Figuur 1. Gemiddeld aantal minuten bewegingsonderwijs per week per leeftijdsgroep en
regio (n=1.245)
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In de Randstad meer vakleerkrachten
Volgens de ouders krijgt bijna de helft van
de kinderen in Nederland (45%)
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Figuur 2. Verdeling van bevoegdheid van leraar bewegingsonderwijs over leeftijd en
provincies (in procenten, n=1.266)
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Het Mulier Instituut is een
onafhankelijke en landelijk
opererende stichting gericht op de
bevordering van de sociaalwetenschappelijke
kennisontwikkeling en
beleidseffectiviteit op het terrein
van sport en samenleving.
Het instituut voert fundamenteel
en praktijkgericht onderzoek uit,
monitort de ontwikkelingen op het
terrein van de sport en
organiseert bijeenkomsten en
congressen om het debat over de
sport te stimuleren.
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onderzoek onder scholen (Nulmeting 2013)3.
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