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Kinderen zijn de toekomst. Zij hebben het recht op 
bewegen en verdienen een kansrijke start om gezond 
en vitaal op te groeien. Een gezonde jeugd maakt 
kinderen klaar voor de toekomst. Ze kunnen zichzelf 
ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Sport en 
bewegen dragen daar aan bij. Bewegen en meedoen 
helpt kinderen ook om meer zelfvertrouwen te 
krijgen en betrokken te raken bij wat er speelt in hun 
leefomgeving.

Leven lang met plezier bewegen
Sporten en bewegen zijn enorm belangrijk voor een gezond 
leven. Dat toont veel onderzoek aan. Het begint met een 
goede motorische ontwikkeling. De motoriek is een cruciale 
voorspellende waarde met betrekking tot de gezondheid. 
Hoe jonger iemand met beweging bezig is, hoe meer impact 
dit heeft op alle ontwikkelingsdomeinen. Daarbij is plezier 
beleven in het bewegen belangrijk. Als kinderen positieve 
ervaringen opdoen tijdens het sporten, dan zorgt dit er 
voor dat ze ook op latere leeftijd blijven sporten. Dagelijks 
voldoende fysieke activiteit is essentieel voor de fysieke 
en mentale gezondheid van kinderen en het aanleren van 
een actieve levensstijl. Maar de effecten van bewegen zijn 
veel breder. Het is van belang bij de ontwikkeling van de 
hersenen. Daarnaast is bewegen belangrijk bij het leren van 
taal en sociale omgang met leeftijdsgenootjes.

Talentontwikkeling
Door te spelen en sporten maken kinderen kennis met 
verschillende vormen van bewegen. Zo ontwikkelen ze zich 
veelzijdig en ontdekken ze waar ze goed in zijn en wat ze leuk 
vinden. Ook worden kinderen sociaal vaardiger en krijgen 
ze meer zelfvertrouwen. Het stimuleert de creativiteit en 
fantasie van kinderen. Er is steeds meer bewijs dat met extra 

beweging op school de leerprestaties van kinderen kunnen 
worden verbeterd. Door het bewegen kunnen kinderen zich 
beter concentreren en het verbetert hun geheugen; dat 
komt schoolprestaties ten goede.

Meer beweging nodig
We zien echter dat steeds meer kinderen motorische 
achterstanden en overgewicht hebben; versterkt door de 
gevolgen van corona. Slechts 56% van de kinderen voldoet 
aan de dagelijkse beweegnorm van minimaal één uur per 
dag matig tot intensief bewegen. Daarnaast toont onderzoek 
aan dat kinderen gemiddeld meer dan 7 uur per dag zitten. 
Kinderen met overgewicht lopen een verhoogd risico op 
het ontwikkelen van chronische aandoeningen. Zij beleven 
bovendien minder plezier in sport en bewegen. Dat heeft 
impact op hun zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Ben Bizzie beweegt kinderen
Ieder kind moet de kans krijgen om zich motorisch te 
ontwikkelen en plezier te hebben in sport en bewegen. Het 
Ben Bizzie Programma omvat aanbod om meer bewegen 
op en rond kindcentra te stimuleren en om bewustwording 
te creëren over een gezonde en actieve leefstijl. Het 
programma sluit aan bij veel 21e-eeuwse vaardigheden, 
waaronder samenwerken, creativiteit, sociale vaardigheden 
en zelfregulering. Ben Bizzie zet elk kind centraal en gaat de 
samenwerking aan met partners in de directe leefomgeving 
van het kind om bij te dragen aan een gezond en vitaal 
leven. Vanuit het programma is aandacht voor monitoring 
en screening om de motorische ontwikkeling en gezondheid 
van kinderen te volgen en het effect van de inzet van het 
programma aan te tonen.

