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 Informatie  
Beweegdiploma’s 1 en 2 

 

Beweegaanbieders niet aangesloten bij de 

KNGU (peuterspeelzalen, kinderopvang, 

basisonderwijs, sportclubs etc.) 
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Aanleiding 
 

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de 

normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een 

beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar o zo 

belangrijk voor de motorische, de sociale en de cognitieve ontwikkeling van het jonge 

kind. De KNGU gaat er voor zorgen dat kinderen op jonge leeftijd niet alleen een 

zwemdiploma maar ook een beweegdiploma kunnen halen. 

 

Waarom een beweegdiploma voor jonge kinderen 
In de leeftijdsperiode van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van 
de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de 
hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en 
omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het 
gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten 
enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke 
invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te 
spelen. 
Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. 
Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.  
 
Beweegprogramma als basis voor het beweegdiploma 
Het beweegprogramma Gymkids is de basis voor het beweegdiploma. De speciale lessen 
behorende bij het beweegdiploma komen uit de Gymkidsmap.  
Met Gymkids willen wij het jonge kind breed introduceren in de bewegingscultuur en het kind 
in staat stellen een breed en wendbaar bewegingsrepertoire op te bouwen. 
Dit doen wij niet door het leren van specifieke bewegingen of bewegingskunstjes. Wij kiezen 
bij het leren van bewegen voor de aanpak van de bewegingskenmerken en leren wij het 
jonge kind kwalitatief goed bewegen.  
Daarvoor is het werkboek Gymkids voor peuters en kleuters met lesmateriaal ontwikkeld. 
Peuters en kleuters leren al spelend. Het is de lesgever, die met opdrachtveranderingen, 
aanpassingen, vragen, suggesties en complimenten de peuter en kleuters stimuleert tot 
motorische ontwikkeling, maar ook de mentale en sociale ontwikkeling. 
In het les menu is de aandacht gericht op het psychologische (voorbereiden, leren, 
beheersen en uitbouwen), het fysiologische (draaien, voortbewegen en hanteren van 
materiaal met handen en voeten), het anatomische (activiteiten met de armen) en het sociale 
aspect (individueel of samen). De lessituaties zijn uitgewerkt en de lesgever hoeft slechts de 
lessen aan te passen aan het beschikbare materiaal, de organisatie of kan situaties nog 
uitbouwen (intensivering). De lesgever zorgt voortdurend voor nieuwe uitdagingen, prikkels 
en vertrouwen en past de les aan het kundeprofiel van het kind aan. 
 
Om het beweegdiploma in 10 tot 20 lessen te kunnen behalen zijn er vanuit Gymkids lessen 
geselecteerd op vaardigheden die gevraagd worden bij de uitgangspunten (pagina 5 en 6)  
van het beweegdiploma. Maar zoals bij het zwemdiploma, zal het ene kind het 
beweegdiploma sneller behalen dan het andere. De leiding zal in de les moeten 
differentiëren. 
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‘nijntje’ ambassadeur Beweegdiploma! 

Nijntje en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) zijn een meerjarig 

samenwerkingsverband aangegaan met de ambitie om meer kinderen tussen de 2 en 6 

jaar te stimuleren om spelenderwijs beter te leren bewegen. Als bekende kinderheld 

wordt nijntje de ambassadeur van het Beweegdiploma. 

 

In juni 2013 werd tijdens het Groot NK Fantastic Gymnastics in Ahoy Rotterdam het 

Beweegdiploma geïntroduceerd voor kinderen van 2-6 jaar. Door middel van een 

toegankelijk en speels beweegprogramma leren kinderen in 20 uur spelenderwijs alle 

basisbeginselen van bewegen. Het is volgens Marja Kerkhof (managing director Mercis)  

geen toeval dat nijntje als ambassadeur verbonden wordt aan het Beweegdiploma. “Goed 

leren bewegen is namelijk heel belangrijk en ontzettend leuk, maar niet meer 

vanzelfsprekend binnen onze maatschappij. Het stimuleren van een positieve leefwijze en 

kinderen spelenderwijs aansporen om te bewegen is waar het ons om gaat. Jong geleerd is 

oud gedaan. We zijn blij dat nijntje daar aan kan bijdragen.” 

