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DEELNEMENDE LANDEN 2016 - NATIONAL EVENTS

Austria 
19 Sept: New event integrated into existing 
Belgium
(FR) 26 Sept: existing initiative
(NL) 12-20 Sept: existing initiative
Bulgaria
14-20 Sept: mainly new initiatives
Cyprus
7-30 Sept: existing and new initiatives
Czech Republic
7&8 Sept: existing initiative
12&19 Sept: existing initiative
Germany
13 Sept: building on existing initiative
Denmark
7&30 Sept: building on existing initiative
Estonia
12 Sept: building on existing initiative
Greece
7-13 Sept: new initiative
Spain
7-13 Sept: new initiative
Finland
7-13 Sept: building on existing initiative
France
12 – 26 Sept: existing initiative
FYROM
7 & 11 Sept: new initiative
Croatia
12 Sept: new initiative
Hungary
16-20 Sept: existing initiative
Ireland
7-13 Sept: mainly new initiative

Iceland
2 Sept-7 Oct: existing initiative
Italy
Liechtenstein
Sept: new initiative
Lithuania
12-18 Sept: new initiative
Luxembourg
12-20 Sept: new initiative
Latvia
7 -13 Sept: new initiative
Malta
7-13 Sept : building on existing initiative
Netherlands
7-18 Sept : building on existing initiative
Poland
12-19 Sept: building on existing initiative
Portugal:
12 & 14-20 Sept: new initiative
Romania
7-13 Sept: new initiative
Slovenia
9-12 Sept: new initiative
Slovakia
7-12 Sept: building on existing initiative
Turkey
United Kingdom
7-13 Sept: new initiative



European Week of Sport



Project Meeting – Ede 12 mei ‘17

Inhoud van het ALCIS project

https://www.youtube.com/watch?v=ATmZdR2tWBc

https://www.youtube.com/watch?v=ATmZdR2tWBc


Active learning for 

children in schools 

In groepsverband en

spelenderwijs leren over een

gezonde leefstijl



52.4 Miljoen leden

Miljard euro
omzet26.7

51,200 clubs

650,000 werknemers

Europese fitnessbranche in 2015

Europese fitness sector groeit met 4% per jaar

Deloitte: European Health & Fitness 
Report - published April 2016



1 op 5 kinderen in Europa heeft overgewicht of obesitas

 minder dan 10% van de Europese kinderen voldoet aan de 

richtlijnen voor lichaamsbeweging van de WHO

 Kinderen in Europa bewegen maar 5% van hun schooltijd

actief in groepsverband



ALCIS 1 

#BeActive



ALCIS 1

5 landen

84 scholen

171 docenten

8,000 leerlingen

47:53 jongens : meisjes

83 fitness trainers

Gecoördineerd door 

EWoS

2 YouTube videos

Evaluatie via enquêtes



ALCIS 1 



60% van de docenten
vonden de 

docentenhandleiding een
erg nuttig hulpmiddel

96% van de 
docenten gaven aan
graag deel te willen

nemen aan ALCIS 
2016

80% van de kinderen geeft aan actiever te bewegen na AlCIS!
64% van de kinderen blijft werken met de beweegplanner van ALCIS!

ALCIS 1 



ALCIS 

De inhoud en doelstelling van 

het ALCIS project



ALCIS 

Het ALCIS project richt zich op het helpen van 

schoolkinderen om:

 te leren over verschillende leefstijlkeuzes die ze

kunnen maken op het gebied van o.a. voeding, sport 

en omgaan met stress;

 doelen te stellen, vorderingen bij te houden en deze

te evalueren;

 zich te realiseren dat de keuzes die ze maken, invloed

hebben op hun leefstijl.



ALCIS 

Het ALCIS project richt zich op het stimuleren van 

schoolkinderen om:

 deel te nemen aan 4 niet-competatieve

groepslessen in 4 weken (zoals: fitness, dansen, 

bootcamp) met de focus op plezier;

 hun ouders, familie en vrienden bekend te maken

met de Europese week van de sport.



ALCIS 

Het ALCIS project in Nederland in 2017:

 Kick-off in de week van 25-29 september 2017

 Streven naar 20-30 deelnemende fitnesscentra

 Streven naar minimaal 20-30 deelnemende scholen

 80-120 leerlingen per school

 3000-4000 kinderen in totaal



ALCIS 2017 wordt gecoördineerd

door NL-Actief, die ook voorziet in 

promotie- en lesmateriaal. 

ALCIS 



ALCIS 2



ALCIS 

Week van de Sport

 Doe mee!

 Gebruik #BeActive als hashtag en het #BEACTIVE logo

 Details kun je opvragen bij de coördinator (Kim Rainger)



EXAMPLE POSTERS FROM EWoS 2015



Mijn Beweegplanner

Doel:
Leerlingen helpen om lichaamsbeweging

onderdeel te maken van hun dagelijkse

routine (op de lange termijn)

Hoe?
Vertel het niet, maar maak het mogelijk!



Docentenhandleiding

• Achtergrondinformatie en lesplannen

→ Lichaamsbeweging en fitheid

→ Aanbevelingen voor lichaamsbeweging

→ Hydratering, evaluatie en probleemoplossing

→ Manifest voor meer lichaamsbeweging

• 3 follow-up activiteiten

→ Lichaamsbeweging in de wintermaanden

→ Lichaamsbeweging en hartslag

→ Algemene evaluatie 



Active Learning for Children in Schools (ALCIS)

Succes met de regionale campagne!



THANK YOU


