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▪ Lang stilzitten

▪ Doorheen de tijd

▪ Lang stilzitten vs bewegen

▪ Cijfers

▪ Link met gezondheid

▪ Gezondheidsaanbevelingen

▪ Tips en materialen

▪ Aan de slag met Gezonde School 

▪ Vragen 

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 

Onze werking naar onderwijs

Gezond Leven 

http://www.gezondeschool.be/
http://www.gezondleven.be/


? 



Wat deed jij het allerliefst als kleuter?

https://www.mentimeter.com/s/cd85546fa3eaf4f0ac7e4c6419bec815/2c07ef1552c8/edit


Een kleuter?

▸ Natuurlijke beweegdrang

▸ Heeft zintuigelijke prikkels nodig



Maar …













Metabolisme =
MAAR, energieverbruik 38%



Lang stilzitten



Lang stilzitten (nieuw gezondheidsthema)

Wat is lang stilzitten?



Syntheserapport

▸ Sedentair gedrag = nieuw gezondheidsthema

▸ Bundeling van alle kennis en éénduidige informatie voor 

professionals

▸ Document met aanbevelingen als referentie voor iedereen die 

met gezondheidsbevordering bezig is in Vlaanderen



Syntheserapport

1. Wat is de prevalentie van sedentair gedrag?

2. Welke gezondheidsrisico’s houden verband met sedentair gedrag?

3. Welke factoren houden verband met sedentair gedrag?

4. Wat is de effectiviteit van strategieën om sedentair gedrag te beperken?

Focus: kleuters (3 tot 6 jaar)

kinderen (6-12 jaar)

jongeren (12-18 jaar)

volwassenen (> 18 jaar)

ouderen (+65 jaar)

https://www.gezondleven.be/files/beweging/Sedentair_gedrag_factsheet-2018.pdf



Hoeveel uur per dag zit een kleuter?



Het zitgedrag van Vlaamse kleuters



Het zitgedrag van Vlaamse kleuters





Mijn kleuters/kinderen zitten wel vaak doorheen de dag ……..

maar ze bewegen ook elke dag!



Lang stilzitten ≠ te weinig bewegen



Wat gebeurt er wanneer je lang stilzit?

Rechtstaan en rondstappen – contractie van de grote spiergroepen

Lang stilzitten – geen contracties

stoornissen stoornissen in het 
in de vetafbraak cholesterol metabolisme

verhoogde 
bloedsuikerspiegel



Minder risico’s bij kleuters

➢ de negatieve gevolgen manifesteren zich pas 

duidelijk op latere leeftijd

➢ ook kleuters die voldoende bewegen, kunnen 

negatieve effecten ondervinden van te veel 

sedentair gedrag





Lang stilzitten is een gewoontegedrag:

Als kind een sedentaire leefstijl 

= als volwassenen een sedentaire leefstijl

=



Een gezonde actieve leefstijl



Lang stilzitten

De gezondheidsaanbevelingen: lancering 10/02



www.bewegingsdriehoek.be



Hoeveel minuten mogen kleuters dagelijks naar een 

scherm kijken (in hun vrije tijd)?





Hoeveel minuten zouden kleuters dagelijks moeten 
bewegen?











Wat is de reden van het lange stilzitten?



www.gedragswiel.be



https://www.youtube.com/watch?v=s-kdRdzxdZQ&t=28s



Gaan we naar een WALL-E reality
in onze scholen?



Aan de slag



EDUCATIE

Onder de strategie ‘educatie’ verstaan we alle initiatieven die de school neemt om 
leerinhouden – kennis, vaardigheden en attitudes – over gezondheid actief aan te 

brengen. 



Basismodel

Educatie – Beweging en lang stilzitten



• filmpje bewegingsdriehoek

• tips, tips, tips

• online zittest

• folder, affiches, infograpics

• steekkaarten

• krachtoefeningen thuis

• stretchoefeningen

• correct tillen en houding

• e-learning

•

…

Materialen op 
Gezondleven.be



Educatie

▸ Informeren en sensibiliseren via communicatiekanalen school 

▸ Sociale media (acties en info)

▸ Thema beweging en lang stilzitten op personeelsvergadering, ouderraad,...

▸ Deskundigheidsbevordering schoolteam, bv. nascholingen

Naar het schoolteam en ouders



https://www.gezondleven.be/leerlijnen

Educatie



Educatie



Educatie



Naar leerlingen

Educatie

▸ School- klasactiviteiten (kan ook als overkoepelend thema of gezonde dag/week/maand)

✓Verhaaltje, toneeltje, poppenkast, liedjes of grote prenten voor de kamishibai

✓Collage, tekening of kunstwerk

✓Laat leerlingen zelf op zoek gaan naar plekken die lang stilzitten uitlokken 

✓Ga op zoek naar alternatieven voor het lang stilzitten



Woogie Boogie (www.woogieboogie.be)

• Doelgroep: kleuters (3-6 jaar)

• Woogie Boogie daagt je uit om je kleuters op school:

✓ minder te laten stilzitten

✓ meer te laten rechtstaan 

✓ meer te laten bewegen

• Woogie Boogie bestaat uit actiefiches met inspiratie, tips, materialen om:

✓ de klas zo in te richten dat kleuters vanzelf meer rechtstaan en bewegen,

✓ lang stilzitten te onderbreken met bewegingstussendoortjes,

✓ lang stilzitten voor tv of computer te beperken en te onderbreken,

✓ leerinhouden op een actieve, niet-zittende manier aan te leren en 

✓ het zitten op de speelplaats aan te pakken. 



