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Fietsen onze kinderen naar
gezondheid?

Waarom is lichamelijke activiteit
belangrijk?

Wereldwijd wordt Nederland gezien als een fietsland. Veel
Nederlanders hebben een fiets en fietsen vaak. Cijfers
laten zien dat 84% van de Nederlandse inwoners van
vier jaar en ouder een fiets bezit. Deze fietseigenaren
hebben gemiddeld 1.3 fietsen per persoon. Dit komt neer
op 18 miljoen fietsen in Nederland en 13.5 miljoen
fietseigenaren.5 De Nederlanders gebruiken de fiets als
vervoersmiddel, maar het wordt ook gebruikt om recreatief
te fietsen Fietsen past goed in een actieve leefstijl en het
is zeer aannemelijk dat fietsen verantwoordelijk is voor
een groot deel van de dagelijkse lichamelijke activiteit
van de Nederlandse jongeren. Er wordt geschat dat
Nederlandse inwoners gemiddeld een 6 maanden hogere
levensverwachting hebben vanwege het fietsgebruik.5
Nederland is ook gunstig gevormd om te fietsen. Er zijn
geen grote bergen, alleen een paar kleine heuvels en
elke stad of dorp heeft een groot aanbod van fietspaden
en routes. Gescheiden fietspaden zijn in veel stedelijke
gebieden heel normaal.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is
lichamelijke inactiviteit de 4e risicofactor voor mortaliteit.2
Regelmatige lichamelijke activiteit verlaagt het risico op
hart- en vaatziekten, diabetes, verschillende vormen van
kanker (o.a. borst- en dikke darmkanker) en depressie.2
Onderzoek bij jongeren heeft aangetoond dat lichamelijke
activiteit positieve effecten heeft op de gezondheid van
het hartvaatstelsel, het bewegingsapparaat en de mentale
gezondheid: hoe meer lichamelijk actief, hoe groter het
gezondheidsvoordeel.3

De resultaten van deze eerste Nederlandse Report
Card laten zien dat veel Nederlandse kinderen de fiets
als vervoersmiddel kiezen en dat het actieve transport
verantwoordelijk is voor een groot deel van de aan schoolgerelateerde lichamelijke activiteit.6 In 2014 fietste 80%
procent van de 12- tot 17- jarige kinderen 3 of meer
dagen van of naar school of werk.7 Voor de periode
2010 tot en met 2014 wordt dan ook gemiddeld een
A gescoord voor de indicator actief transport. Dit is een
veelbelovende uitkomst aangezien actief transport wordt
geassocieerd met een toegenomen lichamelijke activiteit
onder de jeugd.8,9 Actief transport zorgt voor een gezondere
lichaamssamenstelling (meer spier- en minder vetweefsel)
en een betere fitheid onder de jeugd.10

Gegevens van TNO laten zien dat het percentage kinderen
en jongeren dat aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (NNGB) voldoet, afneemt tussen 2006 en
2014.4 Voor de 4- tot 11-jarigen is het aantal kinderen
dat aan de NNGB voldoet met ongeveer 10% afgenomen.
Daarnaast lijken ook meer jongeren niet aan de NNGB te
voldoen. Het aantal 12-17 jarige kinderen dat niet aan de
NNGB voldoet is licht gestegen: van 11% in 2010 naar
15% in 2014.4 Deze cijfers suggereren een toenemende
lichamelijke inactiviteit onder de Nederlandse kinderen
en jongeren. Dit is verontrustend, gezien de negatieve
gezondheidseffecten die lichamelijke inactiviteit met zich
meebrengt.2,3 Stimuleren en promoten van lichamelijke
activiteit bij kinderen en jongeren blijkt een belangrijke
missie voor hun toekomstige gezondheid.

Ondanks dat de Nederlandse kinderen veel van hun
dagelijkse lichamelijke activiteit invullen door te fietsen, is
het voor veel kinderen nog niet genoeg om aan de huidige
NNGB te voldoen. Fietsen is belangrijk, maar op dit
moment fietst de Nederlandse jeugd zich niet naar
een optimale gezondheid.

