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SAMENVATTING
DAGELIJKS WATER DRINKEN

61%

MINIMAAL 12X PER JAAR SPORTEN

89%

DAGELIJKS ZOETE DRANK DRINKEN

32%

WEKELIJKS SPORTEN

81%

DAGELIJKS ONTBIJTEN

88%

LID VAN SPORTVERENIGING

70%

DAGELIJKS GROENTEN ETEN

39%

BESCHIKKING OVER TENMINSTE 1 ZWEMDIPLOMA

98%

DAGELIJKS FRUIT ETEN

51%

POSITIEVE WAARDERING GYMLESSEN

90%

DAGELIJKS TE VOET OF MET FIETS NAAR SCHOOL

52%

MINSTENS 4 DAGEN PER WEEK BUITEN SPELEN

32%

DAGELIJKS MINIMAAL 1 UUR PER DAG BEWEGEN

24%
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1. INLEIDING
Vanuit Goed Bezig Gemert-Bakel wordt via Ben Bizzie op en

Om de huidige situatie in kaart te brengen en inzichtelijk te

rondom de basisscholen in de gemeente Gemert-Bakel een

maken, is een monitor uitgevoerd. Dit is in februari 2019 gebeurd.

impuls gegeven aan sporten, bewegen en een gezonde leefstijl.

De resultaten van de monitor worden in dit rapport beschreven.

Kinderen in de gemeente Gemert-Bakel krijgen de mogelijkheid
om te leren hoe ze zich sportief en gezond kunnen ontwikkelen

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 de onderzoeksopzet

met behulp van een doorgaand en breed sportief aanbod.

beschreven. De resultaten van het onderzoek komen aan bod in
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de conclusies beschreven. Op

Er wordt ingezet op het creëren van een kwalitatief hoog

basis hiervan zijn in dit hoofdstuk ook een aantal aanbevelingen

sport- en beweegaanbod voor alle basisschoolleerlingen,

geformuleerd voor de (vervolg)inzet van Ben Bizzie.

bieden van ondersteuning aan de groepsleerkrachten bij
bewegingsonderwijs, zorgen voor een beweegimpuls op
en rondom de school en leggen van verbindingen met
sportverenigingen en lokale organisaties.
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2. ONDERZOEKSOPZET
2.1 Doelstellingen

In totaal bestaat de bovenbouw uit 165 leerlingen. Vrijwel alle leerlingen van

De doelstellingen in dit onderzoek zijn:

groep 5 t/m groep 8 hebben de vragenlijsten ingevuld. Een aantal ingevulde

1.

De huidige situatie van kinderen in Gemert-Bakel op het gebied van sport,

vragenlijsten was echter niet volledig. Er hebben uiteindelijk 148 leerlingen

bewegen en een gezonde leefstijl in kaart brengen.

succesvol deelgenomen aan het onderzoek. Er is daardoor sprake van een

Een basis leggen om de effecten en resultaten die behaald worden via inzet

betrouwbaarheidsniveau van 99% en een foutenmarge van 3% binnen dit

van de beweegcoaches op een betrouwbare manier te meten.

onderzoek. Dit is bijzonder hoog (standaardpercentages zijn 95% en 5%).

2.

De resultaten kunnen daardoor als representatief en betrouwbaar worden
2.2 Onderzoeksopzet en dataverzameling

beoordeeld.

Het onderzoek is kwantitatief van aard en digitaal uitgevoerd. Via een internetlink
hebben respondenten toegang gehad tot de vragenlijsten. De digitale vragenlijst

2.3 Onderwerpen vragenlijst

bestond uit gesloten vragen. Door middel van een aantal open vragen is de

De volgende onderwerpen zijn opgenomen in de vragenlijst:

gelegenheid gegeven eventuele ervaringen te vermelden. Het onderzoek is

•

Drinkgewoonten (Water / Zoete drank)

grotendeels uitgevoerd conform de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO).

•

Eetgewoonten (Ontbijt / Groente / Fruit)

Hierdoor kunnen de uitkomsten vergeleken worden met de resultaten in andere

•

Bewegen en sporten

gemeenten en met de landelijke situatie.

