
Meer info sessies

G-GYM-KIDIES-SENIOREN-VOLWASSENEN

SESSIE DOMEIN OMSCHRIJVING Lesgever Omschrijving Aantal plaatsen

H5 KIDIES Inspiratie met alternatief materiaal (idem J1, H6) Barbara Vandorpe Alternatief materiaal kan je helpen om een 

vertrouwde situatie nieuw leven in te blazen of om 

nieuwe spel- en oefensituaties te creëren. Tijdens 

deze sessie ervaar je in de praktijk welke inspiratie 

het project Kidies jou geeft om met kleuters te 

exploreren, experimenteren en oefenen met 

verschillende materialen.

50

H6 KIDIES Inspiratie met alternatief materiaal (idem J1, H5) Barbara Vandorpe Alternatief materiaal kan je helpen om een 

vertrouwde situatie nieuw leven in te blazen of om 

nieuwe spel- en oefensituaties te creëren. Tijdens 

deze sessie ervaar je in de praktijk welke inspiratie 

het project Kidies jou geeft om met kleuters te 

exploreren, experimenteren en oefenen met 

verschillende materialen.

50

H7 KIDIES Aan de slag met ballen (idem J2, H8) Roger Fuchs & Silke Goossens Om kleuters een gevarieerd bewegingsaanbod te 

geven zijn bal- en dingvaardigheden een essentieel 

onderdeel van kleuterturnen. Tijdens deze sessie 

ervaar je in de praktijk welke leuke spelvormen er 

in het project Kidies beschreven zijn om de 

balvaardigheid bij kleuters te ontwikkelen.

50

H8 KIDIES Aan de slag met ballen (idem J2, H7) Roger Fuchs & Silke Goossens Om kleuters een gevarieerd bewegingsaanbod te 

geven zijn bal- en dingvaardigheden een essentieel 

onderdeel van kleuterturnen. Tijdens deze sessie 

ervaar je in de praktijk welke leuke spelvormen er 

in het project Kidies beschreven zijn om de 

balvaardigheid bij kleuters te ontwikkelen.

50

I1 KIDIES Sportieve ontwikkelingslijn – deel 1 (idem I4, I6) Sabina Verheyden Kidies bevat een sportieve ontwikkelingslijn ( als 

voorloper op de Gymstars-sterren) rond zeven 

bewegingsthema's. In deze sessie behandelen we 4 

thema's Steunen & Houdingen, Evenwicht, Bal- & 

dingvaardigheden, Klimmen & Klauteren, Heffen & 

Dragen, Trekken & Duwen: De Kidies-oefeningen 

worden uitgelegd samen met hun varianten, alsook 

hun mogelijke implementatie in de lessen 

kleuterturnen.

50
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I2 KIDIES Sportieve ontwikkelingslijn – deel 2 (idem I3, I5) Nicole De Bock Kidies bevat een sportieve ontwikkelingslijn ( als 

voorloper op de Gymstars-sterren) rond zeven 

bewegingsthema's. In deze sessie behandelen we 3 

thema's Rotaties, Hangen & Zwaaien, Springen & 

Landen: De Kidies-oefeningen worden uitgelegd 

samen met hun varianten, alsook hun mogelijke 

implementatie in de lessen kleuterturnen.

50

I3 KIDIES Sportieve ontwikkelingslijn – deel 2 (idem I2, I5) Nicole De Bock Kidies bevat een sportieve ontwikkelingslijn ( als 

voorlopig op de Gymstars-sterren) rond zeven 

bewegingsthema's. In deze sessie behandelen we 3 

thema's Rotaties, Hangen & Zwaaien, Springen & 

Landen: De Kidies-oefeningen worden uitgelegd 

samen met hun varianten, alsook hun mogelijke 

implementatie in de lessen kleuterturnen.

50

I4 KIDIES Sportieve ontwikkelingslijn – deel 1 (idem I1, I6) Sabina Verheyden Kidies bevat een sportieve ontwikkelingslijn ( als 

voorloper op de Gymstars-sterren) rond zeven 

bewegingsthema's. In deze sessie behandelen we 4 

thema's Steunen & Houdingen, Evenwicht, Bal- & 

dingvaardigheden, Klimmen & Klauteren, Heffen & 

Dragen, Trekken & Duwen: De Kidies-oefeningen 

worden uitgelegd samen met hun varianten, alsook 

hun mogelijke implementatie in de lessen 

kleuterturnen.

