
Proeven instromers sport 
4 sport-wetenschappen 

4 lichamelijke opvoeding en sport 
 
Algemeen: Elke leerling die zich inschrijft in de richtingen wetenschappen-sport (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 eerder 
gericht naar bewegen in het algemeen. 
 
 
 
Atletiek 
2400 m. lopen dames: max. 15’ 
2400 m. lopen heren: max. 13’ 
 
Toestelturnen 
Rollen achterwaarts en voorwaarts 
Kopstand 
Radslag 
Handstand tegen sportraam 
Tussensteunsprong plint in breedte met springplank (plint 5 delen) 
Hurkwenden over plint in breedte 
Balk: evenwijdig gespreide opsprong (meisjes) 
Rekstok: borstomtrek, kniehang opzwaai 
 
Balsport 
Basis spelregels voetbal – volleybal – basketbal (te kennen: aantal spelers, grote lijnen van 
wat (niet) toegelaten is, scoreverloop.) 
 
Voetbal: dribbel + pas binnenkant voet 
Volleybal: 20 x bovenhands spelen + onderhands spelen 
Basketbal: lay-up + lay-up na pas 
 
Zwemmen 
Basistechnieken borstcrawl – rugcrawl – schoolslag 
 
Ritmisch-expressieve vorming 
Ritme kunnen aangeven op muziek 
 
 

 



Proeven instromers sport 
5 sport-wetenschappen 

5 lichamelijke opvoeding en sport 
 
Algemeen: Elke leerling die zich inschrijft in de richtingen wetenschappen-sport (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 eerder 
gericht naar bewegen in het algemeen. 
 
 
Atletiek 
2400 m. lopen dames: max. 14’ 
2400 m. lopen heren: max. 12’ 
 
Toestelturnen 

• Grond: Rollen achterwaarts en voorwaarts, kopstand, radslag, handstand tegen 
sportraam, handstand doorrollen, Gedragen loopoverslag 

 
• Sprong: Tussensteunsprong plint in breedte met springplank op 1 m. (plint 5 delen), 

Hurkwenden over plint in breedte 
 

• Balk: evenwijdig gespreide opsprong  ̧vw – aw – zw bewegen + kattesprong + 
schaarsprong + rol vw + radslag af 

 
• Rekstok: borstomtrek, kniehang opzwaai, buikdraai achterwaarts 

 
• Herenbrug: slingeren met gestrekt lichaam 

 
Balsport 
Basis spelregels voetbal – volleybal – basketbal -handbal (te kennen: aantal spelers, grote 
lijnen van wat (niet) toegelaten is, scoreverloop.) 
 
Voetbal: dribbel + pas binnenkant voet + 1 – 2 beweging + man tegen man 
Volleybal: 20 x bovenhands spelen + onderhands spelen + 20 x combinatie OH en BH spelen 
Basketbal: lay-up + lay-up na pas + vrijspelen met 1 verdediger 
Handbal: slagworp met drie passen ritme 
 
Zwemmen 
Basistechnieken borstcrawl – rugcrawl – schoolslag 
Mannen op 10’ minimum 18 lengtes (25 m.) 
Vrouwen op 10’ minimum 16 lengtes (25 m.) 
Induiken van op startblok 
 
Ritmisch-expressieve vorming 
Ritme kunnen aangeven op muziek + kunnen tellen op muziek 
 

 
 


