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Beste lezer,
2018 was wel hét jaar van de vernieuwing. De Stichting Vlaamse Schoolsport
maakte plaats voor MOEV.
De nieuwe naam betekent ook een nieuwe koers. MOEV wil meer beweging op
school voor alle leerlingen. MOEV bewandelt niet langer enkel de weg van de
gekende bewegingsactiviteiten, maar veeleer – en met heel veel aandacht –
de weg van de schoolondersteuning.
Scholen hebben heel wat vragen die wij willen en kunnen beantwoorden: hoe
betrek je zowel sportieve als minder-sportieve leerlingen? Hoe kunnen leerlingen naast sporten ook nog op een andere manier bewegen? Welke bewegingstips kunnen alle leerkrachten in de klas aan hun leerlingen aanbieden?
MOEV wil alle scholen ondersteunen om een realistisch bewegings- en sportbeleid uit te bouwen. Op onze splinternieuwe website spelen we in op heel wat
vragen. Dit doen we met veel ambitie en vooral met heel veel enthousiasme.
In 2018 gebeurde heel wat. Blik met ons terug op het voorbije kalenderjaar.
MOEV met ons mee, wij laten ons alvast leiden door ons bewegingskompas.
Veel leesplezier,
Urbain Lavigne, voorzitter MOEV

1. MOEV brengt dagelijks meer beweging op school.

19 juni 2018:
De Stichting Vlaamse
Schoolsport (SVS)
heet voortaan MOEV!
MOEV wil meer!
Onze organisatie vaart een nieuwe koers: dagelijks
meer beweging op school voor alle leerlingen op alle
momenten!
Heel veel scholen namen al wel eens deel aan een
activiteit van SVS, maar MOEV wil meer! MOEV wil
alle scholen inspireren om tijdens iedere schooldag
zelf extra bewegingskansen aan hun leerlingen te
bieden.
Ambitie MOEV
MOEV met baseline ‘zet je school in beweging’ heeft
de ambitie om tegen 2021 70% van de scholen te
inspireren om een bewegings- en sportbeleid uit te
werken. De uitdaging hierbij is om aan zoveel mogelijk leerlingen een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten aan te bieden voor, tijdens, tussen
en na de schooluren.
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Nieuwe focus
MOEV verlegt de focus van het organiseren van
schoolsportactiviteiten naar het breed ondersteunen
van scholen bij de uitbouw van een bewegings- en
sportbeleid. Centraal staan aantrekkelijke educatieve
materialen, frisse projecten en relevante info op
maat gecombineerd met een mooi gamma van leuke
bewegingsmogelijkheden.
Toekomstgericht
MOEV creëert een toekomst voor een gezonde levensstijl op school met veel aandacht voor plezierbeleving. MOEV reikt de hand aan het voltallige
schoolteam. Samen zorgen we voor een actieve
schoolcultuur die beweging toegankelijk maakt voor
alle leerlingen.
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Geschiedenis SVS > MOEV

1.

Organisatie van
woensdagnamiddagactiviteiten

2.

Eerste schoolsportpromotieactie

Recreatieve activiteiten

Speelse wedstrijdvormen in het lager onderwijs
Beperkt aantal piramidale competities
in het secundair onderwijs
Middagactiviteiten

3.

Start met het algemeen bewegingslandschap
Rollebolle (voor de 2de en 3de kleuterklas)

4.

Later bewegingslandschappen voor ieder leerjaar
van het basisonderwijs

Ontwikkeling van de naschoolse sport
aansluitend op de lesuren
SNS en Sportsnack

5.

2006 Fitte School; een geïntegreerd voedingsen bewegingsbeleid op verschillende momenten
tijdens de schooldag.

6.

Eerste schoolondersteuners.

Beleidsperiode 2014-2017
het beleidsinstrument ‘Sport beweegt je school’

7.

Nieuwe beleidsperiode 2018-2022
Sport beweegt je school 2.0
Kwalitatief beleid voor beweging en preventie
van sedentair gedrag tegen 2021
Streven naar een gezonde mix van zitten,
staan en bewegen.
MOEV JAARVERSLAG 2018
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1.

In het begin zette SVS bijna uitsluitend in op de
organisatie van woensdagnamiddagactiviteiten.
Competitie was hierbij heel belangrijk. Ook de eerste schoolsportpromotieactie werd toen gelanceerd.
Die fungeerde als kapstok voor de schoolsportactiviteiten. Driejaarlijks werden er nieuwe accenten gelegd in een nieuwe actie.

2.

Na de eeuwwisseling ging SVS de uitdaging aan om
meer leerlingen warm te maken voor sportactiviteiten. SVS zette dan meer in op recreatieve activiteiten
met uitsluitend speelse wedstrijdvormen in het lager
onderwijs en een beperkt aantal piramidale competities in het secundair onderwijs. Zo daagde SVS ook
minder sportvaardige leerlingen uit. SVS besteedde
ook extra aandacht aan de middagactiviteiten.

MOEV JAARVERSLAG 2018
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3.

Geïnspireerd op de spelenmarkten in Oost-Vlaanderen nam SVS intussen een start met het algemeen
bewegingslandschap Rollebolle (voor de 2de en 3de
kleuterklas). Later ontwikkelde SVS de bewegingslandschappen voor ieder leerjaar van het basisonderwijs met diverse bewegingsprogramma’s voor klassikale deelname.
ROLLEBOLLE
Spelen met ballen

ROLLE

Spring

BOLLE

en, lope

5.

In 2006 ontstond er - in samenwerking met het
Vlaams Instituut Gezond Leven (toen VIGEZ)
en het voedingsinformatiecentrum NICE - een
kaderme
thodiek voor een geïntegreerd voedingsen bewegingsbeleid: Fitte School. Hierbij kwamen
voedings- en bewegingsinterventies op verschillende
momenten tijdens de schooldag en in verschillende
vormen aan bod. Hier werd er gewerkt aan een
beweeg- en schoolsportprogramma in de school
voor alle leerlingen. De eerste schoolondersteuners
trokken naar de scholen.
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appen

www.moev.be

www.m
oev.be

4.

In diezelfde periode zorgde SVS i.s.m. Sport Vlaanderen (toen Bloso) voor nog bewegingsuitbreiding
via de ontwikkeling van de naschoolse sport aansluitend op de lesuren met de hulp van de Follo’s . SNS
en Sportsnack zagen het levenslicht.
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6.

Bij de start van de beleidsperiode 2014-2017 introduceerden SVS en Sport Vlaanderen het beleidsinstrument ‘Sport beweegt je school’. Bedoeling hiervan is de scholen stimuleren om beweging en sport

7.

NIEUWE BELEIDSPERIODE 2018-2021
‘Sport beweegt je school 2.0.’ is een hulpmiddel om
op school voldoende beweging te garanderen én
lang stilzitten te doorbreken. Het instrument wordt
afgestemd op de nieuwe kadermethodiek ‘Gezond
school’, op de nieuwe ‘bewegingsdriehoek’ en op het
nieuwe gezondheidsthema ‘sedentair gedrag’.

beleidsmatig in het opvoedingsproject op te nemen.
Zo zet de school een stap voorwaarts om leerlingen
aan te moedingen tot een fitte, gezonde en veilige
levensstijl.

Het nieuwe beleidsplan heeft twee belangrijke
doelstellingen:
• 70% van de scholen heeft een kwalitatief beleid
voor beweging en preventie van sedentair gedrag
tegen 2021.
• Een bijdrage leveren aan het streven naar
een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en
sporten voor alle leerlingen in functie van de
Vlaamse gezondheidsaanbevelingen tegen 2021.

MOEV JAARVERSLAG 2018
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“

Gewijzigde inhoud gaat hand in hand met een dynamische uitstraling

“We merkten dat heel wat scholen nood hebben aan een organisatie die alle info
over beweging op school bundelt en die meer sturend optreedt in plaats van
organiserend. Bij die nieuwe koers past een nieuwe naam en eigentijdse uitstraling”
MOEV-voorzitter Urbain Lavigne

De nieuwe naam is opgebouwd uit vier strategisch
gekozen letters: MOEV wil scholen Motiveren en
Ondersteunen met heel veel Expertise op een
Vernieuwende manier die de nodige vitaliteit uitstraalt in het Vlaamse onderwijs.

Motiveren

Expertise

Ondersteunen
12
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Vernieuwing
Vitaliteit
Vlaanderen

“

De juiste richting met het bewegingskompas en een nieuwe website
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MOEV brengt scholen
in beweging! Met het instrument
‘Sport beweegt je school’ versterkt MOEV het
bewegingsbeleid (incl. sport) op je school.
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MOEV stimuleert een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en
sporten voor alle leerlingen in het basis- en het secundair onderwijs.
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MOEV biedt je school advies op maat.
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“Het kompas geeft korte, krachtige tips voor elk moment van de dag plus tips om
de bewegingsinitiatieven te integreren in het schoolbeleid. Eigenlijk is het een mooie
uitnodiging om ook kennis te maken met de totaal vernieuwde portaalsite die MOEV
voorstelt.”

29/05/2018 15:28
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Nieuwe website www.moev.be

www.moev.be is een bron van inspiratie
voor elke school die een aanbod van bewegings- en sportactiviteiten doorheen
de schooldag wil uitwerken.
De website is een uitgebreide databank
vol info over projecten, activiteiten,
materialen. Alles is makkelijk terug te
vinden via het zorgvuldige filtersysteem.
Naast het eigen MOEV-aanbod biedt de
website heel veel info en projecten van
partnerorganisaties.

MOEV login

Alle scholen ontvingen van MOEV een MOEV login.
Door zich in te loggen, krijgen ze voorgefilterde info
specifiek voor hun onderwijsniveau en regio. Inloggen voor www.moev.be betekent dat scholen ook
automatisch ingelogd zijn voor ‘Sport beweegt je
school 2.0.’.

