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Inleiding 
 

In 2017 haalde 45% van Nederlandse kinderen in de leeftijdscategorie 4-12 jaar de 

richtlijn gezond bewegen niet. Daarnaast zitten kinderen van deze leeftijd op een 

doordeweekse dag gemiddeld 7,6 uur. Het is algemeen bekend dat te weinig bewegen 

en teveel zitten nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Meer bewegen tijdens de 

schooldag stimuleren lijkt daarom een goede aanpak te zijn om kinderen meer te laten 

bewegen en daarmee (preventief) bij te dragen aan de gezondheid van kinderen. 

Ondanks positieve resultaten uit onderzoek over het regelmatig afwisselen 

tussen zittend leren en bewegen (Daly-Smith et al., 2018; Janssen et al., 2014a; 

Chang et al., 2012), is de schooldag in de praktijk nog weinig dynamisch. Vaker 

een actieve pauze om kinderen gedurende de schooldag meer in beweging te laten zijn 

en minder te laten zitten, lijkt een simpele aanpassing van het dagprogramma op school. 

Echter, groepsleerkrachten blijken niet op regelmatige basis extra beweegmomenten te 

creëren, zoals een ‘beweegbreak’. Vakleerkrachten bewegingsonderwijs brengen 

voornamelijk tijd door in de gymzaal gedurende de schooldag en kunnen daardoor 

nauwelijks een rol spelen in het creëren van meer beweegmomenten in de klas of op het 

schoolplein.  
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Doelstelling 
 

Het doel van dit kwalitatieve onderzoek was om de belemmerende- en bevorderende 

factoren die groepsleerkrachten ervaren bij het integreren van bewegen tijdens de 

schooldag te inventariseren. Deze belemmerende- en bevorderende factoren werden met 

semigestructureerde interviews opgehaald bij (vak-)leerkrachten, intern begeleiders en 

directieleden geïnventariseerd t.a.v. bewegen tijdens de schooldag.  

 
Methode 
 
Voor dit onderzoek zijn in totaal 12 semigestructureerde interviews gehouden. De 

verdeling bestond uit: 6 vakleerkrachten, 6 groepsleerkrachten, 2 intern begeleiders en   

1 directeur verdeeld over 12 scholen. Zij komen allen uit de regio’s Amsterdam en 

Zaandam.  

De data werden getranscribeerd en vervolgens open gecodeerd door vier personen (ieder 

twee overlappende interviews). De vier onderzoekers ontwikkelden vervolgens op basis 

van de open codes een codeboek. Met dit codeboek werden alle interviews vervolgens 

gecodeerd door een van de onderzoekers. 

  
 
Resultaten 
 
De belemmerende en bevorderende factoren die groepsleerkrachten ervaren bij 

het integreren van bewegen tijdens de schooldag zijn weergegeven in figuur 1. 

Tijdens de presentatie zullen de factoren verder worden toegelicht en worden 

aangevuld met quotes uit de interviews. 
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Figuur 1: inventarisatie bewegen in en om school in beeld (belemmerende en bevorderende factoren) 
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Conclusie & Implicaties 
 
In dit onderzoek zijn belemmerende en bevorderende factoren gevonden voor thema’s: 
de docent, de school en de klas/leerling. Ook zijn randvoorwaarden gecreëerd.  
 
Er zijn een aantal factoren gevonden (onderliggend aan de gevonden thema’s) die kunnen 
bijdragen aan vervolgonderzoek. De drie belangrijkste zijn: 1) kennis over geschikte 
beweegactiviteiten gedurende de schooldag, 2) handelingsvaardigheden over hoe 
beweegactiviteit efficiënt georganiseerd kunnen worden en 3) kennis en 
handelingsvaardigheden over hoe alle leerlingen voor bewegingsactiviteiten gemotiveerd 
kunnen worden. 
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