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Voorwoord
Stilstaan is achteruitgaan, dat hoorde je al toen 
je MOEV vorig jaar leerde kennen. MOEV vindt 
stilstaan maar niets, MOEV wil kinderen en 
jongeren in beweging brengen en scholen 
meenemen in een bewegingsverhaal met heel 
wat gezondheidsvoordelen voor hun leerlingen.
In 2019 stond MOEV niet stil. Onze school-
ondersteuners gingen in dialoog met heel 
wat schoolteams, we bezorgden scholen speel-
plaats advies, we ontwikkelden aantrekkelijke 
bewegings tussendoortjes, we brachten veel 
leerlingen samen op uitdagende bewegings-
momenten en hadden ook bijzondere aandacht
voor inspirerende vormingsmomenten voor 
leerkrachten. En dit deden we samen met 
directies, leerkrachten, sportfederaties, sport-
diensten, vrijwilligers, studenten en tal van 
partnerorganisaties. Lees mee wat 2019 in petto
had. Soms mag stilstaan dan toch wel even!

Urbain Lavigne, voorzitter MOEV
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Strategische doelen
Strategisch doel 1
70% van de scholen heeft een kwalitatief beleid 
voor beweging (incl. sport) en preventie van 
sedentair gedrag tegen 2021.
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Strategisch doel 2
Er is een bijdrage geleverd aan het streven naar 
een gezonde mix van zitten, staan en bewegen 
voor alle leerlingen in functie van de Vlaamse 
gezondheidsaanbevelingen tegen 2021.

Samenwerken aan een levenslange 
bewegingsvriendelijke attitude.
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MOEV in 2019
Meer MOEV op school! 

Meer MOEV 
op school

MOEV ondersteunde 
heel wat scholen

Beweeg-
aanbod

Partners
11

Strategische 
doelen



Communicatie versterkt 
zichtbaarheid MOEV op school  

Juni 2018: lancering MOEV  

Januari 2019: 
MOEV zichtbaar aanwezig 
in elke leraarskamer op elke 
school.  

lancering MOEV

In de eerste week van januari verraste MOEV 
elke school met een mooie a�  che om zicht-
baar uit te hangen voor alle leerkrachten. 
Dit was een onrechtstreekse uitnodiging om 
kennis te maken met onze website en Face-
bookpagina. Via deze ludieke nieuwjaarswed-bookpagina. Via deze ludieke nieuwjaarswed-
strijd maakten scholen kans om topprijzen strijd maakten scholen kans om topprijzen 
per onderwijsniveau te winnen.per onderwijsniveau te winnen.

12

Nieuwjaarswedstrijd



Scholen zochten week na week een verbor-
gen symbooltje op www.moev.be. Op de
Facebookpagina’s van MOEV lieten ze zich 
inspireren door korte animatiefi lmpjes met 
daarin het te zoeken symbooltje en een 
zoektip. 
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De winnaars!
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In het najaar van 2019 stelde MOEV een 
volwaardig communicatieplan voor aan 
haar medewerkers. Interne - en externe 
focusgroepsgesprekken gaven heel 
wat input om te komen tot een plan 
met een toekomstgerichte visie. 

4 strategische doelen
1. Onze doelgroepen kennen MOEV. 

Ze weten dat ze voor elk stadium 
van het schoolse dagverloop bij 
MOEV terecht kunnen voor advies 
en ondersteuning over beweging. 

2. Doelgroepgerichte kanalen: onze 
communicatiekanalen en –inhouden 
zijn gebruiksvriendelijk, houden 
rekening met de diversiteit van ons 
aanbod en van onze doelgroepen 
en evolueren mee met innovaties in 
onderwijs en het communicatievak. 

