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Kinderen in beweging

Mate van beweging:
 53% BO voldoet aan combinorm (1)
 Bijdrage school aan beweging: 40% (2)
Ontwikkeling fundamenteel motorische
vaardigheden:
 Bijdrage LO, indien (3):
 specifiek programma
 verhogen frequentie en duur van deze
programma’s

Stimuleren bewegen (4)

 Motiveren kinderen, voorbeeld van anderen
(individuele, psychosociale factoren)
 Aanpassingen in de omgeving (sociaalecologische factoren)
 Institutionele factoren: aanpassingen op school
 Gemeenschapsfactoren: (in)formeel, betrokkenheid ouders,
vrienden, familie, vervoer)
 Algemene beleidsfactoren: regels, wetgeving
 Factoren in de fysieke omgeving: weer, materialen,
accommodatie, veiligheid etc.

Waar en wanneer kunnen de kinderen op jullie
school bewegen?

Bewegen op school

Waar?
 Klas
 Gymzaal/speellokaal
 Schoolplein
 Van en naar school
Wanneer?
 Les
 Pauze (speelkwartier en lunch)
 Voor- en na school (vervoer en beweegaanbod)

Basisschool in Beweging
Wat kan een basisschool doen om het
bewegen bij kinderen te stimuleren?
 Project initiatief
 September 2009
 Partners: GGD WB, GGD HvB, Gemeente Tilburg
beweegteam onderwijs
 Doelen
 Kennisuitwisseling
 Praktijkvraag
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Basisschool in Beweging
Werkwijze project
 Brainstorm Thema’s
 Thema-bijeenkomst met partners en experts
 Theoretische onderbouwing
 Praktische aanbeveling
 Product
 Map
 Website (www.basisschoolinbeweging.nl)
Vanaf maart/april 2011
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Basisschool in Beweging
Thema’s







Schoolbeleid gericht op bewegingsstimulering
Ouderbetrokkenheid
Schoolplein
Actief en veilig transport naar en van school
Bewegingsonderwijs
Buitenschools beweegaanbod
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Ouderbetrokkenheid
Waarom dit thema?
 Invloed op beweeggedrag van kinderen
 Interactie School en Ouders (sociaalecologisch perspectief)
 Invloed van ouders op beweeggedrag bij
kinderen
 Overeenkomst beweeggewoonten ouder en
kind
 Besef van het kind welke beweegactiviteiten
het kind wel/niet leuk vindt (1,2)
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Ouderbetrokkenheid
Invloed van ouders
 Steun en aanmoediging
 Creëren eigen beeld Invloed op beweeggedrag
van kinderen
 Rolmodel voor kinderen
 Sleutel tot beweegactiviteiten (1- 4)
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Ouderbetrokkenheid
Belemmeringen voor ouders
 Gemeenschapsgebaseerde redenen
 Interpersoonlijke redenen
 Intrapersoonlijke redenen (5)

 school moet hier rekening mee houden!
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Ouders informeren





Over belang van bewegen
Over binnen- en buitenschools beweegaanbod
Over lesprogramma’s gericht op gezondheid
Via website, nieuwsbrieven, informatie- en
ouderbijeenkomsten etc.

www.nigz.nl
www.nisb.nl 8

Ouders betrekken bij
beweegactiviteiten op school
 In commissies, zoals schoolbeweegteam of
schoolpleincommissie
 Organiseren van beweegdag, doe-uur, sponsoracties

www.nisb.nl
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Ouders een handreiking bieden
voor beweegactiviteiten thuis





Beweegtussendoortjes ook voor thuis
Spelmateriaal met uitleg
Beweegkaarten
Beweegactiviteitenkalender

www.nisb.nl

www.fysio-educatief.nl
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Schoolplein: uitspraken
leerkrachten
Kinderen kennen geen spelletjes meer.

Kinderen bewegen te weinig.
Buitenspelen is ook pauze voor de leerkracht.
De motoriek van kinderen is veel slechter geworden.

Ze hangen maar wat op het schoolplein.

Buitenspelen is pauze: kinderen moeten vrij kunnen spelen.

Kinderen spelen niet meer buiten.

Na de pauze moet ik zoveel brandjes blussen.
Ze weten niet wat ze moeten doen.

Ze hangen maar wat op het
schoolplein….
De motoriek van kinderen is veel slechter geworden.

Wat doen de kinderen op het schoolplein (5)?
%
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Fig. 1: Bew egingsactiviteit jongens en m eisjes

Effectieve interventie: touwtjespringen

Kinderen bewegen te weinig…

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB): minimaal 1 uur per dag matig intensief
bewegen (MVPA), waarbij de activiteiten minimaal 2x per week gericht zijn op het
verbeteren of handhaven van de fitheid (kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en
coördinatie) (6).

Wat is de bijdrage van het buitenspelen aan de NNGB?
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Fig. 1: Fysieke activiteit van jongens en meisjes tijdens pauzes.

VPA

Fig. 2: Fysieke activiteit tijdens pauzes naar leeftijd.

Randvoorwaarden

Voorzieningen (fysieke omgeving)





Schoolplein: speel m2, aantal kinderen op schoolplein
Materialen (vast en los)
Belijning, indeling, ondergrond
Veiligheid en aantrekkelijkheid

Beleid, personeel en kinderen
 Beleid en visie van de school
 Leerkrachten: aantal, betrokkenheid
 Spelideeën van kinderen

Speelruimte

Wat zijn de richtlijnen (7)?
Roosendaal:
 Minimaal 3 m2 per kind
 In totaal minimaal 300 m2 (vanaf 200 leerlingen: 600 m2 is
voldoende).
Hoeveel kinderen spelen er buiten op jullie scholen en hoeveel
ruimte hebben zij?
Hoe wordt de ruimte benut? Wat wordt waar gedaan?