Opbouw

1) Beweeg mee – gedeelte
• Bestaat uit de informatiegedeelten ‘Bewegingsbeleid’, ‘Actieve verplaatsing’, ‘Voor en na de lessen’,
‘Tijdens de lessen’ en ‘Tussen de lessen’.
• Om een actieve schooldag te organiseren vinden
scholen hier uitgebreide info, tips en inspiratie.

14
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2) Activiteiten
• In de blok ‘Activiteiten’ kunnen scholen filteren om
tot het gewenste zoekresultaat te komen.

4) Materialen
• Op de MOEV-website ontdekken scholen in de
materialenbank affiches, didactisch materiaal,
brochures, ondersteunende werkvormen, zwembrevetten,…
Scholen kunnen er materialen
downloaden, huren/lenen of kopen.

3) Projecten
• Projecten zijn bewegingsinitiatieven die scholen
kunnen
organiseren
om
thema’s
omtrent
beweging op te zetten. Scholen kunnen filteren
per onderwijsniveau, organisatie en organisatiemoment op school.

STEEDS IN EVOLUTIE
De website is voor MOEV een
belangrijk communicatiemiddel.
Om te kunnen inspelen op actuele
vragen en nieuwe tendensen biedt
MOEV steeds ruimte voor nieuwe
thema’s.

MOEV JAARVERSLAG 2018
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Lancering op de Apotheose

De SVS-Apotheose werd ondergedompeld in
een spectaculaire feeststemming. Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Hilde Crevits en
MOEV-voorzitter Urbain Lavigne kondigden de
nieuwe naam en opdracht van MOEV aan.

16

De minister ging samen met een duizendtal leerkrachten op de foto!
Na de feestelijke Apotheose ontvingen de leerkrachten, directies en partners een MOEVgoodiebag.

MOEV JAARVERSLAG 2018
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Nieuwe huisstijl is zichtbaar in heel wat materialen

MOEV wil heel herkenbaar zijn voor de scholen.

www.moev.be

18
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MOEV versterkt de communicatie – ambitieus toekomstgericht

MOEV maakt op een doordachte en gerichte
manier werk van de interne en externe communicatie. MOEV wil de communicatie optimaal
afstemmen op de noden en interesses van haar
doelgroep. In 2018 startte MOEV een analysetraject met een uitgebreide bevraging van de medewerkers. In het voorjaar van 2019 volgt een
bevraging van de externe doelgroepen. Tegen
augustus 2019 stelt MOEV een volwaardig communicatieplan voor aan haar medewerkers.

20
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Enkele belangrijke bevindingen van de analyse:

Enkele uitdagingen:

• MOEV bepaalt een helder hoofddoel van de
communicatie: de communicatie moet helpen om
meer leerlingen op meer scholen meer te doen
bewegen voor, tijdens, tussen en na de lesuren.

• Verdere uitbouw van intensieve samenwerking
met Follo’s (Flexibele Opdracht Leerkracht L.O.)
en schoolsportgangmakers als ambassadeurs
van MOEV.

• Met MOEV- zet je school in beweging koos de
organisatie voor een duidelijk logo en een duidelijk
herkenbare huisstijl.

• Bewegingsgerichte info aanbieden aan partners
zoals Sport Vlaanderen, KlasCement, Vlaamse
Stichting Verkeerskunde, maar ook aan ouderkoepels en leerlingenraden.

• De personeelsleden van MOEV kiezen eenduidig
voor een heldere communicatie met de doelgroepen
.
• www.moev.be is een rijkgevulde website met
aandacht voor de partners.

• Betere bekendmaking van MOEV bij de lerarenopleidingen.
• Aandacht voor de interne communicatie van
MOEV.

MOEV JAARVERSLAG 2018
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2. MOEV ondersteunt scholen.
2.1. ‘Sport beweegt je school 2.0.’: hét beleidsinstrument van MOEV
MOEV en Sport Vlaanderen werkten intensief
samen om het instrument ‘Sport beweegt je school’
te ontwikkelen.
Omdat het bevorderen van gezondheid een opdracht is van alle beleidsdomeinen lag een samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven in
2018 voor de hand.
Nieuw
Afstemming op de vernieuwde kadermethodiek
‘Gezonde School’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
Opname van de nieuwe bewegingsdriehoek en
het gezondheidsthema ‘sedentair gedrag’.
Uitdiepen en afstemmen van de bouwsteen
‘Beleid’. Aandacht voor de succesfactoren van de
bestaande instrumenten die helpen bij de uitbouw
van het gezondheidsbeleid op school zoals het
‘spinnenweb’.

Bereik
2.349 scholen gebruikten ‘Sport beweegt je
school’ als instrument om hun bewegings- en
sportbeleid verder uit te bouwen.
2.066 scholen werden laureaat op het einde van
het schooljaar.
Deze 2.066 laureaten vertegenwoordigden eigenlijk 2.222 Vlaamse scholen. Sommige scholen
opteerden er namelijk voor om samen één dossier
op te maken en te beheren.
Deze laureaatscholen:
- gaven in hun digitaal dossier weer hoever ze
stonden met de realisatie van hun geselecteerde
werkpunten.
- gaven aan in welke fase van het proces hun
interventies, acties, projecten,… zich bevonden.

Extra aandacht om scholen te stimuleren om hun
leerlingen meer te laten bewegen tijdens de verschillende dagdelen in de bouwsteen ‘Aanbod’:
tijdens, tussen, voor en na de lessen én actieve
verplaatsing.
Ontwikkeling van inspiratieboxen i.f.v. het nieuwe
gezondheidsthema ‘sedentair gedrag’.

Actuele situatie
22
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‘Sport beweegt je school 2.0’ stimuleert scholen
om ‘evidence based’ te werken. Bij de aanvang
van deze 2de werkingsperiode brachten de scholen de actuele situatie van hun bewegings- en
sportaanbod opnieuw in kaart. Dit deden ze in de
online checklist.
Door deze zo correct mogelijke inschatting van de
beginsituatie krijgt de school zicht op haar sterkere en zwakkere punten. Meteen geeft de checklist
ook een overzicht voor verbetermogelijkheden
waar het huidige bewegings-en sportbeleid kan
versterkt worden.

Gegevensanalyse: sterke/zwakke punten in de
geregistreerde scholen SBJS 2.0
De checklist is enerzijds een bron van informatie
voor de school zelf. Bovendien bieden deze gegevens interessant bronmateriaal : de actuele noden
en de sterke punten van de scholen op Vlaams
niveau.
Vanuit deze noden kunnen initiatiefnemers de
aandachts- en knelpunten bepalen voor het ondersteuningsbeleid in het Vlaams onderwijs op
het vlak van het gezondheids-, bewegings- en
sportbeleid.

Opvallende sterke punten:

Opvallende zwakke punten:

1. Aandacht voor welbevinden van alle leerlingen
bij de bewegings- en sportactiviteiten. (B+S)
2. Communicatie over het bewegings- en sportaanbod. (B+S)
3. Integratie ‘Fair Play’ in het bewegings- en
sport-aanbod. (S)
4. Integratie thema ‘gezonde voeding’ met
gezonde eet- en drankgewoonten binnen het
bewegings- en sportbeleid. (B+S)
5. Aandacht voor een verkeersveilige omgeving
en een veilige woon-schoolroute. (B+S)
6. Organisatie van verkeers- en mobiliteitseducatie.
(B)
7. Actieve verplaatsing. (S)
8. Oprichting werkgroep die het bewegings- en
sportbeleid behartigt. (S)

1. Opmaak van een actieplan om gekozen
prioriteiten te realiseren (B+S)
2. Samenwerken met partners na de schooluren
(B+S)
3. Via gepaste kanalen hebben leerkrachten,
leerlingen en ouders inspraak in het
bewegings- en sportbeleid op school. (B+S)
4. Stimuleren van gezonde mix van zitten, staan,
bewegen en sporten. (B+S)
5. Een bewegings- of sportaanbod op maat van
de leerlingen tijdens de middagpauze. (B)
6. Aandacht voor integratie van beweging en
sport tijdens de lesdag en in andere vakken.
(S)

B= basisonderwijs
S= secundair onderwijs
MOEV JAARVERSLAG 2018
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Prioritaire werkpunten 2017-2018
Meest aangeduide prioritaire werkpunten tijdens
het schooljaar 17-18 voor alle onderwijsniveaus

• Heel wat scholen hebben aandacht voor een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten.
Heel veel scholen willen hier werk van maken.
Dit is het vierde meest aangeduide werkpunt.
• Op de vijfde plaats staat de aandacht voor een
actieve en sportieve middagpauze. Vooral in het
secundair onderwijs is dit een veel weerhouden
werkpunt.
Wetenschappelijk onderzoek KU Leuven
4 TOPprioriteiten – sinds 2013 staan deze altijd in
de lijst van de 10 meest aangeduide prioriteiten:
1. Beleid: een visie rond het bewegings- en sportbeleid uitwerken.
2. Focus: integratie van het thema FAIR in het
bewegings- en sportaanbod.

Opvallende trends:
• Alle onderwijsniveaus hebben aandacht voor de
inrichting van de speelplaats. Op die manier willen
scholen actief gedrag stimuleren bij de leerlingen.
Dit is het meest weerhouden werkpunt door de
Vlaamse scholen

3. Aanbod tussen de lessen: tijdens de middagpauze is er een bewegings- of sportaanbod op
maat van interesse, leeftijd,… van alle leerlingen.
4. Aanbod tussen de lessen: de inrichting van
de speelplaats maakt actief en sportief gedrag
mogelijk.