3. De medewerkers van MOEV 
hebben een sterk persoonlijk en 
inspirerend contact met onze 
prioritaire doelgroepen. 

4. MOEV heeft een open en 
constructieve communicatiecultuur. 

Communicatieplan
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Kerndoel: 
De communicatie van 
MOEV helpt om alle 
leerlingen op school 
meer te doen bewegen 
voor, tijdens, tussen en 
na de lessen. 
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108.273
bezoekers

De MOEV website in cijfers

879.716
paginaweergaves

619.019
unieke paginaweergaves

2.940
downloads

20191.235
bestellingen materiaal

www.moev.be
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TOP 5 meest 
bezochte webpagina’s
(aantal paginaweergaves) 
Homepage  108.115
Activiteiten 65.432
Projecten  16.029
Beweeg mee  13.118
Vlaamse veldloopweek
voor scholen  10.685

Cijfers nieuwsbrieven
per provincie
(aantal ontvangers) 
Antwerpen 2.191
Limburg 1.557
Vlaams-Brabant/Brussel 2.942
Oost-Vlaanderen 2.698
West-Vlaanderen 2.812
TOTAAL 12.200

Cijfers You Tube
238  volgers
157  nieuwe volgers
3.900  uren
102.664 views

Cijfers Facebook
3.697  volgers
565  nieuwe volgers
173  posts
439.257  totaal bereik 
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MOEV in 2019
MOEV ondersteunde 
heel wat scholen 
Tool ‘Sport beweegt je school 2.0.’      MOEV-schoolondersteuning
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Decreet leerlingenbegeleiding 
(2018): elke school 
werkt een kwaliteitsvol 
geïntegreerd beleid uit rond 
leerlingenbegeleiding.

MOEV ondersteunde heel wat scholen
Sport beweegt je school 2.0.

Scholen werken een gezondheidsbeleid 
(www.gezondeschool.be) uit dat een 
duidelijke plaats krijgt binnen de brede 
basiszorg van het zorgcontinuüm.

Scholen zorgen voor een 
bewegingsaanbod voor alle 
leerlingen. 

Om scholen te ondersteunen om het thema ‘beweging en 
sedentair gedrag’ op school een plaats te geven, ontwikkelde 
MOEV i.s.m. de partners Sport Vlaanderen en Vlaams Instituut 
Gezond Leven de online tool ‘Sport beweegt je school 2.0.’. 
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‘Sport beweegt 
je school 2.0.’ 
helpt scholen bij de 
uitwerking van hun 
bewegingsbeleid

 Instrument om stapsgewijs vanuit het 
bestaande bewegings- en sportaanbod 
een sterk bewegingsbeleid uit te 
bouwen dat kadert binnen het 
gezondheidsbeleid van de school. 
Het instrument stoelt op 3 bouwstenen: 
Beleid, Aanbod en Focus.

 Instrument is online toepassing 
bestaande uit praktijkvoorbeelden, 
inspirerende acties en educatieve 
materialen. 

4 thema’s bouwsteen 
Aanbod
1. actieve verplaatsing

2. bewegen en lang stilzitten 
beperken tijdens de lessen

3. bewegen en lang stilzitten 
beperken tussen de lessen 

4. bewegen en lang stilzitten 
beperken voor en na de lessen

materialen. 

24

beperken voor en na de lessen
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is onderwijs & vorming 



Hoeveel scholen registreerden zich? 

basis- en secundaire 
scholen (gewoon en 
buitengewoon onderwijs)

2.349

registreerden zich 
voor SBJS 2.0

1.575 basisscholen of 64%
119 BuBaO scholen of 63%
586 secundaire scholen of 61%
69 BuSO scholen of 54%
2.064 laureaatscholen

Schooljaar 2018-2019 
(2de jaar van de 2de werkingsperiode): 

Meer MOEV 
op school

MOEV ondersteunde 
heel wat scholen

Beweeg-
aanbod

Partners
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Prioritaire werkpunten 2018 - 2019 
Binnen de online tool duiden scholen ieder schooljaar bewegingsgerelateerde 
werkpunten aan waarrond ze willen werken. Aan deze thema’s willen scholen extra 
aandacht besteden. MOEV en partners zetten inhoudelijk in op de uitwerking van 
deze thema’s om de scholen bij de uitwerking ervan te ondersteunen.
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• Scholen willen massaal werk maken van de inrichting van een 
bewegingsvriendelijke speelplaats. 

• Scholen besteden heel wat aandacht aan hun sportinfrastructuur 
(van sportzalen tot sportmaterialen). 

• Heel wat scholen hebben aandacht voor een uitgeschreven visie over hun 
bewegings- en sportbeleid. 

• Heel wat scholen duiden het item ‘actieve verplaatsing’ aan als werkpunt.

