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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Het is al bekend dat wanneer kinderen regelmatig matig tot intensief bewegen het risico 
op negatieve gezondheidseffecten zal afnemen (bijvoorbeeld hart- en vaatziekten).  
Daarom adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie (Engels: World Health 

Organization, WHO) kinderen om per dag 60 minuten te besteden aan matig tot intensieve 
fysieke activiteit. Het aantal Nederlandse kinderen dat de dagelijkse norm van een uur bewegen 
haalt is in de periode van 2000 tot 2014 echter afgenomen, terwijl de tijd die kinderen spenderen 
aan fysieke inactiviteit is toegenomen. Aangezien een fysiek inactieve levensstijl tijdens de 
basisschoolperiode een belangrijke voorspeller is voor een inactieve levensstijl op volwassen 
leeftijd, is het noodzakelijk om al tijdens de basisschoolperiode effectieve strategieën te 
implementeren die de mate van fysieke activiteit verhogen.  

Er is ook steeds meer bewijs dat regelmatig matig tot intensief bewegen de cognitieve functies 
kan verbeteren, met name de executieve functies. Executieve functies zijn cognitieve processen 
die het mogelijk maken dat een kind doelgericht bezig is en bestaan in dit proefschrift uit drie 
gerelateerde componenten: Inhibitie, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit. Uit eerder 
onderzoek is al gebleken dat executieve functies een belangrijke voorwaarde vormen voor het 
leerproces van kinderen en dat er een sterke positieve relatie is tussen executieve functies 
en schoolprestaties. Schoolprestaties worden in dit proefschrift gedefinieerd als prestaties 
op vaardigheden die op de basisschool geleerd worden en bestaan in dit proefschrift uit drie 
onderdelen: rekenen, spelling en lezen. De hypothese is dat regelmatig matig tot intensief 
bewegen een verbetering in fysieke fitheid oplevert en dat deze verbetering ervoor zorgt dat de 
executieve functies verbeteren. Fysieke fitheid is het vermogen om fysieke activiteit te kunnen 
leveren en wordt in dit proefschrift opgedeeld in drie gezondheid gerelateerde componenten: 
Uithoudingsvermogen, kracht en Body Mass Index (BMI). Om deze hypothese te toetsen is, 
als onderdeel van de studie ‘Fit & Vaardig op school’, een interventieprogramma ontwikkeld 
waarbij matig tot intensieve fysieke activiteit wordt geïntegreerd in de taal- en rekenlessen. 
Tijdens de reken- en taalles zijn de kinderen van groep 4 of groep 5 van 12 basisscholen drie 
keer per week, gedurende 30 minuten, matig tot intensief aan het bewegen.

Mogelijke voordelen van fysiek actieve taal- en rekenlessen zijn maatschappelijk gezien 
voornamelijk belangrijk voor kinderen met een lage sociaaleconomische status (SES). 
Basisschoolleerlingen waarvan de ouders een (zeer) laag opleidingsniveau hebben 
(achterstandsleerlingen) zijn vaak minder fit en hebben over het algemeen lagere 
schoolprestaties dan basisschoolleerlingen zonder deze achterstand. Deze academische 
prestatiekloof ontstaat tijdens de basisschoolperiode, loopt door tijdens de adolescentie en 
wordt vaak niet meer ingehaald. Dit kan grote sociale en economische gevolgen hebben voor 
het kind. In de studies beschreven in de eerste twee hoofdstukken van dit proefschrift is eerst 
onderzocht of achterstandsleerlingen lager scoren op fysieke fitheid, executieve functies 
en schoolprestaties dan leerlingen zonder deze achterstand. In hoofdstuk 3 en 4 zijn studies 
beschreven waarin de effecten zijn onderzocht van de fysiek actieve taal- en rekenlessen op 
fysieke fitheid en executieve functies.

96

APPENDICES



Hoofdstuk 2 beschrijft een cross-sectionele studie waarin is onderzocht of er een verband 
is tussen SES (vastgesteld op basis van opleidingsniveau van de ouders) en schoolprestaties, 
tussen SES en fysieke fitheid en tussen fysieke fitheid en schoolprestaties. De resultaten laten 
zien dat achterstandsleerlingen significant lager scoren op reken-, spelling- en leesvaardigheid 
vergeleken met kinderen zonder achterstand, maar dat ze geen lagere fysieke fitheid hebben. 
Ook is er aangetoond dat uithoudingsvermogen is gerelateerd aan rekenvaardigheid. 
Uithoudingsvermogen is ook gerelateerd aan spelling, maar alleen voor kinderen zonder 
achterstand. Fysieke fitheid is niet gerelateerd aan leesvaardigheid.

