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Naam

Locatie 

gefeliciteerd! Jij bent uitgekozen om beweegcoach te worden. Dit betekent dat jij jullie 
locatie(s) gaat ondersteunen om een Lekker Fit! locatie te gaan worden en te blijven.  
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Waarom Lekker Fit!?
rotterdam Lekker Fit! is een programma van de gemeente rotterdam om rotterdamse 
kinderen fitter te maken. Fitte kinderen zitten lekkerder in hun vel, doen beter mee en blijven 
ook in de toekomst vaak gezonder. Samen met de ouder zorgt een Lekker Fit! 
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf voor een gezonde leefstijl bij het kind. een kind dat van 
kleins af aan gezonde gewoontes aanleert, heeft daar nu én later veel profijt van. In 
Rotterdam heeft één op de vier kinderen en jongeren matig tot zeer ernstig overgewicht. In 
sommige wijken is dit zelfs bijna één op twee. Gemiddeld is dit meer dan in de rest van 
Nederland. rotterdam Lekker Fit! pakt dit probleem aan met gerichte interventies op gebied 
van voeding en beweging. onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. We onderzoeken de 
effectiviteit van verschillende programmaonderdelen en behouden wat werkt. Zo bepalen we 
onze koers. 

Lekker Fit! in het kort
•  In 2005 startte het programma met een interventiemix met beweeg- en 

voedingscomponenten 
•  De helft van de Rotterdamse basisscholen is inmiddels Lekker Fit! 
•  Een derde van de scholen in het voortgezet onderwijs in Rotterdam is Lekker Fit!
•  Er zijn medio 2013 45 Lekker Fit! kinderdagverblijven en –peuterspeelzalen. Dit aantal is 

groeiende. 
•  Ruim 100 ‘gymleraren nieuwe stijl’ zetten zich in voor meer en beter beweegonderwijs

Op de Lekker Fit! scholen… 
•  Is de middelomtrek en het BMI van de leerlingen minder sterk toegenomen dan op 

andere scholen
•  Is het uithoudingsvermogen van de kinderen verbeterd
•  Bewegen kinderen meer
•  Is de trend in de toename van overgewicht afgevlakt
•  Doen kinderen met veel plezier mee aan de sportactiviteiten

Rotterdam JOGG Stad
Sinds november 2010 is Rotterdam als één van de eerste steden aangesloten bij het 
landelijke programma Jongeren op gezond gewicht (Jogg). Jogg maakt gebruik van een 
community-based aanpak om overgewicht tegen te gaan. De hele gemeenschap in de wijk 
of stad wordt betrokken om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en 
aantrekkelijk te maken. Met behulp van de JOGG-methode kunnen we Lekker Fit! nog 
effectiever en duurzamer maken: belangrijke spelers worden met elkaar verbonden, kennis 
wordt gedeeld, en de verantwoordelijkheid voor een fitte Rotterdamse jeugd wordt breed 
gedragen.  

Lekker Fit! kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
Het project Lekker Fit! 0-4 jaar is onderdeel van Rotterdam Lekker Fit! en bereikt kinderen 
voordat ze naar school gaan. De beste manier om de kinderen van 0-4 jaar en hun ouders 
structureel te bereiken is via het kinderdagverblijf de peuterspeelzaal of het centrum voor 
Jeugd en gezin (cJg). benadering van ouders in een niet structurele setting is weinig 
effectief gebleken. Vandaar dat gekozen is voor een aanpak via kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen en is het cJg actief betrokken in het project. De aanpak op de 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen sluit aan bij de aanpak op de Lekker Fit! scholen.

Je kunt veel informatie vinden op www.rotterdamlekkerfit.nl 
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er is een speciale button voor de kinderopvang.

Het programma voor 0-4 jaar voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bestaat uit de 
volgende onderdelen:

Algemeen 
• Lekker Fit! lijst. Startmeting locatie
Bewegen
• Beweegtraining voor pedagogisch medewerkers (incl. training beweegcoach)
• Lekker Fit! activiteiten in het VVE programma
• Een beweegbak
Voeding
• Smakelijke Moestuin
• Spelen van een voedingsspel met een diëtist. 
Optioneel zijn:
• Lekker Fit! trakteren 
• Lekker Fruit!
• Water
• Voor het kinderdagverblijf is er aandacht voor afgekolfde melk
Voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen, zie het werkboek van de 
teamtraining.

En nu aan de slag!.....

Lekker Fit! voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen moet ervoor zorgen dat gezond gedrag gewoon wordt 
voor de 0-4 jarigen. 

Pijlers:
1.   Actief bewegen
  Verhogen aantal beweegmomenten en verhogen kwaliteit beweegmomenten.
2.   Lekker en gezond eten
  Verbeteren kwaliteit van eet (en drink) momenten op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
3.   Smaakontwikkeling (groente en fruit)
  De kinderen vanaf zes maanden eten verschillende soorten groenten en fruit en pedagogisch medewerkers 

kunnen begeleiden hierin. 
4.   borstvoeding (alleen voor kinderdagverblijven)
  een kinderdagverblijf is borstvoedingsvriendelijk (barrières om afgekolfde melk mee te geven worden 

verminderd).
5.   Ouderbetrokkenheid
  Pedagogisch medewerkers en locatiemanager gaan in gesprek met ouders over Voeding en beweging 

(dagelijks bij halen en brengen maar ook via bijeenkomsten).
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Opdracht 1
Je hebt twee post-its gekregen. Schrijf op één wat je komt halen tijdens deze bijeenkomsten 
(wat wil je leren) en op de andere wat je komt brengen (wat kunnen we van jou leren). Je 
vertelt deze antwoorden straks voor de groep.

Opdracht 2
Bespreek in tweetallen wat je vindt van de volgende taken voor de beweegcoach:
• collegae enthousiasmeren en coachen op het gebied van Lekker Fit!
• beweegactiviteiten ontwikkelen zowel voor binnen als buitenspelen
• beweegactiviteiten koppelen aan thematisch werken
• beweegactiviteiten koppelen aan het VVE programma
• inventariseren van de verbeterpunten op het gebied van dagelijks bewegen en deze   

oplossingsgericht benaderen
• een beweegplan ontwikkelen, introduceren  en uitvoeren voor de eigen groep  en  locatie  

en/of gehele organisatie 
• samenwerking met leidinggevende op gebied van Lekker Fit!
• intercollegiale samenwerking met beweegcoaches van de verschillende locaties binnen  

de organisatie
• het dagelijks bewegen koppelen aan het pedagogische beleid van de organisatie
• het adviseren over de inrichting van groeps-en buitenruimtes 
• organiseren van beweegbakken en aanschaf van beweegmateriaal in de context van  

Lekker Fit!
• meedenken en tekst aanleveren voor in de nieuwsbrief, themakrant en op de website  om  

ouders te  informeren over bewegen met kinderen
• het betrekken van ouders op gebied van Lekker Fit!
• het organiseren en uitvoeren van een ouderavond of themabijeenkomst over bewegen

Voor welke taken heb je input nodig?
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Alles nog even op een rijtje!
1.  In het Lekker Fit! programma zorg je ervoor dat de helft van de overgangsmomenten 

verrijkt wordt met een beweegmoment van ongeveer 3 minuten.

2.   Jullie doen mee aan het Lekker Fit! programma en dan is het de bedoeling dat je de 
kinderen op een hele dag 30 minuten intensieve beweegactiviteiten aanbiedt. 

  Dat wil zeggen; de hartslag van de kinderen moet echt omhoog gaan. Je kunt de tijd ook 
anders verdelen als het maar 30 minuten is. Voor een peuterspeelzaal is het dan 15 
minuten. 

3.   Lekker Fit! is elke dag naar buiten of anders het bewegen te compenseren door binnen 
extra te bewegen in bijv. een gymzaal, de hal of in de gang. 

  Op een kinderdagverblijf doe je, tijdens het buitenspelen samen met alle kinderen  
minimaal 10 minuten Lekker Fit! beweegactiviteiten.

  Op een peuterspeelzaal doe je buiten samen met alle kinderen minimaal 5 minuten 
Lekker Fit! beweegactiviteiten per dagdeel.