•

Zwemvaardigheid

•

Gymlessen

Het onderzoek is op basisschool de Bakelaar in Gemert uitgevoerd. Groep 5 t/m 8
(bovenbouw) heeft hieraan deelgenomen en hebben de vragenlijst zelf ingevuld.
De vragenlijsten zijn in februari 2019 door de kinderen ingevuld. De vragenlijst
is ingevuld door in totaal 148 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Van het totaal aantal
leerlingen dat de vragenlijst heeft ingevuld is 52% een jongen en 48% een meisje.
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3. ONDERZOEKSRESULTATEN

1.
DRINKGEWOONTEN

2.
EETGEWOONTEN

3.
BEWEGEN

4.
SPORTEN

5.
ZWEMVAARDIGHEID

6.
GYMLESSEN
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3.1 DRINKGEWOONTEN
Water

Zoete dranken

In dit onderzoek zijn vragen opgenomen over de

Uit het onderzoek is gebleken dat 32% van de

gezonde leefstijl van de kinderen. Daarbij is onder

leerlingen dagelijks zoete drank drinkt. Een klein

andere gevraagd naar de drinkgewoonten van

aantal leerlingen drinkt (bijna) nooit zoete drank (6%).

kinderen. Gemiddeld drinkt 61% van groep 5 t/m
8 dagelijks water. Ongeveer één op de veertien

Jongens (26%) drinken gemiddeld minder vaak

leerlingen drinkt (bijna) nooit water (7%).

dagelijks zoete drank dan meisjes (38%). Ook per
dag drinken meisjes gemiddeld meer glazen zoete

Meisjes drinken over het algemeen vaker water dan

drank dan jongens. Zo drinkt 24% van de meisjes

jongens. Dagelijks drinkt 65% van de meisjes water en

bijvoorbeeld meer dan 3 glazen zoete drank per dag

57% van de jongens.

tegenover 16% van de jongens.

De meeste kinderen (32%) drinken gemiddeld twee

De meeste leerlingen drinken gemiddeld nul tot één

glazen water per dag. 11% van de kinderen drinkt

glazen zoete drank per dag (41%). Ongeveer één op de

meer dan vier glazen water per dag.

vijf leerlingen drinkt vier of meer glazen zoete drank
per dag.
De leerlingen hebben aangegeven welke drankjes
volgens hen gezond zijn. Over het algemeen zijn de
meeste leerlingen het erover eens (97%) dat water een
gezond drankje is. Ook thee wordt vaak als gezond
drankje benoemd. Opvallend is dat ongeveer een
kwart van de leerlingen melk niet ziet als een gezond
drankje.
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DRINKGEWOONTEN (VERVOLG)
AANTAL DAGEN PER WEEK
WATER

AANTAL GLAZEN WATER
PER DAG

(Bijna) nooit

7%

1 dag

2%

0-1

23%

2 dagen

3%

2

32%

3 dagen

6%

3

21%

4 dagen

7%

4

14%

5 dagen

9%

5

5%

6 dagen

3%

6

2%

Elke dag

61%

6+

+

4%

AANTAL DAGEN PER WEEK

WELKE DRANKJES ZIJN GEZOND?

ZOETE DRANK

AANTAL GLAZEN ZOETE DRANK
PER DAG

(Bijna) nooit

6%

Water

97%

1 dag

11%

0-1

41%

Thee

82%

2 dagen

17%

2

30%

Melk

77%

3 dagen

9%

3

10%

Multivitamine

59%

4 dagen

8%

4

11%

Appelsap

36%

5 dagen

12%

5

3%

AA

14%

6 dagen

4%

6

3%

Fristi

9%

Elke dag

32%

6+

2%

Cola

3%

+
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3.2 EETGEWOONTEN
Ontbijten

AANTAL DAGEN PER WEEK

De meeste leerlingen van Kindcentrum de Bakelaar
ontbijten dagelijks (88%). Dit betekent echter dat 12%

ONTBIJTEN
(Bijna) nooit

1%

Maar 1% van de leerlingen geeft aan (bijna) nooit te

1 dag

1%

ontbijten.