InleidingInleidingInleiding



12%12%   heeft overgewicht waarvan    
3%   3%   obesitas 

  
55%55%  voldoet aan beweegnorm

31% 31%  eet voldoende fruit

33% 33%  eet voldoende groente 

73% 73%  drinkt dagelijks water

75% 75%   sport wekelijks bij een
  sportvereniging

84% 84%  gaat elke dag lopend of 
  fietsend naar school

Gezondheid kinderen 4-12 jaar in beeld
Gezondheid kinderen 4-12 jaar in beeld
Gezondheid kinderen 4-12 jaar in beeld
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Ben Bizzie draagt bij aanBen Bizzie draagt bij aanBen Bizzie draagt bij aan
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• Betere motoriek 
• Verhoging sportparticipatie
• Meer bewustwording gezonde leefstijl  
• Minder overgewicht

GEZONDE EN SPORTIEVE KINDERENGEZONDE EN SPORTIEVE KINDEREN

LEER- & LEEFOMGEVING VOOR KINDEREN
LEER- & LEEFOMGEVING VOOR KINDEREN

• Verbinding tussen jong en oud
• Omgeving die gezonde keuzes en 
 gedrag stimuleert
• Betrokken maatschappelijke partners 
 en verenigingen

• Verantwoordelijkheid en betrokkenheid
• Zelfvertrouwen, creativiteit en eigen initiatief
• Bevorderen leerprestaties
• Verbeteren sociaal-emotionele vaardigheden

PERSOONLIJKE (TALENT)ONTWIKKELINGPERSOONLIJKE (TALENT)ONTWIKKELING



Ben Bizzie beweegt kinderen in bijna 20  gemeenten, van de gemeente Molenlanden tot de 
gemeente Vaals. Hij is actief op meer dan 150 scholen en kinderopvangorganisaties in Zuid-
Oost Nederland en bereikt meer dan 25.000 kinderen. Het Ben Bizzie programma omvat de 
volgende onderdelen:
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sportieve pauze | uitlaatklep | 
actieve rol kinderen

gezonde leefstijl | stimuleren 
gezonde leefomgeving 

motorische screening | extra 
beweeglessen | doorverwijzing naar 

sportaanbod
vakleerkracht sport | coaching

doorgaande leerlijn

dynamische lesdag | leren door 
te bewegen 

sport- en spelactiviteiten | 
energizers | samenwerking lokale 

sportverenigingen

Ben Bizzie staat voor:
Kwaliteit: kwaliteitsimpuls in bewegingsonderwijs door deskundigen, 
die het programma doorontwikkelen op basis van trends en ontwikkelingen
Deskundigheid: gespecialiseerd en bevoegd team van beweegprofessionals
Integraliteit: totaal programma met doorgaande leerlijn van 0-12 jaar waar 
kind centraal staat ontsloten via online platform
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BewegingsonderwijsBewegingsonderwijs Beweegt Beter Beweegt Beter

Bewegend LerenBewegend Leren PauzesportPauzesport

GezondGezond BeweegplezierBeweegplezier



Hoi ik Ben Bizzie! 

Hét beweegmaatje voor alle kinderen. Samen met de kinderen zorg 
ik voor nog meer beweging op en rond school, in de wijk en thuis. 
We maken van de gezonde en actieve keuze een vanzelfsprekende 
keuze. En dat doe ik niet alleen, maar met een enthousiast team 
van beweegcoaches. Samen met lokale partners investeren we 
in een gezonde omgeving van het kind. We leggen de verbinding 
tussen jong en oud, met verenigingen en lokale organisaties. 
Samen ontdekken we dat sportief en gezond vooral heel leuk is. 
Daarom heb ik zelf ook altijd een lach op mijn gezicht. Sporten 
zorgt namelijk voor geluk!
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Het Ben Bizzie programma omvat onderdelen, 
die met elkaar samenhangen en op elkaar aansluiten. 
In een adviesgesprek met de kinderopvang of 
de school wordt bekeken wat de kinderen en de 
organisatie nodig hebben. Na het gesprek volgt een 
advies en aanbod op maat.

Uitvoering door vakleerkracht
Kinderen meer en beter laten bewegen, van jongs af aan, 
draagt bij aan een gezond en vitaal leven.
Bewegingsonderwijs, gegeven door een vakleerkracht sport 
volgens een doorgaande gymleerlijn, staat daar bij aan de 
basis. De vakleerkracht zorgt ervoor dat kinderen van 4-13 
jaar zich motorisch optimaal kunnen ontwikkelen tijdens 
de gymles. Aan de hand van de Ben Bizzie Leerlijn worden 
kinderen optimaal uitgedaagd om te bewegen, zowel fysiek, 
sociaal-emotioneel als cognitief. Alle motorische thema’s 
komen aan bod. De lessen worden continu doorontwikkeld 
om in te spelen op trends en ontwikkelingen (denk aan 
buitenlessen) en op behoeften van kinderen. De leerlijn 
bestaat uit peuter- en kleutergym (in het speellokaal), 
gymles voor groep 1 t/m 8 (in de gymzaal) en buitenlessen. 
Alle lessen zijn uitgewerkt in een leskaart inclusief video 
met uitleg over de les en het gebruik van materialen. Het 
lesmateriaal is in te zien en te gebruiken via een online 
platform. Zo kunnen de lessen toegepast worden door 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers, wanneer de 
vakleerkracht niet aanwezig is.

