren en kan 
deze structureel toepassen. Daarnaast is er ruim aandacht voor de theoretische en 
wetenschappelijke onderbouwing van deze “nieuwe manier van denken over bewegen”. 

1.2 Duur van de opleiding 

Totaal:    47 uur 
Contacturen:   4 bijeenkomsten van 4,5uur: 18 uur 
Zelfstudie:   29 uur - Literatuur lezen: totale leestijd 19uur (boek 260 pagina’s, 15  
   pagina’s per uur: totaal 17uur. 4 artikelen motorisch leren 4 van   
   pagina’s ieder: totaal 2uur.) Maken van de opdrachten: totaal 10 uur. 

1.3 Literatuur 

*1. Wormhoudt, R., Teunissen, J., & Savelsbergh, G. (2012). Athletic Skills Model: Voor een 
optimale talentontwikkeling. Arko Sport Media uitgevers. 

*2. Savelsbergh, G.J.P. (2016). Perceptueel-motorisch talentontwikkeling. Van Multisports 
naar Donorsports. Amsterdam University Press. 

3. Nieuwe, praktisch relevante inzichten in techniektraining (Beek, VU). Deel 1, 2, 3 en 5. 
Download hier via de exclusieve link van Sportgericht voor ASM (Gelieve niet delen met 
derden) 

4. Interview ASM, Radio 1 (2016). Link Youtube 

*5. Werkboek ASM-instructeur Advanced. 
* = Alle deelnemers ontvangen een exemplaar bij de eerste bijeenkomst. 
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1.4 Opdrachten  

Alle cursisten krijgen bij de eerste bijeenkomst een werkboek met naslagwerk en 
toepassingsopdrachten van de behandelde theorie. Het werkboek is de verbinding tussen 
de opleiding en de eigen praktijk van de cursist. De uitwerking van de opdrachten worden 
tijdens de bijeenkomsten besproken en gepresenteerd.  

1.5 Afronding 

Voor het met goed gevolg afsluiten van de opleiding geldt een 100% aanwezigheidsplicht. 
Wanneer een deelnemer op een van de opleidingsdagen niet aanwezig kan zijn, is het 
mogelijk om deze dag in te halen bij een andere groep. Dit kan alleen indien de gemiste 
stof elders binnen de opleidingsduur wordt aangeboden. Inhalen bij een andere groep gaat 
altijd in overleg met ASM. Daarnaast heeft de deelnemer alle opdrachten uit het werkboek 
voldoende behandeld. En is hij/zij in staat de uitwerking van deze opdrachten te 
onderbouwen aan de hand van het ASM. 

1.6 Data en contact 

Locatie: Bernardkazerne, Amersfoort. 
Adres:   Barchman Wuytierslaan 198, 3818 LN, Amersfoort 
Data:   1 februari, 1 maart, 15 maart en 5 april  2019. 
Tijd:  09:30 - 14:00. 11:30-12:00 pauze. 

Deelnemers kunnen met vragen tijdens de opleiding contact opnemen met:  
Gerda Konijn, secretariaat    secretariaat@athleticskillsmodel.nl 
Yordi Vermaat, cursusleider       yordivermaat@athleticskillsmodel.nl 
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2. Korte biografie van de docenten 
René Wormhoudt is een van de grondleggers van het ASM en van de innovatieve 
beweegaccommodaties als de Athletic Skills Track en de Skills Garden. Hij heeft 24 jaar ervaring 
met de jeugd en het eerste team van de AFC Ajax. In de jeugdopleiding heeft hij daar van 2005 tot 
2012 de visie van het ASM neergezet en was van 2003 tot juli 2012 conditie- en krachttrainer van 
het eerste team. Daarnaast heeft hij ervaring in diverse andere sporten waaronder basketbal, 
handbal, zwemmen en American Football. René is ook fysiotherapeut en sinds 2012  onder diverse 
bondscoaches, de strength- & conditioning coach van het Nederlands elftal (KNVB). 

Prof. dr. Geert Savelsbergh is een van de grondleggers van het Athletic Skills Model. Hij is 
hoogleraar aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam, en lector 
Talentontwikkeling Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Hij houdt zich onder ander bezig met 
perceptueel-motorisch leren en het zoeken naar ‘key-indicators’ (zoals bijvoorbeeld kijkgedrag; 
spelinzicht) voor talent-identificatie en -ontwikkeling. Hiernaast heeft hij vele jaren gewerkt als 
jeugd voetbaltrainer en speciale affiniteit met diverse balsporten waaronder voetbal, tennis, 
cricket, hockey en golf. 