2 dagen

1%

3 dagen

0%

4 dagen

3%

5 dagen

0%

6 dagen

5%

Elke dag

88%

van de leerlingen niet iedere dag van de week ontbijt.

Op basis van geslacht valt op dat meisjes iets vaker
dagelijks ontbijten (90%) dan jongens (86%).
De leerlingen hebben aangegeven welk beleg volgens
hen gezond is voor op de boterham. Het grootste deel
van de leerlingen (89%) denkt dat kaas een gezond
beleg is. Ook ei wordt door bijna drie kwart van de

WELK TUSSENDOORTJE IS GEZOND?

leerlingen gezien als een gezond beleg. Wat opvalt
is dat bijna alle leerlingen het erover eens zijn dat

WELK BELEG IS GEZOND?

chocolade pasta niet gezond is als beleg voor op de
boterham.

Fruit

98%

Groenten

86%

Kaas

89%

Rijstwafel

51%

Ei

74%

Gekookt ei

47%

Kipfilet

63%

Handje ongezouten noten

47%

tussendoortje is. Ook groenten zijn volgens veel

Jam

41%

Mueslireep

45%

leerlingen (86%) gezond als tussendoortje. Het is

Pindakaas

19%

Sultana koek

16%

Vruchtenhagel

11%

Liga koek

14%

Chocolade pasta

2%

Drop

3%

Ook hebben leerlingen aangegeven wat volgens hen
gezonde tussendoortjes zijn. Bijna alle leerlingen
geven hierbij aan dat fruit voor hen een gezond

hierbij wel opvallend dat de overige 14% van de
leerlingen denkt dat groeten juist niet gezond zijn als
tussendoortje.
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EETGEWOONTEN (vervolg)
Groente en fruit
Groente
Aan leerlingen is gevraagd hoe vaak per week zij
groente eten. 39% van de leerlingen eet dagelijks
groente. 75% van de leerlingen eet minimaal vijf dagen
per week groente. 3% van de leerlingen eet (bijna)
nooit groente.
Jongens (40%) eten iets vaker dagelijks groente dan
meisjes (37%).
Fruit
In totaal eet 51% van de leerlingen dagelijks fruit.

GROENTECONSUMPTIES

FRUITCONSUMPTIES

PER WEEK

PER WEEK

Opvallend is dat iedereen aangeeft minimaal twee

(Bijna) nooit

3%

(Bijna) nooit

0%

dagen per week fruit te eten. Een groot aantal

1 dag

2%

1 dag

0%

2 dagen

2%

2 dagen

1%

Uit het onderzoek is gebleken dat meisjes significant

3 dagen

7%

3 dagen

4%

vaker dagelijks fruit eten dan jongens. Van de meisjes

4 dagen

11%

4 dagen

7%

5 dagen

17%

5 dagen

24%

minimaal vijf dagen per week fruit. Bij jongens ligt dit

6 dagen

19%

6 dagen

11%

percentage op 83%.

Elke dag

39%

Elke dag

51%

leerlingen (87%) eet minimaal 5 dagen in de week fruit.

eet namelijk gemiddeld 63% dagelijks fruit tegenover
40% van de jongens. Van de meisjes eet 91%
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3.3 BEWEGEN
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de

Vervoer naar school

mate waarin kinderen uit de gemeente Gemert-Bakel

Aan de leerlingen is gevraagd hoe vaak zij lopend of

AANTAL DAGEN MET MINIMAAL ÉÉN UUR BEWEGEN

in beweging zijn. Er is onderscheid gemaakt tussen

met de fiets naar school gaan. Het merendeel van de

PER WEEK

de beweegdeelname volgens de Nederlandse Norm

leerlingen (52%) gaat vijf dagen per week lopend of

Gezond Bewegen (NNGB), bewegen op weg naar

met de fiets naar school. Van alle leerlingen geeft 16%

school en buitenspelen.

aan dit (bijna) nooit te doen.