Jaap Wals (directeur KNGU): “Wij willen met het Beweegdiploma een stimulans geven aan 

bewegen op jonge leeftijd nog voordat ze naar de basisschool gaan. Het belang van dit 

diploma voor de latere sportieve carrière en leefstijl wordt op aansprekende wijze benadrukt. 

Nijntje is bij uitstek een karakter dat zeer tot de verbeelding spreekt van peuters, kleuters en 

hun ouders en grootouders. De samenwerking is tot stand gekomen met behulp van 

NOC*NSF en Triple Double sportmarketing. Wij zijn bijzonder trots op dit partnership.” 

 

Over Mercis en nijntje: 

Dick Bruna tekende nijntje, internationaal bekend als miffy,  voor het eerst voor zijn eigen 

kinderen in 1955. Dit betekende het begin van vele avonturen. Inmiddels is nijntje bekend 

over de hele wereld en zijn er meer dan 85 miljoen prentenboekjes in meer dan 50 

verschillende talen verschenen. 

Mercis beheert sinds 1971 wereldwijd de auteursrechten van Dick Bruna en is nauw 

betrokken bij de ontwikkeling van alle producten, waarvan speelgoed en boekjes het meest 

bekend zijn. Mercis is tevens de uitgever van de Nederlandse boekjes.  

 

Over KNGU en het Beweegdiploma 

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) vertegenwoordigt als 4e grootste 

sportbond van Nederland bijna 1.100 gymclubs met 241.500 sporters (2012) in Nederland. 

De KNGU is de verbindende aanjager voor gymmend, turnend, springend en dansend 

Nederland. De sporter kan deze sporten ieder op zijn/haar eigen niveau met plezier beleven, 

in wedstrijd- en sportvormen die passen bij de wensen en behoeften. Van meedoen tot 

excelleren.  
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Beweegdiploma 

De KNGU heeft twee beweegdiploma’s ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 

en met 6 jaar. Beweegdiploma 1 en 2. 

 
Bij het Beweegdiploma 1 horen 15 lessen. De lessen kunnen gebruikt worden voor kinderen 
in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar.  
Bij het Beweegdiploma 2 horen 20 lessen. Deze lessen kunnen gebruikt worden voor de 
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar.  
Ook voor iets oudere kinderen die zich wat langzamer ontwikkelen, zijn de lessen zeer 
geschikt. 
 
De lessen zijn afgestemd op de beweegnormen behorende bij de leeftijd van het kind (zie 
pagina 6 en 7). De beweegnormen zijn afgestemd op het 
ontwikkelen van de motorische vaardigheden die van groot 
belang zijn voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar.  
 
Beweegaanbieders die aan de slag willen met het 
Beweegdiploma dienen in het bezit te zijn van het keurmerk 
Beweegdiploma. Om het keurmerk Beweegdiploma te mogen 
ontvangen moet men voldoen aan een aantal voorwaarden (zie 
pagina 5). 
 
Na toekenning van het keurmerk worden de lessenserie(s) 
beweegdiploma 1 en/of 2 toegezonden. 
 
 
Kosten 
Keurmerk (2 jaren geldig)  € 100,00 
 
Lessenserie beweegdiploma 1 € 150,00 
 
Lessenserie beweegdiploma 2 € 150,00 
 
Beweegdiploma’s   €     5,00 per stuk 
(De diploma’s moeten op naam van het kind aangevraagd worden via de digitale inschrijving. 
Hiervoor is een handleiding beschikbaar).  
 

Beweegaanbieders die een samenwerking hebben met een KNGU club en voor de lessen 

beweegdiploma de expertise vanuit de club inzetten, kunnen volstaan met het aanvragen 

van alleen het Keurmerk Beweegdiploma zonder de lessenseries. Hiermee kan de 

beweegaanbieder zich dan wel profileren naar buiten met betrekking tot het belang van het 

Beweegdiploma voor het jonge kind, maar kan de beweegaanbieder niet zelfstandig de 

lessen beweegdiploma uitvoeren. Beweegaanbieders die hier gebruik van willen maken, 

dienen dit aan te vragen. 

 

Voor meer vragen en informatie kunt u mailen naar:  beweegdiploma@kngu.nl  

mailto:beweegdiploma@kngu.nl
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Voorwaarden keurmerk beweegdiploma   

 

Voorwaarden keurmerk voor clubs niet aangesloten bij de KNGU  

 Peuter en kleuteraanbod is geïntegreerd binnen het aanbod van de club. 