Ronald Mijzen heeft de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO Amsterdam) gedaan en heeft 
gewerkt als docent LO op het Hervorm Lyceum Zuid in Amsterdam. Op dit moment is Ronald 
opleidingsdocent op de ALO Amsterdam en heeft hij ruim 10 jaar ervaring met de jeugd van de AFC 
Ajax, waar hij samengewerkt heeft met René Wormhoudt om de visie van het ASM te ontwikkelen 
en uit te rollen. 

Kai Krabben, MSc heeft een universitair master diploma in Bewegingswetenschappen (VU, 
Amsterdam) en bachelor diploma in kunstmatige intelligentie (UvA, Amsterdam). Hij werkt als 
talententrainer judo bij de Judo Bond Nederland en de Stichting TopJudo Amsterdam, waar hij het 
ASM toepast om jonge judoka's te ontwikkelen tot veelzijdige atleten. Daarnaast doet Kai 
promotieonderzoek bij de Vrije Universiteit Amsterdam op het gebied van Paralympisch judo voor 
atleten met een visuele beperking. 

Christian Spekreijse heeft de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO Groningen) gedaan. Hij 
is werkzaam als trainer op diverse vlakken waaronder schaatsen, fitness, volleybal en hockey. 
Christiaan heeft ruime ervaring met opleiden van jeugd en heeft ASM projecten in het buitenland 
gedraaid. 

Yordi Vermaat diende zes jaar binnen het Korps Mariniers. Hierna heeft hij de Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding (ALO Amsterdam) met het predicaat cum laude en als honours student 
afgerond. De implementatie van de ASM Adaptaball stond centraal in zijn afstudeeronderzoek. 
Yordi heeft gewerkt als fysieke trainer van judoka’s binnen het RTC Noord West. Nu is hij fysiek 
trainer bij VOC Amsterdam (handbal), opleidingsdocent binnen het CIOS Haarlem/Hoofddorp en 
werkzaam bij het Athletic Skills Model. 

Jorick Hendriksen, MSc heeft de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO Amsterdam) gedaan 
en heeft een Master diploma in Sport- en Beweeginnovatie. Hij heeft gewerkt als vakleerkracht 
bewegingsonderwijs (PO) en opleidingsdocent op de ALO Amsterdam. Jorick is nu werkzaam als  
jeugdtrainer wedstrijdzwemmen en is full time bij het Athletic Skills Model. 
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3. Planning en doelstellingen 

De ASM-instructeursopleiding is opgebouwd uit vier bijeenkomsten, bestaande uit theorie 
en praktijk. Voor het praktijkgedeelte zijn zaalschoenen verplicht en wordt sportieve 
kleding geadviseerd.  

Voorafgaande aan elke bijeenkomst wordt een voorbereiding van de deelnemer verwacht. 
Dit staat per bijeenkomst beschreven. De verwerkingsopdrachten tussen de 
bijeenkomsten door zijn daarnaast een vast onderdeel van de lesstof. Deze opdrachten 
maken de opleiding op maat en zorgen ervoor dat de geleerde theorie ook direct in de 
praktijk toegepast kan worden. 

Om de deelnemers effectief te begeleiden tijdens de opleiding maken we gebruik van 
Focus Questions (FQ). Per theoretisch onderdeel zijn vragen opgesteld die de deelnemer 
helpt om gericht aandacht te besteden en voor zichzelf te toetsen of hij/zij de inhoud 
begrijpt. We raden de deelnemers aan om voor elke bijeenkomst de vragen door te nemen 
en na elke bijeenkomst de vragen in eigen woorden te beantwoorden. Een voorbeeld: 

FQ: Hoe kunnen FQ gebruikt worden als ondersteuning tijdens de opleiding? 
A: Van te voren bedenken waar het over gaat en met gerichte aandacht deelnemen zonder dat 
je vervolgens vergeet wat behandeld is. Hierdoor begrijp je de stof beter en beklijft het langer. 

Handleiding ASM-instructeursopleiding Advanced !7



!

3.1 Bijeenkomst 1 

Focus Questions (FQ): 
- Welke aanleidingen en overwegingen vormen de urgentie voor een andere manier van        

denken over bewegen en wat verstaat ASM onder beweegarmoede? 
- Voor wie is het ASM bedoeld?   
- Kan je 7 argumenten opnoemen waarom je voor het ASM zou kiezen? 
- Wat zijn de grondgedachtes van Côté, Ericsson, Ford en Balyi?   
- Hoe verhoudt het ASM zich ten opzichte van deze ideeën? 
- Wat wordt bedoeld met 'shouting talent' en wat met ‘whispering talent’? 
- Wat zijn de 10 Basic Movement Skills (BMS) van ASM en wat zijn voorbeelden van hun 

verschijningsvormen? 
- Wat wordt bedoeld met een concentrische ontwikkeling?  
- Wat is een BMS-analyse, wat is het ASM-continuüm en hoe kan je dit toepassen? 