• Heel veel scholen hebben aandacht voor de
schoolsportinfrastructuur. Dit is het tweede
meest aangeduide werkpunt.
• Heel veel scholen hebben aandacht voor het
nieuwe thema: doorbreken van het sedentair
gedrag. Dit is het derde meest aangeduide
werkpunt.

24
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Proces
Op het einde van het schooljaar geven scholen
aan hoe de uitwerking van elk werkingspunt vordert. De school illustreert dit met de ondernomen
acties.

Monitoring
‘Monitoring’ geeft een beeld van het procesverloop: hoe werkten de scholen procesmatig
rond deze bouwstenen? Wanneer we voor het schooljaar 2017-2018 kij
ar de globale monitoring van de drie bouwstenen t.o.v. van het globale procesverloop
tijdensbrengt
de 1ste werkingsperiode,
krijgen we
bevestiging van
Degerealiseerd
‘Monitoring’
het procesverloop
in een
kaart.
oogde resultaat.
Hoe werken scholen procesmatig rond de bouwstenen?

de allereerste monitoring van het instrument ‘Sport beweegt je school’ toonden de globale resultaten heel duidelijk aan dat de meerderheid van de scholen zich in
-fase bevonden. Het bewegings- en sportaanbod in de scholen was toen hoofdzakelijk ‘organiseren en doen’ en doorliep geen kwaliteitsproces. De P-fase van de
Evolutie zichtbaar
rkingsperiode vertoonde dan ook een klein percentage.

Bij de eerste monitoring via het instrument ‘Sport

or het schooljaar 2017-2018, het 1ste werkingsjaar van SBJS 2.0’, zien we bij de monitoring dat een veel groter percentage opgeeft dat ze zich in de P-fase bevind
beweegt je school’ in het schooljaar 2014-2015
or het uitwerken van het stappenplan merken we nu dat scholen meer aandacht besteden aan de P-fase en deze op een efficiëntere manier doorlopen. Dit kunnen
bevonden de meeste scholen zich in de Do-fase.
k opmaken uit het feit dat ‘een actieplan opmaken’, stap 4 in de P-fase nu verschijnt als het meest zwakke punt.

In het bewegings- en sportaanbod in de scholen
stonden het organiseren én doen centraal. Er was
ocesverloop: in welke fase van de PDCA situeren de scholen zich tijdens het 1ste werkingsjaar
vankwaliteitsproces
SBJS 2.0 per bouwsteen?
bijna geen
zichtbaar.

chooljaar 2017-2018

P

D

28,34

42,41

ouwsteen Aanbod

19,54

46,96

ouwsteen Focus

22,95

48,31

22,80

46,00

ouwsteen Beleid

obaal

A schooljaar 2017-2018, het
Bij deC monitoring in het
12,76
16,48
eerste werkingsjaar van ‘Sport beweegt je school
20,09 scholen in de Plan-fase.
2.0.’,13,41
bevonden veel meer
11,14
17,59
Dit betekent dat de scholen
de verschillende stap12,70
18,50
pen van het proces efficiënt doorlopen.

grote meerderheid van de scholen (46%) geeft aan dat ze zich in deDo-fase bevinden. Dit is het uitvoeren van de geplande acties. Eigenlijk is dat logisch is voor
ste werkingsjaar. Zoals in de voorgaande werkingsperiode bevindt nog een talrijke groep zich in de P of planningsfase voor de bouwsteen Beleid (28.34%). Beleidsm
e actiepunten vergen meer voorbereiding, voorafgaand overleg, e.d.

5% van de scholen geeft aan dat ze zich in Act-fase bevinden. Dit is beduidend minder dan op het einde van de vorige werkingsperiode toen voor 45% van de geko
oriteiten de scholen zich in de Act-fase bevonden. Enkel voor de bouwsteen ‘Aanbod’ scoort dit iets meer. Dat lijkt wat logisch omdat activiteitgebonden materies
nder overleg en voorbereiding vergen. Men kan dus gemakkelijker overgaan tot een evaluatie en een integratie van de succesvolle activiteiten in de dagdagelijkse be
gsaanbod in de school.

Sport beweegt je school 2.0 is een initiatief van:

10
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2.2. Schoolondersteuning

Teamwerk maakt
droomwerk!
‘Sport beweegt je school 2.0.’ ondersteunt
scholen bij de evolutie van losse bewegingsinitiatieven naar een samenhangend bewegingsbeleid
dat kadert binnen het gezondheidsbeleid.
Voor het schooljaar 2017-2018 legde ‘Sport beweegt je school 2.0.’ de focus op participatie en
betrokkenheid van en door leerlingen. De MOEVschoolondersteuning zette dit om in de praktijk.
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Praktijkvoorbeeld MOEV-schoolondersteuning in het basisonderwijs
Concreet:

Thema:

MOEV Vlaams-Brabant/Brussel ondersteunt
Mini Virgo Sapiens Londerzeel

De MOEV-schoolondersteuning biedt het schoolteam een andere kijk op spelen en bewegen.

Hoe gaan de MOEV-schoolondersteuners
te werk?
1. De school mailt MOEV op 19 januari 2018 met
de concrete vraag: ‘Onze school wil de speelplaatsvisie aanpakken alsook bekijken hoe we dit
in de praktijk kunnen toepassen.’
2. MOEV neemt contact op met de school om een
overleg hieromtrent te plannen.

3. Intake-gesprek
Twee MOEV-schoolondersteuners organiseren
op 22 januari 2018 een verkennend gesprek met
de directie en de zorgjuf. Samen werpen ze een
eerste kritische blik op de huidige situatie van de
speelplaatswerking en het spel- en bewegingsaanbod van de school.
4. Knelpunten in kaart
Tijdens het intakegesprek kwamen heel wat
knelpunten ter sprake. Deze veroorzaken een
gevoel van onbehagen bij het leerkrachtenteam.
De MOEV-schoolondersteuners brachten deze in
kaart.
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5. Uitnodiging pedagogische studiedag
MOEV en de school spreken af om een pedagogische
studiedag te organiseren voor het team en stellen hiervoor een
uitnodiging samen.

Hebben kinderen een pauzeknop?
Als je ziet hoe snel ze zich tijdens hun schooltijd ontwikkelen, weet je wel zeker van niet. In het klaslokaal
én daarbuiten zijn ze voortdurend op ontdekkings
reis. De speeltijd is dan ook zoveel meer dan een
pauze tussen de lessen en die speelplaats is niet
‘zomaar’ een plek tussen de gebouwen: al spelend
ontdekken kinderen de wereld!
Samen met MOEV gaan we op zoek hoe we onze
speelplaats kunnen aanpakken.
Wat zijn de knelpunten? Wat willen we bereiken?
Wat kan er anders? Wat zijn populaire plekken?
Waar zijn er vaak conflicten? Welke noden brengen
kinderen zelf aan tijdens gesprekken? Hoe pakken
we dit aan zonder teveel planlast? Deze vragen
doen ons doen nadenken over een echte, concrete en bruikbare speelplaatsvisie waar iedereen zich
kan in vinden.

MOEV JAARVERSLAG 2018
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6. Voorbereiding pedagogische studiedag
Aan de slag
De MOEV-schoolondersteuners adviseren het
schoolteam om aan de slag te gaan met het
6-stappenplan ‘De speeltijd. Maak er spel van!’
van Kind & Samenleving. Stapsgewijs brengt de
school zo de troeven alsook de zwakke plekken
van de speelplaats in kaart. Het resultaat hiervan
zet de school al op weg naar concrete, eenvoudige toepassingen.
De stappen in beeld

7. 14 maart 2018: pedagogische studiedag
Aan de hand van de verzamelde info bereiden
de MOEV-schoolondersteuners de studiedag
voor. De ondersteuners stellen een interactieve
presentatie aan het schoolteam voor.
Centraal staat:
• Hoe kunnen we van bepaalde knelpunten sterktes
maken?
• Hoe kunnen we sterktes uitbreiden?
• Welke kansen zijn er voor het schoolteam?
• Wat is prioritair?
8. Evaluatie
De school laat aan de MOEV-schoolondersteuners weten dat het team een heel andere kijk
op ‘spelen’ kreeg waardoor er ruimte is voor de
ontwikkeling van een gedragen speelplaatsvisie.
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Praktijkvoorbeeld MOEV-schoolondersteuning in het secundair onderwijs
Concreet:

Thema:

MOEV West-Vlaanderen ondersteunt
Barnum Roeselare.

De MOEV-schoolondersteuning begeleidt de school
bij het pilootproject ‘Scholen in beweging’. MOEV en
de school gaan actief op zoek naar mogelijkheden
om een gezonde en actieve leer- en leefomgeving
te creëren. De school gaat de uitdaging aan om ‘bewegingstussendoortjes’ op een duurzame manier te
implementeren.

Hoe gaan de MOEV-schoolondersteuners
te werk?
1. Intakegesprek met online checklist
In een eerste contactmoment op 24 oktober 2017
ontmoeten twee MOEV-schoolondersteuners de
geëngageerde werkgroep ‘gezondheid’ (bestaande
uit directie, preventieadviseur en enkele vakleerkrachten). Samen brengen ze de actuele beginsituatie van het bewegings- en sportbeleid op school in
kaart. De leidraad hiervoor is de online checklist van
‘Sport beweegt je school 2.0.’.

2. Participatie en draagvlag op school
Als pilootschool van ‘Scholen in beweging’ kreeg
Barnum de kans om sport
coach Paul Van Den
Bosch uit te nodigen op een personeelsvergadering die volledig in het teken van het belang van
beweging stond. Dit was de kick-off voor gezondheidsacties die op de planning stonden voor het
komende schooljaar.