Meer MOEV 
op school

MOEV ondersteunde 
heel wat scholen

Beweeg-
aanbod

Partners
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Nieuwe methodiek: 
Bewegingstussendoortjes/MOEV’s 
In 2019 pakte MOEV uit met kant-
en-klare bewegingstussendoortjes met 
flexa banden voor tijdens elke les. Alle 
leerkrachten kunnen deze makkelijk 
integreren in hun lessen waardoor elke 
leerling bewegingskansen krijgt. Een be-
geleidende brochure biedt extra onder-
steuning. 

• Op de fi lmpjes van het basisonderwijs 
kan men al kennis maken met de 
nieuwe MOEV-mascotte LUUK. 

• Elke laureaat-school van ‘Sport 
beweegt je school 2.0.’ kreeg van 
Sport Vlaanderen een pakket 
fl exabanden op de MOEV-Apotheose.
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Populaire bewegingstussendoortjes 

Secundair
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Nieuwe samenwerking: 
Vlaamse Scholierenkoepel
Het evolueren van losse bewegingsacties naar een gedragen bewegingsbeleid op 
school is het doel van ‘Sport beweegt je school 2.0.’. Een succesfactor hierbij is 
focus op leerlingenparticipatie. Om dit uit te werken, legden MOEV en partners 
contact met de Vlaamse Scholierenkoepel om stapsgewijs een participatiescan contact met de Vlaamse Scholierenkoepel om stapsgewijs een participatiescan 
voor leerlingen van het secundair onderwijs uit te bouwen. Na een heel jaar 
intensieve voorbereiding bieden we de scan aan de scholen aan in 2020. Onze 
schoolondersteuners begeleiden de scholen bij het gebruik van de scan.
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MOEV-schoolondersteuning
Aanvullend aan de online tool van ‘Sport beweegt je school 2.0.’ kunnen scholen 
gratis beroep doen op de MOEV-schoolondersteuning. Scholen kunnen een 
schoolondersteuner uitnodigen die samen met hen aan de slag gaat om het 
bewegingsbeleid te versterken. Ze gaan hierbij procesmatig te werk:

• In kaart brengen van wat de school al doet. 

• Bewegingsmogelijkheden detecteren. 

• Formuleren van concrete en haalbare doelstellingen. 

• Tips bieden om bestaande en nieuwe bewegingsinterventies op een kwalitatieve 
manier te implementeren met het oog op een duurzame verankering. 

• Gedurende het proces zijn er één of meerdere extra contactmomenten in overleg 
met de school. 
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aanbod

Partners
31

Strategische 
doelen



32



2018 2019

0

50

100

150

200

250

300

350

183

227

BaO Sec O Totaal

61
94

244

321
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Schoolondersteuning in beeld 
Schoolondersteuners, hoe gaan die nu eigenlijk te werk? Wat mogen we van hen 
verwachten? Over welke thema’s hebben zij het zoal? Voor scholen is het niet altijd 
voor de hand liggend om MOEV-schoolondersteuning aan te vragen. Een nieuwe 
video brengt de schoolondersteuning in beeld. 

34

Dank aan de scholen Don Bosco Halle en Barnum Roeselare. Beide scholen legden 
een mooi traject af met ruimte voor diverse bewegingsinitiatieven én heel wat 
inspanningen om lang stil zitten te onderbreken. MOEV-schoolondersteuners 
zorgden voor de procesbegeleiding hiervan. 



Via getuigenissen van 
leerlingen, leerkrachten én 
directies van twee secundaire 
scholen is het voor andere 
scholen voor de hand liggend 
om vrijblijvend contact op te 
nemen met MOEV om samen 
een proces af te leggen dat 
een grote meerwaarde biedt 
aan de uitwerking van het 
gezondheidsbeleid.
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Scholen in ondersteuning 
via projecten i.s.m. externe partners 
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Projectoproep
‘Bewegingsvriendelijke

en gedeelde speelplaats’ 