(Bijna) nooit

2%

0%

4%

1 dag

2%

1%

3%

2 dagen

7%

8%

6%

3 dagen

11%

12%

11%

4 dagen

15%

18%

11%

intensief moeten bewegen ter bevordering van de

5 dagen

16%

14%

17%

gezondheid. Tot matig intensief bewegen behoort

6 dagen

14%

16%

13%

7 dagen

24%

23%

24%

Weet ik niet

9%

8%

11%

Beweegdeelname

Er is bijna geen verschil te zien tussen jongens en

De NNGB schrijft voor dat kinderen tot en met 18

meisjes die dagelijks lopend of fietsend naar school

jaar dagelijks minimaal 60 minuten per dag matig

gaan.

niet alleen sporten, maar ook (stevig) wandelen (bijv.
hond uitlaten) en fietsen. 24% van de kinderen van
Kindcentrum de Bakelaar beweegt dagelijks minimaal
60 minuten per dag en voldoet daarmee aan de
beweegnorm.
Het aantal jongens (23%) dat voldoet aan de
beweegnorm voldoet ligt vrijwel gelijk met het aantal
meisjes (24%) dat hieraan voldoet.

AANTAL DAGEN LOPEND OF FIETSEN NAAR SCHOOL PER WEEK
PER SCHOOL
(Bijna) nooit

16%

17%

14%

1 dag

1%

1%

0%

2 dagen

5%

5%

6%

3 dagen

9%

9%

8%

4 dagen

18%

17%

18%

Elke dag

52%

51%

54%
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BEWEGEN (vervolg)
Buiten spelen

WAARDERING SPEELPLAATS

Deze paragraaf heeft betrekking op het

Het valt op dat meisjes de speelplaats significant

buitenspeelgedrag van leerlingen uit de gemeente

vaker als (heel erg) leuk ervaren dan jongens. Van de

Gemert-Bakel. Aan de leerlingen is gevraagd in welke

meisjes geeft namelijk 76% aan de speelplaats (heel

mate zij gemiddeld per week buiten spelen. Uit het

Heel erg leuk

17%

31%

erg) leuk te vinden tegenover 52% van de jongens.

Leuk

35%

45%

onderzoek blijkt dat 32% van de leerlingen vaker dan

Het zijn voornamelijk jongens die de speelplaats als

Normaal

35%

20%

4 keer per week buiten speelt. 28% van de leerlingen

(helemaal) niet leuk ervaren.

Niet leuk

6%

3%

22% van de leerlingen speelt 1 tot 2 keer per week

Helemaal niet leuk

1%

0%

buiten. 3% van de leerlingen geeft aan nooit buiten

Weet ik niet

5%

1%

geeft aan 3 tot 4 keer per week buiten te spelen en

te spelen en 14% van de leerlingen geeft aan niet te
weten hoe vaak hij/zij buiten speelt.
Kijkend naar het geslacht wordt zichtbaar dat jongens

AANTAL KEREN BUITENSPELEN

vaker buitenspelen dan meisjes. Van de jongens geeft

NA SCHOOLTIJD PER WEEK

38% aan meer dan 4 keer per week buiten te spelen.
Bij meisjes ligt dit percentage een stuk lager. Van de

Weet ik niet

meisjes geeft namelijk 27% aan meer dan 4 keer per
week buiten te spelen.

14%

Nooit
3%

64% van de leerlingen ervaart de speelplaats op

22%

school als (heel erg) leuk. 28% van de leerlingen geeft
aan de speelplaats ‘normaal’ te vinden en 6% van de
leerlingen geeft aan de speelplaats (helemaal) niet
leuk te vinden. 3% van de leerlingen geeft aan het
antwoord niet te weten.

1 à 2 keer

32%
Meer dan 4 keer

28%
3 à 4 keer
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3.5 SPORTEN
Sportdeelname en sportfrequentie

Sportvoorkeuren

Om de sportdeelname van de kinderen, naast het

Leerlingen konden aangeven welke sport(en) zij

dagelijks bewegen, te meten is de vraag gesteld of ze

beoefenen. Veruit de meeste leerlingen doen aan

buiten schooltijd nog aan sport doen. Hierbij wordt

voetbal (50%), gevolgd door handbal (21%), danssport

gebruik gemaakt van de Richtlijn Sportdeelname

(18%) en skeeleren/skaten (13%). Landelijk gezien zijn

Onderzoek (RSO). Deze richtlijn verstaat onder

voetbal, hockey en turnen/gymnastiek de populairste

sportdeelname het percentage leerlingen dat

sporten onder kinderen van 8 tot en met 12 jaar. In de

minimaal twaalf keer per jaar een sport beoefent.

tabel hiernaast worden de 10 populairste sporten van
leerlingen op Kindcentrum de Bakelaar weergeven.