Achtergrond van het Lekker Fit! 0-4 jaar project
Hieronder de factsheet van het onderzoek dat  de GGD Rotterdam-Rijnmond in 2010/2011 
uitvoerde. Deze bevindingen zijn aanleiding geweest om Lekker Fit! uit te breiden naar de 
jongere doelgroep 

Preventie van overgewicht begint al bij peuters
Recent onderzoek wijst uit dat een snelle gewichtstoename tussen met name het 2e en 6e 
leeftijdsjaar een belangrijke voorspeller is voor overgewicht op volwassen leeftijd. Daarnaast 
voorspelt het eet- en beweegpatroon tijdens de kinderjaren het eet- en beweegpatroon 
tijdens de adolescentie en volwassenheid. Voorkomen van overgewicht is beter dan gene-
zen. Uit gegevens van de Fitmeter en de Jeugdmonitor rijnmond blijkt dat het percentage 
kinderen dat in groep 2 en 3 reeds overgewicht heeft aanzienlijk is. Uit gegevens van 
kinderen op Lekker Fit! scholen lijkt het percentage kinderen met overgewicht dat in de 
onderbouw instroomt steeds hoger te worden. er is dan ook alle reden om te kijken hoe de 
situatie bij jongere leeftijdsgroepen is en aan welke voorwaarden een interventie voor 
jongere kinderen moet voldoen. in deze factsheet worden de resultaten besproken uit een 
onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond over dit onderwerp.

Cijfers overgewicht Rotterdam
Ongeveer 5% van de Rotterdamse bevolking is 0 tot 4 jaar. Volgens de Jeugdmonitor 
Rijnmond heeft 12% van de peuters in Rotterdam overgewicht of obesitas (extreem overge-
wicht). Overgewicht komt iets vaker voor bij meisjes (13%) dan bij jongens (12%). Het 
percentage overgewicht en obesitas is het hoogst in de deelgemeenten kralingen en 
Feijenoord (beiden 16%).

Verschillen naar etniciteit
In figuur 1 is te zien dat in vergelijking met peuters uit andere etnische groepen, meer 
peuters van Marokkaanse en Turkse herkomst overgewicht en obesitas hebben. 

Leefstijl
Uit de gegevens van de Jeugdmonitor blijkt dat er twee leefstijlgedragingen zijn die samen-
hangen met overgewicht, namelijk: 
1. peuters die niet iedere dag groente eten hebben een grotere kans op overgewicht;
2. peuters die meer dan een uur per dag televisie kijken hebben een grotere kans op 

overgewicht 

Cijfers leefstijl Rotterdam
Bijna de helft van de peuters uit Rotterdam (45%) eet niet elke dag groente en meer dan de 
helft van de peuters uit Rotterdam (56%) kijkt meer dan een uur per dag televisie.
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Figuur 1. Percentage overgewicht naar etnische herkomst

Uit de gegevens blijkt dat er voldoende aanleiding is om preventieve interventies voor 
overgewicht ook op de 0-4 jarigen te richten. Naar aanleiding van literatuuronderzoek en 
gesprekken met leidsters van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, ouders, 
samenwerkingspartners en experts zijn aanbevelingen over de uitvoering van een Lekker 
Fit! peuteraanbod geformuleerd.

Opvanginstellingen
Negentig procent van alle in rotterdam wonende driejarigen bezoekt een kinderdagverblijf 
of peuterspeelzaal. Deze opvanginstellingen zijn dus een goede ingang om een groot 
percentage van de jonge kinderen te bereiken. Voorlichting aan leidsters van 
opvanginstellingen is van belang om zo ook bij hen de bewustwording van het belang van 
gezonde voeding te vergroten. 

Beleid opvanginstellingen
Hoewel op alle geïnterviewde kinderopvang- en peuterspeelzaallocaties de regel ‘minimaal 
1 keer per dag buiten spelen’ geldt, voeren de opvanginstellingen nog geen eenduidig beleid 
omtrent voeding. Door implementatie van een structureel voedingsbeleid, kan 
gezondheidswinst behaald worden. Daarnaast zou bekeken moeten worden of het 
bestaande beweegbeleid afdoende is.
 
Interventies
Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat de beste resultaten te verwachten zijn als  er 
interventies vanuit meerdere invalshoeken worden aangeboden: zowel gericht op het kind, 
als op de ouders en de leidsters. hierbij moet naast gezonde voeding (bijvoorbeeld elke dag 
groente), beweging en het reduceren van inactiviteit (bijvoorbeeld televisie kijken) de 
aandacht krijgen. bestaande voedingsinterventies zijn vaak alleen gericht op Nederlandse 
ingrediënten, er zal meer rekening gehouden moeten worden met verschillende culturen. 
het bestrijden van overgewicht is een zaak van lange adem. aandacht voor de structurele 
inbedding van de interventies in de dagelijkse praktijk is dus belangrijk.
 
Hoe verder?
op basis van het onderzoek en gesprekken met diverse partijen is gekozen voor het 
gezamenlijk ontwikkelen van een aanpak voor 0-4 jarigen. Kinderopvanginstellingen, 
bedrijven, partners in de wijk, Centra voor Jeugd en Gezin en de gemeente (GGD, JOS, 
SenR) werken samen aan een aanpak die er voor zorgt dat kinderen in de leeftijd van 0-4 
jaar een gezonder voedings- en beweegpatroon krijgen aangeleerd. 
Bron: www.rotterdamlekkerfit.nl 
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In gesprek met leidinggevende
om Lekker Fit! goed te kunnen borgen op jullie locatie heb je de samenwerking met je 
leidinggevende nodig. ga voordat je aan de slag gaat als beweegcoach in gesprek met je 
leidinggevende. Zo weet je precies wat jullie van elkaar kunnen verwachten.

Opdracht 3
ga met je leidinggevende in gesprek over hoe jullie/jouw rol als beweegcoach vorm gaan 
geven. Wat verwacht jij van je leidinggevende? Waar zou je ondersteuning in willen? Schrijf 
van te voren je punten op zodat je kunt checken of je alles besproken hebt. Neem de taken 
van de beweegcoach op pagina 2 goed door. Wat verwacht je leidinggevende van jou?
Schrijf hieronder een kort verslagje van het gesprek. Wanneer hebben jullie een evaluatie of 
voortgangsgesprek gepland?
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Communiceren voor beweegcoaches
Hoe is jouw professionele houding?
Als beweegcoach geef je adviezen aan collega’s. Adviezen moet je immers op de juist wijze 
formuleren en voordragen. Je wilt als beweegcoach niet alleen kennis overbrengen, maar 
vaak ook Lekker Fit! gedrag stimuleren. Dit betekent meestal een gedragsverandering.

Neem je als beweegcoach de verantwoordelijkheid voor de communicatie met collega’s, 
leidinggevende, ouders etc? Ken je de visie van de organisatie en straal je die ook uit in je 
communicatie? Welke pet draag je? Praat je namens jezelf of namens de organisatie? Jij 
bent het visitekaartje van de organisatie. Voel jij je gelijkwaardig, meer of minder dan je 
collegae of leidinggevende, ouders etc? Praat je zowel in je team als met de leidinggevende 
op een respectvolle en opbouwende manier over andere collega’s en de organisatie? 

Iedereen heeft behoefte om gehoord en gezien te worden, erkenning, respect, acceptatie, 
erbij horen en na waardering te krijgen. in de communicatie betekent dit versterkende 
berichten als: Ik zie je, ik hoor je, ik respecteer je, ik vertrouw je, je bent welkom, je mag hier 
onvoorwaardelijk zijn, je hoort erbij. Voorkom roddelen, richt je op positief samenwerken. 

10  Tips om gedragsverandering te bevorderen: 
1.  Durf jezelf te presenteren als beweegcoach.
2.  Probeer negatieve feedback over jou als beweegcoach om te buigen naar iets positiefs. 

het zegt meer over de ervaringen van de ander dan over jou. benut deze informatie. 
3.  Praat over en zoek met je collega’s naar oplossingen, niet naar problemen. Je helpt een 

collega niet door haar problemen op je schouders te nemen, wel om te helpen bij het 
oplossen. 

