
Evaluatieproeven voor instromers in de richting  
Sportwetenschappen en Lichamelijke Opvoeding en Sport 

 
 

Algemeen: Elke leerling die zich inschrijft voor de richtingen sportwetenschappen (ASO) en lichamelijke opvoeding en sport (TSO) dient een 
sterke algemene interesse en aanleg voor ‘sport’ te hebben. Deze interesse mag niet enkel uitgaan naar een voorkeurssport, maar moet gericht zijn 
op bewegen in het algemeen. 
 
 

4e jaar 
Atletiek Toestelturnen Balsport Zwemmen Ritmisch en 

expressieve vorming 
(REV) 

Uithouding 
2400 meter lopen:  
• Dames: max 15 min 
• Jongens: max 13 

min 

Grond:  
• Voorwaarts rollen 
• Achterwaarts rollen 
• Radslag 
• Handenstand tegen sportraam 

 
Sprong 
• Tussensteunsprong plint in 

breedte met springplank 
• Hurkwenden over plint in 

breedte 
 
Balk (enkel voor de dames) 
• evenwijdig gespreide opsprong 

 
Rekstok 
• Borstomtrek 
• Kniehang - opzwaai 

Basis-spelregels 
 (belijning terrein, aantal spelers, 
scoreverloop, belangrijkste 
spelregels) 
• Voetbal 
• Basketbal 
• Volleybal 
• Handbal 

 

Basisvaardigheden:  
• Voetbal:  

o dribbel  
o pas binnenkant voet 

• Volleybal:  
o 10x bovenhands spelen 

boven het hoofd. 
o 20x onderhands spelen tegen 

muur 
• Basketbal:  
o lay-up  
o lay-up na pas 

Basistechnieken  
• Borstcrawl 
• Schoolslag 
• Rugcrawl 

Ritme 
• Ritmisch kunnen 

klappen in de handen 
op het ritme van 
muziek 

  



5e jaar 
Atletiek Toestelturnen Balsport Zwemmen Ritmisch en 

expressieve vorming 
(REV) 

Uithouding 
2400 meter lopen:  
• Dames: max 14 min 
• Jongens: max 12 

min 

Grond:  
• Voorwaarts rollen 
• Achterwaarts rollen 
• Radslag 
• Handenstand tegen sportraam 
• Handenstand doorrollen 
• Gedragen loopoverslag 

Sprong:  
• Tussensteunsprong plint in 

breedte met springplank op 1 
meter 

• Hurkwenden over plint in 
breedte 

 
Balk (enkel voor de dames) 
• evenwijdig gespreide opsprong 
• voorwaarts - achterwaarts - 

zijwaarts kunnen bewegen 
• kattensprong 
• schaarsprong 
• rol voorwaarts 
• afsprong: radslag  

 
Herenbrug (enkel voor heren) 
• slingeren met gestrekt lichaam 

 
Rekstok 
• Borstomtrek 
• Kniehang - opzwaai 
• buikdraai achterwaarts 

Basis-spelregels 
 (belijning terrein, aantal spelers, 
scoreverloop, belangrijkste 
spelregels) 
• Voetbal 
• Basketbal 
• Volleybal 
• Handbal 

 
Basisvaardigheden:  
• Voetbal:  

o dribbel  
o pas binnenkant voet 
o 1-2 beweging 
o 2 tegen 1 uitspelen 

 
• Volleybal:  

o 10x combinatie  
bovenhands spelen en 
onderhands spelen 
 

• Basketbal:  
o lay-up  
o lay-up na pas 
o 2 aanvallers tegen 1 

verdediger kunnen 
uitspelen 
 

• Handbal:  
o slagworp met 3 passen-

ritme (= sprongworp) 

Basistechnieken  
• Borstcrawl 
• Schoolslag 
• Rugcrawl 

 
Uithouding 
10 min.  zwemmen 
• mannen: 18 lengtes 

van 25m 
• vrouwen: 16 

lengtes van 25m 
 
Start 
• Induiken van op 

startblok 
 

Ritme 
• Ritmisch kunnen 

klappen in de 
handen op het ritme 
van muziek 

 


