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Samenvatting van doctoraatsonderzoek:   

Energy balance-related behaviours in four- to six-year-old preschool children:  
a focus on physical activity within the ToyBox-study 

⇒ volledig onderzoeksrapport:  
http://kennisdatabank.eadblo.be/wetenschappelijkonderzoek/Paginas/Wetenschappelijk-onderzoek.aspx  

 

Kleuters moeten meer bewegen (14-07-2014)  
 
Zwaarlijvigheid is een wereldwijd gezondheidsprobleem waar ook Vlaamse kleuters mee te 
kampen krijgen. De hoofdoorzaak: het merendeel van de dag brengen ze zittend door en bewegen 
ze te weinig. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Marieke De Craemer (UGent), die de 
fysieke activiteit bij vier- tot zesjarigen bestudeerde.  

De cijfers liegen er niet om: bij Vlaamse vier- tot zesjarigen is al 9% van de jongens en 13% van de 
meisjes zwaarlijvig. 50 tot 80% van hun dag bestaat uit activiteiten waarbij ze stilzitten, zoals lezen, 
knutselen, tv-kijken of computerspelletjes spelen. Bovendien bewegen kleuters op schooldagen meer 
dan in het weekend: dan spenderen ze meer tijd aan tv, computer of gameconsoles, of gaan ze op 
familiebezoek. 

Ouders en leerkrachten zien liever zittende kleuters 

Het onderzoek kadert binnen het Europese ToyBox-project, dat de bewegingspatronen van kleuters 
uit 6 Europese landen (België, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Polen en Spanje) in kaart bracht. 

Uit de gesprekken met ouders en leerkrachten uit deze landen bleek dat zij meer beweging voor 
kleuters onnodig vinden. Leerkrachten vinden het daarnaast ook belangrijk dat kleuters leren 
stilzitten in de klas als voorbereiding op het eerste leerjaar. 

Actie! 

De cijfers die wijzen op obesitas bij jonge kinderen, vereisen echter het tegenovergestelde: kleuters 
moeten niet leren om stil te zitten, maar zouden net meer moeten bewegen, zowel op school als 
thuis. Marieke De Craemer formuleert enkele tips voor leerkrachten en ouders. 

Voor leerkrachten 

In de klas: 

- Wissel de lessen af met bewegingstussendoortjes 
- Richt bewegingshoeken in met touwen, kegels, hoepels en ander materiaal waarin kleuters 

zich fysiek kunnen uitleven 
- Laat de kinderen meer rechtstaand tekenen, schilderen of knutselen 
- Schakel kleuters in om je te helpen bij zaken als materiaal uitdelen 
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In de turnles: 

- Gebruik meer activerend materiaal 
- Focus meer op actie en minder op instructie 
- Geef turnles op een groot terrein: kleuters bewegen spontaan meer als er meer ruimte is 

Op de speelplaats: 

- Zorg voor een grote speelplaats 
- Vraag de ouders om speel- of reservekledij mee te geven naar school: zo kunnen de kinderen 

ook ravotten op nat terrein 

 
Voor ouders 

- Breng je kind met de fiets of te voet naar school en andere activiteiten 
- Beweeg samen, ook in het weekend 
- Laat je kind plezier beleven aan bewegen: zo blijft bewegen leuk, wat belangrijk is voor later 
- Laat je kind meedoen aan georganiseerde activiteiten waarbij het veel kan bewegen 
- Motiveer en stimuleer bij activiteiten: zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen bij het bewegen 
- Laat je kind helpen bij klusjes zoals tafel dekken en afruimen, opruimen en vegen 
- Beperk tv-kijken en iPad, computer of gameconsoles: stel regels op wanneer het wel en niet 

mag 
- Leerkrachten en ouders dragen een gedeelde verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat 

kinderen niet zwaarlijvig worden. Bewegen is van levensbelang! 
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