
Wat is de stand van zaken?
Interviews met 7 directieleden/scholen en 1 overkoepelend schoolbestuur (OPSO/SPOOR)

STAPPENPLAN OM 
SEDENTAIR GEDRAG 
ONDER LEERLINGEN 
TEGEN TE GAAN

1   Ontwikkelen visie ten aanzien 
van bewegen en sedentair  
gedrag

2   Vanuit de visie een beweegvrien-
delijk klimaat organiseren

3   Junior coaches / Move Mates / 
buitenspeelcoaches

4   Het borgen van beweeg 
 tussendoortjes

5   Vergroten van de kennis over het 
sportaanbod

6   Het structureel vergroten van de 
vaardigheden van de kinderen.

7   Het inzetten van een bewegings-
consulent van Sportservice & het 
integreren van beweegonderwijs 
binnen het reguliere onderwijs.

Keuzehulp zie ommezijde

heeft visie op bewegen

heeft visie op sedentair gedrag

heeft actieve begeleiding/coaching tijdens buitenspelen

heeft een sportcommissie

bieden extra zorg/MRT

zien het belang van bewegen

hebben bevoegde leerkracht gymlessen

bieden 2 gymlessen per week

zetten vakleerkracht minimaal 1 keer per week in7

8

8

8

3

1

1

0

0

DREMPELS VOOR IMPLEMENTATIE BEWEEGBELEID
• Budget 
• Tijds- en werkdruk
•  Schoolpleinen niet beweegvriendelijk genoeg
• Gebrek aan draagvlak 
•  Gedrag ouders in keuze vervoersmiddel

TEAM SPORTSERVICE
KAN ONDERSTEUNEN 
volgens de respondenten bij:

•  Nadenken over visie op bewegen
•  Bewegen integreren in regulier 

onderwijs
•  Inzetten bewegingsconsulent 

Sportservice voor  het geven  
van gymlessen

•  Advisering schoolpleinen
• Advies kleutergym
•  Advies sedentair gedrag
• Aanbieden clinics
•  Aanbieden bijscholingen  

(bijvoorbeeld Speelgedrag)
• Initiator voor projecten

Een onderzoek naar de mogelijkheden voor 
Sportservice om samen met de basisscholen in 
gemeente Waterland sedentair gedrag onder 
kinderen tegen te gaan.

•  Sedentair gedrag bij basisschoolkinderen in de 
bovenbouwklassen is een nieuw risico voor de 
gezondheid

•  In de bovenbouwfase staat leren meer centraal 
dan spelen en bewegen. Kinderen besteden 8 
uur per dag zittend (=60% van hun tijd)  
Bron: Nederlands Instituut voor Toegepaste 
Geowetenschappen, 2013

•  Het schoolbeleid speelt een belangrijke rol op 
het beweeggedrag van basisschoolkinderen  
Bron: Stuij, Wisse, Mossel, Lucassen & Dool, 
2011)

BEWEGEN 
IN EN RONDOM 
DE WATERLANDSE 
SCHOLEN



JANEE

STAP 1 
 Ontwikkelen visie ten aanzien 
van bewegen en sedentair 
gedrag

STAP 5   
Vergroten van de kennis over 
het sportaanbod

STAP 7   
Het inzetten van een bewegings-
consulent van Sportservice & het 
integreren van beweegonderwijs 
binnen het reguliere onderwijs.

STAP 6   
Het structureel vergroten van de 
vaardigheden van de kinderen.

STAP 4   
Het borgen van beweeg tussen-
doortjes

STAP 2  
 Vanuit de visie een beweeg-
vriendelijk klimaat organiseren

STAP 3  
Junior coaches / Move Mates / 
buitenspeelcoaches

Visie op sedentair 
gedrag en bewegen

 Is de school 
beweegvriendelijk ingericht?

Is er voldoende activiteit 
bij het buitenspelen?

Zijn er gekaderde 
beweegmomenten in het 

reguliere onderwijs?

Zijn de kinderen zich bewust 
van de sportmogelijkheden in 

de omgeving?

Hebben de kinderen 
voldoende vaardigheden om 
gezonde keuzes te maken?

Heeft de school een 
beweegconsulent in dienst 
om een bredere aanpak van 

bewegen te genereren?

JA

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

KEUZEHULP
Aangezien niet alle scholen dezelfde mogelijkheden 

hebben en niet op hetzelfde punt staan in de aanpak 

van sedentair gedrag is deze keuzehulp ontwikkeld.