50

I5 KIDIES Sportieve ontwikkelingslijn – deel 2 (idem I2, I3) Nicole De Bock Kidies bevat een sportieve ontwikkelingslijn ( als 

voorloper op de Gymstars-sterren) rond zeven 

bewegingsthema's. In deze sessie behandelen we 3 

thema's Rotaties, Hangen & Zwaaien, Springen & 

Landen: De Kidies-oefeningen worden uitgelegd 

samen met hun varianten, alsook hun mogelijke 

implementatie in de lessen kleuterturnen.

50

I6 KIDIES Sportieve ontwikkelingslijn – deel 1 (idem I1, I4) Christa Matthys Kidies bevat een sportieve ontwikkelingslijn ( als 

voorloper op de Gymstars-sterren) rond zeven 

bewegingsthema's. In deze sessie behandelen we 4 

thema's Steunen & Houdingen, Evenwicht, Bal- & 

dingvaardigheden, Klimmen & Klauteren, Heffen & 

Dragen, Trekken & Duwen: De Kidies-oefeningen 

worden uitgelegd samen met hun varianten, alsook 

hun mogelijke implementatie in de lessen 

kleuterturnen.

50
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I7 KIDIES Peuter-ouderturnen: Hoe begin je er aan en hoe pak je 

het aan? (idem I8)

Ruth Franceus Peuter-ouderturnen is één van de domeinen van 

het project Kidies. Tijdens deze sessie wordt 

verduidelijkt waarom het meerwaarde kan zijn voor 

het kind, de ouder én de club en ervaar je met 

praktijkvoorbeelden wat het juist is.

50

I8 KIDIES Peuter-ouderturnen: Hoe begin je er aan en hoe pak je 

het aan? (idem I7)

Ruth Franceus Peuter-ouderturnen is één van de domeinen van 

het project Kidies. Tijdens deze sessie wordt 

verduidelijkt waarom het meerwaarde kan zijn voor 

het kind, de ouder én de club en ervaar je met 

praktijkvoorbeelden wat het juist is.

50

J1 KIDIES Inspiratie met alternatief materiaal (idem H5, H6) Mireille Augustijn Alternatief materiaal kan je helpen om een 

vertrouwde situatie nieuw leven in te blazen of om 

nieuwe spel- en oefensituaties te creëren. Tijdens 

deze sessie ervaar je in de praktijk welke inspiratie 

het project Kidies jou geeft om met kleuters te 

exploreren, experimenteren en oefenen met 

verschillende materialen.

50

J2 KIDIES Aan de slag met ballen (idem H7, H8) Roger Fuchs & Silke Goossens Om kleuters een gevarieerd bewegingsaanbod te 

geven zijn bal- en dingvaardigheden een essentieel 

onderdeel van kleuterturnen. Tijdens deze sessie 

ervaar je in de praktijk welke leuke spelvormen er 

in het project Kidies beschreven zijn om de 

balvaardigheid bij kleuters te ontwikkelen.

50

J3 KIDIES Ontspanningspelen en yoga integreren in je les 

kleuterturnen (idem J4)

Sabrina Van Kerckhove Tussen alle activiteiten door in een les 

kleuterturnen kan een ontspanningsmoment een 

belangrijke rol krijgen. Zoals beschreven in het 

project Kidies kunnen yogakaarten een handig 

hulpmiddel hiervoor zijn, maar daarnaast zijn er 

nog vele andere mogelijkheden. Tijdens deze sessie 

ontdek je het zelf.

50

J4 KIDIES Ontspanningspelen en yoga integreren in je les 

kleuterturnen (idem J3)

Sabrina Van Kerckhove Tussen alle activiteiten door in een les 

kleuterturnen kan een ontspanningsmoment een 

belangrijke rol krijgen. Zoals beschreven in het 

project Kidies kunnen yogakaarten een handig 

hulpmiddel hiervoor zijn, maar daarnaast zijn er 

nog vele andere mogelijkheden. Tijdens deze sessie 

ontdek je het zelf.

50
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J7 KIDIES Een Gymbo-les: Wat is het? Waarom en hoe organiseren? 

(idem J8)

Christa Matthys Een Gymbo-les is een concept uit het project Kidies 

waarbij de kleuter tonen wat ze kunnen en een 

Gymbo-medaille ontvangen. Deze sesie 

verduidelijkt wat het juist is, waarom het een 

meerwaarde is en hoe je het kan organiseren in de 

club.

