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OPENBLOEIEN door te BEWEGEN 

Een uitdaging voor de school,
Een investering in de toekomst!
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BROODNODIG ?

Kinderen en jongeren dagelijks:

om de gezondheidsnorm te behalen

(kleuters 3 uur per dag lichaamsbeweging van alle mogelijke 
intensiteitsniveaus)

60’ bewegen
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www.sportbeweegtjeschool.be www.schoolsport.be* De Ridder K. Rapport 3: Lichaamsbeweging en sedentair gedrag. Samenvatting van de onderzoeksresultaten. In: Lebacq T 
& Teppers E (ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. WIV-ISP, Brussel, 2016.

Feiten

Behalen de norm:

• 96 % van de kleuters
• 48 % van de kinderen 6-9 jaar
• 29 % van de adolescenten 10-17 jaar

= slechter dan internationaal gemiddelde  

leeftijd   =     activiteit
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Bewegen = winnen aan gezondheid

Voldoende beweging = POSITIEF effect op:
A. Fysieke gezondheid
B. Psychisch welbevinden
C. Sociaal functioneren

VANDAAG  en MORGEN
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Fysieke gezondheid - VOORDELEN

1.Verbeteren basiseigenschappen (uithouding, kracht, lenigheid, 

coördinatie en snelheid)
2.Bewegingsvaardigheden ontwikkelen
3.Goede lichaamshouding ontwikkelen
4. Stevigere botten, soepelere gewrichten en sterkere spieren 
5. Positief effect op fitheid en energiepeil 
6. Positief effect op het afweersysteem (minder kans op allerlei 
aandoeningen)
7. Betere werking spijsvertering   
8. Betere gewichtshandhaving en minder overgewicht
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Psychisch welbevinden - VOORDELEN

1.   Plezier van bewegen ontdekken
2.   Grenzen leren kennen
3.   Beter zelfbeeld en zelfbewustzijn
4.   Hoger welbevinden
5.   Beter concentratievermogen
6.   Beter bestand tegen stress en depressie
7.   Betere schoolprestaties
8.   Minder schoolverzuim
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Sociaal functioneren - VOORDELEN

1. Leren omgaan met anderen 
2. Leren samenwerken
3. Leren beheersen van emoties
4. Leren winnen en verliezen
5. Eerlijk zijn en fair play
6. Verantwoordelijkheid ontwikkelen
7. Minder antisociaal (pest-) gedrag
8. Minder delinquentie
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Besluit

Beweging =  levert zeer veel gezondheidsvoordeel
=  levenskwaliteit
=  leerwinst

Belangrijk voor VANDAAG en MORGEN! 
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Een fitte, gezonde en veilige levensstijl  
bijbrengen vanaf  jonge leeftijd!

Scholen kunnen hierbij helpen! 
 Bereiken alle Vlaamse leerlingen
 Geschoold en gemotiveerd personeel 
 Mogelijkheden tot samenwerkingsverbanden
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Sport beweegt je school

Opbouw vertrekt vanuit 
de brede definitie van 

gezondheid en 
gezondheidsbevordering 
in het Vlaamse onderwijs 
ingebed in dagdagelijkse 

schoolleven.
www.gezondeschool.be
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PROCESMATIGE werkwijze volgens  

structurele 
integrale aanpak
geïntegreerde

-> om een kwalitatief bewegings- en sportbeleid 
te ontwikkelen 
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structurele aanpak = bouwsteen BELEID

via PDCA-cyclus randvoorwaarden

1.  uitgangspunt is eigenheid van de school 
2.  vertrekt van wat er op school al gebeurt 
3.  op eigen niveau voldoende tijd en aandacht besteden

aan de diverse stappen
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Instrumenten : toepassing in de praktijk
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integrale aanpak = bouwsteen AANBOD

= aanbod van beweging en sport 

voor  
tijdens (buiten de les LO)
tussen 
na de lessen 

-> geen ad hoc activiteiten 
-> aandacht voor integratie in dagdagelijkse (school)leven 
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BOUWSTEEN: AANBOD

VOOR

Actieve 
verplaatsing

Sportieve opvang 
-niet-
gestructureerd
bewegingsaanbod

TIJDENS TUSSEN NA

inspiratiebox inspiratiebox inspiratiebox inspiratiebox

Waar en 
wanneer kan ik 
als leerkracht 
boodschappen 
rond beweging 
en sport geven
(buiten de les 
L.O.)?
Lang stilzitten 
beperken
Bewegingstussen
-doortjes

= vrije 
momenten 
bewegend
sportief invullen 

Woensdag-
namiddag

Aanbod 
onmiddellijk na 
de lessen

Doorstroming 
naar sportclub
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geïntegreerde aanpak = bouwsteen FOCUS

afstemming met andere referentiekaders
n gezondheidsbeleid 
n zorg- en leerlingbegeleiding 
n duurzaamheid
n mobiliteit
…

samenwerking beogen met schoolnabije en schoolexterne partners. 
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BOUWSTEEN: FOCUS

FIT 

Wat is fysieke fitheid? 

Gezondheidsnorm                              
(60’lichaamsbeweging/
dag)

Welke maatregelen kan 
een school nemen om 
60’ maximaal te 
integreren? 

FAIR FUN

inspiratiebox inspiratiebox inspiratiebox

Wat bedoelen we met 
Fair play?

Respect

Gelijke kansen

Duurzaamheid

Inzetten op:

Diversiteit
Plezierbeleving
Veilig en positief           

bewegen/sporten
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Online ondersteuning via website  

www.sportbeweegtjeschool.be

->  leidraad  voor scholen
->  instrumenten: checklist, inspiratieboxen, monitoring
->  e-berichten ‘Sport beweegt je school’ naar profielgroepen

Kadermethodiek + website ‘gezonde school’ 

Schoolondersteuning
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Contactmomenten op bovenschools verband
-> SVS-kernwerking

->   kern- / startvergaderingen -> intervisiemomenten -> deskundigheidsbevordering 

Contactmomenten op schoolniveau
->  enkel op vraag van de school 
->  aanvraagmodule via de 

website www.sportbeweegtjeschool.be
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