Nederlandse Norm Gezond Bewegen
(NNGB) voor 4 - tot 17- jarigen:
‘tenminste elke dag 60 minuten ten minste
matig intensief lichamelijk actief zijn.’ 11
Normactief: voldoen aan de NNGB
Semi-actief: op tenminste 1 dag en maximaal 6
dagen aan ten minste 60 minuten matig intensieve
lichamelijke activiteit doen. 12
Inactief: als een kind op maar op maximaal 2 dagen
aan tenminste 60 minuten matige intensieve
lichamelijke activiteit doet.4
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Samenvatting indicatoren & cijfers
Gedragingen die bijdragen aan algehele lichamelijke activiteit
Algemene lichamelijke activiteit
•

% kinderen en jeugd die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen
(NNGB; ten minste 60 minuten per dag matig intensief lichamelijk actief zijn)

Georganiseerd sporten
•

% kinderen en jeugd die wekelijks aan georganiseerde sport en/of aan lichamelijke activiteiten
programma’s doen

Actief spelen
•

% kinderen en jeugd die wekelijks ongestructureerde/ongeorganiseerd actief buiten spelen

Actief Transport
•

% kinderen en jeugd die tenminste 3 maal per week gebruikt maakt van actief transport om naar school
en/of werk te komen (lopen of fietsen)

Sedentair Gedrag
•

4

% kinderen en jeugd die aan minder dan 2 uur per dag schermtijd voldoen
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Cijfer:

D
Cijfer:

B
Cijfer:

B
Cijfer:

A
Cijfer:

C

Invloedrijke factoren vanuit anderen, omgeving en instellingen
Cijfer:

Familie & Peers/leeftijdsgenootjes
•

% ouders die lichamelijke activiteit en sportmogelijkheden voor hun kinderen mogelijk maken/ondersteunen
(bijv. vrijwilligerswerk, coachen, halen/brengen, lidmaatschap en sport materiaal/benodigdheden betalen)
% ouders die voldoen aan de NNGB; op ten minste 5 dagen per week, ten minste 30 minuten aan matig
intensieve lichamelijke activiteit doen)
% ouders die lichamelijk actief zijn met hun kinderen
% kinderen en jeugd, die hun vriendjes en leeftijdsgenootjes stimuleren om lichamelijk actief te zijn

•
•
•

Cijfer:

School
•

B

% scholen met actief schoolbeleid (bijv. aanbieden van beweegactiviteiten naast L.O. of pauzeactiviteiten,
samenwerking met gemeentes en/of sportverenigingen, openstellen van schoolpleinen, aanwezigheid
leerlingvolgsystemen, jaarplanning)
% scholen waar het merendeel (≥80%) van de leerlingen les krijgt van een vakleerkracht L.O.
% scholen waar het merendeel (≥80%) van de leerlingen tenminste 120 minuten L.O. per week krijgt
aangeboden. Voor het MBO: het % leerlingen dat voldoet aan de 5% norm

•
•

Buurt & Gebouwde Omgeving
•
1.
2.
3.

% kinderen en jeugd die het eens waren met de onderstaande stellingen:
In mijn omgeving zijn voldoende sportaccommodaties aanwezig
Ik heb voldoende keuze uit verschillende sporten in mijn buurt
In mijn buurt zijn voldoende wandel-of fietspaden of andere openbare plekken om te bewegen

C
Cijfer:

A

Strategieën & Investeringen
Cijfer:

Overheid & niet-gouvernementele organisaties
•

Bewijs van leiderschap en betrokkenheid/inzet in het aanbieden van mogelijkheden voor lichamelijke
activiteit voor alle kinderen en jeugd
Toewijzen van fondsen en middelen voor de implementatie van strategieën ter bevordering/promotie van
lichamelijke activiteit en initiatieven, voor alle kinderen en jeugd
Aangetoonde vooruitgang door de cruciale fases van openbaar beleid te maken (bijv. beleidsagenda,
beleidsformatie, beleidsimplementatie, beleidsevaluatie en beslissingen voor toekomst)

•
•

INC

Becijfering
A

Nederland is succesvol bij de grote meerderheid (81-100%) van de Nederlandse kinderen en jeugd

B

Nederland is succesvol bij meer dan de helft (61-80%) van de Nederlandse kinderen en jeugd

C

Nederland is succesvol bij circa de helft (41-60%) van de Nederlandse kinderen en jeugd

D

Nederland is succesvol bij minder dan de helft (21-40%) van de Nederlandse kinderen en jeugd

F

Nederland is succesvol bij maar weinig (0-20%) van de Nederlandse kinderen en jeugd

INC Incompleet. Er is onvoldoende bewijs beschikbaar om tot een cijfer te komen/ afwezigheid van of geen duidelijke
onderbouwde criteria om tot een cijfer te komen

Samenvatting Indicatoren & Cijfers
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Belangrijkste bevindingen en cijfers
Gedragingen die bijdragen aan algehele lichamelijke activiteit
Algemene lichamelijke activiteit
•

