
Wil je graag dat jouw leerlingen gezond zijn? En dat je een gezonde en fitte school bent? Doe dan mee met B-Fit, 
het effectieve leefstijlprogramma voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. 

Het B-Fit programma heeft zich de afgelopen jaren ruimschoots bewezen. Steeds meer scholen kiezen voor onze aanpak. 
Waarom? Omdat het ontzettend leuk en leerzaam is voor kinderen, ouders én leerkrachten. Ook heeft onderzoeksbureau 
TNO aangetoond dat ons programma werkt. De school krijgt vanuit de Gelderse Sport Federatie een gecertificeerde 
B-Fit coach toegewezen. Samen gaan jullie actief aan slag met het thema gezondheid. 

Totaalprogramma
B-Fit richt zich op het verkrijgen en behouden van een actieve en gezonde leefstijl bij kinderen in het basisonderwijs. 
Bij het tweejarige programma ligt de focus op beweging, voeding en activatie. B-Fit is een totaalprogramma op maat. 
De school stelt haar eigen B-Fit menu samen uit vier thema’s: Leer je Fit, Beweeg je Fit, Eet je Fit en Samen Fit. 
Binnen elk thema kan gekozen worden uit verschillende, erkende, interventies. Scholen ontvangen bij aanvang van het 
programma 10 fitmunten, die ingezet kunnen worden voor interventies naar keuze*. 

* uit elk thema moet minimaal één interventie gekozen worden; overgebleven munten zijn vrij te besteden 

Onze werkwijze
Stap 1: aanmelden school 
Ga naar www.bfit.nl en meld je school aan! Na 
aanmelding wordt jouw school gekoppeld aan één van 
onze B-Fit coaches. 

Stap 2: intakegesprek
B-Fit is een programma op maat. Tijdens het 
intakegesprek met de schooldirecteur, de B-Fit coach 
en de B-Fit coördinator wordt de invulling van het 
programma in kaart gebracht. 

Stap 3: startbijeenkomst 
Tijdens deze interactieve bijeenkomst wordt B-Fit aan het 
schoolteam gepresenteerd. Tevens is er aandacht voor 
ieders rol bij het programma en ruimte voor eigen ideeën.   

Stap 4: menukaart
Na de startbijeenkomst wordt een projectgroep 
samengesteld. Samen met de B-Fit coach wordt een 
keuze gemaakt uit de interventies, te vinden op de 
speciaal ontwikkelde menukaart. 

Stap 5: officiële start
Op een leuke en ludieke manier wordt de officiële start 
van het B-Fit programma kenbaar gemaakt aan ouders 
en kinderen. 

Stap 6: afname test (1)
We starten met het afnemen van een test om de 
motorische ontwikkeling van de kinderen in kaart 
te brengen. Op deze manier wordt duidelijk waar de 
deelnemende kinderen individueel staan en kunnen de 
effecten van het programma gevolgd worden.

Stap 7: uitvoering interventies 
De B-Fit coach gaat samen met de school gedurende 
twee jaar aan de slag met de gekozen interventies. 

Stap 8: afname test (2)
Na afloop van het programma word de test voor 
motorische ontwikkeling herhaald. Hiermee wordt 
inzicht verkregen in de geboekte vooruitgang van de 
kinderen.  

Stap 9: evaluatie
Samen met de B-Fit coördinator van de Gelderse Sport 
Federatie wordt het programma geëvalueerd. Bekeken 
wordt of de school haar doelen bereikt heeft of dat meer 
ondersteuning nodig is.

Stap 10: voortzetting school
B-Fit staat! Nu kan de school het zelf voortzetten.
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Het B-Fit programma gaat uit van 8 jaargroepen per school. Bij grotere scholen kunnen er voor de uitvoering van bepaalde 
interventies mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht. Dit gebeurt te allen tijde in overleg met de school.