“

De preventieadviseur van de school is enorme voorstander van een participatieve werking op de school:
“Door je leerlingen te betrekken bij het uitdenken en uitwerken van activiteiten en projecten,
verhoog je het draagvlak en zo ook de slaagkans.
Ik werk vaak samen met de leerlingenraad, maar ook met kleine groepjes leerlingen die zich willen
engageren. Soms vraag ik ook hulp aan enkele klassen of organiseer ik een korte bevraging bij alle
leerlingen.
De leerlingen kunnen mee brainstormen, een idee verder uitdenken, feedback geven op een voorstel,
mee helpen beslissen of kiezen, mee promo maken, mee organiseren, evalueren,…”
MOEV JAARVERSLAG 2018
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De leerlingen kiezen zelf het onderwerp waarrond
ze willen werken en activiteiten organiseren:
schooljaar 2016-2017:
De leerlingen proberen in het 3e trimester in hun
eigen klassen bewegingstussendoortjes uit. Leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast.
schooljaar 2017-2018:
De leerlingen willen dit uitbreiden naar de hele
school. Dit verloopt moeizaam.
3. Tussentijdse evaluatie
MOEV organiseerde met de school een tussentijdse evaluatie op 22 maart 2018. Drempels en knelpunten werden in kaart gebracht.
Dit leidde tot een aantal keuzes:
• De focus van de verdere ontwikkeling van de
bewegingstussendoortjes enkel op de eerste
graad leggen.
• Aandacht voor omgevingsinterventies die het
lang stilzitten in de klas kunnen doorbreken;
statafels en hoge stoelen met voetensteun voor
groepswerken.
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4. Inspelen op evaluatie
De leerlingen werken verder aan de organisatie
van bewe
gingstussendoortjes, nu enkel voor de
eerste graad. Hiervoor creëerden ze fiches en
stelden ze een presentatie hieromtrent samen
voor de leerkrachten. De leerlingen stelden ook
concrete voorstellen voor om het (zit)meubilair
aan te passen.
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5. Samenwerking met Vlaamse Scholierenkoepel
(VSK)
Op 3 mei 2018 plande MOEV vanuit het pilootproject een intervisiemoment voor de geselecteerde
pilootscholen. Onder de professionele begeleiding van de Vlaamse Scholierenkoepel deelden
scholen hun ervaringen.
De school Barnum kreeg hier bruikbare tips om
de betrokkenheid van leerlingen in het school
beleid duurzaam uit te bouwen.

6. Leerlingenparticipatie in ‘Sport beweegt je
school 2.0.’
Participatie van leerlingen is een must om zaken
te realiseren op school. ‘Sport beweegt je school
2.0.’ bouwt een nauwe samenwerking uit met de
Vlaamse Scholierenkoepel.
Tijdens het schooljaar 2018-2019 ontwikkelen we:
• een participatiescan die de mate van leerlingen
participatie op school meet. Dit in het kader
van het ontwikkelen en uitvoeren van een
bewegingsbeleid;
• een trajectbegeleiding zodat de MOEV-schoolondersteuners
deskundig
worden
om
participatie in de scholen te versterken.

MOEV JAARVERSLAG 2018
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2.3 Hoog tijd voor GeZONtijd
Minister Hilde Crevits lanceerde het actieplan ‘Hoog tijd
voor gezondheid’ om het gezondheidsbeleid van de scholen te versterken. Bij de opmaak van dit plan baseerde de
Vlaamse overheid zich op conclusies uit recente onderzoeken alsook op aanbevelingen omtrent een (on)gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren.
Thema’s in de schijnwerpers:

•
•
•
•

beweging, inclusief sporten;
bewegingsvriendelijke sportinfrastructuur;
gezonde voeding en eetgedrag;
EHBO en reanimatie.

De Vlaamse overheid wil met ‘Hoog tijd voor gezondheid’
bestaande acties en beleid rond deze thema’s versterken,
krachten bundelen, scholen informeren en breed sensibiliseren.
De minister zette de acties ‘Bewegen naar de zon’ en
‘Scholen in beweging’ op touw in samenwerking met MOEV.
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Bewegen naar de zon #zontijd - basisonderwijs

Om scholen en leerlingen warm te maken voor meer
beweging lanceerde de Vlaamse Overheid het nieuwe begrip ‘ZONtijd’. Dit is de tijd die de scholen
dagelijks willen investeren in extra beweging. Het
Vlaams lager onderwijs gaat zo de uitdaging aan om
onder meer door extra bewegingskwartiertjes samen
op 1 jaar tijd de afstand tot de zon, 150.000.000 kilometer, af te leggen. Op die manier wil de overheid de
leerlingen stimuleren om ook buiten de les lichamelijke opvoeding voldoende te bewegen.
Scholen die mee de weg naar de zon afleggen,
kiezen bewust voor meer beweging en minder lang
stilzitten tijdens de schooldag. Het doel is om zoveel

mogelijk scholen aan te moedigen om tijdens één
schooljaar met alle leerlingen samen de afstand tot
de zon af te leggen.
Cijfermateriaal 2017-2018
Aantal deelnemende scholen basisonderwijs
= 2.603
Afstand (km) tot de zon = 149.600.000
Aantal deelnemende scholen = 371
Aantal deelnemende klassen = 2.736
Aantal deelnemende leerlingen = 52.535
Aantal extra 15’ beweging = 8.244
Aantal afgelegde km = 22.174.645

MOEV JAARVERSLAG 2018
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Aanpassingen voor nieuw schooljaar 2018-2019
Voor heel wat scholen was het niet altijd even duidelijk wanneer en hoe ze beweging kunnen integreren in de schooldag. Om hierop in te spelen, maakte
MOEV de website van ‘Bewegen naar de zon’ praktischer en toegankelijker.

• MOEV ontwikkelde enkele vrij downloadbare, onder
steunende materialen. Enkele voorbeelden:
o inkleurbare maandkalenders;
o to-the-point educatieve fiches;
o folders;
o affiches;
o schooluniek ‘Bewegen naar de zon’-logo.

Wat is nieuw?
• De duidelijke dagindeling op www.moev.be krijgt
ook een plaats op www.bewegennaardezon.be.
MOEV inspireert zo geïnteresseerde scholen op elk
moment van de dag.

• De website voorziet een vereenvoudigd inschrijvingssysteem. Scholen hoeven geen overbodige
gegevens op te geven. Een unieke registratie per
school voegt een vast aantal kilometers toe aan
het totaal richting de zon.

• Aanvullende inspiratie: ‘good practices’ en een
KlasCement-verzamelmap.

• De zon is ver. MOEV koos enkele realistische
tussendoelen: Maan, Venus en Mercurius
Beweeg mee naar de zon - maandkalender, elke stap telt!
Actief naar school

Kinder

rechte
n

Aan de slag!

De belangrijkste rechten van
het kind zijn:
• het recht op onderwijs;
• het recht op eigen geloof en cultuur;
• het recht op een naam en een
nationaliteit;
• het recht op een eigen mening;
• het recht op een veilig en gezond
leven;
• het recht op bescherming tegen
kinderarbeid;
• het recht op bescherming tegen
mishandeling en geweld;
• het recht op bescherming bij een
oorlog;

Kinderrechten in de
onderwijsdoelen
Kinderrechten zijn ingebed in de
onderwijsdoelen van het lager
onderwijs, in de eindtermen
‘mens en maatschappij’.

Werk me
t je klas
op
aan kinde
rrechten een actieve ma
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.
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Onderwijsdoel 2.13. De leerlingen
kunnen het belang illustreren van de
fundamentele Rechten van de Mens
en de Rechten van het Kind. Ze zien
daarbij in dat de rechten en plichten
complementair zijn.
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• het recht op spelen;
• het recht om op te groeien bij
familie;
• het recht op veilig drinkwater;
• het recht op goede
gezondheidszorg;
• het recht op zorg bij een handicap.

Tussen de lessen

Tip van
de maand !
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ber 20
18

UNICEF en de Verenigde Naties
stelden op 20 november 1989 het
‘Verdrag van de Universele Verklaring
van de Rechten van het kind’ samen.
Hierin zijn de basisrechten van
alle kinderen over de hele wereld
vastgelegd.

191 van de 193 landen op de wereld
ondertekenden het verdrag. Op die
manier verplichten ze zichzelf om de
rechten van kinderen te beschermen
in hun land. Ze moeten zo kinderen
ook de kans geven om mee te denken
en te praten over wat voor hen
belangrijk is. Ieder land moet elke
vijf jaar een rapport uitbrengen aan
een speciale commissie in Genève.
UNICEF heeft een belangrijke taak bij
het toezicht op de naleving van het
verdrag.