4.  Creëer de randvoorwaarden om als gehele team/organisatie meer te bewegen met 
kinderen. 

5.  Leer individuele kwaliteiten van collega’s te zien en te benutten. 
6.  Investeer in je benodigde vaardigheden als coach. Bewustwording kost tijd, mee kunnen 

denken dus ook. 
7.  investeer in draagvlak bij leidinggevenden en management. goed kunnen coachen 

vereist draagvlak. 
8.  Gebruik de kennis en ervaring van je mede-beweegcoaches. Je problemen delen of 

vragen stellen aan een collega is geen zwaktebod. Niet vragen...dat is pas een gemis.
9.  Weet waar je je ontbrekende kennis kunt halen bij derden.
10. Maak gebruik van bestaande netwerken en kennis om je visie als coach te verbreden.

10 Tips om communicatie te bevorderen:
1.  Verwoord je advies volledig.
2.  Geef belangrijke informatie in een rustige omgeving.
3.  Praat niet binnensmonds, articuleer duidelijk.
4.  kijk je collega aan tijdens het geven van advies.
5.  Houd rekening met de ervaringen van je collega in je advies: benoem de voordelen van 

de gebruiker.
6.  ben je ervan bewust dat je lichaam uitstraalt wat je in woord zegt.
7.  Kijk naar de non-verbale reactie van je collega tijdens het uitspreken van je advies.
8.  Luister actief naar het probleem van je collega.
9.  Probeer door het stellen van vragen achter het daadwerkelijke probleem van je collega 

te komen.
10. Gebruik de juiste vragen: open- of gesloten en activerende vragen om de benodigde 

informatie te krijgen.
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Door welke bril kijk je?      
iedereen heeft zijn eigen “gekleurde bril” waarmee hij de wereld waarneemt en inkleurt. 
Deze “bril” wordt gevormd door je ervaringen, opvoeding, normen en waarden, leefomstan-
digheden etc. Eén en hetzelfde woord of situatie kan bij verschillende mensen weer verschil-
lende interpretaties geven. als je je realiseert dat jouw inkleuring niet dezelfde hoeft te zijn 
als die van de ander, dan realiseer je je ook dat misverstanden in de communicatie  snel 
gemaakt zijn. kortom iedereen heeft zijn eigen waarheid!

Communiceer als een OEN en laat OMA thuis en 
je NIVEA-pot ook!
OEN  = Open, Eerlijk en Nieuwsgierig
OMA  = Oordelen, Meningen en Aannames
NiVea = Niet invullen Voor een ander

Non-verbale communicatie  
7% is het gesproken woord de rest is niet gesproken; lichaamshouding, gebaren, 
gezichtsuitdrukking/mimiek en stemgebruik. Maak daar gebruik van in je communicatie. 
Moet je een moeilijke boodschap over brengen? Zorg dat je een sterke uitstraling hebt en 
een krachtige stem; zo komt je boodschap duidelijk over.

Matchen en contact maken      
Afstemmen en spiegelen door middel van houding, gebaren, gezichtsuitdrukking, ademha-
ling, toonhoogte stem, spreektempo, spreekvolume en woordgebruik. Zonder echt contact;  
geen effectieve communicatie. Wie onvoldoende afstemt op de gesprekspartner, mist 
informatie en slaat in het ergste geval de plank volledig mis. Je volledige aandacht op 
iemand richten = gevoel van verbondenheid geven.

Vermijd taalgebruik dat weerstand oproept
Moeten;  gebruik liever: willen
Waarom?;  gebruik liever: hoe kom het dat…
Ja, maar (= nee); gebruik liever: en.
Vermijd altijd, nooit, soms, steeds, vaak, regelmatig (is niet specifiek en to the point)

Oplossingsgericht
Focus in je communicatie naar je collega’s op wat jullie willen bereiken i.p.v. wat er niet goed 
gaat of wat niet mogelijk is. Ben je aan het DIP-pen (denken in problemen) of aan het 
DIM-men (denken in mogelijkheden)? Geef complimenten en richt je op wat er goed gaat.

Plustaal    
richt je je communicatie op wat je wel wilt of op wat je niet wilt? het is effectief om tijdens je 
communicatie te richten op wat je wel wilt. Dit noemen we plustaal. bij mintaal richt je je op 
wat je niet wilt. als je aangeeft wat je niet wilt heeft dit vaak een tegengesteld effect op de 
ontvanger. bijvoorbeeld “Denk niet aan een roze olifant” Waar denk je aan? Juist wel aan 
een olifant! Plustaal is duidelijk en de ontvanger weet wat de zender wil. 
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Opdracht 4
Buig de volgende zinnen om van min-taal naar plus-taal
1 -  Ik zie je helemaal niet meebewegen met kinderen tijdens een beweegactiviteit.
1+

2-  Bij deze Lekker Fit! activiteit beweegt er bijna niemand op 2 kinderen na.
2+

3-  Het is niet goed dat jullie binnen blijven met dit weer.
3+ 

4-  Niet zo lang met de kinderen aan tafel blijven zitten!
4+

Verschillende soorten vragen
Gesloten vragen 
een gesloten vraag begint vaak met een werkwoord.
er zijn drie soorten gesloten vragen: 
1.  ja-nee-vragen   
heb je nog Lekker Fit! activiteiten met de kinderen gedaan?
2. of-of-vragen   
Je hebt de beweegbak niet gebruikt vandaag. Was deze bezet of heb je wat anders gedaan?
3. suggestieve vragen   
Je bent toch niet binnen gebleven omdat het regende?

Open vragen 
Open vragen zijn bijna altijd vragen die beginnen met wie, wat, waar, hoe, wanneer, waarom 
etc. 
• Wanneer ga je met de peuters naar de gymzaal?
• Hoe vaak leggen jullie de baby’s bewust in buiklig?
• Wie ruimt het speelgoed op?

Doorvragen
Doorvragen houdt in dat doorgegaan wordt op hetgeen de gesprekspartner net heeft 
gezegd. Je diept het onderwerp verder uit omdat je het nog niet goed begrepen hebt of 
omdat je er meer van wilt weten. Meestal gebruik je hier open vragen voor.
• Je zegt misschien, waar hangt dat vanaf?
• Wat bedoel je met verschil van mening? 
• Wat maakt dat dit nog lastig voor je is?
• Welke ervaring heb je daarmee?

Activerende vragen
Dit zijn open vragen, waarbij de hersenen geactiveerd worden en daarom zeer goed te 
gebruiken bij coaching. activerende vragen dagen uit om zelf oplossingen te bedenken. 
bijvoorbeeld; Wat valt je op? hoe zou je het anders kunnen doen zodat er meer beweging 
komt in het spel? hoe hebben de kinderen dit spel ervaren? Welk cijfer geef je de beweeg-
activiteit en wat zou je volgende keer veranderen om het een hoger cijfer te geven? Wat zou 
je aan het spel kunnen veranderen zodat iedereen in beweging is?
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Feedback geven
Goed samen werken met collega’s en ouders kan niet zonder feedback. Geen feedback 
geven, terwijl je dat wel zou willen, leidt tot onderlinge irritaties, roddelen en een slechte 
werksfeer.
Voor effectieve feedback op de werkvloer is een pro-actieve houding van ieder teamlid 
nodig. Durf het initiatief te nemen om je collega’s en/of ouders op hun gedrag aan te 
spreken. Dit kan alleen als er binnen het team een sfeer van veiligheid, respect en vertrou-
wen is. Ontbreekt dat gevoel, dan zal de terugkoppeling alleen maar leiden tot verkeerde 
interpretaties, misverstanden en weerstand. Alleen als de ander zich veilig voelt, zal hij 
durven doorvragen en effectieve reacties durven geven. kies daarom het juiste moment 
voor het geven van feedback en let op de manier waarop je feedback geeft. 

Feedback is gericht op het veranderen van het gedrag van de ander, waardoor jullie nog 
beter kunnen samenwerken. Dus niet op het uiten van frustraties of om de ander af te 
kraken. 

1. Geef ik-boodschappen.
Met een ik-boodschap houd je het bij jezelf. Als je jouw observatie beschrijft, kan de ander 
daar niets aan af doen.
Een jij-boodschap wijst naar de ander (“jij doet iets fout”) en heeft als risico dat de ander 
ontkent of in de verdediging schiet. 

