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Simpel en 
effectief 

bewegend 
leren door 

te fuzen



“Kijk! Dit is echt bewegend  
leren en de kinderen ervaren 

het als een spel.”
Leerkracht - OBS De Venen

“Had ik dit vroeger  
als kind maar gehad.”

Vele ouders

“ Fuzen is echt tof, ik ging 
steeds sneller denken.”

Leerling - 1e van der Huchtschool



Bewegend leren 

“Bewegen gaat vanzelf, je hebt alleen de juiste 
middelen nodig om te worden uitgenodigd.” 

Hoe zit dat dan met bewegend leren? Gaat dat ook vanzelf?  
En wat is nu eigenlijk echt bewegend leren?
FuzeField maakt onderscheid tussen ‘bewegen tussendoor’, 
‘bewegend oefenen’ en ‘bewegend leren’. Dit doen we om 
duidelijk te maken dat directe feedback en een lage belasting 
van het werkgeheugen nodig zijn om effectief bewegend leren 
neer te zetten.

Executieve functies 

FuzeField ondersteunt de ontwikkeling van de executieve 
functies. Dat zijn de regelfuncties van de hersenen.

FuzeField draagt vooral bij aan:
• inhibitie
• Ђ˘˫˜˕˜˟˜˧˘˜˧
• werkgeheugen
• langetermijngeheugen

Maar op welke 
manier?

We hebben hierover nog 
veel meer te vertellen!
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Move
De basis

  Actieve houding, rechtop staan, blik vooruit 

 Meer dan 1,5 meter afstand tot het scherm

 Buiten

Step & play
Het FuzeField gaat aan door op de stippen te bewegen en een 
module te kiezen. Vervolgens geef je antwoord door bewegingen 
te maken. De bewegingen zijn simpel, zodat er genoeg ruimte 
overblijft om te leren. 
Zonder voorbereidingstijd voor leerkrachten en spelers,  
zo simpel is fuzen! Aan & gaan! 

Bewegend leren zichtbaar maken
Scholen ontvangen elke maand hun FuzeFacts.  
In deze e-mail staat welke module het meest  
gespeeld is, het aantal bewegingen van de maand  
en nog veel meer feitjes over hun eigen FuzeField! 

min. 150cm



Hoe werkt het dan?
• De gekleurde vlakken op de vloer komen overeen met  

de gekleurde vlakken op het scherm.
• In het midden van het scherm staat de vraag met 

daaromheen de antwoorden.
• Geef je antwoord door te springen.

Solo of samen spelen. Het kan allebei! 

Onze modules zijn kort en taakgericht
Dat houdt in dat er veel afwisseling is en een snelle doorstroom 
van spelers.
 
ʺ˔ˠ˜Ё˖˔˧˜ˢˡʟ�˗˜˥˘˖˧˘�˙˘˘˗˕˔˖˞�ʙ�ˣ˟˘˭˜˘˥
Met deze ingrediënten zal bewegend leren al snel een vast 
onderdeel van de les worden.

Play



Learn
Directe feedback 
Op het FuzeField wordt directe feedback gebruikt. Het goede 
antwoorden wordt beloond. Bij een fout antwoord, wordt 
het goede antwoord getoond en moet je dat bewegend 
meermaals bevestigen. Hierdoor kan je er vanuit gaan dat er 
goed geautomatiseerd wordt. Effectief bewegend leren dus!

Focus op één vraag

Adaptief

Speelbaar voor iedereen
Van jong tot oud kan je fuzen!

Naast rekenen en taal, ook onderwerpen als 
˧ˢˣˢ˚˥˔Ё˘ʟ�˞˟ˢ˞˞˜˝˞˘ˡ�˘ˡ�˚˘˭ˢˡ˗˛˘˜˗ʡ

Net als de spelers staan wij niet stil! FuzeField 
blijft modules ontwikkelen en updaten.

Meteen zien 
hoe het werkt? 