Woensdag

3

Decem

Op 20 november is het ‘Internationale
Dag van de Rechten van het Kind’. Op
allerlei manieren kan je je leerlingen
laten kennismaken met hun rechten
in onze samenleving en dus ook in de
klas en op school.
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Pilootproject ‘Scholen in beweging’ - secundair onderwijs

• MOEV bood een theoretisch kader om een
Projectoproep
bewegings- en sportbeleid te ontwikkelen alsook
Minister Hilde Crevits lanceerde in 2017 de projecrond preventie van lang stilzitten en het gezondtoproep ‘Scholen in beweging’ voor het secundair
heidsbeleid op school.
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3. MOEV introduceert nieuwe materialen.
3.1. OKI DOKI
OKI DOKI is het nieuw educatief MOEV-pakket voor
het kleuteronderwijs. Het is een kant-en-klare inspiratiebron voor leerkrachten en ouders om kleuters
meer en gevarieerd te laten bewegen in en buiten
de klas.
Het OKI DOKI-pakket
Het pakket bevat concreet educatief materiaal met
het accent op experimenteel ontdekken. Het sluit
aan bij de ontwikkelingsdoelen van het kleuteronderwijs.
DOKI DOE’s
Voor leerkrachten zijn er 9 klas DOKI DOE’s,
inspiratiefiches met concrete suggesties, activiteiten,
acties, projecten. Daarin is er aandacht voor motorische competenties, gezonde en veilige levensstijl,
zelfconcept en sociaal functioneren.
Naast inspiratiefiches voor leerkrachten zijn er ook
9 Doki Doe’s voor ouders om thuis mee aan de slag
te gaan.
Aan de slag met de klas – klaspakket
• Doki klasposter met stickervel
• Maak je eigen klaspop
• 9 klas DOKI DOE’s met inspiratiefiches
• 18 DOKI-vertelplaten
• 9 DOKI-kleurblaadjes
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9 thema’s
Via de DOKI DOE’s kan de kleuterleerkracht werken
rond de verschillende gezondheidsdomeinen:
• Doki eet gezond
• Doki leert fietsen
• Doki in de klas
• Doki maakt muziek
• Doki drinkt water
• Doki op de speelplaats
• Doki en zijn vriendjes
• Doki is acrobaat
• Doki speelt buiten
Het project voorziet mogelijke werkvormen om op
maat van de klas te werken in de vorm van klasgesprekken, doe-opdrachten en spelvormen.
De leerkracht kiest welke activiteiten en werkvormen
hij of zij gebruikt en in welke les. De activiteiten laten
toe om voor een langere periode, een projectdag of
themaweek rond gezondheid te werken.

Persvoorstelling
Op 17 september 2018 stelde Vlaams minister van
Onderwijs Hilde Crevits samen met MOEV in de Vrije
Basisschool Pius X in Kortrijk OKI DOKI voor.
‘Bewegen naar de zon’ en
‘Sport beweegt je school 2.0.’
OKI DOKI sluit aan bij de campagne ‘Bewegen naar
de Zon’ en is onderdeel van ‘Sport beweegt je school
2.0’.
Alle info
De website www.moev.be/okidoki biedt alle info over
het OKI DOKI – project.

OKI DOK
I

©

Handpop DOKI

1. Benodigdheden:
• Plakband
• Kous
• Karton • Nietjesmachine
• Schaar • *(optie) kleurpotloden
• Lĳm

©

7.

Trek de kous over je hand met
de hiel naar boven

8. Duw het uiteinde 5 cm naar
binnen.

Illustraties:

Circuze

9. Steek het geplooide karton in de opening om zo
de mond te vormen. Niet het karton
vast aan de kous.

2. *(optie) Kleur de verschillende onderdelen
van de draak.
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Meer info?
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agne is als
voor het eventuele
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zijn niet aansprakelijk
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landbouw

3. Knip de verschillende
onderdelen van de
draak uit.
4. Plak de twee helften van de
oren aan elkaar. Doe hetzelfde
met de vleugels en
de manen.
5. Knip uit een dikker karton
een ovaal van 8 x 9 cm
(even groot als de
rode ovaal op het blad).
6. Plooi het karton in 2.

en het Uitvoerend

Agentschap

10. Plooi nu de rode papieren ovaal in 2 en plak
deze in de mond op
het karton.
11. Kleef de ogen en de neusgaten met de lĳm op de
kous.
12. Kleef de oren en de manen
op de kous met plakband.
Plak de kleefband met een
helft op het papier en
gebruik de andere helft voor op
de kous zodat alles recht
blĳft staan.
13. Kleef de uiteinden van de
vleugels met lĳm.
14. Trek de kous aan
en speel!
Veel plezier!

, gezondheid,
voor consumenten

consumenten, gezondheid,
de inhoud ervan. De Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap voor
De samensteller van deze promotiecampagne is als enige aansprakelijk voor
van de vermelde informatie.
landbouw en voeding (CHAFEA) zijn niet aansprakelijk voor het eventuele gebruik

40

MOEV JAARVERSLAG 2018

3.2. Megamaf MOEV
De Megamaf MOEV-dans is een nieuwe tool van
MOEV om kinderen in de lagere school te laten bewegen op elk moment van de schooldag.
Aantrekkelijk concept
Een vrolijke melodie, een aanstekelijk ritme en eenvoudige danspassen maken van de Megamaf MOEV
het ideale dansconcept voor leerlingen tot 12 jaar.
Positief schoolklimaat
Door deze dans veelvuldig op school aan te bieden,
dansen de kinderen zich niet alleen fit. Er ontstaat
ook een positieve sfeer op school: ‘bewegen is cool,
een heerlijk gevoel,..., maar liever samen dan alleen…’.

MOEV wil de leerlingen van de derde graad een
actieve rol geven. De oudste leerlingen kunnen de
jongere kinderen deze dans aanleren of hen hierbij
begeleiden. De school wakkert zo zowel hun verantwoordelijkheidszin als hun betrokkenheid bij het
schoolgebeuren aan.
Met ‘Megamaf MOEV’ gaat MOEV volop voor een
gevoel van verbondenheid in één groot Vlaams
dansmoment. MOEV nodigt alle Vlaamse scholen uit
om van hun speelplaatsen de leukste plekken ooit
te maken met de meest blije en dansende kinderen,
leerkrachten, directies en ouders.
MOEV beloont de scholen voor hun enthousiasme.

Voor klein en groot

Op vrijd
ag 5 apr
il 2019
dansen
alle scho
len

MEGAMA
F

MOEV!

Onze sc
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#scho
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n Van Driess
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eging
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is onderwijs

& vorming

www.moe
v.be
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4. MOEV werkt samen met federaties
Investeren in een sterk netwerk tussen de school en
de lokale sportclubs is een grote opportuniteit in de
uitbouw van een kwaliteitsvol, duurzaam bewegingsen sportbeleid binnen de school.
MOEV helpt de scholen hierbij.
MOEV brengt stelselmatig projecten aan die ontwikkeld zijn in samenwerking met lokale sportclubs en
hun federatie. De school bouwt doelbewust een brug
naar de club. Dit verlaagt de drempel sterk en werkt
ook levenslange sportbeoefening in de hand.
Heel wat sportclubs bieden de mogelijkheid om
recreatief te sporten. Voor de sportclub biedt dit
nieuwe kansen om niet enkel de sportieve, actieve
leerlingen te bereiken, maar ook de minder- of niet
sportieve leerling of de leerlingen die uit zichzelf de
stap niet zetten.
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Samenwerking Volley Vlaanderen - project Volley@School
Binnen het project Volley@school contacteren volleybalclubs scholen uit de buurt om initiaties SmashVolley te kunnen geven. Deze initiatie kan plaatsvinden
tijdens de lessen, op sportdagen of na schooltijd. Gemotiveerde leerlingen kunnen drie keer gratis deelnemen aan een clubinitiatie. Een aantal kinderen sluit
nadien ook effectief aan bij een volleybalclub; gemiddeld zijn er 11 nieuwe leden per deelnemende club.
Al twee jaar kunnen clubs als apotheose van dit
project een SmashVolley-tornooi organiseren in samenwerking met MOEV. Enthousiaste scholen en
leerlingen kunnen dan op woensdagnamiddag een
tornooitje spelen tegen andere scholen. MOEV zorgt
voor de organisatie, de clubs zorgen voor de begelei
ders.
In 2018 wilden 24 clubs een tornooi organiseren in
samenwerking met MOEV. 14 tornooien vonden ook
effectief plaats.
Onafhankelijk van het project Volley@school vonden er zowel in de provincies West-Vlaanderen als
Vlaams-Brabant nog 4 extra SmashVolley- tornooien
plaats.

SmashVolley-tornooi – 7 november 2018 in Limburg
Volgens de Lommelse volleybalclub Lovoc zet het
attractieve SmashVolley leerlingen aan om te starten met volleybal. De club en MOEV sloegen daarom
de handen in elkaar om een SmashVolley-tornooi te
organiseren voor leerlingen van het vijfde en zesde
leerjaar. Via deze weg kan de club nog meer jongens
en meisjes bereiken.
Om de leerlingen vooraf te laten kennis maken met
SmashVolley organiseerde de club voor de Lommelse
scholen initiatielessen. Een clubtrainer leerde de leerlingen op school de technieken en spelopbouw van
SmashVolley aan.
Aan het tornooi namen 6 scholen deel met in totaal
32 ploegjes. Na een korte initiatie speelden een 70tal kinderen verschillende wedstrijdjes van 6 minuten.
Op het einde ontvingen alle leerlingen een deelnamecertificaat én een ballon van Volley Vlaanderen. Dit
nieuw initiatief werd zeer positief onthaald door de
leerlingen en de leerkrachten
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5. MOEV in 2018 – enkele blikvangers
5.1. Actieve verplaatsing –
Bike@school – secundair onderwijs

In het schooljaar 2016-2017 ontwikkelde MOEV Bike@school. Dit is
een fietsvaardigheidsproject voor het secundair onderwijs.
Het doel: de fietsvaardigheid van alle jongeren in het secundair
onderwijs stimuleren.
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Vanaf het schooljaar 2017-2018 kregen scholen de
kans om zelf aan de slag te gaan met praktijkfiches
en een handleiding om alle leerlingen zoveel mogelijk te laten fietsen.
Handleiding en praktijkfiches
De handleiding biedt de school een stevig kader met
oefeningen. De link naar de realiteit en het pakket
extra praktijkfiches maken het geheel aantrekkelijk
voor alle leerlingen in het secundair onderwijs.

