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Inleiding / Introduction 

Basisschoolkinderen in Nederland bewegen te weinig en brengen veel tijd zittend door 

(Burghard et al., 2016). Om het beweeg- en zitgedrag van kinderen effectief te 

veranderen, is inzicht in deze gedragspatronen noodzakelijk. Recente onderzoeken 

tonen aan dat afname van matig-tot-zware fysieke activiteit en toename van sedentair 

gedrag al in de basisschoolperiode begint (Schwarzfischer et al., 2019). Beweeg- en 

zitgedrag worden beïnvloed door individuele factoren als motorische vaardigheid, 

beweegplezier en geslacht. De ervaren psychologische basisbehoeften in de gymles 

(competentie, autonomie, verbondenheid) zijn gerelateerd aan beweegplezier in de 

gymles en zijn zodoende mogelijk (in)direct van invloed op het beweeg- en zitgedrag 

van kinderen.  

Doelstelling / Aim 

Doel is het blootleggen van de associaties tussen ervaren psychologische 

basisbehoeften in de les LO, beweegplezier, motorische vaardigheid (MC), matig-tot-

zware fysieke activiteit (MVPA) en sedentair gedrag (SB) van basisschoolkinderen 

waarbij rekening gehouden wordt met mogelijke geslachtsverschillen en verschillen in 
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BMI. Veel onderzoeken naar SB en MVPA bij kinderen zijn cross-sectioneel van aard, 

waarbij het aantal onderzochte variabelen beperkt is. De huidige longitudinale studie 

onderzoekt niet alleen de ontwikkeling van MVPA, SB en beweegplezier over de tijd 

maar kijkt tegelijkertijd welke variabelen hierbij een voorspellende waarde hebben.  

Methode / Method 

Aan dit longitudinale onderzoek, onderdeel van de SALTO studie (Adank et al., 2018), 

hebben 371 leerlingen uit groep 6 van 10 basisscholen deelgenomen. De metingen 

vonden plaats in 2017 (T0–groep 6), 2018 (T1-groep 7) en 2019 (T2-groep 8). Het 

beweeg- en zitgedrag is gemeten met een accelerometer (Actigraph GT3X+). 

Beweegmeterdata van minstens 2 valide schooldagen zijn meegenomen voor analyse. 

MC is gemeten met de Athletic Skills Track (Hoeboer et al., 2016). In een gymles werd 

het beweegparcours uitgevoerd en lengte en gewicht gemeten. Voor de meting van 

ervaren psychologische basisbehoeften in de gymles is de CARR vragenlijst (Van Aart 

et al. 2015) gebruikt en voor beweegplezier de PACES-vragenlijst. Onafhankelijke T-

toetsen zijn gebruikt om geslachtsverschillen voor elke variabele op elk meetmoment 

te analyseren. Voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van MVPA, SB en 

beweegplezier over de tijd en het toetsen van associaties zijn mixed models 

regressieanalyses voor herhaalde metingen toegepast, waarbij gecorrigeerd is voor 

relevante confounders.   

Resultaten / Results 

Het gemiddeld aantal minuten SB steeg significant van 502 op T0 naar 537 op T2. 

Beweegplezier en MC hadden significant negatieve effecten op SB. Meisjes besteedden 

op elk meetmoment meer tijd aan SB dan jongens. De MVPA van jongens daalde 

significant tussen T1 (63 minuten) en T2 (59 minuten), terwijl het aantal minuten 

MVPA bij meisjes over de tijd stabiel bleef (49 minuten). Tussen T1 en T2 waren 

beweegplezier en MC bij jongens van significant voorspellende waarde. Bij meisjes was 

alleen MC een significante voorspeller. Het beweegplezier werd zowel bij jongens als 

meisjes positief beïnvloed door de ervaren competentie in de gymles. SB had een 

negatief effect. Bij meisjes werd tevens een positieve relatie gevonden tussen 

verbondenheid met de docent en beweegplezier.   

Conclusie & Implicaties / Conclusion & Implications 

Zitgedrag neemt toe in de bovenbouw van het basisonderwijs. MVPA neemt bij jongens 

af in groep 8 en meisjes voldoen in de gehele bovenbouw niet aan de gestelde richtlijn 

van 60 minuten MVPA per dag. Om deze patronen te doorbreken zijn plezierige én 
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succesvolle ervaringen in sport- en beweegactiviteiten van belang. De gymles, met 

haar verplichtende karakter, is een ideale plek hiervoor. Het hand in hand gaan van 

het verbeteren van MC op ieders eigen niveau in beweegsituaties waarin kinderen 

plezier, competentie en betrokkenheid van de docent ervaren, vormt een sleutel tot 

succes. Aandacht voor de betrokkenheid van de docent in de gymles is zeker voor 

meisjes richting het einde van het basisonderwijs noodzakelijk.  

Referenties / References 

Adank, A. M., Van Kann, D. H. H., Kremers, S. P. J. & Vos. S. B. (2018). Stimuleren van een 

Actieve Leefstijl door Top gymOnderwijs: de SALTO studie. NWO Promotiebeurs voor 

leraren. 

Burghard, M.; Knitel, K. Van Oost, I., Tremblay, M.S. & Takken, T. (2016). Is our Youth Cycling  

to Health? Results From the Netherlands’ 2016 Report Card on Physical Activity for Children  

and Youth. Journal of Physical Activity and Health, 13(2), S218–S224. 

Hoeboer, J., De Vries, S., Krijger-Hombergen, M., Wormhoudt, R., Drent, A., Krabben, K., & 

Savelsbergh, G. (2016). Validity of an Athletic Skills Track among 6- to 12-year-old 

children. Journal of Sports Sciences, 34(21), 2095–2105. 

Schwarzfischer, P., Gruszfeld, D., Stolarczyk, A., et al. (2019). Physical Activity and Sedentary  

Behavior From 6 to 11 Years. Pediatrics, 143(1):e20180994 

Van Aart, I., Hartman, E., Elferink-Gemser, M., Mombarg, R. & Visscher, C. (2015). Relations  

among basic psychological needs, PE-motivation and fundamental movement skills in 9–12-

year-old boys and girls in Physical Education. Physical Education and Sport Pedagogy, DOI: 

10.1080/17408989.2015.1112776 

 

 

 


