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Inleiding 

De motorische vaardigheden van kinderen zijn in de afgelopen decennia significant 

gedaald (1). Daarbij wordt er minder buiten gespeeld (2) en zitten Nederlandse 

kinderen gemiddeld 7,3 uur per dag (3). Fysieke activiteit heeft veel positieve 

gevolgen voor de gezondheid van kinderen. Beweeggedrag en motorische 

vaardigheden zijn nauw gerelateerd (4). Kinderen die voldoende en gevarieerd 

bewegen, ontwikkelen een betere basis aan motorische vaardigheden (5). Kinderen die 

minder goed kunnen bewegen, vinden sociaal minder aansluiting (6). En als kinderen 

hun motorische vaardigheden niet goed ontwikkelen, heeft dat ook een negatief effect 

op hun plezier in bewegen, op hoe lichamelijk actief zij zijn (7) en op hun gezondheid 

(8). 

 

Gymleraren kunnen helpen om die vicieuze cirkel te doorbreken. In het 

onderzoeksproject Gymmermansoog is de ondersteuningsroute ‘bewegen en motoriek’ 

ontwikkeld. De gymleraar signaleert kinderen met een achterstand door afname van de 

4-Vaardighedentest: een stoplichtmodel geeft inzicht in de kinderen die zich 

leeftijdsconform ontwikkelen (groen), kinderen die een matige motorische achterstand 

hebben (oranje, 15.86e percentiel) en kinderen met een ernstige motorische 

achterstand (rood, 5e percentiel). De ondersteuningsroute focust op de ‘rode’ 

leerlingen, waarbij doorverwijzing naar externe zorgprofessionals centraal staat. We 
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weten van de ‘rode’ leerlingen, waarvan een deel de ondersteuningsroute heeft 

doorlopen, dat 35% zich ontwikkeld naar ‘oranje’ en 16% naar ‘groen’. Echter, is 

onbekend hoe het verloop van de motorische achterstanden van deze groep ‘oranje’ 

kinderen in de tijd is.  
 

Doelstelling 

Het doel van deze studie is het in kaart brengen van het verloop van de motorische 

achterstanden van kinderen die in categorie ‘oranje’ vallen naar de rode, oranje of 

groene categorie. Dit geeft meer inzicht in de noodzaak tot interveniëren door de 

gymleraar aan de grote groep kinderen (10%) in de categorie ‘oranje’. 

 

Methode 

 

Sinds 2014 meet het lectoraat BIOS de motoriek van basisschoolleerlingen in 

Amsterdam. Ongeveer 5000 kinderen van groep drie tot en met acht (6-12 jaar) van ca. 

30 Amsterdamse scholen vormen het dynamische MAMBO-cohort1. Ieder schooljaar 

betreden nieuwe leerlingen in groep 3 het cohort en verlaten de kinderen uit groep 8 het 

cohort. De motoriek van de kinderen in het MAMBO-cohort wordt gemonitord 

(longitudinaal) aan de hand van de 4-Vaardighedentest.  

Om de ontwikkeling van de motorische vaardigheden van de kinderen in de categorie 

‘oranje’ over de tijd te onderzoeken zijn MAMBO-data van 2015 tot 2019 gebruikt. Voor 

alle kinderen in de oranje categorie is gekeken in welke categorie (rood, oranje, groen) 

zij na een, twee of drie jaar later zaten.  

 

Resultaten 

De resultaten van het verloop van de oranje kinderen naar categorieën over de tijd zijn 
weergeven in tabel 1. Gemiddeld gaat 13% van de oranje kinderen naar rood, 27% 
blijft oranje en 59% gaat naar groen. Te zien is dat deze percentages na een, twee en 
drie jaar redelijk constant zijn. 

 

 
1 Meten Amsterdamse Motoriek BasisOnderwijs 
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Tabel 1. Verloop van de motorische ontwikkeling (in %) van kinderen in de oranje 
categorie na 1, 2 en 3 jaar naar de rode, oranje of groene categorie. 

van naar na 1 jaar na 2 jaar na 3 jaar 
  rood 13,2% 14,7% 11,5% 

oranje oranje 29,2% 28,3% 24,8% 
  groen 57,6% 57,0% 63,7% 

 

Conclusie & Implicaties 
 

Uit de resultaten blijkt dat, alhoewel rond de 60% van de leerlingen de motorische 

achterstand inhaalt, ook 40% dat niet doet. Bijna 30% van deze leerlingen blijft een 

matig motorische achterstand houden en meer dan 10% van de kinderen ontwikkelt 

een ernstige achterstand. Gezien het grote aantal ‘oranje’ leerlingen, is het belangrijk 

dat ook aan deze groep leerlingen aandacht wordt besteed. De gymleraar kan mogelijk 

de migratie van ‘oranje’ naar ‘rood’ voorkomen en idealiter een migratie naar groen 

bewerkstelligen. Echter, er is nog weinig bekend over de effectiviteit van extra aanbod 

binnen de school. In vervolgonderzoek wordt onderzocht welke factoren een rol spelen 

bij de ontwikkeling van motorische achterstanden (project Wat Bewegen Beweegt) en 

wat de effectiviteit is van de beweeginterventies MRT en Gym+ voor deze ‘oranje’ 

groep kinderen (project VAMOS2). Hierdoor ontstaat meer kennis over hoe interventies 

ingericht moeten worden. 
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