Vorming voor leerkrachten
Leerkrachten kunnen deelnemen aan een vorming
rond fietsvaardigheid en trialbike in de turnzaal.
Peter daagt uit
Meervoudig wereldkampioen trialbike Kenny Belaey
is peter van het project. In 5 filmpjes daagt hij leerlingen uit om de verschillende trialbi
keoefeningen
onder de knie te krijgen.

PRAKTIJKFICHE FIETSVAARDIGHEID
LES 4: OEFENEN OP DE OPENBARE WEG
Deze lesfiches geven per module praktische activiteitentips voor wie zelf
aan de slag wil gaan met fietsvaardigheidstraining. Je kan ook de uitgebreide handleiding voor fietsvaardigheid secundair onderwijs en de lesfiches
voor meer theoretische lessen en oefeningen downloaden.
Doelgroep: leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs. De leerlingen zijn voldoende fietsvaardig.
Doel: oefenen fietsvaardigheid op de openbare weg.
In het echte verkeer kunnen onder meer volgende fietsoefeningen geoefend worden:
• vertrekken, fietsen, stappen.
• met twee achter en naast elkaar fietsen.
• fietsen op een fietspad met voetgangers.
• fietsen langs geparkeerde auto’s.
• de rijbaan oversteken.
• op een kruispunt rechtdoor fietsen, rechts afslaan, links afslaan.
DOEL
• fietsen op een rondpunt.
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Materiaal: per leerling een fiets, een helm, een
begeleider

DOELSTELLING
• De leerlingen kunnen veilig
met de fiets de openbare weg
kunnen oprijden.
• Ze kunnen veilig stoppen op
de openbare weg.
• Ze kunnen op de stoep stappen met de fiets aan de hand.

UITLEG
Opstappen, vertrekken, vertragen
en stoppen op de openbare weg.
Waar fiets ik:
Je moet op het fietspad rijden als
het in goede staat is. Je moet rechts
rijden op de rijbaan binnen de witte
strepen.
Verkeersbord D7: verplicht fietspad

Oefeningen:
• De fietser kijkt of er verkeer aankomt, of hij veilig de rijbaan kan
oprijden.
• Hij stapt rechts op en vertrekt.
• Hij fietst een eindje stabiel rechtdoor.
• Alvorens te stoppen, vertraagt
hij, kijkt hij achterom (zijn er geen
auto’s te dicht genaderd?) en remt
vervolgens.
• Via de stoep, met de fiets aan de
hand keert hij terug.

1 | oefenen op de openbare weg
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Ondersteunende fiches
• twee ondersteunende actiefiches:
thema’s ‘fietspooling’ en ‘zichtbaarheid’;
• aandacht voor ouderbetrokkenheid via brochure
voor ouders.
Fietsvaardigheidsparcours
MOEV biedt een materialenpakket aan dat de
scholen kunnen uitlenen.
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Slotevenement
Op het einde van het schooljaar organiseerde MOEV
met Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Belaey Trial
Academy en Cycling Vlaanderen een spetterend
slotevenement voor de deelnemende scholen.
Leerlingen konden er heel wat fietsgerelateerde
uitdagingen aangaan!

Laat je zien – actie
MOEV beloont scholen die extra aandacht besteden aan veiligheid en zichtbaarheid op de weg in de
donkere wintermaanden.
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Scholen die een actie
organiseren rond zichtbaarheid
tussen
de
herfst- en de krokusvakantie, ontvangen een
mooie prijzenset.

5.2. Tijdens de lessen
Bewegingslandschappen
Extra beweging
‘Bewegingslandschappen’
zijn
extra
bewe
gingsmogelijkheden voor het basisonderwijs tijdens
de lesuren. Tijdens deze halve dag-activiteiten in een
sporthal in de buurt van de school kunnen kinderen
experimenteren, spelen en oefenen met allerlei uitdagend spel- en sportmateriaal.
Ontwikkelingsprogressie
Het aanbod voorziet een ontwikkelingsprogressie in
groot- en kleinmotorische vaardigheden. Het accent
ligt op beleving, plezier en spelend kennismaken met
beweging. Voor elk leeftijdsjaar, van kleuter tot 6de
leerjaar is er een thematisch aanbod over heel Vlaan
deren.

ELKE
WEEK

ELKE
DAG

ELKE ST
ELKE
30 MIN.
EVEN
RECHTSTAAN

TELT
AP

Leerdomein overstijgend
De bewegingslandschappen bieden niet alleen extra
kansen om te werken aan verschillende eindtermen
van de bewegingsopvoeding , maar ook aan de leer
domeinoverstijgende eindtermen. Meer dan de helft
van de Vlaamse scholen participeert aan één of en
kele bewegingslandschappen.

Praktijkvoorbeeld: Park- en bosspelen in MOEV
West-Vlaanderen
Het gekende bewegingslandschap ‘Park- en bosspelen’ kreeg in het schooljaar 2017-2018 een andere
naam en een vernieuwde inhoudelijke invulling: het
‘grote beweegspel in park of bos’. In dit West-Vlaams
bewegingslandschap maken de leerlingen van de
tweede graad via sport en spel kennis met de verschillende onderdelen van de bewegingsdriehoek.

BEWEGINGSDRIEHOEK
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Natuurgebonden Sporten (NGS)

Met het uitgebreid gamma aan ‘Natuurgebonden
sporten’ wil MOEV leerlingen in het basis- én secundair onderwijs de kans bieden om al spelend of sportend op ontdekking te gaan in de natuur. De NGS-activiteiten zijn geïntegreerde bewegingsactiviteiten
met aandacht voor gezondheid.
Bij de samenstelling van een pedagogisch verantwoord programma primeert niet enkel het plezier,
maar ook de educatieve waarde. Er is aandacht voor
allerlei aspecten van zelfontplooiing, sociale vaardigheden en teambuilding.

Programma

Schooljaar 2018-2019

De activiteiten passen in een vakoverschrijdende
projectwerking. Ze kunnen ook dienen als teambuildingsdagen of als ontspannende jaarafsluiter. De
MOEV-NGS-activiteiten zijn aanpasbaar aan de wensen van de school, uiteraard binnen de mogelijkheden van de locatie.

Natuurgebonden
Sporten
Een droomsportdag voor je leerlingen.
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Goede dienstverlening
MOEV streeft hierbij naar een perfecte dienstverlening. De activiteiten zijn steeds onder begeleiding
van didactisch en technisch geschoolde monitoren.
Dit met oog voor de veiligheid van elke deelnemer.
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In het schooljaar 2017-2018 zette MOEV in op het
optimaliseren van de interne werking van de NGScel. Dit uitte zich vooral in het standaardiseren
van alle NGS-documenten (evaluatiedocumenten,
overeenkomsten, partnerafspraken,…) en het optimaliseren van de interne afspraken. Ook de NGSmonitoren en –vrijwilligers zijn makkelijk herkenbaar voor de scholen met hun nieuwe T-shirts en
softshells.
project

natuur
gebond

en spo
rten
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Praktijkvoorbeeld Robinson Day in Antwerpen
Doelgroep: leerlingen van het 3de en 4de leerjaar in het basisonderwijs.
Zoals Robinson moest overleven op een verlaten eiland, vinden de activiteiten van de Robinson Day plaats op locaties die
kenmerken hebben met een typisch eiland: in het water, in het
bos en op een grasvlakte.
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Projectdag ‘Beweeg- en gezondheidsdag voor secundair onderwijs’

VERNIEUWING
nieuw initiatief

kennismaking met innoverende
activiteiten (Highland Games,
bodyboxx, spikeball, voetvolley)

MOEV Limburg organiseerde op 27 maart 2018 de
eerste ‘beweeg- en gezondheidsdag’ specifiek voor
de jongens en meisjes van de derde graad van het
secundair onderwijs.
Met deze dag wilde MOEV extra aandacht bieden
aan de bewe
gingsarme doelgroep ‘meisjes uit de
derde graad in de studierichtingen TSO en BSO’.
Dit initiatief groeide uit tot een beweegdag voor
zowel meis
jes als jongens, maar wel elk met een
eigen programma aansluitend op hun interesses.
Het belangrijkste doel van MOEV bij deze ‘beweegen gezondheids
dag’ is jongeren te laten kennis
maken met beweging en gezonde voeding.
Dank aan de schit
terende ondersteuning van de
UCLL Hogeschool en het sportcentrum Demerstrand
Diepenbeek.
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Programma voor de meisjes
Gedurende een halve dag konden de meisjes deelnemen aan een VIP-arrangement bestaande uit
workshops rond voeding, gezondheid en nieuwe
beweegtrends.

Programma voor de jongens
De jongens konden een halve dag deelnemen aan
verschillende innoverende beweegactiviteiten.
Centraal voor iedereen:
Voldoende bewegen, gezonde tussendoortjes, gezonde keuzes maken, … in een mix van actie- en kennismakingsmomenten.
“Doel van de activiteiten was ook om vernieuwende
sporten aan te bieden aan de leerlingen. Spikeball was
het meest vernieuwende. Voetvolley was een zeer leuke ervaring voor de leerlingen. De spelbeleving kwam
hier optimaal aan bod en maakte het erg uitdagend
voor deze doelgroep. Een variant van het voetbal valt
zeker in de smaak bij de leerlingen. De bodyboxx
was de meest vermoeiende sessie en hierdoor minder
aantrekkelijk voor de leerlingen; 40 minuten cardiotraining is immers niet haalbaar voor elke leerling, zo
bleek”.