89% van de leerlingen heeft aangegeven minimaal
twaalf keer per jaar aan sport te doen.

Bij jongens is voetbal de populairste sport (77%) en bij

3% van de leerlingen doet niet aan sport. De overige

meisjes danssport (35%). Zie hieronder de top 5 voor

POPULAIRSTE SPORTEN

8% geeft aan niet te weten hoe vaak hij/zij sport na

jongens en meisjes:

LEERLINGEN

schooltijd en in het weekend. Landelijk gezien voldoet

Voetbal

50%

norm voor sportdeelname (Collard en Pulles, 2014).

Handbal		

21%

Op Kindcentrum de Bakelaar ligt dit aantal dus iets

Danssport

18%

Skeeleren/ Skaten

13%

Basketbal

12%

91% van de kinderen tussen 6 en 11 jaar aan de

lager, maar dit zou hoger kunnen liggen aangezien de

JONGENS

overige 8% van de kinderen aangegeven heeft niet te

MEISJES

weten hoe vaak hij/zij aan sport doet.
In totaal geeft 81% van de leerlingen aan wekelijks te
sporten. Uit het onderzoek blijkt dat meisjes (85%) dit
vaker doen dan jongens (76%).

Voetbal

77%

Danssport

35%

Hardlopen/Joggen

11%

Zaalvoetbal

17%

Handbal

31%

Judo

10%

Basketbal

16%

Voetbal

21%

Paardensport

9%

Judo

13%

Paardensport

20%

Wielrennen/Mountainbike

9%

Handbal

12%

Hockey

18%

Tefeltennis

9%
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SPORTEN (vervolg)
Organisatievorm

Redenen om te sporten

Deze paragraaf geeft antwoord op de vraag waar

17% van de leerlingen sport bij een commerciële

De meeste kinderen sporten vooral omdat het leuk is

sportende leerlingen hun sport beoefenen. Dit kan

aanbieder (dansschool/manege/fitness/zwembad).

(95%). Een grote groep kinderen geeft ook aan dat ze

bijvoorbeeld zijn bij een sportvereniging, bij een

Dit percentage is iets lager dan het landelijk

sporten omdat het gezond is (85%). Daarnaast zijn ook

dansschool, manege, zwembad of sportschool, thuis

gemiddelde (20%) (SCP, 2015). Daarnaast sport 37%

het in conditie blijven (44%) en het goed zijn in sport

en/of op straat. De leerlingen konden meerdere

van de leerlingen thuis of op straat.

(38%) belangrijke redenen om te sporten. De tabel

antwoorden invullen, waardoor het percentage boven

hieronder geeft de meest populaire redenen weer

100% uitkomt.

Meisjes sporten in vergelijking met jongens vaker

waarom de leerlingen in de gemeente Gemert-Bakel

bij een sportvereniging, respectievelijk 76% en 64%.

aan sport doen.

70% van de sportende leerlingen doet aan sport bij

Ook sporten meisjes vaker bij een dansschool,

een sportvereniging. De sportvereniging blijft daarmee

fitnesscentrum of manege in vergelijking met jongens,

voor deze doelgroep veruit de belangrijkste aanbieder

respectievelijk 33% en 3%

van sport. In vergelijking met landelijke cijfers (74%)

REDENEN OM AAN SPORT TE DOEN

zijn kinderen in de gemeente Gemert-Bakel iets

Omdat het leuk is

95%

minder vaak lid van een sportvereniging.

