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Ja, mijn kind mag buitenspelen

Nee, mijn kind mag niet buitenspelen

Ouders over buitenspelen in tijden van corona

91%

9%

Welke kinderen mogen buitenspelen? Waarop heeft u de keuze dat uw kind mag  
buitenspelen gebaseerd?  

%, top 4, meer antwoorden mogelijk, n=1.229

0 20 40 60 80 100

Mijn eigen gevoel

Advies van het RIVM

Advies van de overheid

Partner

Welke afspraken heeft u met uw kind gemaakt 
over het buitenspelen in tijden van corona?  

%, meer antwoorden mogelijk, n=1.230

Mijn kind speelt...
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Afstand houden van andere kinderen

Dicht bij huis buitenspelen

Spelen in een kleine groep

Alleen in de tuin spelen

Niet met andere kinderen spelen

Andere afspraken

Geen

Ouders uit het 
westen van het land 
baseren hun keuze 
vaker op adviezen 
van het RIVM (70%) 
en de overheid 
(50%) dan ouders 
uit andere delen 
van het land (RIVM: 
55-62%, overheid: 
34-39%).

Voorbeelden van 
andere afspraken: 
alleen onder toezicht, 
met een vast kind/
groepje kinderen 
spelen, alleen op lege/
rustige plekken spelen 
en niet bij anderen 
naar binnen gaan.

Waarom mag uw kind niet buitenspelen?
Uit toelichtingen blijkt dat 43 procent van de ouders die hun kind 
niet laten buitenspelen (n=117) daarvoor kiest vanwege besmet-
tingsgevaar. Een deel van deze groep ouders geeft aan dat hun kind 
of iemand in het gezin tot de risicogroep behoort (15%). De andere 
ouders willen voorkomen dat hun kind zelf ziek wordt, en/of dat hun 
kind andere mensen besmet (28%). Daarnaast geeft bijna een derde 

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een open online vragenlijst die in de periode van 25 maart tot en met 8 april door 1.347 ouders 
van kinderen in de leeftijd 4 tot en met 12 jaar is ingevuld. De steekproef is representatief voor het aantal inwoners per provincie, stedelijkheid 
en landsdeel. In hoeverre resultaten representatief zijn naar andere kenmerken, zoals sociaaleconomische status of opleidingsniveau, is niet 
bekend. Een uitgebreider onderzoek over sport- en beweeggedrag van kinderen (4 t/m 11 jaar) wordt op dit moment via een panel van het 
Nationaal Sportonderzoek uitgevoerd. De resultaten worden voor de zomer verwacht.     
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van de ouders aan dat hun kind wel in de eigen tuin mag verblijven, 
maar ziet dat niet als buitenspelen (29%). Eén op de tien ouders 
laat zijn of haar kind niet buitenspelen, omdat het volgens hen voor 
kinderen onhoudbaar is om 1,5 meter afstand te bewaren (11%).  
De overige ouders houden hun kind om een andere reden binnen 
(17%), zoals onvoldoende kennis over het virus of het opvolgen  
van het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. 
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Kinderen die nu buiten mogen spelen, speelden in de week voorafgaand aan de 
coronamaatregelen gemiddeld meer buiten (8,5 uur per week) dan kinderen die nu 
niet mogen buitenspelen (gemiddeld 6,3 uur per week).

...buiten dan de periode voorafgaand  
aan de coronamaatregelen  
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