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Inleiding / Introduction 

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vielen de structurele 

sport- en beweegmogelijkheden van kinderen in maart en april 2020 tijdelijk weg 

(crisisfase). Buitenspelen mocht wel gedurende deze periode, dus op die manier 

konden kinderen in beweging blijven. De maatregelen zijn in de loop van het voorjaar 

2020 langzaam versoepeld, waardoor kinderen onder bepaalde voorwaarden meer 

mogelijkheden kregen tot sporten en bewegen (opstartfase). Vanwege de fysieke, 

mentale en sociale voordelen die aan regelmatig bewegen verbonden zijn [1,2] is het 

belangrijk om te achterhalen of en hoe kinderen in tijden van corona sportten en 

bewogen.  

Doelstelling / Aim 

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de manier waarop kinderen 

sportten en bewogen in de crisis- en opstartfase en of dit verschilde met de periode 

voorafgaand aan de coronamaatregelen.  

Methode / Method 

Voor dit onderzoek zijn drie verschillende online vragenlijsten uitgezet onder ouders 

van kinderen 4 tot en met 12 jaar. De eerste vragenlijst ging specifiek over 

buitenspelen en heeft via sociale media (n=1.347) van 25 maart t/m 8 april 2020 

(crisisfase) opengestaan. De tweede vragenlijst betreft een deel over algemeen 

bewegen en een deel specifiek over buitenspelen. Deze vragenlijst is via een online 

panel (n=750) van 21 t/m 27 april 2020 (crisisfase) uitgezet. De derde vragenlijst ging 

over de organisatie van gestructureerd beweegaanbod, zoals de gymles en het trainen 

bij een sportvereniging. Deze vragenlijst heeft van 25 mei t/m 5 juli 2020 (opstartfase) 

opengestaan en is via sociale media verspreid (n=638).  

Resultaten / Results 
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91% (n=1.230) van de ouders liet hun kind in de crisisfase buitenspelen. Daarvan gaf 

31% (n=380) aan dat hun kind gedurende deze periode meer buiten speelde dan in de 

periode voorafgaand aan de crisisfase. Uit de vragenlijst onder ouders die via een 

online panel werd uitgezet, blijkt dat 42% (n=321) inschat dat hun kind minder 

beweegt in de crisisfase dan normaal in het voorjaar. Het verschil in beweegtijd tussen 

de minst en meest bewegende kinderen lijkt in de crisisfase groter te zijn geworden.  

Uit de vragenlijst over het gestructureerde sportaanbod tijdens de opstartfase, na de 

gedeeltelijke opening van de scholen, blijkt dat ruim de helft (n=312) van de ouders 

zegt dat hun kind in de periode van 11 mei tot 8 juni geen gymles heeft gehad. 9 op 

de 10 (n=549) van de trainingen bij de sportvereniging zijn (op een aangepaste 

manier, n=359) in de opstartfase hervat. 

Conclusie & Implicaties / Conclusion & Implications 

Bijna alle ouders lieten hun kind buitenspelen in de crisisfase. Een deel van de 

kinderen is in de crisisfase minder gaan bewegen dan een normaal voorjaar. Een 

andere groep kinderen is in de crisisfase juist meer gaan bewegen. Mogelijk hebben 

deze kinderen het georganiseerde sport- en beweegaanbod (deels) vervangen door op 

een ongeorganiseerde manier te sporten en bewegen, zoals meer buitenspelen. In de 

opstartfase, tijdens de gedeeltelijke opening van de scholen, heeft meer dan de helft 

van de kinderen geen gymles gehad. De meeste kinderen die op een sportvereniging 

zitten hebben tijdens de opstartfase weer kunnen sporten bij de sportvereniging. 

Concluderend wijzen deze resultaten er op dat een van de gevolgen van de 

coronamaatregelen is een veranderd beweegpatroon van kinderen. Het is belangrijk 

om vervolgonderzoek te doen naar de impact van deze verandering op de ontwikkeling 

van kinderen, bijvoorbeeld op hun motorische vaardigheden en fitheid.   
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