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SCHOOLJUDO

DOCENTENINSTRUCTIE



SCHOOLJUDO
VOORWOORD

Ambassadeur Ruben Houkes

Kinderen hebben het van nature in zich om te stoeien en te ravotten. Dat had ik vroeger zelf ook. 
Toen ik vijf jaar was vonden mijn ouders het belangrijk dat ik op judo ging. Ik was ontzettend 
gedreven, kon slecht tegen mijn verlies en had een uitlaatklep nodig. Nu kan elke sport als 
goede uitlaatklep dienen, echter heeft het judo inhoudelijke eigenschappen die andere sporten 
niet in zich hebben. Het judo leerde mij samenwerken, omgaan met winst en verlies en emoties 
te reguleren. De judosport heeft dat in zich en is daarom ontzettend waardevol en onmisbaar 
binnen de ontwikkeling van een kind. 

Als wereldkampioen en derde op de Olympische Spelen ben ik nauw betrokken bij de opzet 
en uitvoering van Schooljudo. Ik heb meegewerkt aan het ontwikkelen van de lessen en de 
complete projectaankleding, tevens verzorg ik regelmatig clinics om kinderen de waarden 
van Schooljudo mee te geven. Hierbij wordt de link breedte- en topsport optimaal benut. De 
compleetheid van het project maakt het zowel voor de kinderen, de school, ouders en andere 
betrokken partijen erg leuk en vooral waardevol.
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SCHOOLJUDO
INLEIDING

Stoeien zit in de aard van het beestje, maar steeds meer kinderen weten daarmee niet of 
nauwelijks om te gaan. Leerkrachten en ouders proberen het stoeien daarom vaak in de kiem 
te smoren, al is dat lang niet altijd nodig. Stoeien is meer dan je uitleven en overtollige energie 
kwijtraken. Het is bewezen dat kinderen hun motoriek in snel tempo verbeteren door te stoeien 
en meer zelfvertrouwen ontwikkelen door het gedoseerde lichamelijke contact met anderen. 

Binnenkort zal het programma Schooljudo op jouw school van start gaan om kinderen door 
middel van leuke stoei- en judovormen de waarden van Schooljudo bij te brengen. Tijdens de 
Schooljudolessen toveren we jullie gymzaal om tot een dojo. Alle kinderen krijgen een compleet 
judopak aan en krijgen op een judomat les van een echte Schooljudo entertrainer. Wij noemen 
onze gekwalificeerde Schooljudoleraar entertrainer omdat wij willen dat ieder kind, elke les, 
de gymzaal met een glimlach verlaat. Voor kinderen is Schooljudo een indrukwekkende en 
mooie ervaring. Doormiddel van een speciaal ontwikkeld lespakket door valpedagoog en 
judogoeroe Yos Lotens is Schooljudo niet alleen erg leuk voor de kinderen maar ongemerkt ook 
zeer waardevol. Op een aantrekkelijke manier leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling 
van de motorische en sociale vaardigheden van kinderen.  
Tijdens Schooljudo staan onze waarden centraal. Er wordt gewerkt aan respect, samenwerken, 
weerbaarheid, beheersing, vertrouwen ,discipline en plezier. Om de lessen extra waardevol 
te maken willen we jou vragen om deze docentenhandleiding goed door te nemen. Indien 
kinderen niet alleen tijdens de lessen met stoeien en judo in aanraking komen maar ook hier 
buiten intensiveren we het programma en halen we er het meeste uit!

03T 023 5400 200 - www.schooljudo.nl - info@schooljudo.nl -  



SCHOOLJUDO
TEAM SCHOOLJUDO

EVEN VOORSTELLEN

Wij zijn Emma, Ivar en Steffie. Samen met Ruben vormen wij team Schooljudo. Vaak hebben wij 
ook nog een of meerdere enthousiaste stagiaire(s) aan onze zijde. Gedurende het programma 
is een van ons jouw contactpersoon. Wij doen ons best om het Schooljudo programma zo 
goed mogelijk bij jou op school te organiseren. Omdat we per jaar op 350 scholen in het land 
actief zijn en we van achter onze computer niet alles in de gaten kunnen houden stellen wij 
het erg op prijs als je contact met ons opneemt als je knelpunten signaleert. Uiteraard vinden 
wij het ook fijn om te horen als het programma naar wens loopt. Daarnaast vinden wij het erg 
leuk om foto’s te ontvangen van de lessen. Deze plaatsen wij graag op onze facebook pagina!