 Uitgangspunt is dat de  les Beweegdiploma gegeven wordt met de lessen behorende bij 

het Beweegdiploma. 

 De lesgevers zijn gekwalificeerd technisch kaderlid van de club volgens de normen van 

hun eigen tak van sport. 

 De lesgever die les wil gaan geven aan peuters en kleuters, en die wil gaan werken met 

het Beweegdiploma, heeft of de KSS opleiding peuter/kleuters, of de (een- of 

meerdaagse) opleiding Beweegdiploma gevolgd.  

 De club organiseert een Beweegdiploma activiteit (kan zijn een score les of dag), waarbij 

ouders uitgenodigd worden. Na afloop van de score les of dag wordt het beweegdiploma 

uitgereikt. 

 Er is sprake van samenwerking met een KNGU club om kinderen die extra beweging 

nodig hebben door te verwijzen naar die club. 

 Er is voldoende materiaal aanwezig om de kwaliteit van de lessen te waarborgen. 

 

Voorwaarden keurmerk voor Kinderopvang/Peuterspeelzaal. 

 Leiding van KDV of PSZ heeft de opleiding Beweegdiploma bij de KNGU gevolgd. 

 Uitgangspunt is dat de beweegmomenten gegeven worden met de lessen behorende bij 

het Beweegdiploma. 

 Er wordt aandacht besteed aan het uitreiken van het Beweegdiploma. 

 Er is sprake van een samenwerking met een club en de instelling verwijst kinderen die 

extra beweging nodig hebben door naar de club 

 Er is voldoende materiaal aanwezig om de kwaliteit van de lessen te waarborgen. 

 

 

Voorwaarden keurmerk voor Onderwijs  

 Leerkrachten hebben de opleiding Beweegdiploma bij de KNGU gevolgd. 

 Uitgangspunt is dat de beweegmomenten gegeven worden met de lessen behorende bij 

het Beweegdiploma. 

 De school organiseert een Beweegdiploma activiteit (kan zijn een score les of dag), 

waarbij ouders uitgenodigd worden. Na afloop van de score les of dag wordt het 

Beweegdiploma uitgereikt. 

 Er is sprake van samenwerking met een KNGU club en de school verwijst kinderen die 

extra beweging nodig hebben door naar die club.  

 Er is voldoende materiaal aanwezig om de kwaliteit van de lessen te waarborgen. 
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Uitgangspunten Beweegdiploma 1 en 2 

Bewegingsthema Kernactiviteiten Peuters 
 

Beweegnorm behorende 
bij Beweegdiploma 1 

Kernactiviteiten Kleuters Beweegnorm behorende bij 
Beweegdiploma 2 

Rollen Draaien om de lengte-as  
 

Rechts en linksom armen 
langs de oren (boomstam) 

Rollen op recht vlak tot 
hurkzit 

Rolt recht, niet over het hoofd 

Duikelen   Vanuit steun voorover 
duikelen op duikelstang  

Niet belangrijk hoe ze tot 
steun komen. 
Duikelen tot hang 

Raddraaien Draaien op een 
laaggestelde schommel 

Rechts en linksom draaien 
en zelfstandig indraaien 

Raddraaien met steun op de 
bank met afzet van een 
been 

Handen steunen op de bank 
en met een voet over de bank 

Balanceren 
Balanceer evenwicht 

Gaan over een recht en 
breed balanceervlak 

Zelfstandig en zonder er 
vanaf te stappen 

Gaan over een verhoogd, 
schuin en smal 
balanceervlak 

Opstappen zonder handen te 
gebruiken en erover stappen 
zonder te vallen. 

Kruipen Onder iets door kruipen en 
over een bank kruipen 

zelfstandig Kruipen over een oneffen 
landschap. 

Bij alle situaties in 
kruiphouding blijven 

Huppelen Op 2 voeten vooruit 
springen 

Minimaal 3 x Huppelen 
 

Over een lengte van 5 m. 

Hinkelen 3x hinkelen Op welke voet maakt nog 
niet uit, omdat voorkeur nog 
in ontwikkeling is. 

Hinkelen rechts en links 
 

Over een lengte van 5 m. 

