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Sportieve Gezonde 
School

3 jaar onderzoek naar effecten

Alien van der Sluis & Remo Mombarg

Wat is het effect van Sportieve Gezonde School op…

2014

• Kwantiteit en kwaliteit van het “dagarrangement sport en bewegen”.

• Tevredenheid en ervaring van betrokken scholen en leerlingen.

2015

• Motivatie voor de gymles (Autonomie, Relatie, Competentie).

2016

• Ontwikkeling van motoriek

• Fysieke activiteit in de pauze

• Leerlinginteractie

• Deskundigheidsbevordering 

2017

• Langere termijn beweeggedrag!

Hoe?

Doelgroep

• 22 scholen

• Ca. 450 leerlingen bevraagd

• Vakleerkrachten

• Directeuren/schoolcoördinatoren

Methode

• Vragenlijsten

• Interviews, focusgroepgesprekken

• Fitbits

• Mobak-test

Kwaliteit van de gymles
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Hoe leuk vind je de gymles?

Hoe goed vind je de gymles?

Beoordeling gymles

Gymles van groepsleerkracht Gymles van vakdocent
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Hoeveel leer je van de gymles?

Vind je dat je veel verschillende dingen doet
in de gymles?

Diversiteit en leerzaamheid gymles

Gymles van groepsleerkracht Gymles van vakdocent

“En als je het een beetje makkelijk vindt dan weet meester Tim ook altijd

weer dingen waardoor je het een beetje moeilijker kan maken.

Bijvoorbeeld door op een andere manier over de kast heen te springen.’

Fysieke activiteit pleinspelen

Reguliere pauze (aantal 

stappen)

Pauze met pleinactiviteiten 

(aantal stappen)

Gehele groep 2175 (n=15) 2000 (n=13)

Jongens 2404 2304

Meisjes 1716 1277

Selectie (betrouwbare data)- hele

groep

2022 1717

Jongens 2278 2321

Meisjes 1716 1356

“Ik vind dat je moet kunnen kiezen. Ik vind het ook goed dat de ene helft van de pauze een

spelletje is en dat je daarna vrij mag spelen. En dan kun je ook kiezen om een ander spelletje te

doen of het spelletje nog een keer of om gewoon weg te gaan’.

Motivatie voor gym
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Figuur 3: Scores op Relatie, Competentie, 
Autonomie

Gymles Groepsleerkracht Gymles Sportcoach
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Motivatie voor gymles van groepsleerkracht en 
vakleerkracht

Gymles groepsleerkracht 2015 Gymles vakleerkracht 2015
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2016

Deskundigheidsbevordering 
groepsleerkrachten

Motorische 
ontwikkeling

Leerlinggedrag en -
interactie

Dank voor uw 
aandacht!