Voorbereiding:  
- Lezen ASM-code (zie punt 5). 
- Luisteren interview ASM, Radio 1 (2016). Link Youtube 

Programma:  
 Theorie 
- Introductie opleiding. 
- Athletic Skills Model: visie en filosofie. 
- Talentontwikkeling. 

 Pauze 

 Theorie 
- ASM-bouwstenen: Basic Movement Skills (BMS). 
- Concentrische ontwikkeling. 
- BMS-analyse. 
- ASM-continuüm (Specifiek, Technisch Adaptieve Training, Donorsporten & Multisporten). 

 Praktijk 
- Concentrische invulling BMS. 
- ASM-continuüm in de praktijk. 

Verwerkingsopdracht(en):  
- Lezen ASM-boek: Hoofdstuk 1, 2 en 5.3 t/m 5.5. 
- Opdrachten ASM-werkboek: FQ & opdrachten Part I. 
- Bekijken video the gold mine effect: Link Youtube 
- Video-opdracht: Maak korte 3 video’s (1 x TAT, 1 x Donorsport, 1 x Multisport) 
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3.2 Bijeenkomst 2 

Focus Questions (FQ):  
- Wat zijn de zeven Coordinative Abilities (CA) en hoe verhouden deze zich ten opzichte 

van elkaar? 
- Welke rol speelt het aanpassingsvermogen in de ASM-visie? 
- Wat wordt bedoeld met 'window of opportunity' en wat zijn de sensitieve perioden van de 

CA? 
- Wat zijn de vijf Conditions of Movement en wat wordt bedoeld met de metafoor van de 

auto? 
- Welke rol spelen Donorsporten en Multisporten in de ontwikkeling van de CA en de 

COM? 
- In welke mate van aandacht verhouden de drie ASM-bouwstenen zich ten opzichte van 

elkaar? 
- Wat zijn de sensitieve perioden van de COM? 
- Wat is impliciet - en expliciet leren en hoe passen deze in de motorische leerweg? 
- Wat zijn de voordelen van impliciet leren? 
- Wat zijn de voordelen van expliciet leren? 

Voorbereiding: 
- Lezen ASM-boek: Hoofdstukken 5.6, 5.7, 6 en bijlage 2 en 3.  
- Lezen artikelen motorisch leren: Deel 1, 2, 3 en 5. Download hier via de exclusieve link 
van Sportgericht voor ASM (Gelieve niet delen met derden). 

Programma:  
 Theorie 
- ASM-bouwstenen: Coordinative Abilities (CA). 
- ASM-bouwstenen: Conditions of Movement (COM). 

 Pauze 

 Theorie 
- Motorisch leren deel 1/2. 

 Praktijk 
- Motorisch leren in de praktijk. 
- Aanpassingsvermogen in de praktijk /  Athletic Skills Equipment.   

Verwerkingsopdracht(en):  
- Opdrachten ASM-werkboek: FQ & opdrachten Part II. 
- Bekijken video block vs random practice: Link Youtube  
- Video-opdracht: Bepaal BMS, CA en COM van de drie gemaakte video’s uit bijeenkomst 1. 
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3.3 Bijeenkomst 3 

Focus Questions (FQ): 
- Wat wordt bedoeld met een 'Transfer of Learning’? 
- Welke 5 TOL gebruikt het ASM? 
- Hoe kan het ASM-continuüm ingezet worden om deze transfers toe te passen? 
- Welke vormen van impliciet leren worden gebruikt in het ASM en hoe kunnen deze 

worden toegepast? 
- Kunnen impliciet en expliciet leren parallel plaats vinden? 
- Wat is een ASM-beweegbaan en hoe past het ASM dit toe? 
- Wat zijn eigenschappen van een ASM-beweegbaan? 
- Wat en voor wie is de MQ Scan en wat kan je met deze resultaten? 

Voorbereiding: 
- Lezen ASM-boek: Hoofdstukken 3 en 7.3. 
- Video maken en meenemen van een activiteit/spelvorm. 

Programma:  
 Theorie 
- ASM-Transfers of Learning. 
- ASM-beweegbanen. 
- Athletic Skills Platform. 
   
 Pauze 

 Theorie 
- Motorisch leren deel 2/2. 

 Praktijk 
- ASM-intro BMS-COM i.e. stoeien en vechten. 
- ASM-beweegbanen ontwerpen. 

