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Inleiding
Vanwege de coronamaatregelen werd er van 16 maart tot en met 10 mei 2020 geen gymles gegeven aan
basisschoolleerlingen. De gymles garandeert dat alle kinderen (a) in aanraking komen met bewegen en gericht motorische
vaardigheden kunnen ontwikkelen en (b) zowel op korte als op lange termijn kunnen profiteren van de fysieke, mentale en
sociale voordelen die aan bewegen verbonden zijn [1,2]. Tussen 11 mei en 7 juni 2020 waren basisschoolleerlingen voor de helft
van de tijd weer welkom op school. In deze factsheet presenteren we de uitkomsten van het onderzoek onder ouders van
kinderen tussen 4 en 12 jaar naar het aanbod van gymlessen op basisscholen in de periode van 11 mei tot en met 7 juni 2020.

Percentage kinderen die volgens ouders gymles op
school kregen in de periode 11 mei t/m 7 juni 2020
(n=536)

Waar werd de gymles gegeven? (in procenten, n=212)

40%

Sport-/grasveld (54%)

Schoolplein (38%)

Gymzaal (21%)

58%

Door wie werd de gymles gegeven? (in procenten, n=212)

2%
[3]

Frequentie & duur van de gymles (in procenten,
n=212)

[3]

Vakleerkracht gym (67%) Groepsleerkracht (23%) Beide (8%)
Bij deze respondenten verzorgden de groepsleerkrachten in
deze periode significant vaker de gymles dan voor de sluiting
van de scholen (daarvoor 14%).

1x in de 2 weken (8%)
1x per week (68%)
2x per week (15%)
Anders (6%)
Weet ik niet (2%)

30 minuten per les (18%)
45 minuten per les (38%)
60 minuten per les (15%)
Anders (5%)
Weet ik niet (24%)

Van de kinderen die gymles op school kregen (n=212),
kreeg 77 procent minder vaak gymles op school dan
onder normale omstandigheden.

Belang van de gymles
De mate waarin ouders de gymles belangrijk
vinden daalt sterk tijdens de gedeeltelijke
openstelling van de scholen. Bijna alle ouders
(93%) vinden de gymles een (heel) belangrijk onderdeel van
het reguliere schoolrooster, slechts 65% vindt de gymles een
belangrijk onderdeel tijdens de gedeeltelijke openstelling.
De daling is vooral te zien bij de ouders met kinderen die geen
gymles op school hadden: 49% ten opzichte van 88% van de
ouders waar de kinderen wel gymles op school kregen.

Conclusie
Meer dan de helft (58%) van de kinderen heeft drie maanden geen gymles gehad (tussen 16 maart en 7 juni 2020). Bij de
kinderen die wel gymles op school hadden, heeft de meerderheid (77%) minder gymles dan in de periode voor 16 maart
2020 gehad. Het is goed mogelijk dat de langdurige uitval van gymlessen het leerproces van betrokken kinderen heeft
afgeremd en tot grote(re) motorische achterstanden heeft geleid. Door nader onderzoek valt dit vast te stellen.
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