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2 Beweging
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Elke dag genoeg bewegen,  
houdt kinderen fit. 

Lekker Fit! stimuleert kinderen om voldoende te bewegen. Want: regelmatig bewegen 
is goed en gezond voor je. Het zorgt voor een betere ontwikkeling van de motoriek en 
coördinatie van kinderen, maakt hen fitter en vergroot daarmee ook hun zelfvertrouwen. 

Lekker Fit!-scholen stimuleren de motorische ontwikkeling van leerlingen door regelmatig 
beweegmomenten onder schooltijd te organiseren. Kinderen ervaren daardoor dat 
sporten en bewegen leuk is. Waardoor er een optimale basis voor een levenslange 
beweegdeelname ontstaat. 

Een Lekker Fit!-school biedt leerlingen voldoende bewegingsonderwijs en een naschools 
sportaanbod. Daarnaast neemt de school deel aan sporttoernooien en clinics. Lekker Fit! 
moedigt groepsleerkrachten bovendien aan om tijdens hun lessen voor een afwisseling 
tussen zittend en bewegend leren te zorgen. En kinderen veel buiten te laten spelen.



2.1 Bewegingsonderwijs 
onder schooltijd

Stappenplan 

Stap 1
De gymleraar vraagt in samenspraak met de 
directie de gymzaalruimte aan via Onderwijs 
(Pronexus). Voldoet de gymruimte niet? Of zijn er 
gebreken? Neem dan contact op met de beheerder 
van de gymzaal of sporthal. Doe dit ook bij klachten 
over de schoonmaak. 

Stap 2
De gymleraar maakt een rooster waarin alle 
groepen 3 tot en met 8 wekelijks 3 beweeg-
momenten hebben van minimaal 45 minuten.  
Let op: voor de groepen die ook zwemles krijgen, 
hoef je geen 3e beweegmoment in de gymzaal in te 
roosteren. Voor groepen die schooltuinieren moet 
je wel een gymzaal aanvragen voor de 3e gymles. 
In de periode van schooltuinieren kan de 3e gymles 
eventueel vervallen.

Stap 3
De gymleraar maakt aan het begin van het 
schooljaar een geactualiseerd vakwerkplan en 
een jaarplan bewegingsonderwijs. Hiervoor is een 
opstartdocument beschikbaar met een raamwerk.
 
Stap 4
De groepsleerkracht van groep 1 en 2, maakt (waar 
nodig met hulp van de gymleraar) een fotojaarplan 
met jaarplanning. En de school laat jaarlijks het 
speellokaal keuren door een bevoegde keurings- 
instantie om aan de kwaliteitseisen te voldoen. 

Stap 5
De groepsleerkracht van groep 1 en 2 en de 
gymleraar volgen de verplichte en facultatieve 
bijscholingen.
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De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 krijgen 
3 gymlessen per week van minimaal 45 minuten. 
De groepen 1 en 2 krijgen ten minste 90 minuten 
bewegingsonderwijs in het speellokaal, verdeeld 
over minimaal 2 beweegmomenten per week.

Wat is het doel? 
1.  Kinderen structureel meer laten bewegen  

per week zodat ze de beweegnorm halen.
2.  Kinderen kwalitatief hoogwaardig 

bewegingsonderwijs geven, waarbij kinderen 
op hun eigen niveau vorderingen kunnen 
maken. 

3. Kinderen fitter maken.

Hoe werkt het? 
De Lekker Fit!-gymleraar verzorgt de gymlessen 
voor groep 3 tot en met 8. De gymleraar is 
bevoegd en bekwaam, dat wil zeggen: in het 
bezit van een eerstegraads lesbevoegdheid voor 
bewegingsonderwijs. 

De lessen worden uitgevoerd aan de hand van 
een uitgewerkt vakwerkplan met jaarplan. Alle 
motorische leerlijnen komen hierin aan bod. 
Binnen de lessen is er voldoende afwisseling, 
zodat ieder kind op het eigen niveau kan leren. 
Hierdoor beleeft ieder kind plezier aan de 
gymles. De gymleraren zijn op de hoogte van 
actuele ontwikkelingen in het werkveld en 
binnen het programma Lekker Fit! Het aanbod 
voor deskundigheids bevordering helpt hen 
hierbij. Dit zijn de themadagen en het Lekker Fit! 
event waarbij aanwezigheid verplicht is en het 
cursusaanbod waarop vrij in te schrijven is.