Coaching door vakspecialist
Ben Bizzie gunt ieder kind een kwalitatief goede gymles. Met 
Ben Bizzie coaching werken we met groepsleerkrachten en 
pedagogisch medewerkers als gelijkwaardige partners samen 
om zoveel mogelijk kinderen de doelstellingen van een les 
te laten halen. De vakspecialist ondersteunt en begeleidt 
de leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij het geven 
van een goede gymles en borging daarvan. Zo zorgen we er 
samen voor dat kinderen van 4 tot 12 jaar zich motorisch 
kunnen ontwikkelen en plezier beleven in sport en bewegen. 
De vakspecialist bekijkt de huidige en gewenste situatie 
van het bewegingsonderwijs, de aanwezige materialen, 
de gymzaal/speellokaal en behoeften bij leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers. De mogelijkheden van de Ben 
Bizzie Leerlijn worden daarin meegenomen. Samen geven 
we een kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs. 
De leerkrachten en pedagogisch medewerkers krijgen 
handvaten om de gymles leuk, uitdagend en veilig vorm te 
geven en uit te voeren. Er is ook aandacht voor de scholing 
van leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de vorm 
van inspiratiesessies en (thematische) workshops in de 
gymzaal of het speellokaal. De vakspecialist evalueert samen 
met de leerkrachten, pedagogisch medewerkers en directie 
de inzet en ontwikkeling, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft 
en bijgedragen wordt aan de vooraf samengestelde doelen.

• Inzet vakleerkracht sport voor peuter- en kleutergym, 
 gymles (in de gymzaal) voor groep 3 t/m 8 en/of 
 buitengymles voor alle groepen 
• Ben Bizzie Leerlijn 
• Digitale leskaart per gymles incl. video 

Ben Bizzie ProgrammaBen Bizzie ProgrammaBen Bizzie Programma

BewegingsonderwijsBewegingsonderwijs

• Inzet vakspecialist voor coaching en begeleiding 
 leerkrachten of PM’ers tijdens gymles 
• Ontwikkeling doorgaande leerlijn 
• Scholing via workshops 

‘’ Er wordt vaak fanatiek mee gedaan, 
maar je merkt dat sommige kinderen 
het lastig vinden om bijvoorbeeld over 
een kast te klimmen of over een smalle 
balk te lopen. Aan die kinderen besteed 
ik extra aandacht in de gymles ’’ Beweegcoach 

Ruben
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Ieder kind moet de kans krijgen om zich motorisch te 
ontwikkelen en plezier te hebben in sport en bewegen. 
Ben Bizzie Beweegt Beter biedt, als aanvulling op de 
reguliere gymlessen, extra beweeglessen voor kinderen 
die ondersteuning kunnen gebruiken om beter en meer 
te gaan bewegen. Door de combinatie van motorische en 
sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen leerlingen meer 
vertrouwen in zichzelf tijdens de reguliere gymlessen, het 
buitenspelen en bij de (sport)vereniging. Ben Bizzie Beweegt 
Beter is bedoeld voor kinderen uit de middenbouw, die 
een motorische achterstand hebben. De kinderen worden 
hierop getest via de 4 ss-en Test. Tijdens de test worden 
diverse vaardigheden getoetst: Springen kracht, Springen 
coördinatie, Stuiten en Stilstaan (balans). De leerlingen die 
uitvallen op basis van de resultaten worden uitgenodigd voor 
een lessenreeks van 9 beweeglessen onder of na schooltijd. 
Naast de motoriek is er tijdens de lessen aandacht voor 
samenwerken, durven en vertrouwen. Na de lessen geeft 
de beweegcoach een terugkoppeling aan de ouders en/
of leerkracht. Samen met de kinderen en ouders wordt 
bekeken of het kind doorverwezen kan worden naar regulier 
sportaanbod of een sportvereniging in de buurt.

