
 
  

 

Organiseer een nijntje pleintje 

 

 

Met een nijntje pleintje breng je het Beweegdiploma naar de kinderen toe! Het is 

een activiteit buiten de gymzaal. Zo maken jonge kinderen en hun ouders kennis 

met jouw organisatie en het Beweegdiploma. 

 

 

Als je het goed doet, levert een nijntje 

pleintje nieuwe leden en/of vrijwilligers 

op. Het is een mooi visitekaartje voor je 

organisatie! 
 

 

 

Organiseer een nijntje pleintje op een plek waar jonge kinderen toch al komen. Zo 

bereik je ouders en kinderen die minder snel in aanraking komen met je aanbod! 

 

Bijvoorbeeld: 

- bij een wijkfeest 

- in de speeltuin 

- bij het kinderdagverblijf 

- op een schoolplein 

- in een buurthuis of bibliotheek 

- tijdens Koningsdag 

- op de nationale buitenspeeldag 

 

 

 

*minimaal 10 onderdelen 

gebaseerd op de basisvormen 

van bewegen;  

balanceren, stoeien, springen, 

kruipen, klimmen/klauteren, 

zwaaien, samen spelen, 

balvaardigheid, rollen/draaien 

en bewegen op muziek. 

In circuitvorm of hoeken 

kinderen gaan zelf (met hun ouders) spelen 

nijntje stempelkaart met stickers 

met nijntje stickers en een kleurplaat  

Begeleiding door nijntje trainers 

uitleg, bewegen op muziek en samen spelen 



 
  

 

 Wat heb je nodig om te starten? 

 

- Een Beweegdiploma keurmerk, daarmee mag je een nijntje pleintje organiseren 

 

- Enthousiaste leiding (2/3 personen), minimaal één gecertificeerde trainer  

 

- Beweegmaterialen van nijntje, airtrack materialen en klein materiaal 

 

- Promotiemateriaal en vlaggen van het Beweegdiploma 

 

 

Recept voor succes:  

werk samen met organisaties en evenementen die zich op 

ouders met jonge kinderen richten. Dan ontstaat er een win-

win situatie; zij hebben een mooie aanvulling op hun 

aanbod/evenement en jij hoeft niet alleen alle pr te doen en 

de deelnemers te werven. 

<- voorbeeld Peuterfeest Leiden 

 



 
  

 

Beweeg je mee?  

 

 

Op 21 juni 2020 wordt nijntje 65 jaar en willen we in Nederland zo veel mogelijk nijntje 

pleintjes organiseren! 

 

De KNGU helpt je met: 

- Een draaiboek en ondersteunende 

middelen  

- nijntje pleintje materiaalpakketten, 

met korting te koop of te huur. Het hele 

pakket past in één auto en kan op 

verschillende ondergronden zoals gras en 

asfalt worden opgezet.  

 

- Ondersteuning bij projectfinanciering, 

bijvoorbeeld bij een subsidieaanvraag bij 

de gemeente of een lokale sponsor. 

 

Kijk voor meer ondersteuning en alle details in de digitale Beweegdiploma toolkit.  

De contactpersoon/coördinator van het Beweegdiploma bij jouw organisatie kan 

hier bij.  

 

 