De groepsleerkrachten van groep 1 en 2 verzorgen 
zelf of in samenwerking met de gymleraar het 
beweegaanbod voor de kleuters. Hiervoor is een 
cursus beschikbaar. Ook de consulent kleuters kan 
hierbij ondersteunen. 



2.2 Naschools aanbod en 
schoolsportvereniging

Stappenplan 

Stap 1
De gymleraar vraagt in samenspraak 
met de directie gymzaaltijd of tijd op 
andere locaties aan.
Hij/zij neemt deze tijd mee in het 
aanvragen van de tijd voor de 
reguliere gymlessen. Indien er vraag 
is voor specifieke locaties, vraagt dit 
extra aandacht.

Stap 2
De gymleraar maakt een programma 
voor het naschoolse sportaanbod dat 
aansluit bij de wensen en behoeftes 
van de kinderen. 

Stap 3
Binnen de school worden de 
naschoolse beweegactiviteiten 
zoveel mogelijk gepromoot.

Stap 4
De gymleraar houdt bij welke 
kinderen meedoen aan het 
naschoolse sportaanbod. 

Door het naschoolse aanbod en de schoolsportvereniging krijgen 
alle kinderen de mogelijkheid minimaal 1 keer per week, na 
schooltijd of in de verlengde leertijd (VLT), extra te sporten en/of 
bewegen in hun vertrouwde omgeving op en bij school.

Wat is het doel? 
1.  Leerlingen stimuleren structureel te sporten en/of bewegen na 

schooltijd.
2.  Leerlingen stimuleren om lid te worden van sportverenigingen.
3.  Leerlingen stimuleren om deel te nemen aan schoolsport-

toernooien.

Hoe werkt het? 
De gymleraar is verantwoordelijk voor het naschoolse aanbod en/
of de coördinatie van de schoolsportvereniging (SSV).  
Naast de lessen bewegingsonderwijs, motiveert de gymleraar 
kinderen zoveel mogelijk om meer te bewegen. 

Het Sportbedrijf Rotterdam organiseert het clinicaanbod 
Schoolsport010 en diverse schoolsporttoernooien. De school-
sportconsulent in jouw deelgebied is hiervoor contactpersoon. 
Iedere school heeft een inlogcode voor het inschrijfsysteem.  
Alle Lekker Fit!-scholen doen mee aan het clinicaanbod  
en de toernooien. Dit geeft de kinderen een extra stimulans  
in hun sportieve ontwikkeling. Voor meer informatie over  
het clinicaanbod en de toernooien  
www.sportbedrijfrotterdam.nl/schoolsport.

Het naschoolse aanbod draait om kwalitatief hoogwaardig 
bewegen en sluit aan bij de behoeftes van de kinderen. Het is ook 
mogelijk naschools aanbod te organiseren gericht op specifieke 
doelgroepen zoals kinderen met overgewicht of een motorische 
achterstand. Alle kinderen combineren plezier en leren.  
De gymleraar motiveert en ondersteunt kinderen die nog geen 
sport doen. De gymleraar is ook intermediair voor het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur (zie: www.jeugdfondssportencultuur.nl). 
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2.3 Actieve schooldag

Stappenplan 

Stap 1
De gymleraar, directie en 
projectleider Lekker Fit! bepalen met 
elkaar welk onderdeel van de actieve 
schooldag meer tijd kan krijgen op 
school:

 � Bewegen als ondersteuning  
van het leren 

 � Bewegen tussen de lessen  
door (energizers, smartbreaks)

 � Buiten spelen onder schooltijd
 � Actief verplaatsen naar 

leslocaties
 � Actief bewegen van en naar 

school

Stap 2
De projectleider Lekker Fit! 
bepaalt of er ruimte is in  
middelen of ondersteuning. 

