
Actief spelen 
en bewegen
Wist je dat?

- De basis voor een goede motorische ontwikkeling bij 
kinderen al gelegd wordt in de eerste zes maanden. 
Door vaak en gevarieerd te bewegen krijgt een kind 
veel bewegingen onder de knie. 

- Kinderen die veel buiten spelen minder vaak ziek zijn. 
Buitenlucht is gezond en zelfs bij een beetje regen is 
het lekker om even buiten te zijn. Buiten hebben kinde-
ren meer ruimte om zich vrij te bewegen en met andere 
kinderen te spelen. 

- Kinderen leren door interactie met hun omgeving. Het 
is daarom belangrijk dat kinderen de gelegenheid krij-
gen om hun stoel te verlaten. Zo kunnen ze de ruimte 
om zich heen verkennen. 

- Kinderen al snel te lang achter de tv zitten. Uit onder-
zoek blijkt dat meer dan één uur tv kijken per dag, het 
risico op overgewicht verhoogt.

Waarom is actief spelen en 
bewegen belangrijk?
Door beweging ontwikkelen kinderen hun spieren en 
krijgen ze meer zelfvertrouwen. Ze merken dat ze hun 
lichaam steeds beter onder controle krijgen. Zo kunnen 
ze ‘opeens’ een bal wegschoppen of de trap oplopen. Dat 
zorgt voor een positieve ervaring. Maar om een goede 
motoriek te ontwikkelen is het belangrijk om samen met 
de kinderen verschillende beweegactiviteiten te doen. 
Door die activiteiten af te wisselen leren kinderen wat ze 
leuk vinden. En zo leren ze genieten van bewegen. 

De Lekker Fit! beweegnorm voor kinderen is negentig mi-
nuten per dag. Het gaat dan om negentig minuten actieve 
speeltijd. Actieve speeltijd betekent dat de hartslag van 
de kinderen omhoog gaat door bijvoorbeeld springen, 
rennen en klimmen. Voor peuters kan de actieve speeltijd 
opgedeeld worden in kleine stukjes van tien tot vijftien 
minuten, verspreid over de dag.

Checklist
Wij begeleiden minstens twee keer per dag 
lichamelijke activiteiten van vijftien minuten, 
zoals bewegen in het bos of spelen met 
allerlei materialen.

Drie keer tien minuten mag natuurlijk ook!

Op onze kinderopvanglocatie bewegen 
de kinderen elke dag minstens negentig 
minuten. Dit is inclusief het vrije spel buiten 
of binnen. 

Bij ons spelen kinderen, inclusief de baby’s, 
minstens twee keer per dag buiten (als het 
weer dit toelaat).

Baby’s krijgen elke dag de kans om op hun 
buik te spelen.

Wij doen minstens twee keer per dag 
(individuele) beweegactiviteiten met de 
baby’s.

Kinderen worden niet gestraft door hen 
beweegactiviteiten te onthouden.

Kinderen zitten niet langer dan dertig 
minuten achter elkaar stil.

Baby’s zitten niet langer dan 30 minuten in 
een wipstoel.K
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Meer informatie
www.rotterdamlekkerfit.nl
www.beweegkriebels.nl/index.php
www.peuteren.nl/speelhoek/binnenspelen-een-
prettige-optie/?cat=ballonspelletjes

Tips

Colofon
Dit is een uitgave van 
Gemeente Rotterdam
Rotterdam Lekker Fit!

De informatie in deze hand-out is gebaseerd op informatie van: NAP SACC 

(www.napsacc.org), Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl)

Leg baby’s op iets zachts op de grond. Zo kunnen 
ze nergens afvallen en krijgen ze de kans zich vrij te 
bewegen en de wereld te ontdekken.

Bespreek in het team wat goede momenten zijn om een 
kwartiertje actief spel in te plannen. Gebruik hiervoor het 
boekje Lekker Fit! Lekker Bewegen.

Gebruik de overgangsmomenten tussen activiteiten om 
even met de kinderen te bewegen.

Op zoek naar afleiding voor de kinderen? Kinderen 
houden van dansen! Laat ze hun eigen ‘moves’ 
verzinnen.

Las korte tussentijdse beweegmomenten in, bijvoorbeeld 
drie keer tien minuten per dag.

Actief spelen en bewegen
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Vraag ons om materialen, activiteiten en advies! Dat kan via info@rotterdamlekkerfit.nl

Bewegen en leren
Bewegen is goed voor de motorische en sociale ontwik-
keling. Door bewegingsspelletjes te doen legt een kind 
contact met leeftijdsgenootjes. Ze leren samen spelen, 
maar ook ruzie maken en teleurstellingen verwerken. 
Daarnaast is bewegen belangrijk bij het leren van taal. 
Kinderen leren bijvoorbeeld begrippen als onder, boven, 
over, achter, links en rechts. Maar je kunt nog veel meer 
met taal en bewegen. Kijk hiervoor in het boekje Lekker 
Fit! Lekker Bewegen. Hier staan beweegactiviteiten in die 
speciaal zijn ontwikkeld voor het VVE-programma. En 
geef ook eens een rekenles door middel van bewegen. 
Laat kinderen bijvoorbeeld pittenzakjes verzamelen en 
tellen. Haal er zakjes van af of voeg er zakjes aan toe en 
laat kinderen ze opnieuw tellen.

In de Lekker Fit! teamtraining besproken

Op een Lekker Fit! locatie krijgen de kinderen op een 
dag 30 minuten intensieve beweegactiviteiten aangebo-
den. Dat wil zeggen; de hartslag van de kinderen moet 
omhoog gaan. Dit is naast het vrije spel, bijvoorbeeld 
buitenspelen, dat kinderen doen. Je kunt de tijd ook an-
ders verdelen als het maar 30 minuten per dag is. Voor 
een peuterspeelzaal geldt dus 15 minuten per dagdeel.   
In het Lekker Fit! Programma zorg je ervoor dat de helft 

van de overgangsmomenten verrijkt wordt met een 
beweegmoment van ongeveer 3 minuten.
Lekker Fit! Is elke dag naar buiten en anders compen-
seren door binnen extra te bewegen in bijvoorbeeld een 
gymzaal, de hal of in de gang. Op een kinderdagverblijf 
doe je buiten samen met alle kinderen minimaal 10 
minuten Lekker Fit! beweegactiviteiten, op een dag. Op 
een peuterspeelzaal doe je buiten samen met alle kin-
deren minimaal 5 minuten Leker Fit! beweegactiviteiten 
per dagdeel.

Vraag de kinderen naar hun favoriete beweegactiviteiten. 
Maak hier een lijstje van. Als de kinderen onrustig zijn, 
kun je een van de beweegactiviteiten van het lijstje doen.

Door met de kinderen te spelen (met een bal rollen of 
gooien, tikkertje, etc.) laat je zien dat je geïnteresseerd 
bent in wat ze doen.

Straf kinderen niet door hen beweegactiviteiten te 
onthouden. Alle kinderen hebben eht nodig om te 
bewegen.

Bekijk je dagritme eens kritisch. Hoeveel minuten draag 
jij bij aan de bewegingsnorm? Hoe kun je ervoor zorgen 
dat de kinderen nog meer bewegen tijdens de dag?


