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Stellingen behorend bij het proefschrift

THE BRAIN IN MOTION
EFFECTS OF DIFFERENT TYPES OF PHYSICAL ACTIVITY ON 

PRIMARY SCHOOL CHILDREN’S ACADEMIC ACHIEVEMENT AND 
BRAIN ACTIVATION 

door Anne de Bruijn

1.	 Minder	fitte	kinderen	zijn	slechter	in	het	onthouden	en	manipuleren	
van	informatie,	waardoor	ze	lager	presteren	op	rekenen	en	spelling	
(hoofdstuk	2).	

2.	 Fittere	 kinderen	 zijn	 beter	 in	 lezen	 en	 rekenen,	 terwijl	 motorisch	
vaardigere	kinderen	beter	zijn	in	rekenen	en	spelling	(hoofdstuk	3).	

3.	 Van	gym	word	je	niet	noodzakelijkerwijs	slim,	maar	beslist	ook	niet	
dommer	(hoofdstuk	4).

4.	 Differentiatie	zou	in	de	gymzaal	net	zo	gebruikelijk	moeten	zijn	als	
in	het	klaslokaal	(hoofdstuk	4).	

5.	 Fysieke	activiteit	zet	de	hersenen	in	beweging,	waarbij	de	precieze	
effecten	afhankelijk	zijn	van	het	type	activiteit	(hoofdstuk	6).	

6.	 Kinderen	zouden	gedurende	de	schooldag	meer	mogelijkheden	
moeten	krijgen	om	fysiek	actief	te	zijn	(dit	proefschrift).	

7.	 Ondanks	de	toename	van	sedentair	gedrag	onder	kinderen,	blijkt	
stilliggen	moeilijk	voor	ze	te	zijn	(dit	proefschrift).	

8.	 Om	 de	 praktische	 relevantie	 van	 onderwijskundig	 onderzoek	 te	
vergroten,	 zouden	 leerkrachten	meer	betrokken	moeten	worden	
bij	het	opzetten	van	wetenschappelijke	studies.	

9.	 De	beste	ideeën	ontstaan	wanneer	je	fysiek	actief	bezig	bent.

10.	 Het	 is	hypocriet	om	te	beweren	dat	bewegen	belangrijk	 is	als	 je	
zelf	de	hele	dag	stilzit.	
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