• Extra beweeglessen onder of na school 

• Voor kinderen uit middenbouw 

• Motorische achterstand meten via 4 ss-en Test 

• Doorverwijzing regulier sportaanbod

Kinderen bewegen gedurende de dag te weinig en dat heeft 
invloed op hun concentratie en leervermogen. Ben Bizzie 
Bewegend Leren brengt hier verandering in. Met Bewegend 
Leren worden schooldagen dynamischer ingericht, zodat 
kinderen tijdens het leren meer bewegen. Bewegend Leren 
draagt bij aan het automatiseren van lesstof, lesplezier 
en de taakgerichtheid van kinderen. Het doorbreekt het 
zitpatroon onder schooltijd. Het omvat een uitdagende en 
dynamische manier van lesgeven. De beweegcoach biedt 
de leerkrachten eenvoudige beweegvormen, die toegepast 
kunnen worden in lessen zoals spelling, taal en rekenen. De 
leerkrachten gaan daarmee samen met de kinderen actief 
aan de slag op het schoolplein, in de gymzaal of in de klas. 
Er wordt gestart met een kennismakingsprogramma, dat 
bestaat uit een inspirerende workshop en introductielessen 
om te ontdekken hoe Bewegend Leren toe te passen. 
Daarna krijgen de leerkrachten wekelijks input via video’s. De 
beweegcoach kan ook meer structureel ondersteunen bij de 
uitvoering van Bewegend Leren.

• Dynamische lesdag 
• Inspiratieworkshop en introductielessen 
• Wekelijks instructievideo 
• Ondersteuning bij uitvoering

Beweegt Beter Beweegt Beter Bewegend LerenBewegend Leren 
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De pauze, een moment om even naar buiten te gaan en 
in beweging te komen. Pauzesport biedt kinderen een 
uitlaatklep en een vorm van structuur in de pauze, met 
als gevolg meer concentratie in de klas. Daarnaast zorgt 
het voor een positieve invulling van de pauze, waardoor 
er bijvoorbeeld minder pestgedrag en verveling tijdens de 
pauze ontstaat. Iedereen kan meedoen, maar er is extra
aandacht voor inactieve kinderen, zodat zij in beweging 
komen en hun motorische vaardigheden ontwikkelen. 
Bovendien ontwikkelen kinderen hun creativiteit doordat 
ze zelf een actieve bijdrage leveren aan de invulling van de 
pauzesport. Leerlingen van de bovenbouw worden opgeleid 
tot Junior Sportcoach en kunnen zelf spellen voor de 
pauzesport ontwikkelen én deze begeleiden. Dat maakt hen 
betrokken en verantwoordelijk voor de pauzesport. 

Ben Bizzie zet zich in om van de gezonde keuze een 
vanzelfsprekende keuze te maken. Op diverse manieren 
zorgt hij ervoor dat kinderen (en ouders) zich bewust 
worden van een gezonde leefstijl. Er is aandacht voor meer 
water drinken, gezonde voeding en meer (buiten) spelen 
op en rond school en de kinderopvang. In overleg met het 
kindcentrum wordt bekeken welke behoeften er zijn om aan 
de slag te gaan met het thema gezondheid. Om de aanpak 
te bepalen en te volgen wordt de Ben Bizzie Monitor ingezet. 
Hiermee brengen we de leefstijl van kinderen in kaart, via een 
0- en 1-meting. De monitor bestaat uit een digitale vragenlijst 
die de kinderen en/of ouders invullen. We achterhalen welke 
thema’s (bewegen, water drinken, gezonde voeding etc) meer 
aandacht verdienen om de kinderen (en hun ouders) te 
helpen bij het maken van gezonde keuzes. Kinderen worden 
actief betrokken om samen met de beweegcoach aan de slag 
te gaan met hun gezonde leefstijl. We leggen de verbinding 
met lokale partners en gezondheidsprojecten. Het is mogelijk 
dat de beweegcoach meedenkt over en ondersteunt bij 
de inzet van projecten rondom de Gezonde School of de 
Gezonde Kinderopvang. Tot slot heeft Ben Bizzie zijn eigen 
boek met gezonde, lekkere en leuke tips voor jong en oud, 
vol met recepten, gezonde weetjes, spellen en beweegtips. 
Zodat kinderen (en ouders) ook thuis aan de slag gaan.

