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Move to make a difference
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Bewegen is een kans voor ieder kind

Bailey et al. 2013
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Acuut effecten
• bloedsomloop, zuurstof

Chronische effecten
• zenuwbanen

Indirecte effecten
• concentratie
• executieve functie en 
werkgeheugen
• rekenen en taal
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http://www.hanze.nl/lps


Complexe prikkelrijke bewegingen
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Beweeg-tussendoortjes
-Nederland is Europees kampioen zitten?
-Kinderen zitten meer in het weekend dan op een 
schooldag?

ZITTEN:ONEENS

STAAN:EENS
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(A)
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Advies: ga buitenspelen! Wordt vies, durf, val en leer

12



13 14

15

Fysieke inspanning door prikkelende omgeving
• Keuzevrijheid in prikkelende omgeving voor iedereen
• Doorlopende beweeggebieden en beweegtijden

(Van der Ven, 2013; Dreijer, 2014; Van der Sluis, 2014)
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Quizvraag
-wie vond gym op de lagere school leuk?
-wie vond spelen op het speelplein leuk?
-wie vond gym op de middelbare school leuk?

ZITTEN:ONEENSSTAAN:EENS
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Kinderen die meer mogen kiezen, succes ervaren 
en zich meer gewaardeerd voelen, zijn meer 
gemotiveerd 3,4 ♂ 51%  ♀ 43%
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Quizvraag
-In 10 jaar is de motorische vaardigheid van kinderen vooral zwakker 
geworden op de balvaardigheid?

“vangen van een bal via 
de muur”

18 % vangt geen 
enkele bal van 3m., 

80%  vangt geen bal 
vanaf 5m 
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Percentage vaardigheid (n=922) trendverschillen in 10 jaar

2006 2016
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Bewegen- sport en meedoen
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Wat vind jij leuk om te doen?

25

Op zoek naar bewegen dat werkt
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Bewegende school: geeft vijf jaar terug aan iedereen

Bailey et al. 2013
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