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▸ Thema beweging en sedentair gedrag 

▸ Leerlijn bewegen en minder zitten
• Achtergrondinformatie + thema’s
• Materialen

▸ De bewegingsquiz

Programma 



Gezond Leven?



Ken je Gezond Leven? 
Heb je ooit de website bezocht?



Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil mensen op een toegankelijke manier 
helpen om gezond te leven. Met onderbouwd advies, pakketten en opleidingen 
kant-en-klaar.

 VZW
 Partnerorganisatie van de overheid

 www.gezondleven.be

Wat doet gezond leven? 



Wat doet gezond leven?

▸ Onderwijs 
▸ Bedrijven 
▸ Lokale besturen 
▸ Zorg en welzijn 
▸ Vrije tijd
▸ Gezinnen 
▸ Kinderopvang

Settings



Wat doet gezond leven?
Algemene gezondheidsbevordering



Wat doet Gezond Leven?

Thema’s  



 Methodiekontwikkeling
 Kadermethodiek Gezonde School
 Thematische methodieken
 Aanbevelingen voor scholen 

 Implementatie
 Vormingsaanbod voor scholen
 Website www.gezondeschool.be (www.gezondleven.be) 
 Nieuwsbrief Gezonde School 
 Facebookgroep 
 Geen 1 op 1 ondersteuning van scholen (schoolondersteuners)
 Netwerking (onderwijs en gezondheid)

 Indicatorenbevraging: 
https://www.gezondleven.be/projecten/indicatorenbevraging

Onze werking naar onderwijs
Gezond Leven 



Het thema beweging en minder zitten
in de klas en op school



Waarom werken rond gezondheid op school?

 onderdeel van het beleid rond 
leerlingenbegeleiding

Vastgelegd in de (vakoverschrijdende) 
eindtermen

Met een ‘gezonde’ portie kennis, attitudes en 
vaardigheden:

 Gezonde keuzes
 Beter in hun vel
 Beter concentreren en presteren
 Loont op lange termijn



Aan de slag met het thema bewegen en minder zitten

 Promoten gezonde levensstijl
 Informeren sensibiliseren
 Kennis meegeven over bewegen en sedentair 

gedrag
 Belangrijke rol onderwijs

Leerlijn bewegen en minder zitten



Leerlijn bewegen en minder zitten
Achtergrondinformatie + thema’s



Doelstellingen

 Kennis, vaardigheden en attitudes
 Verticale en horizontale integratie 

onderwijs
 Afstemming tussen leerkrachten
 Niet enkel de leerkracht LO maar alle 

leerkrachten



Doelstellingen

▸ Leerkrachten:

▸ Selecteren van lesinhouden en lesmateriaal

▸ Afstemmen van de leerinhouden

▸ Werkgroep gezondheid/directie:

▸ Uitwerken van een projectweek of actie op school

▸ Pedagogische begeleiders:

▸ Hulpmiddel om leerplannen op te stellen

▸ Uitgeverijen:

▸ Hulpmiddel bij de uitwerking van boeken



Wetenschappelijke onderbouwing

▸ Uitgangspunten:

 Elke dag gevarieerd bewegen aan matige 
tot hoge intensiteit

 ‘Iets is beter dan niets’ of ‘elke 
vooruitgang telt’

 Aandacht voor minder uren zitten en het 
groot(ste) stuk van de dag licht intensief 
bewegen

 Beweging verhoogt je levenskwaliteit



Ontwikkeling leerlijn in co-creatie met 
onderwijsexperts

Betrokkenheid van onderwijsexperts:

 Leerkrachten & directies
 Pedagogische begeleiders
Docenten hoger onderwijs
Onderwijspartners 



Opbouw leerlijn bewegen en minder zitten

Illustratie aan de hand van een voorbeeld:

Het jaarthema volgend schooljaar is voldoende bewegen en minder zitten. Met het volledige 
schoolteam wordt gekeken hoe dit thema in de lessen geïntegreerd kan worden. 

Hoe ga je aan de slag en hoe kan de leerlijn je hierbij helpen? 