MENU
KAART

Samen Vitaal  
Praktische workshops voor ouders waarbij 
er de keuze is tussen: 
• Samen B-Fit (1 fitmunt)
 Een interactieve workshop waarbij 
 de ouders kennismaken met het 
 B-Fitprogramma.
• Samen Eten (1 fitmunt)
 Kan jij ook de weg niet vinden in de wirwar 
 van de voedseljungle. Wij helpen je!
• Samen Bewegen (1 fitmunt)
 Samen bewegen met je kind, hoe leuk 
 is dat en ook nog eens heel belangrijk. 
 Wij laten je zien waarom.

Plak je Fit 
Vier weken stickers plakken voor elke 
gezonde actie! Zo zien kind en ouder wat er 
elke dag minimaal voor een gezonde leefstijl 
nodig is, hoe goed dat nu al gaat en wat er 
misschien nog net beter kan.

Vitaal Team 
Voor een vitale school is natuurlijk ook een 
vitaal team nodig. Er is keuze tussen twee 
workshops:
• Workshop Gezonde Leefstijl (2 fitmunten)
 Ben jij bewust van je eigen leefstijl? De 
 Leefstijlcoach helpt je hiermee en 
 stimuleert om de eigen vitaliteit te 
 vergroten.
• Workshop Voeding (2 fitmunten)
 Interactieve workshop waarbij de 
 voedingsconsulent praktische handvaten 
 geeft over een gezond eetpatroon.

Samen Fit
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Het B-Fit programma wordt samen met leerkrachten, kinderen en ouders uitgevoerd. 
Betrokkenheid en draagvlak van leerkrachten, maar ook van de ouders is heel belangrijk om 
een gezonde leefstijl handen en voeten te geven. Daarom wordt daar in dit thema aandacht 
aan besteed door leuke workshops en een thuis-opdracht.

Onze samenwerkingspartners
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Bewegingstussendoortjes 
Beweeginterventie gericht op het bewegen in het klaslokaal 
tussen de reguliere lessen door. Voor ontspanning en extra concentratie

Bewegend Leren 
Actieve kinderen leren beter. Hét wetenschappelijk bewezen lesprogramma voor betere 
leerprestaties. Spelenderwijs en actief aan de slag met lesstof voor rekenen en taal.

Smaak! 
Lesprogramma waarin het beleven van voedsel centraal staat. Proeven, ruiken, horen, 
voelen en kijken: met al hun zintuigen verkennen kinderen het dagelijkse eten.

Actieve Pauzes 
Leerkrachten en kinderen maken kennis met een breed aanbod van specifieke 
spelactiviteiten voor op het schoolplein, met als doel actieve en plezierige pauzes.

Ondersteuning gymles 
Praktische ondersteuning naar wens van de leerkrachten tijdens de gymlessen.

Naschools Actief 
Leer kinderen kennis maken met verschillende sporten in samenwerking met lokale sportaanbieders. 

Kleutergym 
Beweegprogramma met gevarieerde, speelse oefeningen en spelletjes die kleuters de basis van 
bewegen bijbrengen.* 

* aanvullende optie is het Nijntje beweegdiploma (1 fitmunt). 

Gezond trakteren 
Ouder en kind inspireren bij het maken van leuke en gezonde traktaties. 
Dit vertalen naar een verantwoord traktatiebeleid.

Pauzehap 
Opstellen en uitvoeren van een helder fruit- en groentebeleid voor kinderen, 
ouders en leerkrachten dat past bij de school.

Water! 
Kinderen laten ontdekken dat water drinken lekker, gezond en zelfs leuk is.

Gezonde lunchtrommel 
Ouder, leerkracht en kind krijgen inzicht in gezonde lunchproducten en leren hoe je deze makkelijk in 
de lunchtrommel kunt verwerken.
 

 

Leer je Fit Beweeg je Fit Eet je Fit
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Dit thema heeft, zoals de naam al zegt, alles te maken met leren. Bewegen terwijl je aan het 
spellen of rekenen bent, of juist even lekker bewegen tussen het leren door. En niet te vergeten 
leren over bewegen en gezondheid.

Tijdens dit thema komen de leerlingen echt in beweging door leuke en actieve pauzespelletjes, 
uitdagende gymlessen en extra bewegen na schooltijd.

Door gezond te eten en te drinken voel je je fit. In dit thema 
gaan we op een leuke en positieve manier aan de slag met de 
eet- en drinkmomenten op school.
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