•
•

In 2014 voldeed 28% van de 12-17 jarigen in Nederland aan de NNGB. Van deze 12-17 jarigen, voldoet
32% van de jongens en 24% van de meisjes aan de NNGB. Behalve in 2011, voldoen jongens in de
tijdsperiode van 2010 tot 2014 In 2010, 2012, vaker aan de NNGB dan meisjes. 7,13
In 2014 voldeden kinderen uit sterk stedelijke gebieden minder vaak aan de NNGB dan kinderen uit matig-/
niet stedelijke gebieden (24% versus 31%). 7,13
In 2014 was 36% van de 12-17 jarige kinderen en 30% van de 16-20 jarigen semi-actief. 12

Georganiseerd sporten
•
•
•

In 2014 was 71% van de 12-17 jarigen een wekelijkse sporter.7,13
55% van de allochtone jongeren (12-17 jaar) was een wekelijkse sporter. Onder de autochtone kinderen was
77% een wekelijkse sporter.7,13
63% van de kinderen die aan sport deden, voldeed aan de NNGB, in vergelijking met maar 20% van de
kinderen die niet aan sport deden. 7,13

Actief spelen
•
•

Volgens ouders speelde in 2013 73% van de 4-11 jarige kinderen na schooltijd buiten in de afgelopen week
(meetperiode april tot en met september).14
Jongens spelen in het algemeen vaker buiten dan meisjes (21% versus 14%).15

Actief Transport
•
•

In 2014 fietste 80% van de 12-17 jarige kinderen 3 of meer dagen naar school of werk.7,13
11% van de 12-17 jarige kinderen liep 3 of meer dagen naar school of werk.7,13

Sedentair Gedrag
•
•

6

63% van de 4-11 jarige kinderen keek minder dan 2 uur per dag televisie of zat minder dan 2 uur per dag
achter de computer in 2013.14
Een 4 -11 jarig kind zat gemiddeld 7,5 uur per dag op een schooldag. Een 12-17 jarig kind zat gemiddeld 9,9
uur per dag op een schooldag.4
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Cijfer:

D
Cijfer:

B
Cijfer:

B
Cijfer:

A
Cijfer:

C

Invloedrijke factoren vanuit anderen, omgeving en instellingen
Familie en leeftijdsgenootjes/peers
•
•
•
•
•
•
•

Cijfers:

Van de ouders in een eenoudergezin voldeed in 2012 54% aan de NNGB, bij ouders uit een
tweeoudergezin was dit net iets lager, namelijk 52%.16
89% van de kinderen groeit op in een familie met genoeg geld om te kunnen deelnemen aan sport en
culturele activiteiten.17
77% van de kinderen in welvarende families heeft een lidmaatschap bij een sportclub ten opzichte van 44%
van de kinderen in armere gezinnen.18
57% van de leeftijdsgenoten van de 4- tot 11-jarige kinderen beweegt heel vaak; 33% beweegt regelmatig
en 6% van de vriendjes en leeftijdsgenoten beweegt heel weinig.14
40% van de vrienden van de 12- tot 17- jarige kinderen beweegt heel veel, 44% beweegt regelmatig en
13% beweegt zelden.14
29% van de leeftijdsgenoten en vrienden van de 4-11 jarige kinderen motiveert hen veel om fysiek actief te
zijn; 33% motiveert hen weinig en 35% motiveert hen nooit.14
17% van de vrienden van de 12-17 jarige kinderen motiveert hen heel veel, 39% motiveert hen een beetje
en 40% motiveert hen niet om fysiek actief te zijn.14

School

•
•
•

Familie

B

Peers

Cijfer:

Primair Onderwijs
•

B

79% van de leerkrachten bewegingsonderwijs was het (helemaal) eens met de stelling dat er een jaarplan
lichamelijke opvoeding aanwezig is op hun school.17
67% van de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding gaf aan dat hun school werkt met een
leerlingvolgsysteem.18
In slechts 25% van de scholen gaf er een vakleerkracht lichamelijke opvoeding het bewegingsonderwijs in
groepen 3 t/m 8. Voor groep 1 en 2 was dit met 5% nog minder.18
48% van de leerlingen uit het basisonderwijs kreeg 120 minuten of meer lichamelijk opvoeding per week.18

BC

Voortgezet Onderwijs
•
•
•
•

98% van de sectieleiders bewegingsonderwijs rapporteerde dat er een jaarplanning voor lichamelijke
opvoeding was.19
75% van de voortgezet onderwijs scholen werkte samen met een sportclub en 55% werkte samen met
gemeenten rondom sport en bewegen.19
Zoals door wetgeving is bepaald, krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs bewegingsonderwijs van een
vakleerkracht lichamelijke opvoeding.19
85% van de leerlingen kreeg wekelijks 120 minuten of meer bewegingsonderwijs.19

