
Ik ben 

Eric Herber 

en heb op 

11,52 m² 

meer dan 

30 miljoen 

bewegingen plaats laten vinden; 

zonder 

daarbij 

aanwezig te zijn… 

  



Ik ben geen marketeer... 

Ik ben geen mediapersoon... 

Ik doe de dingen graag op eigen wijze en daarmee ‘Buiten de box’... 

Daarom is de kans heel groot dat u nog nooit van de 

BeweegTegels 

heeft gehoord. 

Ik heb visie. 

Ik weet wat ik wil: 

De volgende stap! 

 
  

https://youtu.be/dQF-8eUgPVs


Ik heb inmiddels 

6 jaar ervaring 

opgedaan met de  

BeweegTegels. 

En daardoor al verschillende dingen 

geprobeerd en geïmplementeerd. 

 



Ik kan bijvoorbeeld, middels de gegenereerde data, zien wanneer de 

vakanties 

zijn in Naarden EN dat er dan 

nog steeds 

op de BeweegTegels 

gespeeld 

wordt EN welke spelvariant meer of minder 

succesvol 

is. 

En dit gebeurt op elke locatie! 

Stelt u zich eens voor wanneer het aantal BeweegTegels zich verdubbeld, verdrievoudigd, vertienvoudigd, verdonders veel meer wordt…  



Daarom is het tijd voor een nieuwe versie: 

De koppeling 
van 
Leren 
en 
Bewegen.  

  



Ik wil de 

4 BeweegTegels 

de bevestiging van de 

keuzes 
laten zijn; waarbij de eerste tegel altijd het 

Basis BeweegSpel 

zal zijn en de drie overige tegels worden ingevuld met 

LEERMATERIAAL 

als Rekenen, Taal, Breinbrekers en zullen zij het  

instap-Level 

van het Leerspel bepalen. 

Dus met twee beweeg-acties wordt de 

adaptieve leerroute 

gestart. 

https://www.projump.nl/wp-content/uploads/Certificaat.pdf


 

De 

Pilot ‘Educatieve 

BeweegTegels’ 

bestaat uit de volgende fasen: 

1. 0-meting maken. 

2. Programmer tijd; ideeën in overvloed. 

3. Implementeren in eigen hardware. 

4. Monitoren van het gebruik. 

5. Verwerken van alle data. 

6. Conclusie, advies & implementatie. 

  



Kosten 

(Indicatie) 

 
 
  



Na de pilot is het volgende 

gerealiseerd: 

1. Significante deelname van de gevraagde doelgroep: 2 t/m 12 jaar. 
2. Volledig functionele 

Software 

, met daarin Rekenen, Taal en Breinbrekers, welke draait op de 
reeds ontwikkelde 4-BeweegTegels-hardware. 

       Dit geheel kan probleemloos worden 

       opgeschaald 

       en in het gehele land, en daarbuiten, worden geïnstalleerd. 
 
       Na de pilot kan gewerkt worden aan bijvoorbeeld een 

       online platform: 

       a. Gebruikers kunnen elkaar daar vinden. 
       b. Gebruikers zien daar de nieuw(st)e locaties. 
       c. Geïnteresseerden kunnen nieuwe leerlijnen uploaden, om vervolgens: 
            hun eigen werk in de software geïmplementeerd terug te ontvangen. 
            hun materiaal te doneren aan de open leeromgeving die de 

              Educatieve 
              BeweegTegels 

               bieden. 



Eric Herber 

22 april 1966 Geboren te Utrecht 

Juni 1985 VWO-diploma - Niels Stensen College (Utrecht) 

Juni 1990 1e Graads bevoegdheid Docent LO behaald aan de 

                        Academie voor Lichamelijke Opvoeding (Amsterdam) 

1990 – 2001 (Invallend) Docent LO aan vele scholen; BO & PO; 

   Regulier t/m Speciaal, Openbaar t/m Joods en 

                       Klassikaal t/m Dalton 

18-12-1992 Getrouwd met Anke 

17-07-1996 Geboorte Manon 

24-01-1998 Geboorte Eline 

12-03-2000 Geboorte Puck 

1996 – heden Zelfstandig ondernemer (KvK-nr: 72 49 76 10) 

Opgedane Sport- en Beweegervaringen: 

1968 - 1996  Turnen 

1975 – heden Skiën en Snowboarden – 1x per jaar 

1978 – heden Volleybal 

1984 – 1994 Windsurfen 

1981 – 1992 Stijldansen t/m goud t.b.v. ons huwelijk  

1995 – heden Rope Skipping 

2016 – 2017 Drakenboot-varen 

                       En nog HEEL VEEL andere Sport- en 

                       Beweegactiviteiten in mijn andere tijd en omgevingen. 

https://youtu.be/orV8ZZhM0rA


ZZP’er   

Medio 1996 geboren uit de Liefde voor Sporten en Bewegen; 

en Rope Skipping in het bijzonder. 

Vanaf oktober 2009 ingeschreven bij de KvK onder de naam 

ProJump. 

 

Mijn 

KRACHT 

ligt met name in het geven van clinics: 

  Rope Skipping begint,  

                                    waar Touwtje Springen ophoudt… 

             Double Unders 

             YukiGassen 

             Mobiele BeweegTegels 

             … 

En het ontwikkelen en maken van nieuwe Producten: 

  BeweegTegels 

             Droge Sneeuwballen 

             deANDEREbal  

             SpringBaan 

             …  

https://www.ProJump.nl/Agenda


 

Bewegen 

gaat vanzelf. 

Je hebt alleen de 

juiste middelen 

nodig, 

Om te worden 

uitgenodigd...  

 

 