36

Aantal scholen in ondersteuning



Pilootproject ‘Scholen in 
beweging’- studiedag 
‘Beweging werkt’ (februari 2019)
Na anderhalf jaar ondersteuning en 
opvolging van 11 secundaire scholen 
binnen het pilootproject ‘Scholen in 
beweging’ organiseerde MOEV samen 
met het departement Onderwijs en 
Vorming en het Vlaams Instituut Gezond 
Leven de studiedag ‘Beweging werkt’. 
Experten in bewegingsbeleid en scholen 
uit het proefproject deelden er hun 
inzichten en ervaringen om zo nog 
meer schoolteams te sensibiliseren en 
te inspireren om meer leerlingen te laten 
bewegen. 
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Projectoproep voor bewegingsvriendelijke 
en gedeelde speelplaatsen. 
Na de projectoproep ‘Bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen’ in 2018 
zette MOEV samen met de Ambrassade en andere partners in 2019 volop in om 
scholen hierbij te ondersteunen. 
Bij de 198 dossiers die werden ingediend, bood MOEV op vraag van de school 
ondersteuning en advies bij het opstellen van de subsidiedossiers. 
Nadien zorgde MOEV voor verdere inhoudelijke ondersteuning en persoonlijke 
contacten met scholen, via info op www.moev.be en tijdens drie infomomenten. 
Hier zorgden we voor een toelichting over de oproep, een algemeen stappenplan 
en specifi eke sessies over gedeeld gebruik, natuur en groen op de speelplaats, 
een bewegingsvriendelijke speelplaats, participatie en samenwerking, speelwaarde 
en veiligheid.

“We willen een toegankelijk, groen en 

dynamisch speellandschap voor onze 

kinderen.”

“Onze klassieke betonnen 

speelplaats willen we hervormen.”
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“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er op onze speelplaats aandacht is voor toegankelijkheid?”
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40

• Aandacht voor participatie van leerlingen en leerkrachten (enquête, brainstormdag, oprichting werkgroep,…).• Analyse van de rol van de speelplaats op school: visie van het team. 
• Stappenplan van Kind en Samenleving:- We maken een plattegrond op van de huidige situatie op de speelplaats.

- We observeren wat kinderen doen. - We bekijken de speelzones 
(rustige, actieve en sportieve, avontuurlijke, outdoor teaching). 

- We brengen de looplijnen in kaart. - We noteren mobiele knelpunten. - We vragen naar de sfeer op de speelplaats. 

“Participatie zegt ons wel iets: zowel met 

leerlingen, leerkrachten, ouders, 

buurtbewoners en sympathisanten.”

Hoe gaan we te werk?



“Veiligheid is belangrijk, maar hoe creëer 

je een avontuurlijke en uitdagende 

speelomgeving die ook veilig is?”
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Scholen in ondersteuning via vormingen

42

973
deelnemers 

startvergaderingen 
basisonderwijs

5
vormingsmomenten

‘Leerlingenparticipatie’ 
(i.s.m. VSK)

42
aanwezige scholen

326
deelnemers 

startvergaderingen 
secundair onderwijs

12
vormingsmomenten

‘Actieve kinderopvang’ 

20
aanwezige scholen

5
vormingsmomenten 
‘Bewegingsdriehoek’ 
(i.s.m. Gezond Leven) 

85
aanwezige scholen  

3
infomomenten 
‘Speelplaats’ 

118
deelnemers 

(i.s.m. departement 
Onderwijs, departement 

Jeugd en de Ambrassade)  

1.185
deelnemers 
Apotheose 

5
vormingsmomenten 

‘Bewegingsvriendelijke speelplaats’

19
aanwezige scholen

16
vormingsmomenten 

‘Bewegingsvriendelijk lesgeven’ 

18
aanwezige scholen



Meer MOEV 
op school

MOEV ondersteunde 
heel wat scholen

Beweeg-
aanbod

Partners
43

Strategische 
doelen



Scholen in ondersteuning 
via lokale werking
Lokale werking is een lerend netwerk van vertegenwoordigers van scholen en 
MOEV-medewerkers. Ook Follo-medewerkers (Flexibele Opdracht Leerkracht 
Lichamelijke Opvoeding) zijn hierbij betrokken alsook de gemeentelijke sport-
diensten. In de eerste plaats is dit overleg gericht op wederzijdse informatie-
uitwisseling.

Zo kunnen scholen hun ervaringen en problemen delen met andere scholen en 
met de MOEV-medewerker die dit op zijn beurt kan doorspelen aan een MOEV-
schoolondersteuner die de specifi eke vraag van de school op een later moment 
kan beantwoorden. 