 
PARTNER ZILVEREN KRUIS ACHMEA

Schooljudo geeft kinderen veel pezier. Ze kunnen hun energie kwijt en ze leren samen te 
werken en respect te hebben voor elkaar. Door Schooljudo worden ze weerbaarder en staan 
ze sterker. Dit past 100% in de visie van Zilveren Kruis op een gezonde levensstijl. Sport en 
bewegen is belangrijk en daar moet je vroeg mee beginnen. Als grootste zorgverzekeraar van 
Nederland ondersteunt Zilveren Kruis de grootste judoclub van Nederland. tatami (judomat) 
staan.

PARTNER INFOTHEEK

Infotheek: “We zijn er trots op dat we met Schooljudo meer kinderen structureel en plezierig 
kunnen laten sporten. Nu kunnen wij als IT-specialist scholen niet alleen met IT, maar ook met 
sport ondersteunen! Ook sluit de aanpak van een geheel ontzorgend, kant-en-klaar programma 
met lokale afstemming goed bij onze bedrijfsvisie aan.”

  EMMA POELMAN
E.  emma@schooljudo.nl
T.  088-5400217

IVAR SPIERINGS
ivar@schooljudo.nl
088-5400211
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SCHOOLJUDO
VOORDAT WE BEGINNEN

MATERIALEN

Wij leveren een echte judomat en complete judopakken. Deze materialen zorgen ervoor dat 
kinderen een totaalbeleving ervaren. Aan jou en je collega’s de vraag om voorzichtig met 
de materialen om te gaan en ons op de hoogte te brengen wanneer materialen ontbreken of 
kapot gaan. Het wordt erg door ons en door onze Schooljudo entertrainer gewaardeerd als er 
iemand beschikbaar is die kan helpen met het opbouwen en afbreken van de judomat.  

In de bakken met judopakken vind je diploma’s. Meiden en jongens krijgen een verschillend 
diploma.  Wil je ervoor zorgen dat de namen van de kinderen op de diploma’s komen te 
staan? De Schooljudo entertrainer signeert vervolgens de diploma’s en deelt deze de laatste 
les uit.
Waarschijnlijk heb je diploma’s over. Wij stellen het op prijs als deze weer worden meegegeven 
als we de materialen ophalen.

HYGIËNE

Voor de hygiëne is het aan te raden om de kinderen een T-shirt onder het judopak te laten 
dragen. Na het programma wassen wij de pakken. Mochten jullie het 
hygiënisch wenselijk vinden om de judopakken eerder te wassen is dit geen probleem. Dit is 
dan wel voor eigen kosten.
Was advies judopakken:
| Maximaal bij 40 graden wassen of zie label.
| Laat het judopak aan de lucht drogen.

VEILIGHEID

Tijdens het judo en stoeien is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de veiligheid. 
Wij werken met gekwalificeerde judoleraren (onze Schooljudo entertrainers) die een bond 
erkende opleiding hebben afgerond. Zij zijn erop getraind dat zij de veiligheid nauw in acht 
nemen.

Voor de stoeispelen buiten de Schooljudolessen om vragen we je om met de volgende zaken 
rekening te houden: 
| Het stoeien wordt gedaan door tweetallen van gelijk(e) lengte en lichaamsgewicht. 
| Het aanraken bij stoeiactiviteiten kan ‘problemen’ opleveren;
  let daarbij op het verschil jongen-meisje;
  let daarbij op culturele achtergrond.

OUDERBETROKKENHEID

Wij vinden het belangrijk om ouders bij Schooljudo te betrekken. Kinderen halen namelijk 
meer plezier uit sport en bewegen als dit door ouders wordt gestimuleerd.  Daarnaast willen 
we ouders ervan op de hoogte brengen dat hun kind na  de 6 lessen Schooljudo tijdens 
schooltijd  de kans krijgt om nog eens 6 lessen in de wijk of bij de vereniging te volgen. Wij 
doen dit door jou na les 3 een digitale flyer te sturen die jij kunt doorsturen naar de ouders uit 
jouw groep. Geef de ouders een kijkje in jullie dojo! Indien je een mooie foto opstuurt na de 
eerste of tweede les plaatsen wij deze op een gepersonaliseerde flyer. 
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SCHOOLJUDO
SCHOOLJUDO IN HET KLASLOKAAL 

Ter voorbereiding op – en tijdens - het programma kun jij Schooljudo nog meer bij de kinderen 
laten leven door ook buiten de gymles aandacht te schenken aan de Schooljudo waarden. 
Hiervoor geven we je enkele tips. We zouden het super vinden als jij samen met ons Schooljudo 
tot een succes wilt maken. We horen graag of je (enkele) tips hebt toegepast, hoe de kinderen 
dit hebben ervaren en of je zelf aanvullingen hebt! 

