
Stoeien is een bewezen middel om je groep op 
een prettige manier te laten samenwerken. Na 
deze workshop durf je stoeien echt in te gaan 
zetten als aanjager van een fijne sociale cohesie 
binnen je groep.  

 1,5 uur

Workshop stoeien 

Contact
Enthousiast geraakt en wil je meer weten over wat ik 
voor jou kan doen? Neem vrijblijvend contact op.

Eddie Heerings  
T  : 06 485 278 90
E  : eddiebeweegt@gmail.com
W :  eddiebeweegt.nl

Inspiratiedagen
Workshops

Training op maat

Eddie brengt
iedereen

in beweging

Met de groep gaan we veel tikspelen leren.  
Gegarandeerd plezier en binding met elkaar. 
Na deze workshop kun je minimaal 20 tikspelen  
toepassen in je groep.

 1,5 uur

Workshop tikspelen

Met alle deelnemers gaan we kijken hoe je  
bewegen kunt combineren met leren. Je krijgt 
ideeën die je ook meteen kunt toepassen. Na 
deze workshop kun je je leerdoelen combineren 
met beweging.  

 1,5 uur

Workshop 

bewegend leren  

Training op maatWat heb ik te bieden?

Misschien willen jullie op school wel meer samen gaan 
bewegen en daarin professioneel begeleid worden. 
Of willen jullie een sportief evenement opzetten. Of 
wellicht is er behoefte aan beleid over beweging in je 
school.

Mocht je met je team een vraag hebben op gebied  
van bewegen, neem gerust contact op. Er is heel veel  
mogelijk. Na een eerste intake volgt dan een offerte 
op maat.



Waarom 
EDDIE beweegt?

Bewegen is essentieel
Het is noodzakelijk om af en toe uit je hoofd te gaan, 
en meer in je lichaam te komen. Lichamelijke beweging 
geeft energie, ontspanning, en brengt jou en jouw team 
op gang. En bovenal: bewegen en spelen zorgt voor 
plezier en verbinding. Maar waar begin je? Hoe doe je 
dat? Eddie beweegt helpt teams om in beweging  
te komen en biedt ideeën en inspiratie om leerlingen in 
beweging te brengen.

Voor wie?
•	 	Teams	die	letterlijk	en	figuurlijk	in	beweging	willen	

komen
•  Teams die graag leren hoe je leerlingen met plezier 

in beweging kunt brengen
•   Iedereen die graag wil leren hoe je via een  

laagdrempelige manier in beweging kan komen

Wat krijg je?
De programma’s omvatten een intakegesprek, een  
fantastische workshop, begeleiding van de teamdag/
workshop door een ervaren beweegtrainer met ruime 
ervaring in het onderwijs, en een evaluatiegesprek.

Neem vrijblijvend contact op voor een prijsopgave.

Wat heb ik te bieden?

Met de groep gaan we een flink aantal groeps-
spelen leren. Je krijgt van mij ook een reader met 
alle spelen. En gegarandeerd plezier en binding 
met elkaar. Na deze workshop kun je minimaal 15 
groepsspelen toepassen in je groep.

 1,5 uur

Workshop 

groepsspelen

Hallo! Mijn naam is Eddie Heerings. Al vele jaren met 
veel plezier werkzaam in het basisonderwijs. Eerst als 
leerkracht voor de groep, en later als adjunct-directeur, 
heb ik mijn focus verlegd naar het opzetten van sport- 
en beweeginitiatieven binnen het onderwijs.  

Naast mijn werk sport ik erg graag, ik ben een fanatiek 
hardloper en fietser. Vanuit mijn eigen ervaring ben ik 
overtuigd geraakt van het belang van bewegen in het 
algemeen en in het bijzonder in het onderwijs. Dit was 
ook de reden om gecertificeerd looptrainer en kidsrun-
ning trainer te worden. Tevens ben ik initiatiefnemer 
van het sport- en beweegprogramma voor leraren en 
kinderen binnen het openbaar onderwijs in Houten.   

Ook ben ik mede-oprichter van de jaarlijkse Loop 
Door Houten, een recreatieve loop met meer dan 1500 
deelnemers waarbij plezier in bewegen centraal staat.  

Eddie

Wie ben ik?

“Eddie beweegt is  
ontstaan vanuit mijn 
passie en ervaring om 
mensen in beweging 
te brengen en om zo  
plezier en verbinding 
te creëren.”

Elk kind loopt graag hard maar daar hoort wel 
afwisseling bij. We gaan ontdekken hoe je hard-
lopen echt kunt toepassen in je groep. Na deze 
workshop kun je hardlopen echt toepassen in je 
beweegles of als beweging tussen lessen door.

 1,5 uur

Workshop 

hardlopenKracht van 
Eddie beweegt

• Laagdrempelig  
• Ontspannen sfeer

• Verbinding met 
de praktijk

• Veel Plezier!

Tijdens een studiedag of een vergadering kom 
ik naar jullie toe en breng het team letterlijk in 
beweging. Op een laagdrempelige manier gaan 
we met energizers aan de gang die je de volgen-
de dag ook meteen in de groep kunt toepassen. 
Gegarandeerd plezier en verbinding.

 één dagdeel

Team inspiratiedag