Het overleg heeft zo een antennefunctie. Naast de informatie-uitwisseling 
is er ook ruimte voor intervisie. Zo bespreken we er met de lokale scholen 
de aangeduide werkpunten in het instrument ‘Sport beweegt je school 2.0.’ 
en zorgen we voor ervaringsuitwisseling rond de aanpak van deze items. 
Ook hier is het mogelijk dat de MOEV-medewerker bepaalde vragen doorspeelt 
naar de collega-schoolondersteuner. 

44



Basisonderwijs
Aantal overlegmomenten: 158 
Aantal aanwezige scholen: 973

Secundair onderwijs
Aantal overlegmomenten: 62
Aantal aanwezige scholen: 255
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Partners
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MOEV in 2019
Bewegingsaanbod 
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Bewegingsaanbod: beweging kan 
op elk moment van de schooldag! 

MOEV-aanbod tijdens de lessen 
MOEV organiseert diverse bewegingslandschappen en binnenroosterprojecten
tijdens de lesuren per graad van het basisonderwijs. 

48

993
organisaties

240.328
leerlingen

240.328
downloads

76.931
views

1.733
scholen

MOEV biedt de Megamaf MOEV-dans aan de basisscholen als inspiratie voor een 
bewegingsactiviteit. MOEV coördineert deze massadans en spoort scholen aan 
om deel te nemen aan dit leuk gebeuren! 
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MOEV organiseert het evenement Vlaamse veldloopweek voor scholen 
samen met partners.

273
deelnemende 
gemeenten

2.154
deelnemende scholen 

(BaO + SO)

1.895
basisscholen 

259
secundaire scholen

Nieuw: fotowedstrijd 

100 scholen 
(20 per provincie) wonnen 
een mooi sportpakket. 

Vlaanderen
is onderwijs & vorming 
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Natuurgebonden 
bewegingsactiviteiten
MOEV organiseert natuurgebonden bewegingsactiviteiten tijdens de lesuren in 
elke provincie, eventueel in samenwerking met partners.
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26.282 lln
lager onderwijs

31.838 lln
secundair onderwijs

336
organisaties

331
organisaties

374
scholen

204
scholen
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Piraten in de betoverde 
wildernis
• 3.060 leerlingen van de eerste graad 

lager onderwijs

• 9 dagen in juni 2019 op 3 locaties 
(domein Sport Vlaanderen Hofstade, 
provinciedomeinen Huizingen en 
Kessel-Lo) 

• halve dag activiteit 

• 6 verschillende standen; thema’s 
ondergedompeld in de piratenleef -
wereld (piratendans, zoektocht, 
luchtstructuur, roverspel, loopspelen,…) 

Strategische 
doelen



Activiteiten buitengewoon onderwijs
MOEV organiseert activiteiten specifi ek voor leerlingen van het buitengewoon 
onderwijs voor alle types (uitgezonderd type 5). 
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183
organisaties

20
inclusieve/integratie

156
unieke scholen

17.030
leerlingen

Omnisportdagen 
Buitengewoon onderwijs 
in Park Spoor Noord 
Antwerpen
Op de vernieuwde Antwerpse Omni-
sportdagen maakten 300 leerlingen 
(types 1, 3, 8 en 9) kennis met BMX, korf-
bal, atletiek en judo. Extra bewegings-
momenten beleefden ze op de springkas-
telen. MOEV realiseerde deze activiteit
dankzij de goede samenwerking met
plaatselijke sportclubs en diverse part-
ners (Recreas, AP Hogeschool, de sport-
afdelingen van BISE Mechelen en Lyceum
Linkeroever). 
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SBSO De Varens organiseerde in samen-
werking met MOEV in februari 2019 een 
sportdag voor een 100-tal leerlingen van 
het buitengewoon onderwijs (type 2 en 4)
en leerlingen van het buitengewoon 
secundair onderwijs OV1. 

20 bewegingsopdrachten daagden leer-
lingen uit om hun motorische vaardigheden 
te verbeteren. Iedere opdracht moest voor 
iedereen haalbaar, uitdagend en plezierig 
zijn. Dit was mogelijk door de voorziene 
aanpassingen en di� erentiaties.