Verwerkingsopdracht(en):  
- Opdrachten ASM-werkboek: FQ & opdrachten Part III. 
- Video-opdracht: Werkboek opdracht 14. 
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3.4 Bijeenkomst 4 

Focus Questions (FQ): 
- Wat is de onset PHV, de PHV, APHV en PWV? 
- Hoe bereken je de biologische leeftijd en wat kan je met deze resultaten? 
- Wat zijn veelvoorkomende blessures in en rondom de groeispurt? 

Voorbereiding: 
- Lezen ASM-boek: Hoofdstuk 4, 6 en 8 en bijlage 1. 
- FQ & opdrachten Part IV. 
- Voorbereiden van een pitch van maximaal 3 minuten over de implementatie van het ASM 
binnen jouw organisatie. De tijd is de baas, met een buzzer na 3 minuten. Mocht je gebruik 
willen maken van audiovisuele middelen, neem hiervoor zelf de benodigde spullen mee 
(denk aan laptop, eventuele tussenstekkers etc.) en test thuis goed of alles werkt (ook 
zonder wifi). Dit is nodig voor een vloeiend verloop van de bijeenkomst. 
Een aantal onderwerpen waar je over na kan denken en kan gebruiken om de pitch vorm 
te geven:  
Hoe heb ik mijn training/les/behandeling adhv de opleiding anders ingericht? Waar loop ik nog 
tegen aan? Waar sta ik nu met de implementatie en welke vervolgstap(pen) wil ik nog 
ondernemen? Hoe hoop ik in de toekomst het ASM te implementeren en wat heb ik daar nog 
voor nodig? 

Programma:  
 Theorie 
- Peak Height Velocity (PHV). 
- Groeiberekening. 
- Athletic Skills Platform. 
- Skills Garden / Athletic Skills Track / Revalidatiestraat / ASM Graphics. 
   
 Pauze 

 Theorie 
- Pitches (3min/persoon). 
- Focus Questions ASM-instructeursopleiding Advanced. 
- Reflectie en evaluatie. 
- Uitreiking certificaat. 
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4. Accreditaties 
De ASM-instructeursopleiding Advanced is geaccrediteerd door veel sportbonden en 
beroepsorganisaties. Hieronder volgt een lijst met de actuele accreditaties: 

De meeste accreditaties kunnen door de deelnemers na afloop van de opleiding 
zelfstandig doorgegeven worden aan de betreffende organisatie*. Hiervoor is vaak een 
kopie van het certificaat nodig. Voor een aantal bonden en beroepsorganisaties worden de 
punten/uren door het secretariaat doorgegeven. Daarvoor is per organisatie een andere 
procedure en daar zijn de volgende gegevens van de deelnemer voor nodig: 

KNGF: Relatienummer (vaak een 5 of 5 cijferig nummer); Achternaam; Geboortedatum. 
Keurmerk Fysiotherapie: BIG-registratienummer. 
KNVB: Bondsnummer; Voornaam; Achternaam. 
KNLTB: Bondsnummer; Voornaam; Achternaam. 

Indien bovenstaande gegeven zijn doorgegeven bij de (online) aanmelding, dan hoeft de 
deelnemer zelf geen actie te ondernemen. Indien dit niet is gedaan, dan dient de 
deelnemer deze gegevens op te geven aan het secretariaat van ASM of de cursusleider om 
de punten/uren door te geven aan de betreffende organisatie.  

* Voor de KNGU dient de deelnemer het certificaat, samen met het te downloaden 
toekenningsbewijs, te uploaden in het licentieoverzicht. Download hier het 
toekenningsbewijs van de KNGU. 

• KNVB: 8 • NBB: 10
• CKR Algemeen fysiotherapeut: 47 • NHV: 3
• CKR Sportfysiotherapie: 47 • Atletiekunie: 6
• KNZB: 3 • RegisterLeraar.nl: 47
• KNLTB: 6 • JBN: Erkende bijscholing judocoaches
• Nevobo: 10 • NTB: 12
• KNGU: 4 • Keurmerk Fysiotherapie: 27
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5. Vervolgopleiding 
5.1 Van Advanced tot Specialist 

De ASM-instructeursopleidingen zijn speciaal ontwikkeld om aan de hand van theorie en 
praktijk, ASM te leren implementeren binnen trainingen, lessen en/of behandelingen. Dit 
wordt in de ASM-instructeursopleidig gedaan middels twee van de vijf transfers of learning 
van het ASM. 

