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Inleiding  
Naarmate kinderen ouder worden lijkt hun totale fysieke activiteit af te nemen (1). De 

overgang van primair- naar secundair onderwijs lijkt daarin een belangrijke 

transitiefase (2). Onder andere een veranderde omgeving waaraan kinderen worden 

blootgesteld in het secundair onderwijs lijkt een belangrijke factor in de verklaring van 

de teruggang. Ook zien we dat cijfers over sportdeelname afnemen in deze 

leeftijdsgroep (3). Hoe dit precies zit, is tot op heden echter weinig over bekend. 

Inzicht krijgen in hoe en waar deze teruggang plaatsvindt, helpt daarom om het 

probleem gericht(er) te kunnen aanpakken. 

Doelstelling 
Dit onderzoek helpt om meer inzicht te geven op welke manier het beweeggedrag van 

kinderen zich ontwikkelt gedurende de overgang van het PO naar het VO. De centrale 

onderzoeksvraag hierin is: Hoe verandert het beweeggedrag van leerlingen tijdens de 

transitieperiode van PO naar VO en welke rol speelt de fysieke omgeving hierin?  

Methode  
Het beweeggedrag van kinderen werd zowel voor- als na de overgang naar het VO 
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gedurende één week gemonitord door middel van accelerometers. Bovendien werd 

tegelijkertijd locaties en verplaatsingspatronen van deze kinderen gemeten met GPS-

meters. Op deze manier niet alleen duidelijk in hoeverre de hoeveelheid bewegen 

veranderde, maar ook in welke context en/of locatie dit gebeurde. Zo werd voor ieder 

kind allereerst zijn/haar totale fysieke activiteit onderverdeeld in weekend en 

weekdagen. De weekdagen zijn aanvullend verder onderverdeeld naar ‘voor school’ 

(wakker worden tot dat school begint), ‘tijdens school’ (gebaseerd op schoolroosters) 

en ‘na school’ (einde schooldag tot bedtijd). Met behulp van de GPS gegevens en 

geografische informatie systemen (GIS) zijn bovendien de meest gebruikte locaties in 

beeld gebracht (thuis, school, sportlocatie en ‘overig’; zie Figuur 1a). Binnen elk van 

deze locaties is gekeken naar de verblijfsduur en de intensiteit van het beweeggedrag 

dat daar heeft plaatsgevonden. Daarnaast is ook het transportgedrag van de leerlingen 

(zowel van en naar school alsook in de vrije tijd) in beeld gebracht (4). 

Resultaten 
In totaal deden er 175 kinderen mee aan het onderzoek, verdeeld over 20 PO- en 10 

VO-scholen in de gemeente ’s-Hertogenbosch (Figuur 1b). Deelnemers waren ongeveer 

gelijk verdeeld qua geslacht; 89 jongens en 86 meisjes. In groep 8 van het PO bedroeg 

de hoeveelheid matig-tot-zware fysieke activiteit op een reguliere schooldag gemiddeld 

43.9 minuten (SD=32.3), waarvan 63% na schooltijd werd behaald. In het weekend 

lag de gemiddelde hoeveelheid bewegen per dag hoger; 55.1 minuten (SD=48.6). Eén 

jaar later in de brugklas bleken deze leerlingen zowel tijdens een schooldag als tijdens 

een weekenddag nog maar 34 minuten per dag matig-tot-zwaar fysiek actief. Hierbij is 

rekening gehouden met verschillende verstorende invloeden, zoals 

weersomstandigheden, verschillen tussen scholen en geslacht. 

Wanneer we met behulp van de GPS keken waar nu die daling precies werd gevonden, 

zagen we dat dit vooral tijdens schooldagen op formele sportlocaties en op ‘overige 

locaties’ plaatsvond. Deze overige plekken kunnen met name worden beschouwd als 

informelere speelvoorzieningen, zoals speelveldjes en ‘op straat’. Wanneer leerlingen 

op sportlocaties aanwezig zijn, waren ze minimaal net zo actief als toen ze in groep 8 

zaten, maar het aantal kinderen dat een sportlocatie bezocht evenals de frequentie dat 

ze die locaties bezochten ging achteruit. Naast de teruggang werd slechts een kleine 

toename gevonden in de hoeveelheid bewegen tijdens transport naar school en terug. 

Dit is natuurlijk grotendeels te verklaren door een toegenomen afstand tussen thuis en 

school. In het PO bedroeg deze afstand namelijk gemiddeld ruim 600 meter en in het 

VO ruim 3 kilometer. 
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Figuur 1 (a) Voorbeeld van combinatie van GPS, GIS, en accelerometer 
gegevens om het beweeggedrag van kinderen te monitoren;  
(b) Overzicht van deelnemende PO en VO scholen in ‘s-Hertogenbosch 

 
(a) 

 
(b) 

  

  

 

Conclusie & Implicaties 

Leerlingen in groep 8 van de basisschool zijn gemiddeld genomen onvoldoende fysiek 
actief. Dit geldt in het bijzonder voor schooldagen. Wanneer deze leerlingen echter naar 
het VO gaan, vindt er een substantiële afname van de dagelijkse hoeveelheid bewegen 
plaats, zowel gedurende op schooldagen als in het weekend. Deze achteruitgang wordt 
onvoldoende gecompenseerd door de kleine toename in transport-gerelateerd 
beweeggedrag naar- en van school. 
 
Hierbij lijkt er zowel een rol weggelegd voor het PO waarin het van belang is om enerzijds 
de hoeveelheid bewegen aanzienlijk te stimuleren en anderzijds het moment dat de 
eerste daling plaatsvindt zo laat mogelijk te laten plaatsvinden. Door het verbeterde 
inzicht over de locaties waar de achteruitgang vooral plaatsvinden, kunnen in het PO ook 
meer gerichte preventieve acties worden doorgevoerd om de uitval in sportdeelname te 
voorkomen. De resultaten van dit onderzoek benadrukken bovendien de belangrijke rol 
die de bredere omgeving rondom scholen heeft wat betreft beweegstimulering bij 
kinderen. In het VO lijken er volop kansen aanwezig om het activiteitenniveau van 
leerlingen gedurende schooltijd (schoolplein, gymzaal, reguliere lessen) op peil te 
houden, maar ligt er een grotere uitdaging om naschoolse beweegmogelijkheden voor 
deze leerlingen te optimaliseren. Ook is er een sterke noodzaak om de uitval van 
sportdeelname terug te dringen. Docenten lichamelijke opvoeding, buurtsportcoaches 
en sportverenigingen zouden hierin een sleutelrol kunnen vervullen door nog specifieker 
dan nu kinderen enthousiast te maken over sportdeelname en/of ongeorganiseerd 
bewegen na schooltijd, waarbij een passend aanbod tijdens lessen, naschoolse 
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activiteiten en bij verenigingen cruciaal is. Een LO professional wordt hierin uitgedaagd 
om de bredere context op en rondom school mee te nemen. 
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