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MOEV wil kinderen en jongeren via de scholen stimuleren om 
voldoende te bewegen, te sporten en minder te zitten.

Leerkrachten faciliteren om beweging in hun lessen te integreren en lang zitten te onderbreken

Scholen ondersteunen om een kwaliteitsvol bewegings- en sportbeleid uit te bouwen

Alle leerlingen in de onderwijscontext aantrekkelijke bewegings- en sportkansen aanbieden

Een aanbod van bewegings- en sportactiviteiten binnen én buiten de lesuren

Educatieve materialen m.b.t. beweging en sport in de onderwijscontext aanreiken
Deskundigheidsbevordering voorzien

Beleidstool(s) voor scholen aanreiken (zoals Sport Beweegt Je School)
Advies op maat en coaching van scholen
Faciliteren van bewegingsvriendelijke omgeving & infrastructuur

Scholen en leerkrachten kunnen bij MOEV terecht met al hun vragen over beweging en minder zitten in de onderwijscontext
Beleidsondersteuning via monitoring en advies aan overheid en derden







Voordelen van meer bewegen en minder zitten



‘HOEVEEL MOET IK BEWEGEN VOOR MIJN GEZONDHEID?’ 

De nieuwe aanbevelingen staan op www.gezondleven.be/meer-beweging
https://www.gezondleven.be/nieuws/hoeveel-moet-ik-bewegen-voor-mijn-gezondheid-gezond-leven-
licht-toe-op-basis-van-nieuwe-who-aanbevelingen

http://www.gezondleven.be/meer-beweging
https://www.gezondleven.be/nieuws/hoeveel-moet-ik-bewegen-voor-mijn-gezondheid-gezond-leven-licht-toe-op-basis-van-nieuwe-who-aanbevelingen


Wat beïnvloedt het zit- en beweeggedrag?

Op welke aspecten kan je als school een invloed hebben?

Kinderen 
groot deel van de dag op school 
boodschap school = belangrijk

Bewust leren omgaan met…
Bewust leren kiezen voor…

GEDRAGSVERANDERING 

3 voorwaarden Coachende rol leerkracht LO



Beweging tijdens de lessen

Extra bewegings- en sportmomenten 

Bewegingsvriendelijk lesgeven

• Dynamische inrichting

• Bewegend leren - actieve werkvormen

• Bewegingstussendoortjes

BEWEGINGSVRIENDELIJK

LESGEVEN



Klaslokaal flexibele leeromgeving

Ruimtes krijgen hoeken en plekken, deuren worden openingen

• Dynamisch zitten: zitballen, zitkussen, balanceerkrukken,…

• Haal stoelen weg en plaats hogere tafels

(vb. verhogen met bed blocks)

• Statafels

• Schildersezels

• Hangplanken op verschillende hoogtes

• Hellend werkblad

Dynamische klasinrichting
De beste 

houding is 
de 

volgende 
houding



Een dynamische 
inrichting nodigt 
uit tot bewegen 
en minder zitten





Een andere klasinrichting vraagt :

Enkele tips:

• informeren en sensibiliseren
• andere afspraken 
• een aanmoedigende sfeer - inspraak en betrokkenheid
• om als leerkracht een voorbeeldrol op te nemen

• laat rechtstaan als leuk ervaren
• bied keuzemogelijkheden aan
• vermijd verplichtingen
• doe dit stap voor stap en in team



◦ Bewegingstussendoortjes

• Eenvoudige korte leuke oefeningen

• Geïntegreerd als break ( timing )

Stilzitten 
onderbreken

concentratie 
aanscherpen

tegemoet komen 
aan natuurlijke 

bewegingsdrang



TIJD om te ……

en

Klap je gelijk



◦ Bewegend leren – binnen én buiten – als ondersteuning van het leerproces

• Leerinhouden op een bewegende manier inoefenen/automatiseren – actieve werkvormen

• Leerinhouden in het echt ervaren en zichtbaar maken d.m.v. beweging

stilzitten 
onderbreken 

en meer 
bewegen

alle 
zintuigen

verhoogde 
motivatie



• Gangen/trappen/muren

• Polyvalente ruimte

Deuren worden openingen…



Bewegingsvriendelijke speelplaats

= plek die uitnodigt om te bewegen

Outdoor learning biedt veel kansen tot onderzoekend, zintuiglijk en ervaringsgericht leren.

Speeltijd = speelomgeving

Speelplaats = leeromgeving

CENTRALE ROL
SPEELPLAATS



Alle beschikbare buitenruimtes

‘We gebruiken de buitenomgeving 

om het curriculum te versterken.’



Inspirerende voorbeelden





Extra beweging op 
school
• beweegpad

• bewegingstussendoortjes

• one mile a day (verschillende 
versies)

• renovatie speelplaats
• meer speelhoeken

• buiten-lesgeef hoek

• fietspad kleuters



Extra beweging op 
school
• middagsport

• challenge van de week

• spel van de week

• winkeltje met spelmateriaal

• sport na school

• fit-o-meters

• yoga 1L



GOAL-project

• Samenwerking met stad Antwerpen 
& MOEV Antwerpen
• Gezonde voeding

• Meer beweging op school



Studiedag Vital Schools





Terugblik naar 4 schooljaren terug

• Streefdoel
• 2 zitballen per klaslokaal

• gebruik van hoge tafels

• bewegingstussendoortjes

• (klas)ruimte anders benutten



Omgevingsinterventie 
richting VZ/TBZ
• lokaal ingericht in zones

• keuzevrijheid zitten

• bewegingstussendoortjes

• rechtstaande praktijkoefeningen



Draagvlak school / 
collega's
• proefproject was een succes 

(mond-aan-mond reclame)

• leerkrachten LO zijn 
aanspreekpunt

• voor elke ruimte/vak bekijken wat 
mogelijk is

• creativiteit en inspiratie binnen 
werkgroep zoeken



Afspraken schoolteam

• gezondheidsthema's verticaal en 
horizontaal verankeren

• afstemming tussen verschillende 
collega's

• Lokaal inrichten = vrijheid

• niemand dwingen tot participatie

• Velen zijn er al mee bezig zonder 
het te beseffen



• niet ieder idee wordt een succesverhaal

• niet elke klasgroep staat positief tegenover de initiatieven

• elke klasgroep is anders

Trial and error



Wat doen jullie al?



• filmpje bewegingsdriehoek

• tips, tips, tips

• online zittest

• folder, affiches, infograpics

• steekkaarten

• stretchoefeningen

• correct tillen en houding

• e-learning

• …

Materialen op Gezondleven.be



PhotoVoice

Beweeg- en zittest

Informatiedossiers



• Kennis, vaardigheden en attitudes

• Verticale en horizontale integratie onderwijs

• Afstemming tussen leerkrachten

→ welke leerinhoud in welk leerjaar in welke vakken?

• Niet enkel de leerkracht LO maar alle 
leerkrachten



Breng de leerlingen op een  actieve manier meer kennis bij over het thema 
‘bewegen en minder zitten’



OKI DOKI 



https://www.vitalschools.be/nl/actieve-werkvormen/?Onderwijsniveau=Lager&Leergebied=&Plaats=&Intensiteit=&ICT=&page=2




Hup Jules! en Hop Pompom! (uitgeverij Zwijsen)

https://www.uitgeverijzwijsen.be/hupjules
https://www.uitgeverijzwijsen.be/hoppompom








Beweegbuddy









ONDERSTEUNING NODIG?

Bedankt!