Omdat het gezond is

85%

Om in conditie/op gezond gewicht te komen/blijven

44%

Omdat hij/zij goed is in sport

38%

Om anderen te laten zien wat hij/zij kan

38%

ORGANISATIEVORM SPORTERS

Sportvereniging

70%

Omdat het een uitdaging of iets nieuws is

19%

Thuis of op straat

37%

Om ergens bij te horen

16%

Dansschool, fitnesscentrum, manege, zwembad

17%

Om met vrienden samen te zijn

12%

De BSO

9%

Om populair te zijn

1%

Weet ik niet

6%

Weet ik niet

1%

Anders

25%

Anders

10%
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SPORTEN (vervolg)
Niet sporten
In deze paragraaf wordt ingegaan op (de motieven
van) de niet-sporters. 3% van de leerlingen van groep

REDEN OM WEER TE GAAN SPORTEN

Omdat het gezond is

67%

Omdat het leuk is

67%

Om met vrienden samen te zijn

67%

Omdat ik goed ben in sport

33%

leerlingen (25%) geven aan hier geen zin in te hebben.

Om in conditie/op gezond gewicht te komen/blijven

33%

De redenen die de niet-sporters hebben om toch

Omdat het een uitdaging of iets nieuws is

0%

Om ergens bij te horen

0%

Om populair te zijn

0%

het gezond (67%) is en om samen te zijn met vrienden

Om gespierd te worden

0%

(67%). Bij deze vragen was het mogelijk meerdere

Om anderen te laten zien wat ik kan

0%

Weet ik niet

0%

Anders

0%

5 tot en met groep 8 heeft aan gegeven momenteel
niet aan sport te doen.
75% van de niet-sportende leerlingen geeft aan wel
weer zin te hebben om te gaan sporten. De andere

(weer) te gaan sporten worden in de tabel hiernaast
weergegeven. De meest genoemde redenen om weer
te gaan sporten zijn omdat het leuk is (67%), omdat

antwoorden in te vullen.
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3.6 ZWEMVAARDIGHEID
98% van de leerlingen in de bovenbouw heeft de

AANTAL ZWEMDIPLMA’S

beschikking over een zwemdiploma. Landelijk
gezien beschikt 94% in deze doelgroep over een
zwemdiploma. In het overzicht hiernaast worden de

Ik heb geen zwemdiploma’s

2%

mate van zwemdiploma’s weergegeven.
A

95%

B

96%

Het grootste deel van de leerlingen (96%) beschikt
over zowel zwemdiploma A als B. Het aantal
leerlingen met zwemdiploma C ligt aanzienlijk lager.
Ongeveer drie kwart van de leerlingen beschikt over
het volledige zwem-ABC. Landelijk beschikt 38% van
de doelgroep over zwemdiploma C. Het percentage op
Kindcentrum de Bakelaar ligt dus aanzienlijk hoger.
Qua geslacht zijn geen grote verschillen te zien in het

C

74%

Zwemvaardigheid 1

8%

Zwemvaardigheid 2

4%

Zwemvaardigheid 3

1%

Weet ik niet

1%

zwemdiploma-ABC. Wel valt op dat jongens over het
algemeen vaker beschikken over Zwemvaardigheid.
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3.7 GYMLESSEN
Aan de leerlingen is gevraagd in welke mate zij
tevreden zijn over de gymlessen die zij op school

TEVREDENHEID GYMLESSEN

krijgen. 90% van de leerlingen geeft aan de gymlessen
(heel erg) leuk te vinden. 9% van de leerlingen
beoordeelt de gymlessen als normaal en 1% vindt de

Niet leuk

Normaal

gymlessen (helemaal) niet leuk. De resultaten worden
in de figuur hiernaast weergegeven.

9%

1%

Jongens (60%) vinden de gymles vaker ‘heel erg
leuk’ dan meisjes (48%). Wél is het zo dat als de
antwoordoptie ‘leuk’ wordt meegenomen 92% van de
meisjes de gymlessen (heel erg) leuk vindt tegenover

36%

90% van de jongens.