1. STEL SAMEN MET JE KINDEREN SCHOOLJUDO REGELS OP EN HANG DEZE IN DE KLAS

Enkele voorbeelden van spelregels in de praktijk: 
| ‘Alleen zonder pijn is het fijn’
| ‘Stop is stop’
| ‘Niet in het gezicht is verplicht’ 
| ‘Geen hoofd wordt geroofd.. beloofd is beloofd’ 
Laat kinderen zelf nadenken over regels en hun eigen regels verzinnen.

2. NEEM GEDURENDE HET PROGRAMMA AFWISSELEND ONZE WAARDEN ALS 
WEEKTHEMA IN DE KLAS

Respect: anderen in hun waarde laten 
Samenwerken: elkaar altijd helpen 
Discipline: luisteren en doen wat nodig is 
Beheersing: niet boos worden 
Plezier: lachen en veel lol maken 
Weerbaarheid: sterk staan en volhouden 
Vertrouwen: op elkaar rekenen 

3. LEER JE KINDEREN DE GEHEIME TAAL VAN HET JUDO EN PAS DEZE TOE, GROET 
BIJVOORBEELD VOORDAT JE HET KLASLOKAAL BINNENKOMT!

4. KNUTSEL OPDRACHT

In de bijlage vind je een kleurplaat en een knutsel opdracht. Leuk om te koppelen aan de 
themaweek. Mocht jouw klas iets moois hebben gemaakt dan ontvangen wij erg graag een 
foto! 

5. GEBRUIK DE DUIM FEEDBACK METHODE 

De duim feedback methode, ook wel het duimeffect, wordt gebruikt in de Schooljudolessen. 
De uitleg vind je op de volgende pagina.
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Sensei  = leraar
Dojo  = judozaal
Tatami  = judomat
Judoka  = iemand die judo beoefent 
Judogi  = judopak 
Rei   = groeten
Hajimé  = beginnen
Matté = (tijdelijke) onderbreking
Sore-madé  = einde
Randori  = vrij oefenen
Tori   = hij/zij die uitvoert
Uke   = hij/zij die ondergaat 

1.  = Ichi 
2.  = Ni 
3.  = San 
4.  = Shi 
5.  = Go 
6.  = Roku 
7.  = Sichi 
8.  = Hachi 
9.  = Ku 
10.  = Ju 

T 023 5400 200 - www.schooljudo.nl - info@schooljudo.nl -  



SCHOOLJUDO
LESSEN IN DE PRAKTIJK

Tijdens de Schooljudolessen wordt gelet op de fysieke vaardigheden van kinderen maar het sociale aspect speelt ook een grote rol. Een belangrijk doel van de lessen is om de kinderen samen te laten 
werken en elkaar feedback te leren geven en te leren ontvangen. Dit zorgt ervoor dat kinderen beter met elkaar om leren gaan en zelfbewust worden. We willen je vragen om de zogenaamde duim 
feedback methode die tijdens de lessen wordt gebruikt ook tijdens andere lessen toe te passen. Dit kan als kinderen in tweetallen werken maar ook als er een groepsproces geëvalueerd wordt. 
Reeds voor aanvang van een oefening geef je aan dat er direct aan het slot van die oefening (non verbaal) reflectie aan elkaar gegeven moet worden en wel na het commando “1, 2, 3 DUIM!” Kinderen 
tonen dan tegelijkertijd hun duim. Direct daarna wordt ‘afgegroet’ of geven kinderen elkaar een hand.
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DUIM OMHOOG – positief! “Een compliment! Ik vind dat je respectvol met me bent omgegaan en dat we fijn hebben geoefend. Ik hoopte dat het zó zou gaan! 
Dank je wel!”

*LET OP: Als beiden hun arm met de duim omhoog naar de ander richten, dan wordt dit door elkaar bekroond met een dubbele high five d.w.z. zowel een high five 
met de rechterhand als een met de linkerhand.

DUIM HORIZONTAAL – gematigd! “Een kanttekening! Ik vind dat je voortaan wat respectvoller met me moet omgaan en/of de opdracht beter moet volgen. Voor 
verbetering vatbaar! Hopelijk gaat het volgende keer beter.”

