
 

Abstract - Dag van het Sportonderzoek 2020    1 

Motoriek tijdens de groei: het verband tussen 

maturiteit en motorische competentie 

Lieke Wolfs 1,2, Joris Hoeboer 1,2 & Sanne de Vries 2 

1 Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding, Faculteit Gezond, Voeding & Sport, 

De Haagse Hogeschool, Den Haag, Nederland 

2 Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, Kenniscentrum Health 

Innovation, De Haagse Hogeschool, Den Haag, Nederland 

 

Emailadressen: L.A.J.Wolfs@hhs.nl; J.J.A.A.Hoeboer@hhs.nl; S.I.deVries@hhs.nl  
 

Keywords: Motorische competentie, Coördinatie, Puberteit, Maturiteit 

 

Inleiding 

Meer fysieke activiteit lijkt gepaard te gaan met een goede gezondheid (Janssen et al., 

2010). Gedurende de puberteit daalt de fysieke activiteit echter: bij 4-12 jarigen 

voldoet nog 55,9% aan de beweegrichtlijn, terwijl bij 12-16 jarigen dit 42,9% is (CBS, 

2019). Aangezien motorische competentie positief lijkt te correleren met fysieke 

activiteit (Barnett et al., 2016), kan het van meerwaarde zijn om inzicht te krijgen in 

het effect van maturiteit gerelateerde parameters op de motorische competentie. Er is 

weliswaar onderzoek gedaan naar het verband tussen afzonderlijke maturiteit 

gerelateerde parameters (bijvoorbeeld leeftijd) en motorische competentie (Barnett et 

al., 2016), maar het verband tussen meerdere, gecombineerde parameters en 

motorische competentie is nog niet onderzocht bij normaal ontwikkelende kinderen.  

Doelstelling  

In dit onderzoek wordt het verband tussen lichaamslengte, zithoogte, gewicht en 

kalenderleeftijd en de motorische competentie onderzocht bij normaal ontwikkelende 

kinderen van 10-15 jaar. 

Methode  

Het cross-sectionele onderzoek is uitgevoerd bij 288 jongens en 282 meisjes tussen de 

10 en 15 jaar (meisjes: M = 12,3 jaar; SD = 1,2; jongens: M = 12,4 jaar; SD = 1,1) 

op verschillende scholen in Nederland. Meetdatum, geboortedatum en geslacht zijn 

genoteerd en lichaamslengte, gewicht en zithoogte zijn gemeten voorafgaande aan de 

motoriektest. Om de motorische competentie te meten, is de Athletic Skills Track-3 
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(AST-3) uitgevoerd. Het univariate en multivariate verband tussen leeftijd, 

lichaamslengte, gewicht en zithoogte en de motorische competentie is bekeken door 

middel van een multipele regressie analyse (stepwise) in SPSS met een 

significantieniveau van p < 0,05.  

Resultaten 

In Tabel 1 staan de resultaten van de stepwise regressie analyse met als afhankelijke 

variabele de AST-3 test en als onafhankelijke variabelen lengte, gewicht, leeftijd en 

zithoogte. Bij meisjes bleek alleen gewicht gerelateerd aan de motorische competentie 

(F(1,286) = 4,485; p = ,035), terwijl bij jongens gewicht, leeftijd en zithoogte 

(F(3,278) = 8,081; p < ,000) significante voorspellers bleken te zijn. Het verband is 

echter zwak, met een verklaarde variantie van respectievelijk 1,2% en 7% bij meisjes 

en jongens. 

Tabel 1. Resultaten van de stepwise regressie analyse met de AST-3 uitslagen als 

afhankelijke variabele en lengte, gewicht, leeftijd en zithoogte als onafhankelijke 

variabelen. 

Conclusie 

Maar een klein gedeelte van de variantie in de motorische competentie van de 10-15 

jarigen in deze studie kan worden verklaard door groeigerelateerde variabelen. Dit 

komt overeen met de bevindingen van Freitas et al. (2016). Opvallend is dat bij 

jongens, naast gewicht, ook leeftijd en zithoogte significant gerelateerd zijn aan de 

motorische competentie. Dit verschil kan mogelijk worden verklaard, doordat timing en 

tempo van de groeispurt verschilt tussen jongens en meisjes (Nederlands Centrum 

Jeugdgezondheid, z.d.) en er wellicht verschillende fases in de groeispurt gemeten 

worden. Een longitudinaal onderzoek kan inzichtelijk maken hoe groeigerelateerde 
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variabelen relateren aan verandering in motorische competentie gedurende de 

puberteit.  
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