2. Zorg dat de feedback actueel is.
Feedback werkt het beste als de tijd tussen het waargenomen gedrag en de feedback zo 
kort mogelijk is. op deze manier kun je concrete voorbeelden noemen. De ander kan zich 
dan het gedrag herinneren.

3. Wees specifiek en concreet.
Door specifiek te zijn, voorkom je misverstanden en weerstand. Verzamel zoveel mogelijk 
informatie. een handig hulpmiddel is vooraf antwoord te geven op deze vragen:
• Wie (Wie doet iets? Wie waren erbij betrokken?) 
•  Wat (Wat gebeurde er?) 
• Waar (Waar gebeurde het?) 
•   Wanneer (Wanneer vond de gebeurtenis plaats? Hoe lang duurde het?) 
• Hoe (Hoe gebeurde het?) 

4. Beschrijf gedrag dat je hebt waargenomen. 
Feedback gaat over gedrag dat je hebt waargenomen: gedrag dus dat objectief kan worden 
vastgelegd door een camera. Feiten; dus geen interpretaties maar gedragingen die je met 
de zintuigen hebt waargenomen.  ik hoor/zie dat jij…………….(benoem gedrag en feiten)
Voorbeeld
Niet: “Jij luisterde niet naar de reactie van Diana”
Maar: “Toen Diana reageerde op jouw voorstel, zag ik dat jij een sms’je verstuurde en in je 
agenda bladerde.”
Niet: “Jij was woedend.”
Maar: “Ik zag dat je gezicht rood was aangelopen en ik hoorde je stem verheffen. Je stond 
op en sloeg met de vuist op tafel.”

5. Geef aan welk effect dat gedrag op je heeft. Laat je gevoel spreken.
Voorbeeld
Niet: “Dat vind ik belachelijk.”
Maar: “Dat geeft mij het gevoel dat je me niet serieus neemt. Dat remt mij om ook te 
reageren. “

6. Maak de stap naar de ander.
geef de ander de gelegenheid te reageren. check of je boodschap is overgekomen en of de 
ander zich in jouw waarneming herkent.
Voorbeeld
“ herken je dat?”
“ Wat vind je daarvan?”
“ klopt dit volgens jou?”
“  begrijp je wat ik bedoel?”
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7. Zoek samen naar een passende oplossing. Laat ontvanger zélf met suggesties en 
ideeën komen of stel een suggestie voor in vragende vorm.
Voorbeeld
“heb jij hier een oplossing voor zodat het de volgende keer beter zal gaan?” “Zou je de 
volgende keer mij op de hoogte willen stellen voordat je…..”
Feedback geven kort samengevat:
1. Ik vorm
2. Beschrijf gedrag/feiten (“Ik zie of Ik hoor dat jij….”)
3. beschrijf het effect op jou/het team/de kinderen/ouders
4. Vraag reactie; bijv “kun je je daar iets bij voorstellen?”
5. Samen oplossen

Feedback ontvangen volgens LSD
Luisteren  Wat zegt de ander? 
Samenvatten heb ik het begrepen?
Doorvragen Wat wil ik weten?

De LSD methode helpt je om te achterhalen wat de ander precies bedoeld te zeggen. om 
als het ware achter de woorden van iemand te komen. Zo voorkom je misverstanden en 
verkeerde interpretaties. 

Opdracht 5
Ga in tweetallen aan de slag met LSD. Je hebt per persoon 5 minuten de tijd. Vraag aan je 
collega beweegcoach naar de successen van Lekker Fit! op één van de locaties waar ze 
werkt. Zorg dat je er achter komt wat er zo specifiek succesvol is en hoe dat komt. Gebruik 
je LSD-techniek. Daarna draai je de rollen om, maar nu word jij uitgevraagd wat er nog lastig 
is aan Lekker Fit! op de locatie.
ik heb geleerd dat:

Opdracht 6
Stel: je collega doet iedere keer het beweegspelletje “zakdoekje leggen” met de kinderen. Je 
wilt met haar bespreken dat dit geen Lekker Fit! activiteit is. hoe pak je dit aan? oefen dit in 
drietallen, waarbij één de beweegcoach is, één is je collega en één persoon is de observant. 
bespreek de oefening kort na en wissel dan van rol. Zorg dat iedereen aan de beurt komt.
ik heb geleerd dat:
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Opdracht 7
bedenk in tweetallen op welke vaardigheden een pedagogisch medewerker moet hebben 
om jonge kinderen te kunnen uitdagen tot bewegen. Schrijf ze in volgorde van belangrijkheid 
op. Deze ga je gebruiken op je locatie om je collega’s te coachen.

1.

2.

3.

4.

5.

Opdracht 8
Coach een collega op de werkvloer, als voorbereiding op het coachen.
Vraag of één van je collega’s een Lekker Fit! beweegactiviteit met de kinderen wil voorberei-
den (passend in jullie VVE-programma en/of thema) en deze activiteit wil uitvoeren met de 
kinderen. ga deze collega in je rol van beweegcoach coachen. bedenk van tevoren waar je 
op gaat coachen. handig is om een checklist te maken van punten die je wilt bespreken.
Maak hiervan een kort verslag en verwerk hierin de volgende vragen; 
• hoe verliep je voorbereiding op de coaching?
• hoe verliep het coachen? 
• welke complimenten heb je je collega gegeven? 
• welke activerende vragen heb je gesteld?
• hoe reageerde je collega?
• welke afspraken hebben jullie gemaakt?

Lekker Fit! en VVE
Lekker Fit! gaat hand in hand met jullie VVE-programma. Zorg dat je lekker Fit! en het 
VVE-programma combineert; zo sla je twee vliegen in één klap.

Opdracht 9
Pak je beweegboek, lekker Fit!, Lekker Bewegen erbij. Deze heb  je tijdens de eerste 
teambijeenkomst gekregen.
om te laten zien hoe makkelijk je Lekker Fit! en VVe kunt combineren doe je suggesties 
voor Lekker Fit! activiteiten die in jullie VVE-thema passen. 

Door goed in te spelen op de verbeelding van de kinderen, tijdens de beweegactiviteiten,  
ben je weer goed bezig met zowel de taalontwikkeling als de Lekker Fit! beweegactiviteiten. 
Want hoe makkelijk zijn we met zijn allen kikkers en is de vloer onze sloot? of hollen we als 
paarden naar de overkant van de wei. En in één seconde zijn we grote bomen en waaien 
onze takken heen en weer door de wind.
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Zoek zes beweegactiviteiten uit die goed passen bij de aankomende drie thema’s uit jullie 
VVE-programma. Moet je ze nog wat aanpassen? Hoe ga je deze activiteiten nu aanbieden 
aan je teams? Schrijf hier kort je plan van aanpak.

ga jij dit voor het hele jaar doen? of laat je de teams er zelf invulling aan geven? 
Zorg dat het helder is en dat het gebeurt!

Voeding, woorden en bewegen.
Er wordt door een diëtist van de GGD het Belegspel voor de kinderdagverblijven en ‘Wat 
zit er in je buikspel’ voor de peuterspeelzalen met jullie gespeeld. Hierdoor worden jullie 
nog meer bewust van gezonde voeding voor de kinderen. het is natuurlijk leuk om dit 
spelenderwijs met beweegspellen aan de kinderen over te brengen. Je kunt bewegen en 
de taalontwikkeling van de kinderen weer mooi combineren. Wist je dat als je voeding vaak 
benoemt dat kinderen nieuwsgierig worden naar de smaak van deze voeding? en dat ze het 
daardoor vaker gaan eten?

Opdracht 10
Verzin 4 Lekker Fit! beweegactiviteiten met fruit. 
Welke beweeg (of activiteiten) woorden kun je inzetten? en welke themawoorden kun je 
benoemen?

Verzin 4 Lekker Fit! beweegactiviteiten met groente. (denk ook eens aan wat er al zichtbaar 
is in jullie moestuin) 
Welke beweeg (of activiteiten) woorden kun je inzetten? en welke themawoorden kun je 
benoemen?
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Water, woorden en bewegen.
in een groot aantal drankjes die kinderen drinken zit vaak veel suiker. Veel suiker kan leiden 
tot overgewicht en een slecht gebit. Uit recent onderzoek blijkt dat het drinken van één met 
suiker gezoet drankje minder per dag al leidt tot een positief effect op gewicht. Water is het 
allerbeste alternatief, vraag maar aan topsporters, popsterren en Olympische kampioenen! 
Bovendien is in Nederland water uit de kraan altijd schoon, gezond en veilig. Het wordt 
minstens even streng gecontroleerd als water uit flessen.  