Omnisportdag in SBSO ‘De Varens’ in Sint-Andries

Strategische 
doelen



Aanbod voor en na de lessen -  
woensdag, MOEV-Dag
Op woensdagnamiddag organiseert of ondersteunt MOEV een gevarieerd aanbod 
van recreatieve activiteiten en evenementen voor elke graad van het basis- en het 
secundair onderwijs. Dit gebeurt op lokaal en bovenlokaal niveau en zoveel moge-
lijk in samenwerking met partners. Het lokale karakter staat centraal omwille van 
de duurzaamheid en de makkelijke bereikbaarheid.
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1.356
organisaties

1.617
unieke scholen

199.273
deelnemers

354
 i.s.m. club of 

federatie 

234
i.s.m. 

sportdienst 

367
organisaties

476
unieke scholen

31.471
deelnemers

50
 i.s.m. club of 

federatie 

46
i.s.m. 

sportdienst 

Basisonderwijs

Secundair onderwijs 

Initiatief speciaal voor meisjes: Girls Soccer
Laagdrempelig 3 vs.3 voetbaltornooi voor meisjes uit het secundair onderwijs. 
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Piramidale competities en open kampioenschappen

536
provinciale 
organisaties

708
unieke scholen

20.821
leerlingen

73
 i.s.m. club of 

federatie 

13
i.s.m. 

sportdienst  

17
Vlaamse 

organisaties

Atletiek outdoor, veldloop, zwemmen, atletiek indoor, judo, 
wielrennen, veldrijden, oriëntatielopen, basketbal, handbal, 
voetbal, volleybal, zaalvoetbal, minivoetbal, ...

Strategische 
doelen



Aanbod na de lesuren – 
Brede school met sportaanbod
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Multimove
• specifi ek voor kinderen van 3 tot 8 jaar
• focus op algemene ontwikkeling van 

vaardigheden
• uitdagende bewegingssituaties met 12 

fundamentele bewegingsvaardigheden
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Sportsnack
• voor leerlingen lager onderwijs 
• wekelijkse naschoolse bewegings- 

en sportlessen (sportieve 
naschoolse opvang)

• in 386 basisscholen 
• 18.737 leerlingen
• bewegingsthema’s: 

balvaardigheden, vlot en behendig 
bewegen, ritmisch en expressief 
bewegen en sport- en spelvormen

SNS-pas
• voor leerlingen secundair onderwijs
• 30 weken sporten bij lokale 

sportactoren 
• 13.374 leerlingen - groei van 12%
• populair: fi tness, zwemmen, 

schaatsen, squash 
• nieuwe SNS-app: makkelijk 

inchecken op activiteit, eenvoudige 
deelnameregistratie

Strategische 
doelen





MOEV in 2019
MOEV werkt samen 
met partners 

59
Meer MOEV 
op school

MOEV ondersteunde 
heel wat scholen

Beweeg-
aanbod

PartnersStrategische 
doelen



Samenwerking partners 
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Sport Vlaanderen 
•  Regelmatig bilateraal overleg op Vlaams 

Bureau Schoolsport 

•  Ontwikkeling tool ‘Sport beweegt je school 2.0.’

•  Projectoproepen:  ‘Naschools sport- en 
bewegingsaanbod’, ‘Naschools openstellen 
schoolinfrastructuur’

•  Campagnes: ‘Breng je sportclub naar school’,  
‘Ook na de bel beleef je meer’

•  Activiteiten: Vlaamse veldloopweek voor 
scholen, Sportprikkels, Sportsterrendagen, 
Survival Trophy

•  Brede school met sportaanbod: 
Multimove, Sportsnack en SNS-pas Multimove, Sportsnack en SNS-pas 

•  Organisatie van halfjaarlijks infomoment voor 
lokale besturen samen met ISB

•  Waarnemer Raad van Bestuur MOEV 
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Vlaams Instituut Gezond Leven 
(binnen kadermethodiek ‘Gezonde school’)
• Ontwikkeling tool ‘Sport beweegt je school 2.0.’
• Implementatie bewegingsbeleid in setting onderwijs

Strategische 
doelen
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Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC)
•  Structurele samenwerking tussen VGC en 

MOEV voor de Brusselse schoolsport. 