7 hoofdthema’s



Hoofdthema

 Betekenis van bewegen en lang stilzitten

 Gezondheidsaanbevelingen van bewegen

 Voordelen van bewegen

 Verschillende bewegingsintensiteiten

 Actieve en fitte levensstijl

 Goede lichaamshouding



Hoofdthema

Beweging en emotionele gezondheid

 Omgaan met stress, winst, verlies…
 Goed in je vel voelen door te bewegen

Beweging en sociale vaardigheden

 Integratie
 Vrienden maken
 Aanleren sociale vaardigheden



Hoofdthema

Thuisomgeving:

 Hoe meer bewegen in de 
thuisomgeving

Schoolomgeving:

 Effect beweegvriendelijke 
speelplaats

 Beweegvriendelijke ruimtes in de 
publieke omgeving



Hoofdthema

 Actieve verplaatsing

 Link mobiliteit, milieu en gezondheid

 Actief buiten bewegen, in de natuur



Hoofdthema

Cultuur en bewegen

 Beweeg en sportvoorkeuren

Diversiteit en bewegen

 Stereotypen in de 
beweeg/sportsector

Maatschappelijke thema’s en bewegen

 Bewegen voor het goede doel
 barrières van personen die in 

armoede leven op beweging



Hoofdthema

Effect technologie op beweeg –en 
zitgedrag

Digitale media

 Schoonheidsidealen
 Rolmodellen
 Omgaan met juist informatie 

rond beweging/sedentair 
gedrag



Hoofdthema

 Voeding

 Hygiëne

 Slaap

 Over/ondergewicht



Online tool vs. pdf versie





Materialen



Materiaal voor kleuters



Bodydrum
en ritme

Lichaamsbesef, 
coördinatie, 
aandacht en 

imitatie

Bewegingsliedjes 
en taalspelletjes

Houdingsoefenin
gen

www.gezondleven.be/projecten/dip-dobbel-doe

Materiaal voor de lagere school



www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school/een-
bewegingsbeleid-op-school







De ‘bewegingsquiz’
Een nieuwe tool



De Bewegingsquiz

• Gratis tool
• Voor lager en secundair onderwijs
• Basis inhoud quiz: 

• leerlijn beweging en minder zitten
• Hoofdthema: ‘minder zitten, meer bewegen en de 

bewegingsdriehoek

• Doel quiz:
• lln op een actieve manier kennis bijbrengen

door vragen en doe-opdrachten



Aan de slag met de bewegingsquiz

• Voorbereiding: digitaal of analoog?



Aan de slag met de bewegingsquiz

• Hoe toepassen?



6 versies

• 1ste graad lager onderwijs



6 versies

• 2ste graad lager onderwijs



6 versies

• 3ste graad lager onderwijs



6 versies

• 1ste graad secundair onderwijs



6 versies

• 2ste graad secundair onderwijs



6 versies

• 3ste graad secundair onderwijs



https://youtu.be/Maukeakymv8


Tot slot

• Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen!
• Facebookpagina Zet je school in beweging - MOEV 
• Facebookgroep Gezonde School - Vlaams Instituut Gezond Leven

• Bij vragen – contacteer MOEV via: 
• website: www.moev.be 
• e-mail: info@moev.be 
• Facebook: www.facebook.com/MOEVzetjeschoolinbeweging



Kadermethodiek Gezonde School

Leerlijn bewegen 
en minder zitten



www.gezondeschool.be
Gezonde School

-> Planmatig en onderbouwd komen tot een beleid rond minder lang stilzitten op school





Femke De Meester
Femke.demeester@gezondleven.be
02 422 49 26

Blijf je graag op de hoogte?
 Word lid van de Facebookgroep Gezonde School.
Ga naar www.gezondeschool.be: 

• Ontdek in het intro-filmpje waarvoor we staan, en wat we doen. 
• Ontdek hoe je een gezondheidsbeleid vormgeeft. 
• Vind lesmateriaal en inspiratie per thema. 

 Schrijf je in op onzeௗGezonde School - nieuwsbrief. 

Vragen nu of later? 



Rol leerkracht LO?



Bedankt!