Wist je dat er in een glas yogidrink 6 ½ suikerklontjes zitten? Reken maar uit hoeveel 
klontjes het scheelt als een kind 7 dagen in de week een glas yogidrink drinkt en dit nu 
vervangt door water! Met Lekker Fit! willen we dat de kinderen minimaal 2 x per dag water 
drinken.

Opdracht 11    
Water, woorden en bewegen
in een groot aantal drankjes die kinderen drinken zit vaak veel suiker. Lees hier meer over in 
je werkboek. Met Lekker Fit! willen we dat de kinderen minimaal 2 x per dag water drinken. 
Van inspannende beweegspelen krijg je dorst. biedt de kinderen daarom ook altijd na 
beweegactiviteiten water te drinken aan. Zo leer je kinderen spelenderwijs dat je je dorst 
goed kunt lessen met water. 

tip; Zet als je buiten gaat spelen eens een watertap kan neer. Zo kunnen de kinderen zelf 
water tappen als ze dorst hebben.    
Bedenk bij het thema Water zes Lekker Fit! beweegspellen die in het VVE-programma 
passen. Schrijf drie beweegactiviteiten met het thema water voor buiten en drie beweegacti-
viteiten met het thema water voor binnen op. Natuurlijk let je er op dat het geen waterverspil-
lende activiteiten zijn. Zuinig met water is toch ook iets wat we de kinderen mee willen 
geven.

Noteer per activiteit de themawoorden en de beweegwoorden. Voer deze activiteiten uit en 
betrek je collega hierbij. Maak hier een kort verslag van en verwerk hierin onderstaande 
vragen; 
• Hoe verliep de uitvoering?
• Hoe heb je je collega erbij betrokken?
• Welke complimenten heb je aan je collega gegeven?
• Hoe regeerde je collega?

geef je zelf het goede voorbeeld met water drinken?
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Lekker Fit! Beweegcoach en teamoverleg
Een team- of ander werkoverleg zijn geschikte momenten om Lekker Fit! op de agenda te 
houden, je collega’s te enthousiasmeren en bewust te maken van het belang van bewegen 
met kinderen op de werkvloer. De actieve werkvormen op volgende drie pagina’s kunnen je 
hierbij helpen. Kies één werkvorm per overleg. 

bedenk ook wat je met de uitkomst uit een werkvorm gaat doen. hoe pak je dat aan?

Opdracht 12
Verzin in drietallen twee activiteiten om met je collega’s tijdens een teamoverleg uit te 
voeren. En schrijf hieronder op, verloop, doel, tijdsduur, benodigdheden. De activiteit staat in 
het belang van Lekker Fit! en is bedoeld om de collega’s te blijven enthousiasmeren. 

1.

2.

overleg met je leidinggevende welke van deze twee activiteiten je gaat uitvoeren tijdens 
jullie eerstkomende teamoverleg.

Voorbeelden van werkvormen voor in het 
teamoverleg 
Dansen met kaartjes
Zet prikkelende vragen over bewegen met kinderen in de kinderopvang op een kaartje 
(ongeveer wenskaartformaat). Verspreid de kaartjes, met de vragen naar beneden gericht, 
op de grond door de ruimte. Zet dansmuziek, bijvoorbeeld salsa of disco, aan en ga met de 
groep dansen. Doe zelf enthousiast mee. Zodra de muziek stopt gaan twee personen bij een 
kaartje staan en bespreken met elkaar de vraag die op het kaartje staat. herhaal dit een 
aantal keer. Vraag aan de deelnemers wat voor effect bewegen op ze heeft (antwoorden 
zullen waarschijnlijk zijn; je voelt je lekkerder, je wordt er vrolijk van, je wordt er warmer van, 
je hartslag gaat omhoog) en maak een koppeling naar de voordelen van bewegen voor 
kinderen op de groep (niet alleen preventie overgewicht, verbeteren motoriek en fitheid; ook 
goed voor taal/reken en sociaal/emotionele ontwikkeling)
Vragen kunnen zijn;
-  Welk beweegspel is bij jou op de groep favoriet?
-  Laat jij de kinderen bewust zelf opruimen omdat dit goed voor hun motoriek is?
-   Wat heb je veranderd nu we een Lekker Fit! locatie worden?
-  Wat merk je aan de kinderen nu we iedere dag Lekker Fit! activiteiten doen?
-  Hoe uitdagend is jouw groepsruimte voor kinderen om te bewegen?
-  Hoe vaak gebruik je de beweegbak?
-  Gebruik jij bewust het trappetje bij de commode omdat dit goed voor de ontwikkeling is?
-  Hebben jullie een gymzaal om te bewegen?
-  Hoe uitdagend is jullie buitenruimte om te bewegen?
- Hoe heb je de Lekker fit! beweegactiviteiten verdeeld over de dag?
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-  Weet jij hoeveel beweging een kind per dag nodig heeft?
-  Hoe vaak leg je de baby’s bewust op de buik?
-  Zet jij de baby’s bewust zo min mogelijk in een wipstoeltje?
-  Laat jij de kinderen bewust zelf aankleden omdat dit goed voor hun motoriek is?
-  Welk buiten beweegspel is bij jou op de groep het meest favoriet?
-  Welk beweegspel deed je als kind graag?
-  Ga je iedere dag naar buiten met de kinderen?

Verzin een beweegactiviteit
Neem wat beweegmateriaal uit de beweegbak mee. Maak groepjes van 3 à 4 personen en 
geef elk groepje beweegmateriaal (bijv. een laken, memoriespel, strandballen, viltjes, 
knijpers, kranten etc.). Laat ze met elkaar, binnen 5 minuten, één of meerdere beweegactivi-
teiten verzinnen.  geef de volgende voorwaarden mee; 
-  Iedereen moet meebewegen
-  Haalbaar voor bepaalde leeftijdsgroep
-  Lekker Fit! activiteit, dus de hartslag moet omhoog.
-  Wees origineel.
-  Eventueel thema en/of ontwikkelingsgericht.
Daarna de verzonnen activiteiten laten benoemen. Eventueel kun je één of meerdere 
beweegactiviteiten met elkaar uitvoeren.

Speed-daten met collega’s over buiten spelen
Zet onderstaande vragen op papier en kopieer dit voor je collega’s. Laat je collega’s met een 
collega 5 minuten daten over het buiten spelen. Herhaal dit drie keer, steeds met een andere 
collega. 

bespreek met elkaar onderstaande vragen:

1. Hoe uitdagend is jullie buitenruimte voor kinderen om te spelen?

2. Is buiten spelen verplicht of vrije keuze?

3. Welk beweegmateriaal zetten jullie buiten in?

4. Welke beweegspelen doen jullie buiten?

5. Hebben jullie een beweegplan over buiten spelen?

6. heb je een tip? 

Ren je rot met stellingen over bewegen.
Jij leest een aantal stellingen voor over bewegen met kinderen. Geef aan waar je collega’s 
naar toe moeten rennen als ze vinden dat de genoemde stelling waar of niet waar is. bijvoor-
beeld ren naar de ene kant van de ruimte voor waar en de andere kant van de ruimte voor 
niet waar. Het gaat er niet om wie gelijk heeft, wel dat er een bewustwording ontstaat. 
Voorkom lange discussies en welles/nietes uitspraken. 
Stellingen kunnen zijn:
•  Het gebruik van wippertjes en maxi cosi beperkt de motorische ontwikkeling van de 

baby.
  Ja dat klopt een baby kan niet kiezen in welke houding hij wil liggen. Hij kan alleen maar  

met zijn benen trappelen en zijn armen een beetje bewegen. Als je nog een gekleurde  
babygym voor zijn neus zet kan hij helemaal niet meer kiezen. Hij moet er naar kijken.

•  Als een baby laat merken dat hij geen zin heeft in een beweegspelletje moet je toch 
doorgaan met spelen anders heeft het beweegspelletje geen nut. 