MOEV JAARVERSLAG 2018
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MOEV ondersteunt het concept ‘The Daily Mile’. Kinderen krijgen zo de kans om te lopen of te wandelen
met hun klasgenoten in een veilige omgeving. Dit is
geen competitief gegeven, maar een moment waarop de leerlingen kunnen werken aan hun conditie.
Wanneer de kinderen na het lopen opnieuw in de
klas zijn, kunnen ze zich opnieuw beter focussen op
de les. Met ‘The Daily Mile’ komt de leerkracht tegemoet aan wat een kind nodig heeft – en dat allemaal
in 15 minuten: fun, vrienden, frisse lucht, concentratie
en fitheid.
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“

“The Daily Mile zorgt ervoor dat de
basisschoolleerlingen actiever zijn,
minder sedentair gedrag vertonen
en het verbetert de fitheid”.

Nieuwe naam
Het vroegere ‘One Mile a Day’ wilde graag mee deel
uitmaken van een grote internationale community.
The Daily Mile Founda
tion zorgt voor de ondersteuning van meer dan 4.000 scholen over heel de
wereld. Daarom kreeg ‘One Mile A Day’ de nieuwe
naam ‘The Daily Mile’ – Samen werken aan een gezonde, fitte school!
Waardevol initiatief volgens wetenschappelijk
onderzoek
Diverse wetenschappelijke onderzoeken toonden aan
dat ‘The Daily Mile’ een goede keuze is voor kinderen.
De onderzoekers stellen voor om dit beleidsmatig te
integreren.
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Liedje van The Daily Mile live on stage op school
In oktober 2018 lanceerde ‘The Daily Mile’ een liedje.
Scholen werden opgeroepen om een leuke foto of
video van hun Daily Mile op school te delen met de
hashtag #DailyMileSong. Scholen maakten zo kans
op een liveoptreden van singer-songwriter Arne
Vanhaecke en een bezoek van olympisch kampioene
en meter van het project, Tia Hellebaut.
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5.3. Leerlingen met een beperking
MOEV wil alle leerlingen, ook leerlingen met een
beper
king, laten proeven van een laagdrempelig
beweegaanbod.

Op de website www.moev.be vinden de scholen alle
info over bewegen met leerlingen met een beperking.

MOEV streeft ernaar om een brugfunctie te vervullen
tussen de school, levenslang bewegen en (G-) sportclubs.

Ijsschaatsen – in verschillende provincies
Verschillende MOEV-secretariaten sloegen de
handen in elkaar om een schaatsdag te organiseren
voor de basisscholen uit het buitengewoon onderwijs. De leerlingen maken er kennis met schaatsen.

MOEV realiseert dit door:
• leerlingen te laten kennismaken met verschillende
vormen van bewegen via de activiteiten van MOEV
(al dan niet i.s.m. partners).
• integratie- en inclusieactiviteiten voor alle types
aan te bieden met aanpassingen op maat.
• G-sportinitiaties van G-sportclubs op scholen te
faciliteren.
• ondersteuning te bieden aan directies, leerkrachten
en ouders (vb. door te verwijzen naar subsidiërings
mogelijkheden, aangepaste materialen, duurzaam
aanbod,…)
• specifiek en doelgericht tewerk te gaan via
toeleiders: vb. via G-sportclubs, mutualiteiten,
GON-begeleiders,…
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Deze initiatie start met 10 verschillende oefeningen
in kleine groepjes. Nadien krijgen de leerlingen de
kans om de nieuwe vaardigheden uit te proberen op
de grote piste tijdens het vrij schaatsen.
Voetbaltornooien in Oost-Vlaanderen
MOEV Oost-Vlaanderen startte een competitie op
tussen type 4 - scholen en G-voetbalclubs. Dit zowel
voor het buitengewoon lager - als voor het buitengewoon secundair onderwijs. MOEV biedt zo voor het
buitengewoon onderwijs 4 tornooien aan waarbij de
deelnemende scholen drie keer samen sporten met
als einddoel het vierde en laatste tornooi met de
G-clubs. MOEV hoopt zo dat meer jongeren de weg
vinden naar de G-clubs.
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Inclusietornooi netbal in Oost-Vlaanderen
In samenwerking met de gemeente Wetteren organiseerde MOEV een inclusief netbaltornooi. Het opzet hiervan was om leerlingen met een beperking en
leerlingen uit het gewoon onderwijs samen te laten
sporten. Op het lokaal overleg werden hiervoor de
nodige afspraken gemaakt. De gemeente stelde de
accommodatie ter beschikking. MOEV nam contact
op met de scholen en zorgde voor de verdere organisatie.
Als try-out werd er kleinschalig getest met 1 school
uit het gewoon onderwijs en 1 MPI. Leerlingen van de
eerste graad van het Sint-Jozefinstituut namen het
op tegen leerlingen met een motorische beperking
van het MPI Sint-Lodewijk.
Om te beginnen speelden de ploegen tegen elkaar.
De spelregels werden daarbij een beetje aangepast
zodat beide groepen op gelijk niveau konden spelen.

Zo werd bijvoorbeeld het net verlaagd en was het
niet toegelaten om te smashen. Daarnaast was het
ook voldoende als een persoon in een rolstoel de bal
kon aanraken in plaats van te vangen.
Nadien speelden ook nog enkele gemengde teams
een aantal wedstrijden. Het was een geslaagde namiddag en een aangename kennismaking tussen de
scholen.
Na deze eerste editie zijn er nog mogelijkheden om
deze activiteit uit te breiden. In het schooljaar 20182019 nodigt MOEV ook nog andere scholen uit om
deel te nemen aan dit tornooi. Voor de secundaire scholen hoopt MOEV ploegen te ontvangen uit
de volledige lokale werking van Wetteren. Voor de
scholen buitengewoon onderwijs is de deelname uitgebreid naar alle Oost-Vlaamse scholen. Op termijn
kan MOEV dit uitbouwen in nog andere sporttakken.
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Tieptoe-dagen in West-Vlaanderen
MOEV West-Vlaanderen organiseert specifiek voor
zwakkere type 2 kinderen en kleuters de ‘Tieptoedagen’. Het programma van deze activiteit bestaat
uit vier sessies: het spelenpaleis, het kermispaleis, het
circuspaleis en het danspaleis. De leerlingen doorlopen twee sessies in de voormiddag en twee sessies
in de namiddag. Een sessie duurt telkens 50 minuten.
Sport voor Specials in Limburg
Het G-sportcentrum Dommelhof organiseerde de
tweede editie van ‘Sport voor Specials’. MOEV speel
de bij de organisatie een ondersteunende rol.
Bedoeling is om personen met een verstandelijke
beperking en kinderen van de lagere school samen
een leuke, interactieve dag aan te bieden. Vrijblijvend
kunnen ze deelnemen aan een sportaanbod in vijf
sporttakken. De Olympische gedachte ‘deelnemen
is belangrijker dan winnen’ staat centraal. Het sportaanbod is op laag niveau en er is een groot aanbod
van randanimatie.

Tijdens deze activiteit is er veel aandacht voor de
gezondheid en het welzijn van de doelgroep.
Verschillende partners zorgen voor gezondheidsactiviteiten of – screenings voor de bewustwording
van het belang van gezondheid. Op het programma
staan bijvoorbeeld ‘healthy hearing program’ van
Special Olympics Belgium en de ‘bodyscan’ van CM
Limburg. Er zijn ook snoezelruimtes, springkastelen,
grimagestanden, knutselhoeken en andere beweegactiviteiten.
Kinderen van de lagere school komen op de ‘Sport
voor Specials’ voor de eerste keer in contact met
mensen met een beperking. Scholen werken al
op voorhand in de klas al rond deze integratiedag
zodat interactie mogelijk wordt. Ook een spreker van
G-sportcentrum Dommelhof en een groep G-spor
ters gaan eerst kennismaken op school en helpen de
leerlingen met een quiz over G-sport. Hierdoor is de
ontmoetingop de sportdag makkelijker en intiemer.
Ook nadien is er een evaluatiemoment met de
leerlingen over hun ervaringen. Niet enkel voor de
leer
lingen, maar ook voor de personen met een
beper
king was deze dag een openbaring om in
contact te komen met de kinderen.
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5.4. Naschools bewegen
Actieve kinderopvang

Hoe kunnen scholen ervoor zorgen dat kinderen voldoende bewegen in de voor- en naschoolse bewaking? Scholen hebben vaak allerlei vragen over de
invulling van deze momenten: wat is een actief spel?
Welke dranken en tussendoortjes kunnen we de kinderen aanbieden?
MOEV stimuleert scholen om een bewegingsbeleid
uit te werken voor elk moment op school. Ook in de
buitenschoolse kinderopvang is het belangrijk dat

Wat komen de deelnemers zoal te weten?
• Info over de bestaande aanbevelingen rond
gezonde voeding, beweging en lang stilzitten.
• Hoe ze een beleid rond deze gezondheidsthema’s
kunnen uitwerken.

kinderen gezond eten, voldoende actief zijn en niet
te lang neerzitten. Om de opvang hierbij te ondersteunen, ontwikkelde het Vlaams Instituut Gezond
Leven samen met MOEV het project ‘Actieve kinderopvang’.
Boeiende vorming en materialen
Actieve kinderopvang biedt concrete ondersteuning
aan de hand van een vorming voor de begeleiders en
coördinatoren.

De deelnemers ontvangen heel wat handige
materialen:
• Een handleiding met alle info om aan de slag te
gaan.
• Een instrument om het huidige voedings- en
bewegingsbeleid te screenen, om verbeterpunten
voor te stellen en acties te formuleren.
• Een bordspel voor het personeel om draagvlak te
creëren en het volledige team te sensibiliseren
rond de gezondheidsthema’s.
• 80 leuke en actieve spelfiches voor de leerlingen.
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“

Een schoolondersteuner van MOEV West-Vlaanderen aan het woord.

