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VOORWOORD  
 
Voor u ligt het onderzoeksrapport van het PHIT2Learn project. Sinds de toekenning van 
financiële middelen voor dit project door NRO hebben wij met veel plezier aan dit project 
gewerkt. Oorspronkelijk was het doel het onderzoeken van de effectiviteit van lichamelijke 
activiteit- en zitgedraginterventies op een variëteit aan leeruitkomsten bij leerlingen in 
het mbo. Afhankelijk van het soort interventie en het potentiele mechanisme, dat ten 
grondslag zou liggen aan de acute, korte-termijn, of lange-termijn effecten, zouden de 
uitkomstmaten variëren van specifieke effecten op cognitief functioneren, tot algemene 
effecten op schoolprestaties en vitaal burgerschap/werknemerschap.  
 Wij beoogden dan ook vier studies uit te voeren. In een observationele studie (studie 
1) zou opheldering verschaft worden over het habituele, objectief gemeten lichamelijke 
activiteitenpatroon van mbo-leerlingen en het verband met cognitieve prestaties, 
schoolprestatie en benaderingen van vitaal burgerschap/werknemerschap. In studie 2 en 3 
(fundamenteel) zou het causaal effect van acute beweeg- en zitinterventies door middel van 
gerandomiseerde gecontroleerde experimenten in de schoolsetting, gecontroleerd voor 
studiestudierichting (lichamelijk actief versus zittende disciplines) op cognitief functioneren 
en benaderingen van vitaal burgerschap/werknemerschap en hun onderliggende 
mechanismen onderzocht worden. Voor de laatste studie (studie 4) zou een lange-termijn 
interventie specifiek voor de mbo-setting ontwikkeld worden, gebaseerd op de resultaten 
van de eerdere studies en op literatuuronderzoek en zou de effectiviteit van de interventie 
op alle eerder genoemde leeruitkomsten onderzocht worden. 
 Zeer verheugd zijn wij, dat we kunnen vermelden dat het hoofddoel van dit project 
overeind is gebleven. Aan de hand van veel meer studies dan oorspronkelijk beoogd, 
hebben wij onderzocht wat de effectiviteit is van lichamelijke activiteit- en 
zitgedraginterventies op een variëteit aan leeruitkomsten bij leerlingen in het mbo. Echter 
de COVID-19 pandemie met bijbehorende lockdowns in het onderwijs hebben ook hun 
weerslag gehad op dit project. Dit heeft ervoor gezorgd dat er wel een lange-termijn 
interventie specifiek voor de mbo-setting ontwikkeld is, maar dat we de resultaten van deze 
interventie en met name de lange-termijn effecten niet hebben kunnen onderzoeken. In 
maart 2020 sloten alle betrokken mbo-instellingen hun deuren en werd de ecologisch valide 
interventie, die gefaseerd op de betrokken mbo-instellingen ingevoerd werd, abrupt 
afgebroken. In sommige instellingen was de interventie al 3 maanden aan de gang, terwijl 
deze in andere instellingen pas net begonnen was. De periodes tussen de diverse lockdowns 
was dermate kort en instellingen waren dusdanig aangedaan dat de lesperiodes te kort 
waren om onze interventie alsnog in te voeren. Bovendien lagen de prioriteiten van scholen 
(heel begrijpelijk) bij andere zaken dan het participeren in wetenschappelijk onderzoek. 
 Toch kunnen we op basis van PHIT2Learn meer inzicht verschaffen in de rol van 
lichamelijke activiteit op het leren van mbo-studenten. Naast het objectief in beeld brengen 
van het habitueel beweeggedrag van mbo-studenten (hoofdstuk 2) hebben we onderzocht 
wat het verband is met respectievelijk de cognitieve prestaties, meer specifiek de 
executieve functies (hoofdstuk 3) en het mentaal welbevinden (hoofdstuk 4) van mbo-
studenten. In een drietal experimenten is onderzocht wat het acuut effect is van 
respectievelijk beweegbreaks op het cognitief functioneren (hoofdstuk 5), staand onderwijs 
op het cognitief functioneren (hoofdstuk 6) en staand onderwijs op de creativiteit 
(hoofdstuk 7). Studenten in het mbo zijn over het algemeen moeilijk aan te sporen tot 
allerlei matig tot zware lichamelijke activiteiten in de onderwijssetting. Dit is dan ook de 
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reden dat wij ervoor gekozen hebben te onderzoeken of een implementatie van lichte 
fysieke activiteit in de klassensituatie wel haalbaar zou zijn (hoofdstuk 8). Op basis van de 
bestaande wetenschappelijke literatuur hebben wij alle voor- en tegenargumenten op een 
rijtje gezet die er zijn voor de implementatie van een dergelijke lichte fysieke activiteit in het 
mbo-onderwijs (hoofdstuk 9). Onze ecologisch valide interventie hebben wij ontworpen op 
basis van allerlei wetenschappelijke inzichten en overwegingen, maar helaas niet geheel 
kunnen evalueren. Toch heeft deze studie inzichten opgeleverd in de kansen en valkuilen 
die er zijn bij de implementatie van een dergelijke interventie in de mbo-setting (hoofdstuk 
10). 
 