Glijden Glijden vanaf brede glijbaan Alleen met afzet en 
tussendoor niet meer duwen 

Glijden vanaf smal vlak 
(bank) 
 

Afzetten en glijden 

Klauteren Klauteren in recht gesteld 
klauterraam 

Als ze omhoog klauteren tot 
3e of 4e sport 

Klauteren om en door een 
klauterraam 
 

Hoogte minimaal 4e sport 

Diepspringen Van een kastdeel springen Blijven staan bij landing Springen vanaf een kast 
(max 3) met draai tot ruglig 

Met gebruik van armen en 
blijven staan bij landing 
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Steunspringen Hazenhuppen over een 
bank 

Handen op de bank Steunspringen tussen 2 
banken over hindernissen 

Handen plat op de bank 
zonder hindernissen aan te 
raken 

Springen Met behulp van touw in 
kleutertrampoline springen 

Kan minimaal 5 keer 
springen 

Springen in trampoline 
waarbij lichaam in evenwicht 
blijft 

Minimaal 10 keer met 
voldoende kracht 

Schommelen Schommelen met duwen Op de schommel blijven 
zitten 

Schommelen en zelf vaart 
maken 

Schommelbeweging duidelijk 
aanwezig 

Zwaaien Zittend op een touw zwaaien Heen en terug zwaaien en 
op het touw blijven zitten 

Touwzwaaien over een sloot 
 

Over de sloot tot stand komen 
op de bank 

Rollen en stoppen  Bal rollen en stoppen van en 
naar andere leerling 
 
Bal stoppen die vanuit 
schuin vlak wordt gerold  

Recht rollen 
 
 
Bal mag niet er vanaf rollen 

Rol de bal en raak een of 
meer voorwerpen 

Bal raakt de voorwerpen 

Tippen, stuiten, 
werpen, vangen en 
mikken 

Een ballon hoog houden 
 
Mikken van een pittenzak in 
een mand of doos 
 
Vangt door een ander 
aangespeelde ballon 

Min 3 tot 6x hoog houden 
 
Min 3 pittenzakken in mand 
 
 
1 meter afstand 

Stuiten met kleine bal en 
vangen in twee handen of 
voorwerp (potje) 
 
10x stuiten met 
voorkeurshand 
 
Mikken van bierviltjes in 
mand 

Bal wordt vanuit stuit 
gevangen 
 
 
Bal moet goed stuiten zonder 
stop 
 
Kan dit onderhands 

Slaan Sla met de hand tegen 
opgehangen ballonnen 

Springt omhoog om de 
ballon teraken 

Sla met een voorwerp tegen 
opgehangen ballonnen 

Springt omhoog om de ballon 
te raken 

Voortbewegen voet Voortbewegen met een 
pittenzakje 

Blijft in evenwicht bij het 
voortbewegen 

Voortbewegen met een bal 
over een gevarieerd 
parcours 

De bal rolt niet weg 

Schoppen en mikken Zonder te vallen tegen een 
bal schoppen 

Blijft in evenwicht tijdens het 
schoppen 

Schoppen en mikken op een 
voorwerp tussen 2 banken 

Heeft voldoende kracht om de 
bal vanaf een afstand te 
schoppen 
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Aanpassingen uitgangspunten Beweegdiploma 1 Kinderopvang 

Bewegingsthema Kernactiviteiten Peuters 
 

Beweegnorm behorende bij 
Beweegdiploma 1 

Aanpassingen m.b.t. 
Kinderopvang 

Rollen Draaien om de lengte-as  
 

Rechts en linksom armen langs 
de oren (boomstam) 

Geen aanpassing 

Duikelen    
 

Raddraaien Draaien op een laaggestelde 
schommel 

Rechts en linksom draaien en 
zelfstandig indraaien 

Draaien op een plantentrolley  

Balanceren 
Balanceer evenwicht 

Gaan over een recht en breed 
balanceervlak 

Zelfstandig en zonder er vanaf te 
stappen 

Gaan over de zandbakrand of 
tussen twee lijnen met 20cm. 
Tussenruimte 

Kruipen Onder iets door kruipen en over 
een bank kruipen 

zelfstandig Geen aanpassing 

Huppelen Op 2 voeten vooruit springen Minimaal 3 x Geen aanpassing 

Hinkelen 3x hinkelen Op welke voet maakt nog niet uit, 
omdat voorkeur nog in 
ontwikkeling is. 

Geen aanpassing 

Glijden Glijden vanaf brede glijbaan Alleen met afzet en tussendoor 
niet meer duwen 

Op een doek blijven zitten die 
wordt getrokken. 
Of buiten op een kar blijven zitten 
die getrokken wordt. 