• 0- en 1-meting Ben Bizzie Monitor 
• Projecten water drinken en gezonde voeding 
• Actieve rol kinderen  
• Ben Bizzie Boek

• Sportieve pauze 
•  Junior Sportcoach 
• Actieve rol kinderen 
• Digitale leskaart per spel 

PauzesportPauzesport GezondGezond

‘’‘Met pauzesport gaan we aan de slag 
met verschillende, laagdrempelige 
beweegvormen die voor ieder kind 
makkelijk uitvoerbaar zijn. Ik merk dat 
pauzesport echt een uitlaatklep is voor 
de kinderen.’’ Beweegcoach 

Rikus
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Tijdens schooltijd
Naast de gymles en bewegen tijdens de pauze zijn er 
nog meer momenten in het schooljaar om de kinderen 
meer te laten bewegen en hier plezier in te laten ervaren. 
De beweegcoaches kunnen ondersteuning bieden bij 
de voorbereiding en uitvoering van sport- en speldagen. 
Bijvoorbeeld tijdens de Koningsspelen of de Buitenspeeldag. 
Extra aandacht voor bewegen en gezondheid kan ook tijdens 
de Week van de Gezonde Jeugd. Het is ook mogelijk om 
met sport en bewegen aan te sluiten bij themaweken of 
-activiteiten van de school of de kinderopvang. Daarnaast 
kunnen sportclinics of sportkennismakingslessen 
aangeboden worden, die in samenwerking met lokale 
sportverenigingen of -aanbieders georganiseerd worden.

Na school in de vrije tijd
Ben Bizzie is ook na schooltijd het beweegmaatje van 
kinderen. Ook in de vrije tijd en thuis stimuleert hij kinderen 
om meer te bewegen en buiten te spelen. Naschoolse 
sportactiviteiten laten kinderen plezier beleven tijdens het 
sporten en bewegen. Tijdens een beweeguurtje maken 
kinderen kennis met allerlei sporten en spellen na schooltijd. 
Dit gebeurt in samenwerking met lokale sportverenigingen 
en -aanbieders. We bieden ook vernieuwende sporten en 
spellen, zodat de kinderen, die zich niet aangetrokken voelen 
tot sport hiermee uitgedaagd worden om mee te doen. Dit 
zorgt ervoor dat ieder kind zijn of haar talent ontdekt en 
de sport vindt die bij hem of haar past. Hierbij worden ook 
beweegactiviteiten georganiseerd voor jong en oud. Ze gaan 
samen bewegen, helpen elkaar en leren van elkaar. Het is 
mogelijk beweegactiviteiten aan te bieden aansluitend aan 
schooltijd voor alle kinderen in de wijk of specifiek voor 
kinderen van de BSO. Na schooltijd kunnen ook activiteiten 

georganiseerd worden voor peuters en kleuters, zodat zij 
op jonge leeftijd het bewegen na schooltijd ervaren. Tot slot 
kunnen activiteiten in de vakanties georganiseerd worden, 
zodat kinderen het hele jaar door in beweging blijven en mee 
kunnen doen.

• Voorbereiding e/o uitvoering sportactiviteiten 
•  Koningsspelen, Buitenspeeldag, Nationale Sportweek, 
• Week Gezonde Jeugd 
• Verbinding lokale sportaanbieders 
•  Jong en oud samen

BeweegplezierBeweegplezier

‘’Met Beweegplezier willen de kinderen 
meer laten bewegen. Het biedt de kans 
om samen te spelen en nieuwe 
sporten te ontdekken’’ 

Beweegcoach 
Anneke



Ben Bizzie Platform Ben Bizzie Platform 

Het aanbod van Ben Bizzie is verzameld op het Ben Bizzie Platform. Een digitaal 
platform voor (vak)leerkrachten, pedagogisch medewerkers en beweegcoaches. 
Op het platform is allerlei lesmateriaal (inclusief video’s) te vinden van de 
leerlijn van gymles tot bewegend leren en pauzesport. Daarnaast delen de 
beweegcoaches tips en tricks voor (vak)leerkrachten
en pedagogisch medewerkers, zodat zij sport en bewegen nog 
meer kunnen integreren in het (school)leven van kinderen. 
Via het platform kunnen (vak)leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers ook vragen stellen aan beweegcoaches, zodat 
ze hulp kunnen inschakelen wanneer dat nodig is. Het 
platform zorgt ervoor dat het lesmateriaal voor elke 
leerkracht en pedagogisch medewerker toegankelijk 
en toepasbaar is.

Ontdek meer over Ben Bizzie en wat hij 
voor kinderen kan betekenen op 
www.benbizziebeweegt.nl.
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