Stap 3
De school stelt voorafgaand aan 
de uitvoer van de interventies een 
beweegteam op. Dit team gaat aan 
de slag met de per school gestelde 
doelen.
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Onderzoek naar de effecten van bewegen op cognitieve functies, 
leerprestaties en sociaalemotionele gezondheid zijn nog volop 
in ontwikkeling. Volgens docenten is het fijn als kinderen hun 
energie kwijt kunnen. Dat bevordert ook de sfeer in de klas. Uit 
onderzoek blijkt dat kinderen dan minder beweegdrang hebben 
en dat de betrokkenheid tijdens de les toeneemt. 

Daarnaast draagt bewegend leren in ieder geval bij aan het 
algemene doel om kinderen meer te laten bewegen. Het 
zorgt ervoor dat de beweegrichtlijn om iedere dag tenminste 
60 minuten matig tot intensief te bewegen eerder is behaald. 
Deze richtlijn is belangrijk voor de ontwikkeling en gezondheid 
van kinderen. Volgens het RIVM beweegt slechts 56 procent 
van de kinderen voldoende. Uit onderzoek is ook gebleken dat 
kinderen voornamelijk zitten op school, op 2 pauzemomenten 
van 15 minuten na. Voldoende bewegen kan ziektes voorkomen 
en welbevinden verhogen. 

Genoeg reden om de tijd dat kinderen bewegen op school onder 
de loep te nemen.

Wat is het doel?
1. Het stimuleren van bewegen tijdens de schooldag. 
2. Het stimuleren van gericht en actief buiten spelen. 
3.  Het stimuleren van actief vervoer: op de fiets of lopend  

van en naar school. 

Hoe werkt het? 
Tijdens een actieve schooldag wisselt de leerkracht zittend 
leren en bewegen/bewegend leren af. Het specifieke doel kan 
voor iedere school anders zijn. Op basis van pilots werken we 
momenteel de precieze werkwijze uit.

Lekker Fit! levert allerlei ondersteuning om kinderen meer te 
laten bewegen tijdens de schooldag. Van een uitgebreide pilot tot 
bijvoorbeeld een factsheet voor collega’s of ouders. 

De rol van de gymleraar gaat verder dan de gymzaal. Dit deel van  
het programma is nog in ontwikkeling en daardoor beperkt 
beschikbaar. De mogelijkheden en wensen per school kunnen 
verschillen. Iedere school kan dit samen met de projectleider 
Lekker Fit! zelf invullen. 



2.4 Prestatie-indicatoren

  De groepen 1 en 2 krijgen minimaal 90 minuten per week bewegingsonderwijs 
volgens de Lekker Fit! Kleuteraanpak. Dit is verdeeld over minimaal 2 momenten. 
De groepsleerkracht (minimaal 1 keer per week), en eventueel de gymleraar, geven 
het bewegingsonderwijs.

  De groepen 3 tot en met 8 krijgen minimaal 3 keer per week 45 minuten vakkundig 
bewegingsonderwijs van de gymleraar (zwemonderwijs door externen telt ook als 
bewegingsonderwijs).

  De school neemt voor de groepen 1 tot en met 8 minimaal 2 clinics uit het aanbod 
van schoolsport010 af bij het Sportbedrijf Rotterdam.

  De school biedt volgens de norm (zie hieronder) voldoende extra beweeg-
momenten van minimaal 45 minuten aan in de naschoolse uren of in de VLT. 

  De school neemt deel aan minimaal 2 schoolsporttoernooien (exclusief The Final en 
de Mini Final).

Uitzonderingen
Als de school niet kan voldoen aan de 3 beweegmomenten per week voor groep 
3 tot en met 8, door het ontbreken van een gymleraar, dan doorloopt Lekker Fit!  
de volgende stappen:

 � Het inzetten van een gymleraar met ruimte in zijn of haar contracturen.
 � Het inzetten van een gymleraar vanuit het vervangingsbudget. 
 � Het inzetten van clinics voor het opvangen van de beweegmomenten.

Als de school niet kan voldoen aan de 3 beweegmomenten per week voor groep 
3 tot en met 8 en een alternatief beweegmoment wil invoeren, gaat dit altijd 
eerst in overleg met de projectleider Lekker Fit!.

Beweeglessen van minimaal 45 minuten zoals bijvoorbeeld yoga, zelfverde-
diging en dansen kunnen dan in overleg gelden als alternatief beweegmoment.
Ook als het niet gegeven wordt door de gymleraar en niet in de huidige gymzaal 
plaatsvindt.