Woogie Boogie 



Voorbeelden vanuit jullie?

Het woord is aan jullie… 



OMGEVINGSINTERVENTIES

De strategie ‘omgevingsinterventies’ omvat aanpassingen in de fysieke of sociale 
schoolomgeving. Die veranderingen maken van de gezonde keuze de meest voor de 

hand liggende keuze. 



Infrastructuur - inrichting

Omgevingsinterventies

▸ Klas:

Meubels:

• Haal een aantal stoelen weg

• Gebruik kastjes als werkruimte

• Gebruik schildersezels

• Hang planken op verschillende hoogtes aan de muur

Open ruimte – buiten ruimte:

• Zorg voor open ruimte in klas – de gang en de buitenruimte voor klasactiviteiten



Forest schools



Infrastructuur - inrichting

Omgevingsinterventies

▸ School:

• Bewegingsvriendelijke speelplaats

• Groene / natuurrijke ruimte

• Werk met groepen, zones of hoeken

• Veilige fietsenstalling



https://www.youtube.com/watch?v=P4q8dNwsR3E&feature=emb_logo



Infrastructuur - inrichting

Omgevingsinterventies

▸ Omgeving:

• Schoolbereikbaarheidsplan

• Schoolstraat – veilige buurt

• ...



Aanbod

Omgevingsinterventies

▸ Beweging tijdens de lessen

• Bewegend leren



Aanbod

Omgevingsinterventies

▸ Beweging tijdens de lessen

• Bewegingstussendoortjes



Woogie Boogie



Aanbod

Omgevingsinterventies

▸ Bewegen tussen de lessen

• Aanbod activiteiten

• Voldoende beweeg- en spelmateriaal

▸ Beweging voor en na de lessen

• Multimove

• Actieve kinderopvang



Actieve kinderopvang

www.actievekinderopvang.be

Omgevingsinterventies



Sociale omgeving

Omgevingsinterventies

▸ Actief toezicht:
✓Zet de leerlingen op weg ...

✓ Zorg voor verbondenheid en een sociaal veilige omgeving

✓ Laat leerlingen binnen een duidelijke structuur zelf keuzes maken.

✓ Laat leerlingen mee beslissen en uitvoeren

✓ Motiveer leerlingen en moedig ze aan

✓ Geef het goede voorbeeld

▸ Fair play



AFSPRAKEN EN REGELS

Onder de strategie ‘afspraken en regels’ verstaan we:

afspraken of regels in het school- en arbeidsreglement, zoals welke snacks de 
leerlingen mogen meebrengen, maar ook informelere afspraken, zoals een individuele 

leraar die leerlingen toelaat om water te drinken tijdens de les;
wetgeving, zoals een rookverbod op school;

de juiste randvoorwaarden, zoals voldoende mankracht en budget.



▸ Maak afspraken
✓ afspraken/doelen voor uzelf, met de ouders, als leerkracht met de 

kinderen, met collega’s/werknemers

✓ Over de ruimte op school

✓ Over de activiteiten op school

✓ Over schermgebruik

✓ Over verplaatsingen

Afspraken en regels



ZORG EN BEGELEIDING

Onder de strategie ‘Zorg en begeleiding’ verstaan we alle activiteiten die eenschool en 
haar onderwijspartners ondernemen met als doel:

tijdig op te merken wanneer het met een leerling niet goed gaat – vroegdetectie.
leerlingen met een gezondheidsprobleem optimaal te laten participeren op school via 

vroeginterventie of – indien nodig – een doelgericht begeleidingstraject.



▸ Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig: leerlingen met een beperking, leerlingen met 

een gameverslaving, leerlingen met overgewicht, leerlingen met medische problemen …

Zorg en begeleiding 



Inspiratieboxen 'Sport beweegt je school'

Meer inspiratie?

https://www.sportbeweegtjeschool.be/inspiratieboxen


Losse acties of een samenhangend beleid?





Matrix lang stilzitten

https://www.gezondleven.be/files/beweging/Matrix_sedentair_gedrag_2018.pdf


www.gezondeschool.be

Gezonde School

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

http://www.gezondeschool.be/
http://www.gezondeschool.be/


Gezonde School 



Van losse acties naar een gezondheidsbeleid

Stappenplan 



▪ Visie

▪ Capaciteit en leiderschap

▪ Planmatig en onderbouwd werken

▪ Samenwerking en netwerking

▪ Participatie

▪ Communicatie

▪ Voorbeeldrol 

Succesfactoren

Spinnenweb 





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 onze Gezonde School - nieuwsbrief.

Vragen nu of later? 

https://www.facebook.com/groups/1518259421621806/
http://www.gezondeschool.be/
https://www.gezondleven.be/nieuwsbrief


Woogie Boogie 

• Woogie Boogie Beweegdag

✓ laatste woensdag voor de paasvakantie

• Woogie Boogie challenge
✓ 2x per schooljaar (volgende: 1 – 31/03/2021)

✓ 3 winnaars

✓ leuke prijs (beweegpakket t.w.v. 250 euro)

-> www.woogieboogie.be



Bedankt!