Materialen en belijning

Literatuur: wisselende
resultaten bij interventies
 Hoeveel kinderen kunnen met
het materiaal spelen?
 Wat doen de kinderen met het
materiaal (los en vast)?
 Wie mag waarmee spelen?
 Zijn er afbakeningen
(afspraken of onbeschreven
regels?)
Wat betekent dit voor het
speelgedrag?

Voorzieningen

Beleid en visie van de
school
Buitenspelen is pauze: kinderen moeten vrij kunnen spelen.







Wat is het doel? Hoe kun je dat doel bereiken?
Hoe komen de leerlingen terug in de klas?
Eten en drinken tijdens de pauze? Na de pauze moet ik zoveel brandjes blussen.
Surveilleren versus activeren?
Buitenspelen is ook pauze voor de leerkracht.
Roostering pauzetijden

Wat betekenen mogelijke aanpassingen voor de
directie en de docenten?

Betrokkenheid docenten

Onderzoek FSH:
 Meer fysieke activiteit als docent actief betrokken is (MVPA tot
10% omhoog)
 Minder (hard)lopen, stoeien en m.n. “geen specifieke activiteit”
als docenten actief betrokken zijn
Wat is de rol van de leerkracht (8)?
 organisatie: materialen zichtbaar en bereikbaar en uitdagend
 hanteren duidelijke regels voor veiligheid en houvast
 actieve houding
 eventueel helpen de kinderen plannetjes te laten maken
Welke rol kunnen kinderen van groep 7/8 spelen?

Spelideeën van kinderen

Kinderen kennen geen spelletjes meer.

Verkenningsvragen:
 Welke spelen kennen de kinderen?
 Wat vinden de kinderen leuk tijdens “vrij
spel”?
 Hoe kun je de kinderen spelen aanleren,
zonder les te geven tijdens de pauze?
 Hoe motiveer je kinderen (zap-generatie,
inspelen op trends)?

Spelideeën voor kinderen: Beweeg Wijs

 Ideeën, werkboeken,

speelpleinthema’s en
speelmaterialen
 Beweegteam (lln,
leerkrachten, ouders,
onderwijsondersteuners):
aanpak om het spelen te
organiseren
 Inzet LOBOS studenten en
leerlingen groep 7-8
 Instructie spelen in gymles of
bij inloop (8.30-9.00 uur)

Actief & veilig transport naar
en van school
Waarom dit thema?
 Invloed op beweeggedrag van kinderen
 Hogere activiteitenniveaus (1-2)
 Actiever na school (3)
 Actieve leefstijl (4-5)
 Bijdrage NNGB (6-7)
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Actief & veilig transport naar
en van school
Belemmeringen om actief naar en van
school te gaan (8-10)
 Omgevingsfactoren
 Persoonlijke factoren
 Leefstijlfactoren
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Inzicht in vervoerskeuze,
schoolroutes en knelpunten
 Beginsituatie bepalen

www.vvn.nl
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De school stimuleert het actief
naar en van school gaan





Themaweek actief naar school en veiligheid
De lopende/fietsende schoolbus
Verkeersveiligheidslessen
De actiefste klas

www.kindlint.nl

www.verkeersslang.nl

www.anwb.nl

www.vvn.nl
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Vragen t.a.v. actief transport en
veiligheid
1. Hoeveel kinderen komen er bij jullie scholen actief
naar school?
2. Hoe wordt de verkeersveiligheid rondom jullie
scholen gewaarborgd?
3. Op welke manier worden kinderen en ouders
gestimuleerd actief naar en van school te gaan?
4. Hoe kunnen jullie scholen kinderen en ouders
stimuleren structureel actief naar school te komen?
 Randvoorwaarden
 Belemmeringen omzetten in kansen
 Op welke groepen leerlingen wil je je richten?
 Wat betekenen mogelijke aanpassingen voor de
directie en de leerkrachten?

Vragen t.a.v. ouderbetrokkenheid
1.

Hoe worden ouders op jullie scholen op de hoogte
gebracht van het beweegaanbod op en na school voor
kinderen?
2. Hoe worden ouders op jullie scholen betrokken bij
beweegactiviteiten in en na school?
3. Hoe kan de ouderbetrokkenheid voor
bewegingsstimulering in en na school structureel
ingebed worden?
 Randvoorwaarden
 Belemmeringen omzetten in kansen
 Op welke groep(en) kinderen wil je je richten?
 Wat betekenen mogelijke aanpassingen voor directie
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en leerkrachten?

Vragen t.a.v. schoolplein

1. Hoeveel kinderen spelen er tegelijkertijd buiten op het
schoolplein en hoe gebruiken ze de ruimte?
2. Welke materialen zijn er en wat wordt ermee gedaan?
3. Op welke manier worden kinderen op spelideeën
gebracht? Wat willen de kinderen?
4. Hoe kun je actieve pauzes structureel inbedden in je
school?
 Randvoorwaarden
 Belemmeringen omzetten in kansen
 Op welke groepen leerlingen wil je je richten?
 Wat betekenen mogelijke aanpassingen voor de
directie en de leerkrachten?
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Websites schoolplein

 Beweeg Wijs: speelthema’s, materialen, lessen
LO, hulpjes gr. 7/8: www.beweegwijs.nl en
www.beweegteams.nl
 Speelruimte (stappenplan van schoolplein tot
speelplein met voorbeelden): www.speelruimte.nl
 Zoneparc: www.zoneparc.nl
 Natuurlijke speelplekken: www.springzaad.nl
 TNO: playground van de toekomst:
http://www.tno.nl/content.cfm?context=markten&content=case&laag1=192&item_id=465

 NUSO (speelruimte Nederland): www.nuso.nl
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