50

J8 KIDIES Een Gymbo-les: Wat is het? Waarom en hoe organiseren? 

(idem J7)

Christa Matthys Een Gymbo-les is een concept uit het project Kidies 

waarbij de kleuter tonen wat ze kunnen en een 

Gymbo-medaille ontvangen. Deze sesie 

verduidelijkt wat het juist is, waarom het een 

meerwaarde is en hoe je het kan organiseren in de 

club.

50

K1 KIDIES Inleiding & slot van een les kleuterturnen: Waarom & 

Hoe? (idem K2)

An-Sofie Maes In deze sessie worden vele tips en voorbeelden 

gegeven voor de inleiding en het slot van een les 

kleuterturnen. Wat is er belangrijk bij een inleiding 

voor kleuters? Wat zijn de do’s en de dont’s? Op 

welke manieren kunnen we de kleuters na een 

intensieve turnles terug rustig naar huis laten gaan 

met de ouders? De ideeën die aangereikt worden 

komen onder andere uit het nieuwe 

programma Kidies.

50

K2 KIDIES Inleiding & slot van een les kleuterturnen: Waarom & 

Hoe? (idem K1)

An-Sofie Maes In deze sessie worden vele tips en voorbeelden 

gegeven voor de inleiding en het slot van een les 

kleuterturnen. Wat is er belangrijk bij een inleiding 

voor kleuters? Wat zijn de do’s en de dont’s? Op 

welke manieren kunnen we de kleuters na een 

intensieve turnles terug rustig naar huis laten gaan 

met de ouders? De ideeën die aangereikt worden 

komen onder andere uit het nieuwe 

programma Kidies.

50

K3 KIDIES Een thema-les waar ouders en kleuters samen turnen 

(idem K4)

Kathleen Van Bakel In een jaarplan kleuterturnen is het fijn om enkele 

keren een kleuter-ouderles in te plannen. En wat is 

er leuker dan écht samen turnen en bewegen? Deze 

sessie geeft inspiratie uit het project Kidies om de 

ouder en het kind actief samen te laten bewegen en 

opdrachten uit te voeren, wat veel verder gaat dan 

enkel een begeleidende rol van de ouder.

50
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K4 KIDIES Een thema-les waar ouders en kleuters samen turnen 

(idem K3)

Kathleen Van Bakel In een jaarplan kleuterturnen is het fijn om enkele 

keren een kleuter-ouderles in te plannen. En wat is 

er leuker dan écht samen turnen en bewegen? Deze 

sessie geeft inspiratie uit het project Kidies om de 

ouder en het kind actief samen te laten bewegen en 

opdrachten uit te voeren, wat veel verder gaat dan 

enkel een begeleidende rol van de ouder.

50

J5 KIDIES Jaarplan voor kleuterturnen: Waarom? Hoe? Aan de slag! 

(idem J6)

Anoek Franckaert Om kleuterturnen goed aan te pakken en Kidies 

correct te integreren is een jaarplan een handige 

tool. In deze sessie bespreken we de belangrijkste 

aandachtspunten voor een goed jaarplan, 

verduidelijken we een voorbeeld uit het project 

Kidies en bouwen we eveneens aan jouw eigen 

jaarplan. Breng dus zeker de jaarkalender van jouw 

club mee, zodat je concreet aan de slag kan.

30

J6 KIDIES Jaarplan voor kleuterturnen: Waarom? Hoe? Aan de slag! 

(idem J5)

Anoek Franckaert Om kleuterturnen goed aan te pakken en Kidies 

correct te integreren is een jaarplan een handige 

tool. In deze sessie bespreken we de belangrijkste 

aandachtspunten voor een goed jaarplan, 

verduidelijken we een voorbeeld uit het project 

Kidies en bouwen we eveneens aan jouw eigen 

jaarplan. Breng dus zeker de jaarkalender van jouw 

club mee, zodat je concreet aan de slag kan.

30

L1 KIDIES Springen & spelen met touwen (idem L2, K6) Caroline Maes & Barbara 

Cnockaert

Springen en landen, al dan niet met een touw, is 

een belangrijke motorische vaardigheid die kleuters 

dienen te ontwikkelen. Om die reden is één van de 

domeinen van Kidies 'Springen & Spelen met 

touwen'. Tijdens deze sessie ervaar je in de praktijk 

hoe je dit kan aanpakken met kleuters.