•  Ontwikkeling activiteiten voor Brusselse 
scholen: Vlaamse veldloopweek voor scholen, 
Brussels kampioenschap veldlopen 
(i.s.m. Crosscup), Kleutertuinen, 
Zwemwedstrijden/instuiven, Meester op de 
fi ets/Meester op de loopfi ets, Powerplay 
Soccer tornooi, …

Brusselse veldlopen: 
De voor 2019 gezamenlijke 
doelstelling van MOEV en 
VGC om elke Brusselse 
school de kans te bieden om 
zich aan te sluiten bij een 
veldloop is geslaagd. We 
organiseerden 11 veldlopen 
op verschillende locaties in 
Brussel. 

Brussels 
Powerplaysoccertornooi:
MOEV organiseerde samen 
met VGC het indrukwekkende 
‘Powerplaysoccertornooi’ voor 
leerlingen van het gewoon en 
buitengewoon basisonderwijs 
en het buitengewoon secundair 
onderwijs. Een aantrekkelijke 
voetbalactiviteit waar 
verschillende culturen samen 
sporten. 
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Vlaanderen
is onderwijs & vorming 

Departement Onderwijs en Vorming
•  Sensibilisatiecampagne ‘Bewegen naar de zon’

•  Studiedag ‘Beweging werkt’

•  Projectoproep ‘Bewegingsvriendelijke en 
gedeelde schoolspeelplaatsen’

Andere partners gekoppeld aan de 
projectoproep gedeelde speelplaatsen: 
• Departement Jeugd, Cultuur en Media 

• De Ambrassade 

• Kind en Samenleving 

• GoodPlanet 

Strategische 
doelen
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BVLO
•  Vertegenwoordiging in Raad van Bestuur van 

MOEV 

Energy Lab
•  Vernieuwd project ‘The Daily Mile’ in het 

basisonderwijs

G-Sport Vlaanderen vzw en 
Parantee-Psylos
•  Samenwerking i.k.v. ontwikkeling 

gemeenschappelijke activiteiten 

•  Samenwerking i.f.v. doorstroming naar clubs 
van leerlingen met een beperking 

ISB
•  Organisatie van halfjaarlijks infomoment voor 

lokale besturen samen met Sport Vlaanderen

•  Projectoproepen: ‘Naschools sport- en 
bewegingsaanbod’, ‘Naschools openstellen 
schoolinfrastructuur’

•  Activiteit: Vlaamse veldloopweek voor scholen 

•  Implementatie leerlijn zwemmen/zwembrevetten 

•  Vertegenwoordiging in Raad van Bestuur 
MOEV
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Mobiel 21
•  Activiteit ‘Meester op de fi ets’ samen met 

Mobiel 21, VIAS, het startbanenproject VEVE 

Ouderkoepels 
•  Praktijktafel ‘Hoe ouders 

bondgenoten maken?’ 
op de MOEV-Apotheose 

Pedagogische begeleidingsdiensten
•  Uitwisseling van info en afspraken rond 

schoolondersteuning en begeleiding 
van scholen rond de uitbouw van hun 
bewegingsbeleid. 

Sportamundi vzw
•  Oriëntatietool Sportkompas  

Vlaamse scholierenkoepel 
•  5 vormingen georganiseerd ‘Inspraak op 

school: mag het wat meer zijn?’

•  Traject ter voorbereiding van nog te publiceren 
tool ‘Participatiescan’

Strategische 
doelen
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vzw Tolbo
•  Samenwerking i.k.v. ontwikkeling mobiele 

applicatie om leerkrachten te ondersteunen 
bij de begeleiding van leerlingen met een 
beperking. 

VSF
• Vertegenwoordiging in Raad van Bestuur MOEV

Samenwerking federaties 



Cycling Vlaanderen - Kidz On Weelz
Scholen die dit uitdagende fi etsparcours op hun 
speelplaats willen, kunnen contact opnemen 
met MOEV. Er is veel aandacht voor zowel 
fi etsvaardigheid, veiligheid én fun.
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Vlaamse Hockey Liga - Hockey2School 
Dit project promoot de hockeysport op school
op een laagdrempelige manier. Met het materialen -
pakket leren leerkrachten de sport aan hun 
leerlingen aan op een kindvriendelijke, speelse 
manier. Scholen die dit materialenpakket willen 
ontlenen, kunnen hiervoor terecht bij MOEV.
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