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Het sportstimuleringsproject Kies voor Hart en Sport staat als een huis. Toch biedt dit project 
veel ruimte om binnen de gemeente elementen toe te voegen. De Brede School, de Beweegnorm, 
dagelijks één uur bewegen op school, overgewicht, fair-play, stimuleren van niet-sporters, life-time 
sportdeelname, al deze ‘beweegredenen’ passen goed binnen de programmaopzet van Kies voor 
Hart en Sport. Het landelijke projectbureau voorziet in advies en diensten waardoor de gemeente 
zich kan concentreren op haar kerntaak: regie voeren.

 Beschrijving project
Het project Kies voor Hart en Sport bestaat uit drie delen:
1.  Educatief lesprogramma. Een serie van vier lesmodules 

op school met o.a. gezondheids- en sportvoorlichting. 
2.  Sportoriëntatie. Buiten schooltijd kunnen kinderen zich 

inschrijven voor een sportkennismakingscursus. 
3.  Junior Hartdag. Georganiseerd door de Nederlandse  

Hartstichting; voor veel gemeenten de jaarlijkse kick-off 
voor Kies voor Hart en Sport.

 Lesmodules
Het lesmateriaal van Kies voor Hart en Sport bestaat uit 
negen lessen.  
Module 1, 2 en 5 zijn bedoeld voor in het klaslokaal. 
Module 3 speelt zich af in de gymnastiekzaal. De modules 
hebben de volgende thema’s:
-  Module 1: Hart, sport en gezondheid (2 lessen)
-  Module 2: Sportvoorlichting en -oriëntatie (2 lessen)
-  Module 3: Sportintroductie (3 lessen)
-   Module 5: Bewegen en de energiebalans (nieuw 2  

lessen)
Voor het tweede projectjaar is een verdiepingsmodule 
beschikbaar (module 4). Hiermee kan in drie extra lessen 
dieper worden ingegaan op de onderwerpen. De lessen zijn 
ontwikkeld voor de groepsleerkrachten maar kunnen heel 
goed door externe deskundigen (GGD, GVO, jeugdartsen, 
vakleerkrachten bewegingsonderwijs) worden verzorgd.

 Sportkennismakingscursus
In deel 2, organiseren sportaanbieders (sportverenigingen, 
commerciële sportscholen, fitnesscentra en wijk- en buurt-
verenigingen) een sportkennismakingscursus van 5 tot 7 
lessen. Deze cursus wordt speciaal opgezet voor nieuwe 
groepen; voor kinderen die de sport nog niet kennen. Deze 
lessen, die op de accommodatie van de vereniging plaats-
vinden, geven een brede oriëntatie op de sport en op de 
sportaanbieder. 

De jeugdsportleiders zijn gewend om met jeugd te werken. 
De lessen zijn uitdagend en het accent ligt op succesbele-
ving in plaats van techniek. Uiteraard is er ruim aandacht 
voor de sociale aspecten die sport en de sportvereniging 
met zich meebrengen. Tijdens de sportieve afsluiting van 
de cursus ontvangen de kinderen een certificaat.Ki
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 Looptijd project
De projectperiode van Kies voor Hart en Sport volgt 
het schooljaar. De voorbereidingen dienen in april/mei 
te worden getroffen, de uitvoering volgt dan in het 
volgend schooljaar met een accent op de tweede helft 
van het schooljaar. Het is aan te bevelen het project 
vier opeenvolgende jaren uit te voeren en na het eerste 
projectjaar onderdelen toe te voegen.

 Projectgebied
Gemeente, deelgemeente, wijk, combinatie van gemeenten 
(insteek is acht of meer basisscholen).

 Doelgroep
Groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen.

 Doelstelling van het project
Life-time stimuleren van sport en bewegen, laten ervaren 
dat er altijd een sport- of bewegingsactiviteit te vinden is 
die kinderen leuk vinden. Nevendoelstellingen: wegne-
men van sport- en bewegingsachterstanden op school- en 
wijkniveau, vergroten van de kennis over bewegen en de 
energiebalans.