De ASM-instructeursopleiding Advanced is het eerste niveau van bekwaamheid in ASM. Dit 
is complementair op de reeds aanwezige kennis en kunde in sport en bewegen van de 
kandidaat. Na de opleiding Advanced volgt de ASM-instructeursopleiding Specialist. Een 
verdieping met de overige transfers of learning van het ASM: transfer of perception, transfer 
of concept en transfer of competence en een vervolg op de kennis en ervaring van het ASM 
met betrekking tot implementatie en meerjarenplanning.  
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6. ASM-code 
ASM-code 

Vanuit het ASM dagen we cursisten uit om creatief om te gaan met de beschikbare 
trainingsomgeving bij het ontwerpen van gevarieerde trainingsvormen.  
We benadrukken daarbij dat men als instructeur zelf de zorgplicht en 
verantwoordelijkheid draagt tegenover de deelnemers tijdens de verzorgde training. 
Getoonde of behandelde oefenstof dient als inspiratie en tot voorbeeld voor een mogelijke 
toepassing van de visie van het ASM, maar moet door de instructeur altijd verantwoord 
afgewogen worden voor de eigen praktijksituatie.  
Hieronder valt o.a. het gebruik van het materiaal en de omgeving, indien nodig bekwame 
hulpverlening, volledigheid in instructie, niveau van de deelnemer en oefening, 
pedagogische leeromgeving en sfeer en alle andere overwegingen die in relatie staan tot 
de activiteit. 
Bij onverantwoorde keuzes in oefenstof kunnen situaties ontstaan waarbij de sporttrainer, 
instructeur of therapeut nalatigheid verweten kan worden en aansprakelijk gesteld kan 
worden voor geleden schade. 

Disclaimer 

De juiste toepassing, begeleiding en uitvoering van de ASM vallen geheel onder de 
verantwoordelijkheid van de instructeur die deze toepast. ASM dient uitsluitend ter 
informatie en Athletic Skills Company B.V. kan niet verantwoordelijkheid worden gesteld 
voor eventuele persoonlijke of materiële schade. 
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7. Voor wie er geen genoeg van kan krijgen 
Na de ASM-instructeursopleiding Advanced begint de toepassing van het Athletic Skills 
Model. Voor een optimale (talent)ontwikkeling hebben we een aantal producten en 
diensten ontwikkeld die daarbij kunnen helpen. Deze producten en diensten doen we zelf 
en in samenwerking met andere partijen.  

7.1 ASM Widgets 

Laat je inspireren door experts met praktijkvoorbeelden en tips, die je direct toe kan 
passen in jouw trainingen, lessen en behandelingen. De ASM Widgets zijn leuke, korte en 
praktijkgerichte bijscholingen, gericht op één specifiek thema. Ze zijn bedoeld om je 
verder te verrijken in de toepassing van het ASM of om kennis te maken met de 
mogelijkheden ervan. Kijk welke ASM Widgets er worden aangeboden op 
www.athleticskillsmodel.nl/widgets. 

7.2 ASM Graphics 

De standaard ASM Graphics XL en XS zijn speciaal ontworpen om laagdrempelig ASM te 
integreren in elke indoor beweegvoorziening. Hiermee breng je creativiteit in de ruimte en 
betrek je de muur bij de inrichting. Zo haal je meer rendement uit je accommodatie. Lees 
hier meer over op www.athleticskillsmodel.nl/graphics. 

7.3 MQ Scan 

De eerste Nederlandse wetenschappelijk onderbouwde scan, die professionals in staat 
stelt in 1 gymles, op een leuke manier, inzicht te verkrijgen in de motoriek van kinderen 
tussen 4 en 12 jaar. Voor meer informatie over de MQ Scan kan je terecht op 
www.mqscan.nl. 

7.4 ASM Adaptaball en ASM REV3RSE 

Het aanpassingsvermogen van de sporter staat centraal voor de gezondheid, fitheid en 
prestatie. Met één simpele aanpassing breng je een kwalitatieve impuls in jouw training, 
les of behandeling door de trainen met de innovatieve, adaptieve materialen van ASM. 
Meer informatie over deze materialen is te vinden op onze website. Kijk voor meer 
informatie op www.athleticskillsmodel.nl/materialen. 

7.5 Accommodatie advies; indoor en outdoor 

Een andere manier van denken over bewegen zorgt ook een andere manier van denken 
over beweegvoorzieningen. Vanuit het ASM geven we advies voor het ontwerp en de 
inrichting van binnenruimtes (Athletic Skills Gymnasium) en (openbare) buitenruimtes 
(Athletic Skills Track / Skills Garden). Kijk voor meer informatie over accommodatie-
advies op www.athleticskillsmodel.nl/accommodatie-advies. 
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