  Nee natuurlijk niet. Observeer de baby goed; hij laat je merken dat hij er geen zin meer 
in heeft. Hij kan bijv. zijn hoofdje weg draaien. Liever een beweegactiviteit een aantal 
keren op een dag aanbieden, dan 1 keer lang achter elkaar. 
 
 
 



20Werkboek Lekker Fit! 

beWeegcoach  

•  Als de pm-er actief meedoet tijdens een beweegactiviteit worden de kinderen meer 
uitgedaagd om te bewegen.

  Absoluut waar. Jij functioneert als grote voorbeeld. Hoe enthousiaster je meedoet, hoe 
enthousiaster de kinderen mee zullen doen. Hoe meer je met je collega aan het overleg-
gen bent tijdens beweegactiviteiten hoe meer de kinderen een afwachtende houding 
zullen aannemen. Zorg dat 1 pm-er met de kinderen in beweging is terwijl een ander de 
volgende beweegactiviteit voorbereidt. 

•  Kinderen zelf laten opruimen is ook een beweegactiviteit.
  Zeker waar. Je leert kinderen dat opruimen erbij hoort en als ze het snel moeten doen 

daag je ze nog meer uit in bewegingen. Maak het zo leuk mogelijk, met een opruimlied-
je, een zandloper, doe het licht uit. Uiteraard doe je zelf ook mee.

•  Tijdens buiten spelen bewegen de kinderen uit zichzelf al genoeg, dus hoef je geen 
geleid spel aan te bieden.

  Niet waar. Sommige kinderen gaan altijd in de zandbak, anderen gaan op de fietsjes. 
Kinderen vinden het misschien koud buiten en jij misschien ook. Door geleid actief spel 
aan te bieden leer je de kinderen weer andere beweegactiviteiten. En je leert ze ook dat 
ze door te bewegen  het lekker warm kunnen krijgen. In het Lekker Fit! programma ga je 
iedere dag met de kinderen naar buiten en doe je altijd geleid actieve beweegactivitei-
ten.

•  Bewegen bevordert de taalontwikkeling van kinderen.
  Waar! Benoem alles wat je doet. Kinderen doen enorm veel taalervaring op tijdens 

bewegen. Ook de cognitieve ontwikkeling kan je goed bevorderen met beweegervarin-
gen.

•  Ik dans iedere dag op de groep, dus ik doe voldoende Lekker Fit! activiteiten.
  Je bent goed bezig en het is niet waar. Voor de KDV is het 30 minuten hartslag verho-

gende beweegactiviteiten ( waarvan 10 buiten) en voor de PSZ 15 minuten ( waarvan 5 
buiten). Daarnaast verrijk je de helft van de overgangsmomenten nog met een beweeg-
activiteit. Dan voldoe je pas aan voldoende lekker Fit! beweegactiviteiten!

Sneeuwballengevecht; borgen in het dagritme.
geef iedereen een blanco a4. Laat ze daarop twee tips of afspraken schrijven om bewegen 
meer te borgen in het dagritme. Frommel het papier tot een sneeuwbal en doe gedurende 
een minuut een sneeuwballengevecht met elkaar. Daarna pakt iedereen één sneeuwbal en 
leest de tips voor. Daarna met elkaar bespreken welke afspraken jullie met elkaar kunnen 
maken om deze tips door te voeren.

Lekker Fit! lekker naar buiten
buiten spelen is de ideale activiteit voor kinderen om Lekker Fit! te bewegen. Ze hebben 
vaak meer ruimte en weer andere uitdagingen dan binnen. goed voor hun algehele ontwik-
keling. Lekker achter jou aan rennen, of met z’n allen naar de overkant sprinten. Kunnen de 
kinderen net zo hoog en lang achter elkaar springen als Puk?
Ook voor de baby’s is het goed om mee naar buiten te gaan. Ze doen zoveel nieuwe 
ervaringen op.

Lekker Fit! is elke dag naar buiten en het bewegen anders compenseren door binnen extra te bewegen in bijv. 
een gymzaal, de hal of in de gang. 
en je biedt de kinderen 10 minuten (kDV) gezamenlijke stimulerende beweegspelen aan. 
Voor een peuterspeelzaal is het 5 minuten.
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Opdracht 13
in het werkboek voor het team hebben we het al gehad over de buitenruimte. hoe kan je 
jullie buitenruimte aanpassen zonder veel geld er aan te besteden? Wie speelt daarbij een 
rol? teken de buitenruimte en maak een plan voor jullie locatie. bespreek de mogelijkheden 
en je plan van aanpak met je leidinggevende.
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Opdracht 14
Schrijf zes leuke buitenactiviteiten op waarbij de hartslag van de kinderen omhoog gaat. 
Twee activiteiten zonder materiaal, twee activiteiten met materiaal uit de beweegbak, twee  
activiteiten met natuurlijk materiaal. buiten zijn er weer hele andere woorden te ontdekken 
dan binnen. Welke beweegwoorden passen hier goed bij? en welke themawoorden kun je 
nu buiten goed inzetten? Schrijf ze op.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zorg dat je deze activiteiten uit gevoerd zijn voor de volgende teamtraining. Wat viel je op 
aan de kinderen?

kijk eens in de beweegbak welk materiaal je buiten kunt inzetten? Wat kan je allemaal 
verzinnen met de buitenbezems?
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Lekker Fit! Beweegbak
Jullie ontvangen de Lekker Fit! beweegbak. Deze zit vol met laagdrempelig materiaal om te 
gaan bewegen met de kinderen. Veel materiaal sluit aan bij de activiteiten omschreven in het 
boek Lekker Fit Lekker bewegen.

Opdracht 15
aan jouw de taak om te zorgen dat de beweegbak veel gebruikt wordt. hoe ga je dat 
aanpakken? Wat is een goede plek om de bak neer te zetten? Hoe weten de collega’s wat 
ze met het materiaal kunnen doen? Welke groep kan op welk moment de bak gebruiken? 
Laat je de collega’s meedenken over Lekker Fit! activiteiten of ga jij alles zelf bedenken? 
Waar bewaar je de bedachte beweegactiviteiten? Wie vult de bak aan met inspirerend 
materiaal voor beweegspellen?

Lekker Fit! en baby’s
In het werkboek van de teamtraining hebben we al veel uitgelegd over baby’s en lekker Fit!
belangrijke punten die daarin naar voren komen zijn:
• geef baby’s de ruimte
• jaag de ontwikkeling niet op, de baby geeft zelf aan als hij bezig is met de volgende fase
• een baby pas laten zitten als hij zelfstandig tot zit kan komen
• een baby alleen kort in de wipper tijdens de voeding
• spelen in een grondbox of op een kleed
• neem de baby’s zoveel mogelijk mee naar buiten
• praat tegen de baby, benoem wat je doet, lees voor, dit is goed voor zijn taalontwikkeling

In de bijlage 1. vind je nogmaals de ontwikkelingslijn van KIJK!. Maak gebruik van deze lijn 
als je opdracht 16 gaat beantwoorden. Kun je de baby bieden waar hij aan toe is?

Opdracht 16
Als beweegcoach houd je de baby’s natuurlijk ook goed in de gaten. Kijk eens goed om je 
heen of de baby’s voldoende bewegingsruimte krijgen. Waar zie jij mogelijkheden om ze 
meer ruimte aan te bieden? bespreek dit met het team.
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Lekker Fit! vast onderdeel in het dagprogramma

Opdracht 17
Lekker Fit! maakt onderdeel uit van het dagelijks programma op jullie locatie. tijdens de 
eerste teambijeenkomst hebben jullie al gebrainstormd over op welke momenten de Lekker 
Fit! activiteiten het beste uitkomen. Nu gaan jullie Lekker Fit! in je dagprogramma schrijven. 
Als beweegcoach ga jij een voorstel aan je team doen, na overleg met je leidinggevende. 
Natuurlijk ga je het naar je team zo brengen dat ze nog ruimte hebben om mee te denken en 
te beslissen, zodat het voorstel door de meeste mensen gedragen wordt. Wat ga je 
voorstellen? 