Hoofdstuk 3 beschrijft een cross-sectionele studie waarin het verband tussen SES en executieve 
functies is onderzocht en of dit verband samenhangt met fysieke fitheid. Uit deze studie blijkt 
dat achterstandsleerlingen lager scoren dan leerlingen zonder achterstand op één van de drie 
onderdelen van executieve functies, namelijk cognitieve flexibiliteit. Achterstandsleerlingen 
scoren niet lager dan kinderen zonder achterstand of hoger op inhibitie of werkgeheugen. 
Daarnaast is aangetoond dat uithoudingsvermogen is gerelateerd aan cognitieve flexibiliteit. 
Met deze bevindingen kan geen causaliteit worden aangetoond, maar het verbeteren van 
uithoudingsvermogen bij zowel achterstandsleerlingen als leerlingen zonder achterstand zou 
een verbetering van rekenvaardigheid en cognitieve flexibiliteit kunnen opleveren.  

Om de executieve functies en schoolprestaties te verbeteren hebben we een 2-jarig 
interventieprogramma ontwikkeld en uitgevoerd waarbij fysieke activiteit werd geïntegreerd 
in de reguliere taal- en rekenlessen (‘Fit en Vaardig op school’). Deze lessen werden 3 keer per 
week in het klaslokaal gegeven, met een totale duur van 22 weken per jaar. Elke les bestond uit 
10-15 minuten rekenen, gevolgd door 10-15 minuten taal. Op het digitale schoolbord werden de 
taal- en rekenopdrachten samen met de fysieke oefeningen zichtbaar gemaakt. Zo moesten de 
kinderen bijvoorbeeld een woord spellen door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter of 
moesten ze antwoord geven op een rekensom door het juiste aantal keer een wisselsprong uit te 
voeren. De nadruk van de lessen lag op het automatiseren en herhalen van de lesstof. Hoofdstuk 
4 en 5 beschrijft de cluster-gerandomiseerde studies waarin de effecten van deze lessen op BMI, 
fysieke fitheid en executieve functies zijn onderzocht. Hieruit blijkt dat kinderen die deelnemen 
aan het interventieprogramma niet significant meer vooruit gaan op uithoudingsvermogen of 
kracht dan kinderen die dit programma niet volgen. Daarnaast blijkt dat na 1 jaar de BMI van de 
kinderen in groep 5 die het interventieprogramma niet volgen significant omhoog gaat, terwijl 
de BMI van de kinderen in groep 5 die het interventieprogramma wel volgen gelijk blijft (hoe 
hoger de BMI, hoe groter de kans op overgewicht en obesitas wordt). De kinderen in groep 5 die 
het interventieprogramma volgen hebben dus een lagere kans op overgewicht en obesitas. Na 2 
interventiejaren blijkt dat kinderen die het interventieprogramma volgen meer vooruitgaan op 
snelheid/wendbaarheid, maar minder vooruit gaan op statische kracht dan de kinderen die het 
interventieprogramma niet volgen. Er zijn geen verschillen gevonden voor executieve functies. 

Onderzoek naar fysiek actieve taal- en rekenlessen staat nog in de kinderschoenen, maar 
het huidige proefschrift laat zien dat fysieke activiteit kan worden geïmplementeerd in het 
taal- en rekenonderwijs. Concluderend kan gesteld worden dat achterstandsleerlingen niet 
minder fit zijn dan kinderen zonder deze achterstand. Daarnaast hebben de fysiek actieve 
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taal- en rekenlessen met de huidige intensiteit en frequentie weinig effecten opgeleverd 
voor wat betreft de fysieke fitheid en executieve functies. Recentelijk onderzoek laat zien dat 
het verbeteren van fysieke fitheid niet noodzakelijk is voor het verbeteren van executieve 
functies bij basisschoolkinderen. Bovendien is het mogelijk dat cognitief uitdagende fysieke 
activiteit wellicht meer effect oplevert op executieve functies dan fysieke activiteit gericht op 
het verbeteren van fysieke fitheid. Vervolgonderzoek zou zich daarom kunnen richten op het 
vergelijken van fysieke activiteiten met een verschillende mate van cognitieve uitdaging.
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DANKWOORD

D e afgelopen jaren heb ik met veel plezier aan de studie ‘Fit en Vaardig op school’ gewerkt. 
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het huidige proefschrift. Een onderzoek uitvoeren 
op 18 verschillende basisscholen is geen makkelijke taak, maar ik heb mogen werken in 

een fantastisch team met heel veel mensen die bereid zijn geweest om de studie succesvol af te 
ronden. Op de resultaten van de studie ben ik enorm trots en ik ben iedereen, die op wat voor 
manier dan ook heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift, enorm dankbaar. 
Ik wil via deze weg nogmaals een aantal mensen persoonlijk benoemen.

Allereerst dr. Esther Hartman, mijn co-promotor. Beste Esther, de rust, enthousiasme en 
het geduld die je uitstraalt is fantastisch. Radio, televisie, directeuren, ouders, leerkrachten, 
studenten…Hoe regel je dat allemaal zonder dat het schrijftijd kost?! Jij wist het antwoord ook 
niet altijd, maar we kwamen er altijd uit. Ik regel graag veel dingen zelf (dat moet ik nog steeds 
afleren), maar als ik hulp of feedback nodig had of gewoon iemand om mee te sparren dan was 
er altijd wel een moment waarop ik kon langskomen. Bedankt!