   Beschrijving concrete  
activiteiten

Het programma Kies voor Hart en Sport besteedt aandacht 
aan:
Gezondheid:   het aanleren van een actieve en gezonde 

leefstijl. Lesmodule 1 ‘Hart, Sport en  
Gezondheid’ en lesmodule 5 ‘Bewegen en de 
energiebalans/overgewicht’.

Onderwijs:   stimuleren sportdeelname in het (speciaal) 
onderwijs, sportactiviteiten op maat.

Integratie:   door cursus bij sportaanbieder ervaren leer-
lingen verenigingscultuur en vrijwilligers-
werk.

Opvoeding:   in lesmodule 3 ‘Sportintroductie’ ervaren  
kinderen de ‘breedte’ van de bewegings- 
cultuur. In de verenigingssetting leren  
kinderen een nieuwe rol in de groep.

  Aansluiten bij de leefwereld 
van jeugdigen

Sporten en bewegen is voor kinderen de grootste vrijetijds-
besteding. Het sportaanbod is zo divers dat er altijd een sport 
is die kinderen leuk lijkt. Door zich in te schrijven voor zo’n 
sportcursus kunnen ze dit ook ervaren.

  Te verwachten resultaten van 
het project (output)

-   kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van  
behandelde lesmodules op scholen

-   deelnemersaantallen, kwantitatieve en kwalitatieve  
ervaringen van cursisten

  Te verwachten maatschappelijk 
effect (outcome)

-   opname gezondheidsvoorlichting en sportvoorlichting  
in schoolwerkplannen van de basisscholen

-   structureel aandacht voor sportstimulering in gemeente
-   ledenwinst door sportintroductie bij lokale sportaanbieders
-  verminderde sportuitval na de basisschool

 Evaluatiemethodiek
-   planmatige evaluatie van: lesaanbod op school, sportaan-

bod bij de sportaanbieders, sportdeelname en ervaringen 
van leerlingen op school-, wijk- en gemeentelijk niveau 
door middel van interviews en schriftelijke vragenlijsten.

 Samenwerking
Kies voor Hart en Sport realiseert op lokaal niveau de samen-
werking tussen: onderwijs, sportaanbieders, jeugd- en buurt-
werk, gezondheidszorg en gemeente. Ook andere partners 
kunnen in de gelegenheid worden gesteld hun expertise in te 
brengen. Kies voor Hart en Sport wordt in alle provincies aan-
geboden door de provinciale sportraden.

 Uitvoering
De gemeente kan met de provinciale sportraden afspraken 
maken welke werkzaamheden zelf worden uitgevoerd en welke 
worden uitbesteed aan het landelijke projectbureau of de 
provinciale sportraden.

 Kosten en begroting
Afhankelijk van lokale keuzes en aantal participerende basis-
scholen wordt de begroting opgesteld. Een voorbeeldbegroting 
is te zien op www.kiesvoorhartensport.nl



actie bewegen parcours gezond

Projectbureau ‘Kies voor Hart en Sport’:
Sportscan, Erik Holtman, Postbus 40094, 8004 DB Zwolle. Tel. 038 4227168. E-mail: holtman@sportscan.nl

  Kort maar krachtig
 -  Kies voor Hart en Sport is een  

succesvol bestaand project
 -   Samenwerking tussen onder-

wijs, sportaanbieders, jeugd- 
en buurtwerk en gemeente

 -   Per projectjaar kan het  
programma worden uitgebreid

 -   Draagt bij aan life-time sport-
deelname

 -   Gedegen effectevaluaties  
beschikbaar

Meer informatie over het project op de website www.kiesvoorhartensport.nl met o.a. de gratis digitale nieuwsbrief.
Het programma ‘Kies voor Hart en Sport’ is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse  

Hartstichting, de Interprovinciale Organisatie Sport en NOC*NSF. 