Middelbaar beroepsonderwijs
•
•
•

53% van de MBO scholen heeft sport en bewegen geïntegreerd in het beleid voor sectors, clusters en
domeinen. 91% heeft expliciet aandacht voor het gezondheidsthema sport en bewegen.20
in 92% van de MBO scholen met een sport- en beweegaanbod, werd het bewegingsonderwijs gegeven door
een vakleerkracht.20
Slechts 12% van de studenten voldeed aan de 5% norm.20 5% norm = 5% van de contacttijd (studietijd min stagetijd) bestaat
uit bewegen en sport. Dit komt neer op 60 minuten van bewegen per week, op de momenten dat de leerlingen niet zijn stageperiode heeft.20

Buurt & Gebouwde Omgeving
•

In 2014 was 82% van de 12 t/m 18 jarige kinderen tevreden met de sport en beweegmogelijkheden in
hun buurt.21

Cijfer:

A

Belangrijkste bevindingen & Cijfers
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Strategieën & Investeringen
(Non-) Overheids & strategieën en investeringen

Cijfer:

Overheid
•

•

•
•

Het kabinet staat voor een geschikt sport- en beweegaanbod voor iedereen, dat veilig en makkelijk
toegankelijk is. Het ministerie van VWS financiert verscheidene activiteiten in relatie tot bewegen in de
buurt, toegankelijke en betrouwbare informatie op maat, een kennisinfrastructuur, een weerbare jeugd
en het maken van gezonde keuzes. Tevens worden samenwerkingen met andere partijen, zoals met de
publiek-private sector, gestimuleerd.22
In dit beleid spelen buurtsportcoaches een belangrijke rol. Buurtsportcoaches proberen verbindingen te
realiseren tussen verschillende sectoren, bijvoorbeeld tussen scholen, gemeenten en sportorganisaties.
Hun doel is om meer mogelijkheden te creëren om lichamelijk actief te zijn en om sportactiviteiten in de
buurt te organiseren.23
Er bestaan verschillende subsidies, zoals de Impuls Brede scholen, sport en cultuur.22,23
Tussen 2012 en 2016 is de Onderwijsagenda “Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en Rond
School” ontwikkeld door de minister van VWS in samenwerking met de minister van OCW. Schoolbesturen
en directies worden gestimuleerd om beleid te voeren volgens het Gezonde School beleid. Voor deze
agenda was € 4 miljoen beschikbaar voor een periode van 4 jaar.23,24

Niet-gouvernementele organisaties
•

•

Er bestaan verschillende stichtingen en fondsen, zoals het Jeugdsportfonds. Dit fonds wordt gefinancierd
uit de private sector en donaties. Het Jeugdsportfonds heeft als doel kinderen uit gezinnen met een lage
sociaal economische status mogelijkheden te bieden om te participeren in sport en hen te ondersteunen
in de aanschaf van sportbenodigdheden.25
Er bestaan stichtingen of samenwerkingen (zoals de Johan Cruyff Foundation, Krajicek Foundation,
Yalp & Marc Lammers) die speciale speeltuinen of sportvelden aanbieden om zo lichamelijke activiteit bij
kinderen te stimuleren en buitenspeelmogelijkheden te promoten in het bijzonder in probleemwijken.26,27,28

Ouders zijn belangrijke rolmodellen voor hun kinderen. Maak ouders
bewust van het belang van lichamelijke activiteit voor hun kinderen en
hun grote invloed op het beweeggedrag van hun kinderen. Samen
buitenspelen en bewegen is stimulerend voor kinderen.

Koop speelgoed dat het kind stimuleert
en motiveert om in beweging te komen.
Creëer meer beweegmogelijkheden
in (zeer) stedelijke wijken. Stimuleer
(buiten)spelen en sport en bewegen.
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INC

Tips!

60
min

Stimuleer kinderen die
bijna elke dag actief zijn
om elke dag minstens
1 uur actief te zijn.

Stimuleer fietsen
naar school en
buitenspelen met
leeftijdsgenoten.

Verminder televisie en
computertijd.

Stimuleer kinderen en jongeren om actief te zijn:
voor, tijdens en na school is erg belangrijk. Maar
ook in de avond, het weekend en vakantie. Geef
kinderen voldoende mogelijkheden om aan
spel en sport te doen.

Kijk voor meer tips op: www.activehealthykids.nl

Tips!
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