Beste Marijke Mullender-Wijnsma, mijn PhD-collega in het onderzoek ‘Fit & Vaardig op school’. 
Ik heb nog nooit zo intens en lang moeten samenwerken met een collega. Iemand van wie 
je enorm afhankelijk bent voor het slagen van het onderzoek. Dit is spannend, maar ik ben 
heel erg blij met de manier waarop we hier uit zijn gekomen. Het moment dat ik bij je thuis 
kwam, je man en kinderen kon ontmoeten, toen heb ik je pas echt leren kennen. Je focus en je 
doorzettingsvermogen is enorm en ik heb veel van je kunnen leren. Je bent fantastisch om mee 
samen te werken.

Beste prof. dr. Chris Visscher, mijn promotor. Jij hield de grote lijnen in de gaten en daagde mij 
steeds uit om daar ook beter over na te denken. Jij hebt er ook voor gezorgd dat het gehele ‘Fit 
en Vaardig’-team kon blijven samenwerken. Als iedereen in het team wordt uitgedaagd en zijn 
limieten moet opzoeken om het onderzoek af te ronden, wordt het spannend. Gelukkig wist jij 
dan de juiste sturing te geven. Daar heb je veel ervaring en mensenkennis voor nodig en ik ben 
enorm dankbaar dat jij die kwaliteiten bezit en inzet op het juiste moment.

Beste prof. dr. Roel Bosker, mijn promotor. Wat is het fijn om jou er bij te hebben. Je kennis over 
de statistiek is enorm waardevol. Daarnaast is het fantastisch om iemand erbij te hebben die 
knopen durft door te hakken. dr. Simone Doolaard, mijn co-promotor. Je weet vaak toch net 
even die cruciale fouten in mijn artikel aan te wijzen en je ervaring in het onderzoek doen op 
basisscholen heeft er voor gezorgd dat wij voorbereid naar de scholen konden stappen. Heel 
fijn! Beste dr. Anneke van der Niet, mijn collega en kamergenoot. Je georganiseerde manier van 
werken (de perfecte rechte stapels papier), je focus, je lef en hoe jij om kan gaan met mensen...
ik heb enorm veel van je mogen leren de afgelopen 4 jaar. Ik kon niet veel voor je terug doen, 
jij redt je altijd wel. Toch enorm bedankt voor al je advies en ik mis onze ‘uit-het-raam-staar’-
momenten wel een beetje.
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Ik wil alle studenten, testleiders, interventieleerkrachten, directeuren, leerkrachten en 
de kinderen die mee hebben gedaan aan het onderzoek enorm bedanken voor jullie inzet 
en gezelligheid. In het bijzonder wil ik Grietje en Lidewij bedanken. Jullie waren de eerste 
leerkrachten die met de lessen aan de slag zijn gegaan en wat hebben jullie dit fantastisch 
gedaan. Niks was te veel gevraagd en jullie stonden altijd klaar om te helpen, heel fijn. 
Daarnaast wil ik ook Manon, meester Bas, Anneke en Sanne bedanken. Jullie waren voor alle 
taken in te zetten, de samenwerking ging altijd vlekkeloos en jullie deden dit met enorm veel 
enthousiasme. Bedankt!

Ook mijn collega’s van BW wil ik bedanken. Het waren misschien wat gekke tijden en plaatsen 
waar we ons werkoverleg hadden gepland: de Toeter, Ischgl, Bulls, Flachau, Uurwerker, langs de 
snelweg naast een vrachtwagen, de Twister, langs de lijn bij Heerenveen, op de ijsbaan, tijdens 
de fietsroute van de Elfstedentocht en tijdens het wachten bij de plaatsnaambordjes van de 
Noorderrondrit; maar wat ben ik blij dat ik deze momenten met jullie heb mogen meemaken. 
Ik moet de laatste tijd wat vaker afhaken, maar ik heb enorm genoten van onze fantastische 
momenten. Daarnaast wil ik de mensen van de technische ondersteuning, Wim, Emyl, Henry 
en Dirk bedanken voor het regelen van het materiaal; Martine en Geesje voor de financiële 
afhandeling; en de mensen van het secretariaat, Dea, Wia en Netty voor o.a. het bestellen van 
de 20.000 enveloppen en de gezellige koffiepraat.

Tijdens het project zijn er zoveel mensen geweest die op een of andere voor manier een bijdrage 
hebben geleverd, dat ik niet iedereen persoonlijk kan bedanken, maar als laatste wil ik Eeke 
Scheweer bedanken. Heel fijn dat ik altijd terecht kon voor een inhoudelijk of persoonlijk 
gesprek. Tijdens deze gesprekken heb ik veel over het werken in teamverband en over het 
marckisme mogen leren. Fantastisch!

Marck.
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