Klauteren Klauteren in recht gesteld 
klauterraam 

Als ze omhoog klauteren tot 3e of 
4e sport 

In een keukentrap (3 of 4 sporten) 
naar boven klimmen 

Diepspringen Van een kastdeel springen Blijven staan bij landing Vanaf de rand van de zandbak of 
een stoepje springen. 
Vanaf een opstapkrukje springen 
 

Steunspringen Hazenhuppen over een bank Handen op de bank Hazenhuppen over lijnen of pvc 
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buizen 

Springen Met behulp van touw in 
kleutertrampoline springen 

Kan minimaal 5 keer springen Geen aanpassing 

Schommelen Schommelen met duwen Op de schommel blijven zitten In een billebo voor, achter en 
zijwaarts bewegen en in 
evenwicht blijven 

Zwaaien Zittend op een touw zwaaien Heen en terug zwaaien en op het 
touw blijven zitten 

Heen en weer aan een bezemstok 
zwaaien die aan weerszijden 
wordt vastgehouden. 
 

Rollen en stoppen  Bal rollen en stoppen van en naar 
andere leerling 
 
Bal stoppen die vanuit schuin vlak 
wordt gerold  

Recht rollen 
 
 
Bal mag niet er vanaf rollen 

Geen aanpassing 

Tippen, stuiten, werpen, vangen 
en mikken 

Een ballon hoog houden 
 
Mikken van een pittenzak in een 
mand of doos 
 
Vangt door een ander 
aangespeelde ballon 

Min 3 tot 6x hoog houden 
 
Min 3 pittenzakken in mand 
 
 
1 meter afstand 

Geen aanpassing 

Slaan Sla met de hand tegen 
opgehangen ballonnen 

Springt omhoog om de ballon te 
raken 

Geen aanpassing 

Voortbewegen voet Voortbewegen met een 
pittenzakje 
 

Blijft in evenwicht bij het 
voortbewegen 

Geen aanpassing 

Schoppen en mikken Zonder te vallen tegen een bal 
schoppen 

Blijft in evenwicht tijdens het 
schoppen 

Geen aanpassing 
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Beweegdiploma’s 
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Keurmerk beweegdiploma 

Alleen beweegaanbieders met het keurmerk ‘Beweegdiploma’ mogen Het 

Beweegdiploma uitgeven. Aanvragen voor het keurmerk kunnen worden gedaan bij de 

KNGU. 

 

Het keurmerk wordt uitgegeven aan beweegaanbieders die voldoen aan de voorwaarden om 

het Beweegdiploma te mogen uitgeven. 

 

Het keurmerk blijft 2 jaren geldig. 

 

De beweegaanbieders die het keurmerk ontvangen worden geregistreerd: startdatum uitgifte 

keurmerk, einddatum keurmerk. Na de einddatum vervalt het keurmerk te allen tijde en kan 

de beweegaanbieder ook geen Beweegdiploma’s meer aanvragen. Willen zij hun keurmerk 

behouden, dan zal dat opnieuw aangevraagd moeten worden. Voor beweegaanbieders, niet 

aangesloten bij de KNGU,  zijn daar kosten aan verbonden. 

 

Beweegdiploma’s worden uitgegeven door de afdeling sportparticipatie van de KNGU. Daar 

vindt ook de controle plaats. 

 

Beweegaanbieders krijgen een bordje waarmee het keurmerk zichtbaar is op de  

accommodatie en het digitale logo (keurmerk) Beweegdiploma te gebruiken voor op de 

website. Daarnaast ontvangt de beweegaanbieder met keurmerk Beweegdiploma een 

digitale toolkit met daarin draaiboeken, voorbeeldbrieven, handleidingen etc. 

 

Voor het ontvangen van het keurmerk zal een licentieovereenkomst Beweegdiploma moeten 

worden ondertekend. Nadat de licentieovereenkomst Beweegdiploma bij de KNGU binnen is, 

worden de bordjes besteld en het keurmerk en de toolkit toegezonden. 