54%

Leuk
Heel erg leuk
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In dit hoofdstuk worden enkele conclusies en
aanbevelingen voor het vervolg van Ben Bizzie
beschreven.
Gezonde leefstijl

Sporten en bewegen

Wat zien we:

Wat gaan/kunnen we doen:

Wat zien we:

•

•

•

Dagelijks water drinken is nog niet voor iedereen
vanzelfsprekend. 61% drinkt momenteel dagelijks

school geplaatst kan worden om water drinken te

water. Over het algemeen drinken leerlingen nog
te weinig glazen water per dag.
•

•

bevorderen.
•

aan te sluiten bij het project ‘Les je dorst’ van

minimaal 1 dag in de week gedronken. Meisjes

Brabantwater.
•

‘gezondheidsboek’ of ‘gezondheidsflyer’, met

Daarbij de input Ongeveer 12% van de kinderen

informatie over gezond eten en drinken. Deze

ontbijt niet dagelijks.

delen met zowel de leerlingen als ouders om zo

Ongeveer de helft van de leerlingen eet dagelijks
fruit. Opvallend is dat bijna iedere leerling
eten significant vaker dagelijks fruit dan jongens.

•

•

Een themaweek opzetten omtrent gezond eten

Iets meer dan de helft van de kinderen komt
dagelijks lopend of met de fiets naar school.

•

Ongeveer één op de drie leerlingen speelt vaker
dan 4 keer per week buiten.

•

Meisjes ervaren de speelplaats op school
significant vaker als (heel erg) leuk dan jongens.

•

Bijna alle leerlingen (89%) sporten minimaal
12 keer per jaar en voldoen aan de Richtlijn

ook de ouderbetrokkenheid te versterken.
•

minimaal 5 dagen in de week fruit eet. Meisjes
•

Ontwikkelen van een Ben Bizzie

1 op de 3 leerlingen drinkt dagelijks zoete drank.

Maar ongeveer één op de vier leerlingen voldoet
aan de beweegnorm.

Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om

Zoete drank wordt door bijna alle leerlingen
drinken vaker zoete drank dan jongens. Ongeveer

•

Onderzoeken of er een ‘watertap’ in of rondom de

Sportdeelname Onderzoek (RSO).
•

Het grootste gedeelte van de leerlingen sport bij

en drinken.

een sportvereniging (70%). Dit aandeel ligt wel

Meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt en

iets onder het landelijk gemiddelde.

Drie kwart van de leerlingen eet minimaal vijf

hierbij gebruikt maken van zowel het gezonde

dagen in de week groente.

voedingspakket als het lesmateriaal.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN (vervolg)
Wat gaan/kunnen we doen:

Gymlessen en naschoolse activiteiten

•

Door de inzet van pauzegym en naschoolse

Wat zien we:

activiteiten de beweegdeelname van leerlingen

•

verhogen. van (oudere) kinderen vragen om
aanbod beter te laten aansluiten bij hun
•

Maar 2% van de leerlingen beschikt over geen
Zwemdiploma.

•

Bijna alle leerlingen (90%) ervaart de gymles als

behoeften.

(heel erg) leuk. Jongens (60%) vinden de gymles

In pauzesport en in de naschoolse activiteiten

vaker ‘heel erg leuk’ dan meisjes (48%).

aandacht besteden aan nieuwe en leuke vormen

•

voor kinderen om zelf meer buiten te bewegen en

Wat gaan/kunnen we doen:

te spelen.

•

Onderzoeken hoe de speelplaats voor met

dat ook meisjes de gymlessen vaker als ‘heel erg

name jongens verbeterd kan worden, maar

leuk’ zullen ervaren.

ook creatieve activiteiten inbrengen hoe de
speelplaats op een leuke en simpele manier
benut kan worden.
•

Door middel van Juniorlab (groep 7/8) leerlingen
mee laten denken over de ‘ideale’ gymles en de
‘ideale’ naschoolse activiteit.

•

Niet-sportende leerlingen stimuleren om deel
te nemen aan activiteiten en door te leiden naar
bestaand aanbod, zoals een sportvereniging.

•

Het aanbod binnen de gymlessen zo afstemmen

Door sportverenigingen gegeven
sportkennismakingslessen opzetten om zo
leerlingen te stimuleren meer deel te nemen aan
het verenigingsleven.

•

De motorische vaardigheden van leerlingen
toetsen doormiddel van de MQ Scan.

