
                               
 

Bewegen & buiten spelen 
 

 47% van de kinderen gaat 5 dagen p/w 
lopend of zelf fietsend naar school. 

 9% van de ouders vindt dat er teveel 
belemmeringen zijn om hun kind lopend of 
zelf fietsend naar school te laten gaan       
(bijv te ver of gevaarlijk verkeer) 

 28% van de ouders denkt dat een kind 
minimaal 1 uur per dag (actief) moet 
bewegen; ongeveer de helft denkt dat een 
kind meer dan 1 uur per dag zou moeten 
bewegen. 

 In de zomer speelt 71% (bijna) dagelijks 
buiten; in de winter is dit 9%.  

 84% van de ouders stimuleert in de zomer 
(bijna) dagelijks om buiten te spelen; in de 
winter is dit 20%. 

 Bijna alle ouders gaan weleens met hun kind 
naar buiten zodat zijn kind kan spelen;  
de leeftijd van het kind en de 
weersomstandigheden spelen hierbij         
een rol.  
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     TV kijken / computeren / gamen 
 

 48% van de kinderen kijkt  1 tot 2 uur per dag naar  

                  TV, computer, tablet, smartphone of  spelcomputer.  

 Er zijn meer ouders die regels hebben over de duur  

                  van computergebruik, dan over de duur van TV kijken.  

 45% van de ouders vindt 2 uur of meer een acceptabele                               

                                                                                                                richtlijn voor het aantal uur per dag TV kijken en/of  

                                                                                                                                  computeren voor kinderen van 4-12 jaar.  

Deelnemende scholen     
In Berkelland zijn vijf basisscholen betrokken bij de evaluatie.  
In onderstaande figuur is het aantal respondenten uitgesplitst.  
De respons varieert tussen 11% en 60%, gemiddeld over 
Berkelland  is de respons 31%. 
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Kenmerken kinderen 
 46% jongens, 54% meisjes 

 57% betreft 4 t/m 6 jarigen, 43% betreft 7 

jarigen en ouder 

 

Kenmerken ouders 
 63% van de ouders heeft gemiddeld over 

beide ouders een hoog opleidingsniveau  

 97% is op de hoogte dat Beweeg Wijs en/of 

Leef Wijs start op school:  

van deze groep is 65% daar (heel) blij mee. 

 3% van de ouders is bekend met de app iGrow 


