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Deze initiatieven hebben we ook bekeken, maar niet geschikt of te klein bevonden 
voor dit platform. Mooi als je eigen meester of juf dergelijk filmpjes maakt!

Titel Leeftijd Doel Aantal filmpje Url

Thuisgym met meester Pim          8 jaar en ouder  fitness 4 filmpjes Bekijk filmpje

OPOZ 8 jaar en ouder  Fitness 1 filmpje  Bekijk filmpje

Stuntman JP de Kam Bekijk filmpje

Elke dag bewegen – PROO Leiden 2 – 9 jaar Beter leren bewegen 1 filmpje (verborgen) Bekijk filmpje

SALTO in beweging 4-12 jaar Beter leren bewegen 37 filmpjes Bekijk filmpje

Koningsspelen Bekijk filmpje
Schoolgericht. Download aanvragen. Let op komt in spambox 
Alleen betaalde documenten en spellen. 
Naast koningsspelen worden meer thema’s aangeboden 
(olympische spelen) 
Een kaart gratis: geen hoge kwaliteit/hoge meerwaarde 
Spel 11 was gratis 3 op een rij met de hoofden 
van Alex en Maxima, beweeguitdaging moet zelf gekozen 
worden (bij verlies)

MQ Scan Bekijk filmpje
Gaat niet over online initiatieven

Studio Swing Lenneke Yentl
Dans, bewegen en leren voor 1 – 6 jarigen Producten (o.a. boek 
voor kinderen) en cursussen. Geen (gratis) initiatieven
Bij aanmelding online boekpresentatie: ook 5 filmpje voor 
onderwijs op afstand. Geldt dat nog?

https://www.youtube.com/channel/UCyBTYq5xYQXpMR0djLgZTjw?app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=t7pGUu38nRA
https://www.linkedin.com/posts/jpd01_challenge-ugcPost-6653964968448397312-zjoD/
https://www.youtube.com/watch?v=BiWLWMlxOLM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCWh9132fha7S7w0m43bku4w/videos
https://koningsspelenpakket.nl
https://www.youtube.com/watch?v=FyyPE6YeteE&feature=youtu.be


Creatief bewegend leren Staan aantal (van anderen) initiatieven op. Deze zijn niet 
geordend op leeftijd of op intentie/thema, waardoor zoeken 
lastig is.  Niet allemaal bewegend leren. https://www.facebook.
com/groups/230514610654412/

John Treub Podcasts van minuut of 8 waarbij oefeningen worden uitgelegd 
en muziek de lengte van oefenen aangeeft
Koste wat kliks om bij podcast te komen
https://www.linkedin.com/posts/john-treub-7aa2bb170_
meet-google-drive-one-place-for-all-your-activity-
6651978498284093440-l6hI

Een filmpje over het maken en spelen vaneen tennisspel
https://www.linkedin.com/posts/leon-van-der-veen-
9175aaa_idee-cre%C3%ABer-en-speel-tennisspel-activity-
6651808428949942272-0H1l

Deze keuzewijzer is ontwikkeld door de scholings- en adviesbureau Alles in Beweging in samenwerking de ALO en het lectoraat bewegen in en om school van Hogeschool van Amsterdam.
Voor meer achtergrondinformatie kijk op www.allesinbeweging.net of www.hva.nl/lo-in-beweging.
Aan deze keuzewijzer hebben de volgende mensen gewerkt: Wim van Gelder, Hans Stroes, Bastiaan Goedhart, Robin Planken, Ton de Ruijter, Chris van de Kant, 
Steven Mauw en Mirka Janssen.
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