12Lekker Fit! Handleiding Basisonderwijs 2021-2022



Normberekening naschools aanbod 

School zonder SSV
 � Als een school in de basis 0,8 fte of meer gymleraren heeft:  

30 weken x 4 lessen per week = 120 lessen per schooljaar minimaal.
 � Als een school in de basis 0,6 fte gymleraren heeft:  

30 weken x 3 lessen per week = 90 lessen per schooljaar minimaal.

School met SSV
Een school met een eigen schoolsportvereniging (SSV) of een school die 
officieel is aangesloten bij een SSV, hoeft minder beweegmomenten te 
organiseren. Het gaat dan om 2 beweegmomenten minder per week. 

 � Bij 0,8 fte of meer: 30 weken x 2 lessen per week = 60 lessen
 � Bij 0,6 fte: 30 weken x 1 les per week = 30 lessen. 

Daarnaast organiseert een school die officieel is aangesloten bij een SSV in de 
dalperiode (maanden november, december, februari, maart) extra activiteiten 
voor specifieke doelgroepen, zoals kinderen met overgewicht en obesitas.

Een school met een eigen SSV, hoeft geen extra beweegmomenten 
te organiseren na schooltijd of in de VLT naast de reguliere gymlessen. 

Voor een school met een eigen SSV geldt verder: 
  Een schoolsportvereniging biedt maximaal 10 trainingsuren aan  

in 5 verschillende sporten van 45 tot 60 minuten.
 Het minimumaantal deelnemers per trainingsuur is 8 kinderen.
 Het afgesproken percentage sportparticipatie wordt behaald.
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2.5 Ondersteunende middelen

Op www.lekkerfit010.nl is een volledig overzicht van beschikbare 
materialen en middelen te vinden. Hieronder ter inspiratie een  
greep daaruit. 

Raamwerk vakwerkplan
In het raamwerk vakwerkplan lees je waaraan een vakwerkplan moet voldoen.  
Dit document dient als inspiratie om je op weg te helpen. 

Raamwerk fotojaarplan kleuters
Dit is een opzet en werkwijze voor het werken met een fotojaarplan.  
Laat je inspireren en ga aan de slag.

Factsheet bewegingsonderwijs
Een document met meer informatie over waarom 3 keer bewegingsonderwijs per week  
zo belangrijk is voor kinderen. Je leest hier ook hoe je dit als school kunt invullen. 
Handig voor de visievorming of ter verdieping.

Lekker Fit!-rapporten in pdf
Er zijn vrolijke en multi-inzetbare rapporten met illustraties gemaakt. Er zijn 
3 verschillende sets voor de onderbouw en 3 voor de middenbouw. Een set bestaat  
uit een open variant en een meer gesloten variant met 3 scoringsmogelijkheden. 
Gebruik de variant die bij je past. 

Posters bewegen
Posters met weetjes die je kan gebruiken om een saai hoekje vrolijker te maken.  
Ook handig voor bijvoorbeeld een themaweek. 

Document aansprakelijkheid en bevoegdheid
Hierin vind je meer informatie over wie er bevoegd is voor het geven 
van bewegingsonderwijs.
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ik toon respect voor haar, 
zij ook voor mij?

judo komt 
uit japan

ik maak een buiging 
voor we beginnen. 

deze groet heet REI

misschien 
is hij vandaag wel 

beter dan ik en leer 
ik van hem

ik ga jou in 
de houdgreep 

leggen!

ken je nog andere 
verdedigingssporten?

van sporten 
word je zeker 

van jezelf

Maak jezelf Lekker Fit!

Wist je dat 
atletiek de 

oudste sport 
ter wereld is?

Sport is 
heel goed voor 
je spieren, hart,  

longen en 
je hersenen!

Het record 
hoogspringen is 

2 meter en 
45 centimeter.

Na het sporten 
heb ik soms spierpijn. 
Dat is niet erg, want 
daar worden mijn 

spieren sterker van!

     Poeh! 
Als ik vaak oefen, 
word ik écht beter!

Atletiek kun je 
alleen doen 

maar ook met 
een team.

Maak jezelf Lekker Fit!
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