“Mijn beste ervaring met ‘Actieve Kinderopvang’ is een vorming in
een scholengemeenschap in Rekkem. Begeleiders van 8 verschillende scholen kwamen hier samen. Deze voormiddag was enorm
leerrijk omdat ervaringsuitwisseling hier alle kansen kreeg. De theorie werd er toegepast in de praktijk. Het kwam duidelijk naar voren
dat de begeleiders van de opvang nood hebben aan bevestiging en
aan praktijkvoorbeelden. Het samenbrengen van mensen uit verschillende scholen biedt een enorme meerwaarde om te komen tot
een kwaliteitsvol verhaal’.
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Woensdagnamiddagwerking

MOEV heeft een uitgebreid gamma van woens
dagnamiddagactiviteiten. Om dit aanbod mogelijk
te maken, deelde MOEV Vlaanderen en het Brus
sels Hoofdstedelijk gewest op in een aantal lokale
werkgebieden. Een lokale werking omvat een aantal
scholen van 1 of meerdere gemeenten. Dit bestaat
zowel in het basis- als in het secundair onderwijs.
MOEV-medewerkers én leerkrachten van diverse lo
kale scholen ondersteunen deze werking.
De lokale MOEV-medewerker is een netwerker. Deze
persoon zorgt voor het eerste contact met de scho
len en bouwt dit verder uit tot een nauw en frequent
overleg met de scholen en de lokale actoren.
Enkele activiteiten:
In het bewegingskompas van MOEV staat de letter
‘V’ voor vernieuwing. MOEV kiest er voluit voor om
innovatieve sportdisciplines te integreren in het aan
bod voor scholen. Uit een rondvraag bij leerkrachten
in 2017 bleek het ook expliciet hun vraag aan SVS/
MOEV om de toekomst meer vernieuwend tegemoet
te gaan.

MOEV West-Vlaanderen werkt intensief samen met:
• HOWEST – Innovatiecampus Brugge
• Vzw Nimblicity Kortrijk
Samenwerking HOWEST – Innovatiecampus Brugge
De Sportinnovatiecampus is een bruisende en inno
verende plek die actoren in sport, beweging en ac
tieve gezondheid verbindt. Het heeft de ambitie een
proeftuin te zijn om ondernemende en vernieuwende
partners te ondersteunen, verbinden en maximaal te
laten ontplooien.
MOEV West-Vlaanderen werkte in het schooljaar
2016-2017 intensief samen met HOWEST voor de uit
werking van een Freerunning-aanbod. In het school
jaar 2017-2018 ging MOEV de uitdaging aan om de
samenwerking verder uit te bouwen.
Daaruit ontstonden diverse leuke activiteiten zoals
klimmen en pannavoetbal:
Klimmen
Leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar
kunnen aan de hand van ‘cubes’ kennismaken met
klimmen. Ze krijgen een korte technische uitleg over
voet- en handplaatsing.
De leerlingen kunnen er ook kennismaken met een
innovatieve klimgame waarbij het de bedoeling is om
zo snel mogelijk geprojecteerde blokken te tikken.
Pannavoetbal
Leerlingen spelen Pannavoetbal in een pannakooi. In
dit spel zijn techniek en skills erg belangrijk. Het resultaat is niet het belangrijkste, jongeren zijn vooral
fan van snelheid en spektakel.
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Vzw Nimblicity Kortrijk
De steeds groeiende populariteit van parkour-freerunning was voor MOEV West-Vlaanderen de aanleiding
om op zoek te gaan naar een samenwerkingsverband
in een andere regio dan Brugge. MOEV kwam in contact met Robbe Colman van vzw Nimblicity. Deze vzw
is een educatieve organisatie die zich specialiseert in
het uitwerken van sociale projecten met Parkour en
Freerunning als basis. Nimblicity organiseert bewegingsworkshops voor een breed en divers publiek.
Daarbij komen niet alleen elementen aan bod uit Parkour en Freerunning maar ook uit andere disciplines.
“In deze discipline concentreert men zich niet uitsluitend op het sportieve, maar is er ook ruimte voor
de mentaal-sociale component. Doordat je meer
controle krijgt over je lichaam, leer je het ook meer
waarderen en bouw je zo aan zelfvertrouwen. Stap
voor stap een oefening leren is ook iets wat je kan
toepassen in het dagelijkse leven. Hebben leerlingen

het bijvoorbeeld moeilijk met hun huiswerk, proberen we ze de reflex aan te leren om dat ook stap
voor stap te doen. Even belangrijk in dat mentale
aspect is de succeservaring. Vooral tijdens een eenmalige sessie focussen we op haalbare oefeningen
die er zeer cool uitzien. Die hoge kans op slagen is
een boost voor de eigenwaarde van de leerlingen”.
“Parkour en sport in het algemeen kan je perfect gebruiken om sociale doelstellingen te verwezenlijken
door mensen te verbinden”.
De maatschappelijke en sociale rol die vzw Nimblicity in beweging terugvindt, is ook voor MOEV en het
actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0.’ een belangrijke reden om beweging bij kinderen en jongeren te
stimuleren. Het ondersteunt hun algemeen welbevinden, hun zelfontwikkeling en creëert verbondenheid
op school
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Brede school met sportaanbod

Het concept ‘brede school’ is in onderwijsmiddens goed
gekend. MOEV en Sport Vlaanderen breidden dit uit tot
een ‘brede school met sportaanbod’.
Dit met de doelstelling om scholen te inspireren om hun
leerlingen te stimuleren om blijvend aan sport te doen, op
school maar ook erbuiten.
Follo’s en partners
Het begrip ‘Follo-medewerker’ staat voor ‘Flexibele Op
dracht Leerkracht L.O.’. Deze Follo’s zijn halftijds gedeta
cheerde leerkrachten lichamelijke opvoeding. Sport Vlaan
deren en MOEV sturen deze medewerkers inhoudelijk aan
én volgen hen ook praktisch op.
Tijdens het schooljaar 2017-2018 waren 34 Follo’s werk
zaam binnen ‘Brede school met sportaanbod’.
In samenwerking met diverse lokale partners is het mo
gelijk om een aantrekkelijke en eigentijdse bewegings- en
sportomgeving aan te bieden.
3 formules
In 2017-2018 boden Sport Vlaanderen en MOEV drie formu
les aan in het kader van ‘Brede school met sportaanbod’.
De Follo’s rolden deze uit in de scholen.
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Formule 1: Multimove voor het kleuteronderwijs
Multimove biedt een gevarieerd bewegingsprogramma aan met focus op de algemene ontwikkeling van
vaardigheden. Een welbepaalde sporttak is hier nog
niet herkenbaar, wel komen tijdens de uitdagende
bewegingssituaties fun
damentele bewegingsvaardigheden aan bod. Dit zijn ba
sisvaardigheden die
een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de
motorische ontwikkeling te prikkelen en te bevorderen.
Deelname
Tijdens het schooljaar 2017-2018 werd Multimove in
een opstartfase aangeboden in 8 gemeenten en in
10 kleuterscholen. 259 kleuters namen deel aan een
lessenreeks.
Formule 2: Sportsnack voor het basisonderwijs
Sportsnack (Sportief Naschools Actieve Kids) is een
bewegingsaanbod op school tijdens de naschoolse
opvang. Kinderen komen zo in contact met diverse
sporten en ervaren plezierbeleving.
Plaatselijke sportclubs zijn nauw bij de organisatie
betrokken. Ze geven initiaties op de school.
Deelname
Tijdens het schooljaar 2017-2018 namen 15.525 kin
deren deel aan een reeks van 10 lessen gespreid over
een trimester. De meeste lessen zijn bedoeld voor
het eerste en tweede leerjaar. Deze leeftijdsgroep is
vaak nog niet zo actief in sportclubs.

Formule 3: Sport na School-pas (SNS-pas) voor het
secundair onderwijs
Binnen dit concept stimuleren de Follo’s de leerlingen in het secundair onderwijs om een SNS-pas aan
te kopen. Hiermee kunnen ze dan gebruik maken
van het sportaanbod van geselecteerde lokale sport
clubs en sportaanbieders uit de omgeving.
Deelname
Tijdens het schooljaar 2017-2018 kochten 12.780 leerlingen een SNS-pas.
T.o.v. van het schooljaar 2016-2017 is dit een vermeerdering met 11 %.
T.o.v. het schooljaarjaar 2015-2016 is dit een vermeer
dering met 17.5 %.
T.o.v. het schooljaar 2014-2015 is dit zelfs een stijging
met 44 %.
Een aantrekkelijk aanbod van eigentijdse activiteiten
in de nabijheid van de scholen is de meest doorslaggevende factor voor de leerlingen om de SNS-pas te
kopen.
Profiel SNS’er
55% zijn meisjes.
66% is geen lid (of niet meer) van een sportclub.
72 % van de SNS-passen aangekocht door leerlingen
uit de laatste 3 jaren van het secundair onderwijs.

Uitdaging
Het is een uitdaging om kwalitatief pedagogisch op
geleide lesgevers te vinden die onmiddellijk na de
schooluren inzetbaar zijn.
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Subsidieproject naschoolse sport

Sport Vlaanderen lanceerde de tweede projectoproep voor lokale besturen om samen met lokale
partners (scholen, sportaanbieders, …) een structureel, laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief naschools sport- en beweegaanbod te organiseren
voor de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs.

Op maat van de jongeren
In de oproep staat centraal:
• een sport- en bewegingsaanbod op maat van
jongeren;
• de doelstelling om niet-sportieve jongeren te
bereiken.
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Het doel van deze
projectoproep is
voor jongeren een
sportaanbod op maat
te voorzien in of
dicht bij de school.

Lerend netwerk
De lokale besturen krijgen voor hun projectonder
steuning de hulp van een MOEV-medewerker,
van een schoolsportconsulent Sport Vlaanderen of
van een medewerker ISB of van een Follo.
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