Lekker Fit! en borgen

Opdracht 18        

Als een restaurant een Michelin ster heeft gekregen, heeft dat te maken met de uitmuntende 
kwaliteit van het eten op het moment van de beoordeling. Nadat hij de ster aan zijn muur 
heeft gehangen moet hij de kwaliteit blijven waarborgen. af en toe is er een undercover 
bezoek van een commissie lid en natuurlijk geven de gasten van het restaurant feedback 
over het eten.
Jullie locatie is straks een Lekker Fit! locatie. Jullie krijgen een Lekker Fit! bordje die je aan 
de muur kunt hangen. hoe kan je straks zien dat jullie iedere dag een Lekker Fit! locatie 
zijn?
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Waar registreer je dat je Lekker Fit! activiteiten hebt gedaan? is het belangrijk dat je ook 
opschrijft wat je hebt gedaan?  brainstorm in tweetallen wat jullie een goede manier lijkt. 
Schrijf de beste ideeën hieronder op en bespreek deze met je leidinggevende voordat je het 
met je team gaat bespreken. 

Lekker Fit! en ouders erbij betrekken
Ouders nodig!
Lekker Fit! is bedoeld om de kinderen in rotterdam Lekker Fit! te houden en te krijgen. als 
kinderopvangorganisatie dragen jullie daar je steentje aan bij. Uiteraard heb je hiervoor ook 
de ouders nodig. er is een folder ontwikkeld om de ouders te informeren over Lekker Fit!  
Dat is natuurlijk niet genoeg. 

Opdracht 19
op welke manieren kunnen jullie nog meer de ouders bij Lekker Fit! betrekken? ga in 
drietallen brainstormen en schrijf alles wat je bedenkt op een flap.
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Afspraken        
1. Mijn afspraak met mijn leidinggevende om over mijn beweegcoach functie en de 
 verwachtingen te praten heb ik gepland op: 
        

2. De eerst coaching on the job met de trainer is gepland op:

3. Voor de tweede training heb ik de volgende opdrachten gekregen:

4. De tweede coaching on the job met de trainer is gepland op:
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Literatuurlijst:
• Spelenderwijs Bewegen  
 E. Kalkman en M. Rep ISBN 90 35230026
• Kleutergym met alternatief materiaal  
 Ans Göring Lamers, Fineke ten Napel Schuring ISBN 90 6053 2201
• Speelkriebels voor kleuters   
 Veerle Florquin en Els Bertrands ISBN 90 3343 1041
• Speelkriebels voor kleuters: didactische map 
 Veerle Florquin en Els Bertrands  ISBN 90 3343 6787
• Peutergymnastiek  
 Fineke ten Napel, Talli Fokke ISBN 90 8003 2379
• Spelen met je baby   
 Anne Knecht Boyer ISBN 90 2154 3664
• Babyspelletjes 
 Caroline van den Kommer ISBN 90 2749 3707
• Handreiking van de training Beweegkriebels 
  Yrsa Wagemaker, Brig Duesmann Oosterlaan 
• Baby´s in beweging: werken volgens Emmi Pikler in ISBN 90 3522 7417
 de kinderopvang   
 Sjoukje Borbély Van der Spek 
• De Gymkids, werkboek basisgymnastiek voor  ISBN9789080032361
 peuters en kleuters 
• Spelen met buitenruimte ISBN9781616279226 

Bureau Niche 
• Een praatje maken  
 Marjolijn van Burik ISBN 9058710750
• Feedback   
 Marieta Koopmans ISBN 9789058711878
• Je ongekende vermogens 
 Anthony Robbins ISBN 9021588463
• Effectief communiceren voor Dummies ISBN 9789043010412
 Marty Brounstein 
 

Muziekboeken en cd’s:
• Hinkel de Pinkel, Trude van Warden Produkties, ISBN 90 7556 4554
• Voetje voor voetje, Marianne Busser, Ron Schröder, Pereboom, ISBN 90 7745 5299
• Boem ra ta ka ta, Pereboom, ISBN  978 90 8560 5195
•  Stap maar in, Rij-, vaar- en vliegliedjes voor peuters en kleuters, Ageeth de Haan,  

Nannie Kuiper e.a. ISBN 978 90 7556 463 1
• Peuter in beweging, doe maar met ons mee, KNGU, ISBN 90 800323 7 9
• Billen Buikje Boelieboem, Betty Sluyzer www.bettysluyzer.nl
• Dans me met Nijntje www.dewinkelvannijntje.nl
• Dansliedjes, ISBN 978 90 73011 14 4, www.dansliedjes.nl
•  You tube: Pinquindans, Bewegen is gezond Kinderen voor kinderen,  

het insmeerlied Dirk Scheele
•  Lekker Fit lied voor kleuters www.rotterdamlekkerfit.nl/hoe-word-ik-lekker-fit/rotterdam-

lekker-fit-voor-scholen-en-leraren/127-lekkerfitliedvoorkleuters

Handige websites
www.dansliedjes.nl  www.beweegkriebels.nisb.nl www.babyinfo.nl  
www.babywerk.nl www.bureauniche.nl www.gezondebasis.nl 
www.kinderinfo.nl www.kngu.nl www.peuterdans.nl 
www.peuterplace.nl   www.kinderopvangtotaal.nl www.pikler.nl 
www.hetgezondevoorbeeld.nl www.kinderyoga.nl  www.jongensinbalans.nl 
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geschreven door confriends in opdracht van de gemeente rotterdam.

confriends
Postbus 13 
1120 AA Landsmeer
020-4822600
www.confriends.nl
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Grote motoriek, 0 -2 jaar
0 0;6 1 1;6 2

Schopt vaak.  
Krijgt steeds meer 
controle over hoofd,-
nek- en schouder-
spieren. 
Tilt hoofd op.
Rolt van buik naar rug 
en terug.
Kan beter evenwicht 
bewaren bij zitten.
‘Springt’ bij rechtop 
houden.

Zit rechtop en leunt 
voorover op handen.
Maakt loopbewe-
gingen bij rechtop 
houden.
Begint met kruipen (8 
mnd).
Kruipt met buik vrij 
van grond (12 mnd).
Trekt zichzelf om-
hoog tot staan.
Loopt langs rand van 
tafel.
Kan zelf rechtop zit-
ten en weer liggen.
Draait van rug naar 
buik.

Kan paar seconden 
alleen staan.
Doet eerste stappen.
Klimt en klautert.
Duwt loopwagen 
voort.
Gaat kruipend de 
trap op.

Loopt op vlakke voet; 
wijdbeens.
Klimt ergens op. 
Heeft nog moeite met 
starten, stoppen en 
maken van bochten.

Grote motoriek, 2 - 4;6 jaar
2 2;6 3 3;6 4 4;6

Beweegt tijdens het 
lopen ook de voet.
Springt zonder steun 
op de vlakke voet. 
Klautert overal op 
en af.
Kan stukje hardlopen 
maar nog niet goed 
stoppen of van rich-
ting veranderen.

Kan van richting ver-
anderen en stoppen.
Loopt op tenen. 
Rijdt op driewieler.
Vangt grote bal met 
beide armen. 
Springt van onderste 
traptrede.
Staat nog onvast op 
één been.

Zwaait met de armen 
tijdens het lopen.
Staat circa twee se-
conden op één been.
Loopt moeiteloos 
achteruit.
Trapt en stuurt op 
een driewieler.

Rent en springt. 
Vangt grote bal in de 
handen.
Vangt kleine bal door 
met handen een 
schaaltje te vormen.
Staat op tenen.

Evenwicht: loopt 
over een lijn, staat 
vijf seconden op één 
been.
Vangt met twee han-
den kleine bal.
Klimt, hinkelt, springt 
en huppelt.
Vaak is nog sprake 
van een massaal 
bewegingspatroon.

Kleine motoriek, 0 - 2 jaar
0 0;6 1 1;6 2

Brengt handen naar 
elkaar toe. 
Slaat en grijpt naar 
speelgoed.
Pakt met de hele 
hand (3 mnd). 
Houdt speelgoed vast 
in beide handen.
Houdt blokje vast 
met middelvingers en 
handpalm.

Pakt voorwerpen met 
één hand en kan ze 
loslaten. 
Bekijkt voorwerpen 
en draait ze om. 
Volgt rollende bal 
met ogen.
Klapt in handen.

