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Algemene gegevens 
Er hebben 1641 leerlingen (lln) deelgenomen aan het onderzoek (834 meisjes en 807 jongens), in de leeftijd van 7 tot en 
met 13 jaar (315 lln uit groep 5, 479 lln uit groep 6, 471 lln uit groep 7 en 376 lln uit groep 8). Deze kinderen komen uit 9 
verschillende wijken: SPT, Beijum, Corpus, Hoogkerk, IBDH, Lewenborg, Oosterparkwijk, Ten Boer en Vinkhuizen.  
 
De deelnemende scholen zijn: De Wegwijzer, De Bisschop Bekkers, De Pendinghe, De Beijumkorf, De Heerdstee, 
Boerhaaveschool, Tamarisk, De Ploeg, Karrepad, Kleine Wereld (IBDH), ’t Kompas, De Swoaistee, De Driebond, De Kleine 
Wereld (Oosterparkwijk), Siebe Jan Bouma, Borgmanschool, CBS de Fontein, CBS de Til, OBS Garmewolde, CBS de 
Wieken, De Sterrensteen, De Feniks.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewegen op school 
- 1454 kinderen vinden de gymles leuk (49.8%) of heel 

leuk (38.7%). 
- 1086 kinderen (65.9%) zouden graag vaker gymles 

willen. Dit was 70.4% in 2017. 
- In totaal vinden 1027 kinderen (62.3%) dat er genoeg 

speeltoestellen zijn op het schoolplein, maar vindt 
maar 29.5% van de kinderen deze toestellen ook 
daadwerkelijk uitdagend. 

- Van de 1641 kinderen, voelen 1462 kinderen (88.7%) 
zich veilig op het schoolplein.  

- 84.4% van de kinderen waardeert het spelen in de 
schoolpauze met een 7 of hoger. 

 
 
 
 
 
 
 

Vergelijkingen t.o.v. 2017 
- In 2017 gaf 73,5% van de kinderen aan lid te zijn van 

een sportvereniging, er is dus een stijging van 1.6%. 
- Kinderen geven aan vaker wel (36.6%) eens mee te 

doen aan Bslim. In 2017 was dit nog 35.9%.  
- In verhouding geven meer kinderen (34.8%) aan elke 

dag buiten te spelen, in 2017 was dit 32.1%.  
- Ten opzichte van 2017 heeft ruim 7% van de kinderen 

meer beeldschermtijd per dag en hebben ook meer 
kinderen (bijna 3%) langer dan 3 uur beeldschermtijd. 

- In 2017 gaven meer kinderen aan wel vaker gymles te 
willen hebben (70.4%). 
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Opvallendheden 
- De gemiddelde waardering van de gymles ligt tussen 7.4 (in Vinkhuizen) en 8.6 (Hoogkerk). 81.5% (1329 lln) van 

de kinderen geven het plezier tijdens de gymles een waardering van 7 of hoger. 
- In totaal waarderen 65 kinderen (3.9%) eigen sportvaardigheid met een 4 of lager. Hiervan geven 49 kinderen 

(75.4%) aan niet lid te zijn van een sportvereniging. 
- In Hoogkerk, Lewenborg, Ten Boer, Vinkhuizen en Corpus zijn kinderen meer lid dan het landelijke gemiddelde 

van 2017. 
- In Ten Boer doen gemiddeld de meeste kinderen mee met Bslim (54%), gevolgd door Beijum (47.3%). 
- In Corpus voelen de kinderen zich het meest veilig op het schoolplein (94.2%) gevolgd door Hoogkerk (94.1%). 

 
 
 
 
 
 
 

Sportdeelname 
- In totaal is 75.1% van de kinderen lid van een 

sportvereniging. In verhouding zijn jongens (631 
lln) vaker lid dan meisjes (602 lln). 

- Dit percentage ligt net iets hoger dan de landelijke 
cijfers (CBS, 2016). Daaruit bleek dat 74% van de 
kinderen tussen 6-12 jaar lid is van een sportclub.  

- 36.6% van de lln doet wel eens mee aan Bslim. 
- Van de 603 kinderen die wel eens mee doen met 

Bslim, vindt bijna 95% van de kinderen Bslim leuk 
of zelfs heel erg leuk. 

- Kinderen doen het meest mee met Bslim omdat 
het leuk en gezellig is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buitenspelen en beeldschermtijd 
- 873 (34.8%) spelen elke dag buiten. 
- 50 kinderen (3%) spelen nooit buiten. 
- Van de kinderen die buitenspelen, speelt ruim 

90% langer dan een half uur per keer buiten. 
- 779 kinderen (47.3%) hebben elke dag  

beeldschermtijd.  
- 18 kinderen (1.1%)  hebben nooit 

beeldschermtijd. 
- Als kinderen beeldschermtijd hebben, dan heeft 

14.6% minder dan een half uur de tijd, maar 
18.1% heeft meer dan drie uur de tijd. 

 