50

L2 KIDIES Springen & spelen met touwen (idem L1, K6) Caroline Maes & Barbara 

Cnockaert

Springen en landen, al dan niet met een touw, is 

een belangrijke motorische vaardigheid die kleuters 

dienen te ontwikkelen. Om die reden is één van de 

domeinen van Kidies 'Springen & Spelen met 

touwen'. Tijdens deze sessie ervaar je in de praktijk 

hoe je dit kan aanpakken met kleuters.

50
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L3 KIDIES Bewegen op muziek (idem L4, K5) Eva De Waelle Kleuters laten bewegen op muziek bevordert hun 

motorische vaardigheden en leert hen om zich 

creatief uit te drukken op muziek.Tijdens deze 

sessie voer je zelf dansjes en dansspelletjes uit zoals 

beschreven in het project Kidies en krijg je 

bovendien heel wat tips om dit op een leuke en 

correcte manier aan te brengen bij jouw kleuters in 

de club.

50

L4 KIDIES Bewegen op muziek (idem L3, K5) Eva De Waelle Kleuters laten bewegen op muziek bevordert hun 

motorische vaardigheden en leert hen om zich 

creatief uit te drukken op muziek.Tijdens deze 

sessie voer je zelf dansjes en dansspelletjes uit zoals 

beschreven in het project Kidies en krijg je 

bovendien heel wat tips om dit op een leuke en 

correcte manier aan te brengen bij jouw kleuters in 

de club.

50

K5 KIDIES Bewegen op muziek (idem L3, L4) Eva De Waelle Kleuters laten bewegen op muziek bevordert hun 

motorische vaardigheden en leert hen om zich 

creatief uit te drukken op muziek.Tijdens deze 

sessie voer je zelf dansjes en dansspelletjes uit zoals 

beschreven in het project Kidies en krijg je 

bovendien heel wat tips om dit op een leuke en 

correcte manier aan te brengen bij jouw kleuters in 

de club.

50

K6 KIDIES Springen & spelen met touwen (idem L1, L2) Caroline Maes & Barbara 

Cnockaert

Springen en landen, al dan niet met een touw, is 

een belangrijke motorische vaardigheid die kleuters 

dienen te ontwikkelen. Om die reden is één van de 

domeinen van Kidies 'Springen & Spelen met 

touwen'. Tijdens deze sessie ervaar je in de praktijk 

hoe je dit kan aanpakken met kleuters.

50

K7 KIDIES Het verschil in omgaan met 'jonge' vs 'oude' kleuters 

(idem K8)

Mireille Augustijn 

De inhoud van je les kleuterturnen is heel belangrijk 

voor een goede les, maar daarnaast is de aanpak 

minstens even belangrijk om een les te doen slagen. 

Vanuit het project Kidies willen we jou helpen om 

op een correcte manier om te gaan met de kleuters, 

waarbij er een duidelijk verschil is tussen de 

'jongste' en de 'oudste' kleuters. 

50
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K8 KIDIES Het verschil in omgaan met 'jonge' vs 'oude' kleuters 

(idem K7)

Mireille Augustijn 

De inhoud van je les kleuterturnen is heel belangrijk 

voor een goede les, maar daarnaast is de aanpak 

minstens even belangrijk om een les te doen slagen. 

Vanuit het project Kidies willen we jou helpen om 

op een correcte manier om te gaan met de kleuters, 

waarbij er een duidelijk verschil is tussen de 

'jongste' en de 'oudste' kleuters. 

50

M1 G-GYM Ronde tafel gesprek: Uitwisseling good practices Greet Wijckmans Elke club met een G-gym werking heeft zijn eigen 

manier van aanpak qua lesorganisatie, lesstructuur, 

omgaan met… Wat staat er op de planning van deze 

sessie? Uitwisselen van ervaringen, delen van good 

practices, concrete vragen in de groep gooien, … 

Van elkaar kunnen we leren!

30

M2 G-GYM Omgaan met ADHD, gedragsstoornissen en jongeren met 

een beperking

Sven De wilde Hoe kan je best omgaan met jongeren met 

gedragsstoornissen? Welke tips zijn belangrijk bij 

kinderen met ADHD? En hoe stel je je op tegenover 

jongeren met een beperking? We bekijken het in 

deze sessie zowel in de context van inclusie als een 

aparte groep g-sporters.

