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Referenties

• Leerkrachten voeren bewegend leren lessen uit à
lijken zich competent te voelen. Nog meer 
ondersteuning vanuit school nodig.

Conclusie

Is groep 4 meer 
gestegen, omdat zij 

meer ruimte hadden 
om te leren? 

Controlegroep was 
niet gevraagd zich 

extra bezig te houden 
met automatiseren.

Interventie zelf 
ontworpen à

literatuur ontbrak

Zowel kwalitatief als 
kwantitatief 

onderzoek gedaan

Langdurig 
vervolgonderzoek 

nodig

Discussie

• 44,5 procent van de kinderen beweegt onvoldoende 
op een dag1. Bewegend leren is een oplossing om 
kinderen meer te laten bewegen tijdens een 
schooldag, zonder dat het ten koste gaat van 
onderwijstijd2;3. 

• Bewegend leren is het integreren van een fysieke 
activiteit in lesstof4.

• Op een basisschool in Amsterdam-Centrum willen ze 
bewegend leren implementeren, maar weten ze niet 
goed hoe dit het beste vormgegeven kan worden.

• Presteren leerlingen die bewegend leren beter en wat 
belemmert leerkrachten om bewegend leren lessen te 
geven?

Doel van het onderzoek

Onderzoeksvraag en hypothesen

Kwantitatief onderzoek
Participanten
• N=82 (Groep vier en vijf basisschool Amsterdam-

Centrum)
• Twee groepen: interventiegroep (n=43) en 

controlegroep (n=39).

Interventie
• 3 weken, 9 lessen bewegend leren (3 per week).
• Controlegroep niks.

Meetinstrumenten
• Tafeltempotoets rekenen.

Kwalitatief onderzoek
Participanten
• N=4 (leerkrachten (n=3) en directeur (n=1).

Meetinstrumenten
• Gestructureerde interviews. Onderwerpen: bewegend 

leren, bewegend leren lessen geven, interventie, 
vervolgstappen school.

Methode
Leidt een korte bewegend leren interventie tot betere 
automatisering van de tafelsommen?
• Interventiegroep significant meer gestegen dan 

controlegroep (p=.001). 
• Groep 4 is gemiddeld meer gegroeid dan groep 5 

(p=.017).
• Drieweg interactie: groep 4 en groep 5 laten een ander 

patroon zien.
Groep 5: geen significante resultaten.
Groep 4: interactie-effect à Interventiegroep is meer 
gegroeid dan controlegroep, zie figuur.

• Kanttekening: onderzoeksgroepen verschilden vooraf 
al significant van elkaar (p=.000)

Hoe ervaren leerkrachten bewegend leren lessen?
• “Het geluksmoment van de kinderen, als je andere 

dingen doet dan standaard, dan worden de kinderen 
en de leerkracht daar blij van”. 

• “Daarna is er weer meer rust in de klas en kun je weer 
door met iets anders”

• ”Het zit nog niet in het DNA van de school”
• “Je mist materialen die je nodig hebt, dat houdt mij 

tegen. De ruimte waar je dat gaat doen?”

Wat hebben leerkrachten nodig om bewegend leren 
lessen te kunnen geven?
• “Een soort lespakket voor elk vak, met makkelijke en 

eenvoudige bewegend leren opdrachten”
• “Inspireren: dan doet iedereen het de dag erna ook”
• “Dat je op een bepaald tijdstip een ruimte kan boeken, 

zoals de gymzaal of het schoolplein”

Resultaten
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Take-home message
Bewegend leren in de klas zorgt voor meer plezier, dus laat je inspireren en deel voorbeelden!

Onderzoeksvraag
Leidt bewegend leren bij het aanleren van tafels tot betere prestaties in de middenbouw van 
het primair onderwijs en voelen leerkrachten zich competent om bewegend leren lessen te 

geven? 

1. Leidt een korte bewegend 
leren interventie tot betere 

automatisering van de 
tafelsommen?

Hypothese 1
Leerlingen die bewegend 

leren lessen krijgen, 
automatiseren de tafels 

beter8.

2. Hoe ervaren leerkrachten 
bewegend leren lessen?

3. Wat hebben leerkrachten 
nodig om meer bewegend 

leren lessen te kunnen 
geven?

Hypothese 2
Leerkrachten voelen zich competent om bewegend leren 

lessen te geven, maar ervaren problemen in de 
voorbereiding en organisatie9.
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