DUIM OMLAAG – kritisch! “Een waarschuwing! Ik vind dat er met te weinig respect voor elkaar is geoefend en ik kon de opdracht niet uitvoeren zoals ik graag had 
gewild. Tijdens deze les wil ik niet nog een keer met je oefenen. Jammer, volgende keer (=volgende les) beter! We houden moed!”

*LET OP: Bij de horizontale duim en de duim omlaag is een korte mededeling of verduidelijking misschien nodig om aan te geven wat dan vooral aandachtspunt 
moet zijn. Eerst een ‘top, over wat goed ging en pas daarna de ‘tip’ of de voorwaarde over wat in het vervolg beter moet gaan.
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SCHOOLJUDO
SCHOOLJUDO & PESTEN

Wij werken samen met de Stichting Aandacht voor Pesten. Overal waar meerdere mensen 
bij elkaar zijn, bestaat er een risico dat er gepest wordt of gaat worden. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat er in een veilige groep niet of nauwelijks wordt gepest. Het waarborgen van 
veiligheid in de groep is dus de basis.
Kinderen leren door te ervaren. Vastpakken, voelen en verkennen zijn natuurlijke 
ontwikkelingstaken. Al spelend vergroten zij kennis en vaardigheden (elkaar respecteren, 
grenzen aangeven en aftasten, troosten etc.) op alle ontwikkelingsgebieden. Uit 
gedragsonderzoek is gebleken dat door het leren beheersen van je eigen gevoelens je anderen 
beter kunt aanvoelen. Met Schooljudo worden de kinderen geprikkeld om evenwichtig in deze 
ontwikkelingstaken te groeien; om in balans te blijven en verloren balans te hervinden. Zowel 
geestelijk als lichamelijk. Met een leven in balans als doel. Zowel voor het kind zelf als in 
interactie met de ander.
Het idee achter Schooljudo.nl vindt zijn oorsprong in een Japans ‘anti-pestprogramma’. Het 
werd al ontwikkeld aan het einde van de 19e eeuw door een kleine Japanner die zich, door 
een tekort aan eigenwaarde en pestgedrag, erg uit balans gebracht voelde: Jigoro Kano. Hij 
was ontevreden over zijn voorkomen, was daardoor vaak doelwit van pesterijen en beoefende 
om die reden verschillende sporten, om zich uiteindelijk meer naar zijn eigen wens te kunnen 
manifesteren. Zijn aandacht werd in dit verband vooral getrokken door het beoefenen van de 
gevechtskunst ju jutsu. Daar leerde hij op hardhandige wijze dat een krachtige aanval veelal 
eenvoudig gepareerd kan worden en zelfs tégen de aanvaller zelf gebruikt kan worden. Dat 
een kleinere daarmee van een grotere kan winnen. Hij bewerkte het ju-jutsu op zijn manier en 
ontdeed het van de allerhardste technieken. Hij noemde zijn geesteskind uiteindelijk JU-DO; 
de ‘zachte manier.’ Het stelt je in staat om met zo min mogelijk tegenkracht een oppositionele 
actie op te vangen of agressie af te wenden of deze zelf met zo min mogelijk kracht uit te 
voeren. Beoefening van judo vergroot uiteindelijk de eigen kwaliteiten en karaktervormende 
capaciteiten, waaronder fysieke-en mentale hardheid.
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SCHOOLJUDO
PARTNERS JEUGDSPORTFONDS EN JOGG

JEUGDSPORTFONDS : SPORTKANSEN VOOR KINDEREN

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien meer dan 384.000 kinderen 
op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum (dat is 1 op 9 kinderen). 
Ca. 150.000 kinderen uit deze groep participeren helemaal niet. Omdat in deze gezinnen 
sporten niet bovenaan het lijstje staat bij het verdelen van het inkomende geld, lopen kinderen 
allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. 

Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in 
gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor 
die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. 
Kinderen en gezinnen kunnen niet zelf een aanvraag indienen. Dit moet een tussenpersoon 
doen; een intermediair. Een intermediair is een persoon die nauw betrokken is bij een gezin 
en/of een kind, bijvoorbeeld een docent.  

Alle kinderen moeten kunnen sporten. Ken jij kinderen die gebruik kunnen maken van het 
Jeugdsportfonds of zou jij graag intermediair van het Jeugdsportfonds worden? Laat het ons 
weten!

JOGG: JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

JOGG is een aanpak gericht op lokale samenwerking. Met elkaar werken we aan een gezonde 
jeugd in een gezonde omgeving. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en 
private partijen aan de bestrijding van overgewicht onder onze jeugd.