 

Aanvragen keurmerk: beweegdiploma@kngu.nl  

  

mailto:beweegdiploma@kngu.nl
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Opleidingsoverzicht Beweegdiploma 

 

 Aanbod  KNGU-leden 

 

In het bezit van een KNGU licentie KSS niveau 3 Gymnastiek/Kleuters 

1-daagse bijscholing 

Belasting:      7 uur 

Licentiepunten:     6 punten voor verlenging niveau 3 

Certificaat beweegdiploma:    ja  

 

Niet in het bezit van een KNGU licentie 

Opleiding KSS 3 Kleuters 

Belasting:      11 dagen van 5 uur 

Diploma / licentie KSS 3 Kleuters:   ja 

Certificaat beweegdiploma :   ja  

 

Niet in het bezit van een KNGU licentie, wel in opleiding 

In opleiding KSS 3 Gymnastiek fase B 

1-daagse bijscholing:     Naast de opleiding 

Belasting:       7 uur 

Certificaat beweegdiploma:    ja (*) 

* na het behalen van diploma / licentie KSS 3 Gymnastiek 
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Aanbod externen  

 

In het bezit van een PABO-diploma / ALO SB / MDGO SB  

1-daagse scholing 

Belasting:      7 uur 

KNGU-licentie Kleuters:    ja, mits lid van een KNGU-club 

Certificaat beweegdiploma :   ja  

 

In het bezit van een vakbekwaamheid middels SPW, SPH, onderwijsinstelling 

3-daagse scholing 

Belasting:      12 uur (3 x 4 uur) 

Certificaat beweegdiploma:     ja 

KNGU-licentie Kleuters:    nee, instromen KSS 3 Kleuters, fase B 

       Lid zijn van een KNGU-club 

 

Noot: 

Het certificaat geeft een vakbekwaamheid voor het verzorgen van het lesprogramma  

Beweegdiploma.  

 

 

 

 

 

 

Vragen over de kosten van de opleiding Beweegdiploma kunt u mailen naar 

beweegdiploma@kngu.nl Graag met vermelding van de vakbekwaamheden die de 

lesgever al in het bezit heeft. Daarop kan de duur en de kosten van de opleiding afgestemd 

worden. 

 

 

 

 

mailto:beweegdiploma@kngu.nl
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Aanvraag formulier Keurmerk Beweegdiploma 

Aanvrager 

Naam organisatie  : 

 

Adres    : 

 

Postcode/woonplaats: 

 

Contactpersoon  : 

 

Email adres contactpersoon : 

 

Website adres   : 

 

Hebt u als beweegaanbieder een samenwerkingsverband met clubs, peuterspeelzalen, 

kinderopvang, BSO en/of basisonderwijs, of anders, geeft u dan hieronder aan met welke 

instanties (naam) en hoe de samenwerkingsvorm er uit ziet.  

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Het u als beweegaanbieder nog geen samenwerking met clubs, peuterspeelzalen, 

kinderopvang, BSO en/of basisonderwijs of andere partijen, maar wel de intentie om een 

samenwerking op te zetten. Geeft u dan hieronder aan wat uw plannen zijn en met welke 

instantie (naam) u denkt een samenwerking aan te gaan. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

  

Wij willen graag aan de slag met: 

0 Beweegdiploma peuters 0  Beweegdiploma kleuters 0 Beiden 

 

 

Namens het bestuur: 

 

Naam: …………………………………  Handtekening: …………………………………………….. 
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Aanvraagformulier deel 2 Technisch kader / leiding / lesgever Beweegdiploma lessen 

(Onderstaand de gegevens van de leiding die de lessen Beweegdiploma gaat/gaan verzorgen. 

U kunt meerdere leiding opgeven door middel van het kopiëren van onderstaand formulier) 

 

Naam    : 

 

Adres   : 

 

Postcode/woonplaats : 

 

Mail adres  : 

 

In het bezit van vakbekwaamheid : ……………………………………………………………… 

(SPW/SPH/PABO of anders..) 

 

Opleiding Beweegdiploma gevolgd: 

 

………………………………. Wanneer ………………………………Waar (district/plaats) 

 (certificaat toevoegen) 

 

 

 

Naam    : 

 

Adres   : 

 

Postcode/woonplaats: 

 

Mail adres  : 

 

In het bezit van vakbekwaamheid : ……………………………………………………………… 

(SPW/SPH/PABO of anders..) 

 

Opleiding Beweegdiploma gevolgd: 

 

………………………………. Wanneer ………………………………Waar (district/plaats) 

(certificaat toevoegen) 

 

 

 

Namens het bestuur: 

 

Naam: …………………………………  Handtekening: ………………………………………….. 