30

M3 G-GYM Omgaan met autisme in je les Niki Van Besien en Eva Malfliet Deelname aan een sportclub is niet altijd 

vanzelfsprekend voor wie autisme heeft. Vele clubs 

staan er wel voor open maar vragen zich af hoe ze 

hun activiteiten toegankelijker kunnen maken. In 

deze workshop kom je meer te weten over de 

leefwereld van personen met autisme. We werken 

met concrete voorbeelden, geven praktische tips en 

hebben ook aandacht voor de talenten van 

personen met autisme.

30

M4 G-GYM Info en tips over DCD: aan de slag met een 

ervaringsgericht parcours

Kathy Blanchaert DCD, ofwel Developmental Coördination Disorder is 

stoornis in de coördinatie van de motoriek. Deze 

sessie geeft je meer inzicht in DCD en toont hoe een 

ervaringsgericht parcours een ideale werkvorm is 

om kinderen met DCD te laten bewegen.

25
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N1 SENIOREN Seniorengym met materialen Gabriela Pop 
Door het gebruik van allerlei eenvoudige materialen 

(ballen, stokken, fietsbanden, hoepels, pittenzakjes 

enz.) ontstaat een onuitputtelijke bron van 

oefenstof, waardoor er eindeloos variatie in de 

seniorensportlessen kan gebracht worden.

25

N2 SENIOREN Spelvormen voor senioren Gabriela Pop Senioren en spelen? Waarom niet? Wij bieden een 

selectie van bestaande, aangepaste en niet 

competitieve spelvormen en bewegingscircuits. Er 

wordt ruim gebruik gemaakt van allerlei klein (en 

ook zelf te maken) materiaal.

25

N3 SENIOREN Evenwicht en coördinatie voor senioren Iris Verschoore Evenwicht en coördinatie zijn een rode draad 

doorheen het leven maar worden des te belangrijk 

als we ouder worden. In functie van valpreventie en 

algemene fitheid komen deze twee belangrijke 

bewegingsdomeinen uitgebreid aan bod voor de 

doelgroep senioren.

25

N4 SENIOREN Zumba Gold Patricia Stroobants Zumba Gold is gebaseerd op de Zumba fitness 

formule, past de bewegingen aan en brengt het 

tempo naar beneden. Wat hetzelfde blijft, zijn alle 

elementen waarom de Zumba Fitnessparty bekend 

staat: de opwindende Latijns-Amerikaanse muziek, 

de leuke, gemakkelijk te volgen bewegingen; en de 

verkwikkende party-achtige sfeer. Zumba Gold is 

een dans fitness les die heerlijk aanvoelt, maar nog 

belangrijker, erg leuk is. Tijdens deze sessie leer je 

Zumba Gold actief kennen én krijg je heel wat tips 

om zelf aan de slag te gaan met Zumba Gold in je 

club.

25

L5 VOLWASSENEN Krachtoefeningen in functie van rugpreventie Kristof Schroé We hebben maar 1 lichaam gekregen, we dragen er 

dus maar beter zorg van. In deze sessie leer je het 

belang van krachtoefeningen in functie van 

rugblessures.

25

L6 VOLWASSENEN Inspiratie aan krachtoefeningen Kristof Schroé Verval je als trainer vaak terug op je standaard 

krachtoefeningen? Ben je na al die jaren uitgeput 

aan inspiratie? Dan is deze sessie iets voor jou! Ex 

topsportgymnast Kristof Schroé, personal trainer 

van opleiding, geeft je heel wat nieuwe inspiratie 

aan krachtoefeningen mee.

25



Meer info sessies

G-GYM-KIDIES-SENIOREN-VOLWASSENEN

L7 VOLWASSENEN Tabata - intervaltraining Sportwerk Tabata is de naam van een type intervaltraining 

waarbij op korte tijd toch een complete work-out 

kan gedaan worden, die zich zowel richt op het 

aeroob als het anaeroob vermogen, een ideale 

werkvorm bij volwassenen dus. Tijdens deze sessie 

ervaar je zelf wat Tabata is én krijg je tips om een 

goede Tabata-sessie voor te bereiden en te 

organiseren.

25

L8 VOLWASSENEN Lenigheid voor volwassenen Sofie Goegebuer Lenigheid is een heel belangrijke factor om fit te 

blijven. In deze sessie wordt elke spier aangepakt. 

Lenigheid van top tot teen.

25