JOGG is hard nodig, want overgewicht is een groeiend probleem. Ongeveer één op de zeven 
kinderen is te zwaar. In sommige wijken zelfs één op de drie. Het is dan ook de moeite waard 
te investeren in preventie van overgewicht op jonge leeftijd. Zo kan de Nederlandse jeugd 
gezond opgroeien.
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SCHOOLJUDO
BOINK SPEL

Wij willen jullie heel veel plezier en succes wensen met de Schooljudolessen en gaan er vanuit 
dat jullie ons weten te vinden als er iets is. Wil je alvast een voorproefje? Leer jouw kinderen 
het Schooljudo Boink spel wat hiernaast is afgebeeld of het Schooljudo Flamingospel. Het 
Flamingospel kun je vinden op onze website.

Het Schooljudo Boink Spel
Voor judo hoef je niet speciaal naar een judoclub en daarom hebben we een
stoeispel bedacht dat je samen in het gras of op de speelplaats kan spelen.

1. Ga met een maatje tegenover elkaar staan. In het 
midden ligt een bal. 

2. Pak elkaars onderarmen stevig vast. 

1
2 3

Hajimé1
2 3

Hajimé

Boink

Gefeliciteerd!

Tips
•  Zorg dat de bal in het midden blijft liggen.
•  Veel kinderen die aan judo doen leren om hun kin op de borst te doen als ze bijna vallen. 
   Dan doet het meestal niet zo’n zeer. 
•  Je zult er samen voor moeten zorgen dat de ander niet lelijk valt. Op die manier voorkom je 
   ongelukken. Houd elkaar dan ook stevig vast.  

www.schooljudo.nl         

1 2

3

5

4

6

3. Tel samen tot 3 en roep ‘Hajime’ ! Dit is Japans 
voor beginnen.

5. Wie als eerste 3x op de bal is gaan zitten wint het 
spel. Geef elkaar een hand nadat het spel is 
afgelopen.

4. Houd elkaar stevig vast. Probeer als eerste op 
de bal te gaan zitten. Je mag elkaar natuurlijk wel 
tegenhouden.

6. Het is enorm leuk om dit spel te spelen met al jouw 
maatjes.
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SCHOOLJUDO

KNUTSEL JE EIGEN JUDOKA! 

Stap 1: Knip het figuur hiernaast uit. Let 
erop dat je alleen de buitenranden van 
het poppetje uitknipt. Alles moet aan 
elkaar vast blijven zitten.

Stap 2: Vouw alle stippellijnen naar 
binnen. Let erop dat je dit heel netjes 
doet.

Stap 3: Zet het hoofd in elkaar. Dit doe je 
door de vouwflapjes stevig vast te lijmen. 

Stap 4: Zet het lichaampje in elkaar. Dit 
doe je door de vouwflapjes stevig vast 
te lijmen.

Stap 5: Lijm het lichaampje aan het 
hoofd. Lijm de grote vouwflap stevig vast.

Stap 6: Als je wilt kun je het poppetje 
inkleuren of verder versieren. Je kunt het 
poppetje bijvoorbeeld armen en benen 
geven. Op de foto zie je een voorbeeld 
van vouwarmpjes die vastgeplakt zijn 
aan het lichaam. Natuurlijk kun je ook 
een andere manier verzinnen om armen 
en benen te maken. Voorbeeld
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Stap 1: Knip het figuur hiernaast uit. Let 
erop dat je alleen de buitenranden van 
het poppetje uitknipt. Alles moet aan 
elkaar vast blijven zitten.

Stap 2: Vouw alle stippellijnen naar 
binnen. Let erop dat je dit heel netjes 
doet.

Stap 3: Zet het hoofd in elkaar. Dit doe je 
door de vouwflapjes stevig vast te lijmen. 

Stap 4: Zet het lichaampje in elkaar. Dit 
doe je door de vouwflapjes stevig vast 
te lijmen.

Stap 5: Lijm het lichaampje aan het 
hoofd. Lijm de grote vouwflap stevig vast.

Stap 6: Als je wilt kun je het poppetje 
inkleuren of verder versieren. Je kunt het 
poppetje bijvoorbeeld armen en benen 
geven. Op de foto zie je een voorbeeld 
van rolbeentjes die vastgemaakt zijn aan 
het lichaam. Natuurlijk kun je ook een 
andere manier verzinnen om armen en 
benen te maken. Voorbeeld



JUDOKA!SUPER



JUDOKA!SUPER