Pakt met duim en één 
vinger iets vast.
Stapelt twee blokken.
Pakt potlood en krast.
Beseft nog niet het 
verband tussen mo-
torische activiteit en 
sporen die dit nalaat.
Legt grote puzzel-
stukken met hand-
grepen.
Pakt deze tussen 
duim en wijsvinger.

Eet zelf met lepel.
Doet voorwerpen 
ergens in en uit.
Bouwt toren van drie 
of vier blokken.
Houdt schrijfgerei in 
volle vuist vast.
Ontdekt vaak toeval-
lig dat iets een spoor 
nalaat.
Slaat bladzijden met 
twee of drie tegelijk 
om.

Kleine motoriek, 2 – 4;6 jaar
2 2;6 3 3;6 4 4;6

Maakt krabbel.  
Bouwt toren van zes 
tot acht blokken. 
Bewegingen zijn nog 
erg massaal (gestuurd 
vanuit schouder en 
bovenarm).

Penseelgreep: houdt 
potlood vast met al-
leen de vingers.
Slaat bladzijden 
één voor één om. 
Bewegingen zijn nog 
massaal. 
Speelt met kleine 
voorwerpen.

Bouwt toren van 
meer dan negen 
blokken.
Doet grote knopen 
open en dicht.

Hanteert schrijf- en 
tekengereedschap 
vanuit de schouder 
en elleboog. 
Opponeert duim. 
Knipt kleine stukjes. 
Manipuleert met 
klein constructie-
materiaal (Lego).

Rijgt grote kralen.
Maakt ingewikkelder 
bouwsels.
Knipt een blad door.
Doet rits open en 
dicht.
Maakt grovere bewe-
ging vanuit pols.

Bijlage 1  
Ontwikkelingslijn van KIJK!, bron: http://www.bazalt.nl/kijk-home/wat-is-kijk
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Tekenontwikkeling, 2 – 5 jaar
2 2;6 3 3;6 4 4;6 5

Met opzet krassen.
Maakt krabbels.
Heeft voorkeur voor 
bepaalde vormen of 
lijnpatronen.

Plezier in motorisch 
bezig zijn is belang-
rijkste doel.
Herhaalt vormen en 
lijnpatronen.
Heeft besef van 
patronen. 
Bewegingen worden 
beheerster. 
Tekent lijnen minder 
door elkaar.
Eerste figuren worden 
zichtbaar.
Tekent een cirkel.

Toevallig realisme.
Ontdekt dat de teke-
ning iets voorstelt. 
Benoemt achteraf 
en verandert ook 
gemakkelijk de be-
tekenis van dezelfde 
tekening.
Weinig samenhang in 
tekening.

Kopvoeters. 
Heeft nog sterke nei-
ging tot krabbels.
Ontdekt in krabbels 
een mens.
Vormfase.
Tekent doelbewust 
vormen en verandert 
tussendoor van plan.

Schematische fase.
Duidt met schema 
van kopvoeters zowel 
mensen als dieren 
aan. 
Beschikt nog niet 
over vaste schema’s 
voor mensen en 
dieren.
Beheerst de verticale 
dimensie.
Tekent meer details.
Tekent armen en 
benen nog vaak aan 
hoofd vast.
Heeft plezier in 
kleuren.

Cognitieve ontwikkeling, 0 - 2 jaar
0 0;6 1 1;6 2

Reageert op gezich-
ten. 
Verkent wereld via de 
mond.
Krijgt interesse in 
speelgoed.
Brengt geluid en 
gezicht met elkaar in 
verband. 
Onderzoekt allerlei 
dingen (lepel die is 
gevallen).

Zoekt naar verborgen 
voorwerpen. 
Maakt onderscheid in 
plaatsen.
Houdt aandacht vast.
Imiteert handelingen 
(bijv. zwaaien).

Vraagt, door naar 
dingen te wijzen.
Heeft interesse voor 
boeken en bladzijden 
omslaan. 
Herinnert zich smaak 
en geur. 
Test oorzaak en 
gevolg (deur openen 
en sluiten).

Legt verbanden. 
Kan zich iets voorstel-
len. 
Herinnert zich dingen 
die net zijn gebeurd. 
Onderscheidt vor-
men.
Maakt eenvoudige 
constructies met ma-
teriaal.

Cognitieve ontwikkeling, 2 – 4;6 jaar
2 2;6 3 3;6 4 4;6

Maakt eenvoudige 
inlegpuzzels (met 
knopjes). 
Begrijpt eenvoudige 
opdrachten en voert 
die ook uit.

Gebruikt ‘ik’.  
Legt puzzels met 
grote stukken, maar 
zonder knopjes.
Maakt bewust plan-
nen.
Doet vormen in een 
vormenstoof.

Stelt waarom-vragen.
Denkt hardop. 
Kent begrippen als 
moe, koud, honger. 
Vergelijkt en ordent 
voorwerpen: weet dat 
stoel bij tafel hoort.

Benoemt aantal 
kleuren.
Gebruikt begrippen 
‘jou’ en ‘jij’.
Toont besef van tijd, 
bijv. dag/ nacht. 
Haalt fantasie en 
werkelijkheid nog 
door elkaar.
Begrijpt begrippen 
als koud, moe, hon-
ger, arm. 
Geeft tegenstellingen 
aan: meisje-jongen, 
warm-koud.
Ordent naar groot-
klein.

Weet hoe oud hij is.
Kent begrippen als 
op, onder, meer, 
minder. 
Gebruikt tijdsaandui-
dingen als: “Toen het 
vakantie was…”. 
Maakt vergelijkingen 
met concreet materi-
aal: lang-kort, dik-dun 
(grote tegenstellin-
gen). 
Ziet verschillen tus-
sen afbeeldingen van 
voorwerpen.
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Ontluikende geletterdheid, 2 – 4;6 jaar
2 2;6 3 3;6 4 4;6

Heeft belangstel-
ling voor (prenten)
boeken. 
Krijgt belangstelling 
voor een verhaal. 
Krijgt in de gaten hoe 
een boek werkt.

Vindt het leuk om 
voorgelezen te 
worden.
Houdt het boek goed 
vast.
Kijkt naar bladzijden 
(platen) van links naar 
rechts en slaat om.
Herkent favoriete 
boek.

Begint interesse te 
krijgen in geschreven 
tekst. 
Leest een verhaal 
aan de hand van de 
plaatjes.

L1
Spelen met letters.
Toont belangstelling 
voor boeken (boek-
oriëntatie). 
Beleeft zichtbaar 
plezier aan voorlezen, 
rijmpjes en boeken 
(leesplezier). 
Gebruikt lettermate-
riaal niet om woorden 
te maken, maar om 
figuren te maken of 
te bouwen.

L1 - L2 Overgangs-
fase:
Heeft meer gevari-
eerde interesse voor 
boeken. 
Doet alsof hij kan 
schrijven.
Schrijft naam in krab-
bels.

Ontluikende gecijferdheid, 2 – 4;6 jaar
2 2;6 3 3;6 4 4;6

Getallen oefenen aan-
trekkingskracht uit.
Weet dat hij twee 
schoenen heeft.
Kan nog niet tellen.

Weet dat een verza-
meling uit één, twee, 
drie of meer kan 
bestaan.

Kent wat cijfers.  
Weet dat de woorden 
één, twee, drie in een 
vaste volgorde staan.
Telt akoestisch (alsof 
het een versje is).
Zegt de telrij op, vaak 
nog foutief. 
Raakt voorwerpen 
aan en zegt er een 
getal bij.
Vertelt hoe oud hij 
is door vingers op te 
steken.

Vertelt hoeveel jaar 
hij is door het juiste 
aantal vingers op te 
steken.
Begint hardop te 
tellen, nog foutief 
(akoestisch tellen).
Telt zonder betekenis 
en noemt de telrij in 
willekeurige volgorde 
of slaat getallen over. 
Zegt de telrij op als 
liedje of versje.

Overziet een groepje 
van twee en drie 
zonder te tellen. 
Telt voorwerpen, 
aanvankelijk asyn-
chroon (voorwerpen 
overslaan of meer-
dere voorwerpen 
aanwijzen bij een 
telwoord). 
Telt later synchroon.





Colofon
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