 
 
         Prof. dr. Renate de Groot 
         Projectleider PHIT2Learn 
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MANAGEMENTSAMENVATTING  
 
Het doel van PHIT2Learn was te onderzoeken wat de causale effecten zijn van   
beweeginterventies en het opbreken van zitten op een variëteit aan leerprestatiematen in 
mbo-studenten. Hiertoe is een negental studies uitgevoerd. PHIT2Learn is begonnen met 
helder te krijgen wat überhaupt het beweeggedrag van mbo-studenten was en hoe dit 
gerelateerd was aan cognitie en mentaal welbevinden. Dit leidde tot de volgende 
onderzoeksvragen: 
 1. Wat is het habituele objectief gemeten beweeggedrag van mbo-studenten en zijn 
 er verschillen in beweeggedrag tussen studenten van de diverse studierichtingen? 
 2. Wat is het verband tussen objectief gemeten beweeggedrag en cognitieve 
 prestaties? 
 3. Wat is het verband tussen objectief gemeten beweeggedrag en het mentaal 
 welbevinden?  
Vervolgens is een aantal kortdurende interventiestudies opgezet om het acute effect van 
beweeginterventies of het opbreken van zitten op de leerprestatiematen in mbo-studenten 
als volgt te onderzoeken: 
 4. Wat is het effect van beweegbreaks op de executieve functies? 
 5. Wat is het effect van staand onderwijs op de executieve functies? 
 6. Wat is het effect van staand onderwijs op de creativiteit? 
Omdat de introductie van omvangrijke beweegprogramma’s, zoals de herintroductie van 
gymlessen of dans-breaks in het leslokaal, minder enthousiast ontvangen lijken te worden 
op een mbo-instelling dan in bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs is er binnen het 
PHIT2Learn project voor gekozen om meer lichte lichamelijke activiteit, zoals staand 
onderwijs, te introduceren. Daarom is begonnen met een haalbaarheidsstudie naar: 
 7. Hoe beleven mbo-studenten de implementatie van zit-stabureaus in het 
 leslokaal? 
Aan de hand van systematisch literatuuronderzoek is de volgende onderzoeksvraag 
opgehelderd: 
 8. Wat is het effect van lichte fysieke activiteit op cognitie en leerprestatie bij 
adolescenten in het algemeen? 
Tenslotte is een langdurige interventie ontworpen die erop gericht was de lichte fysieke 
activiteit van mbo-studenten gedurende langere tijd te stimuleren en faciliteren. Dit 
onderzoek heeft veel opgeleverd rondom de kansen en valkuilen die bij het ontwerpen van 
een dergelijke implementatie komen kijken. 
 9. Wat zijn de kansen en valkuilen waar rekening mee gehouden moet worden bij 
 het ontwerpen van fysiek activerend onderwijs? 
 
Uit de resultaten van de diverse studies bleek dat er een duidelijk verschil is in het 
activiteitenpatroon van mbo-studenten die aan verschillende studierichtingen deelnemen 
(hoofdstuk 2). De studierichting en bijbehorend curriculum speelt dus een belangrijke rol in 
de habituele beweging van mbo-studenten. Dit habituele beweeggedrag was niet 
gerelateerd aan de cognitieve prestaties (hoofdstuk 3). Wél werden er verbanden 
gevonden tussen het habituele beweeggedrag en het mentaal welbevinden (hoofdstuk 4) 
van mbo-studenten. Studenten die meer lichte fysieke activiteit hadden bleken minder 
depressieve klachten te hebben en een hoger zelfvertrouwen. Minder zitten was eveneens 
geassocieerd met meer zelfvertrouwen.  
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 De drie acute interventies waarbij het acute effect van beweegbreaks, bestaande uit 
vijf minuten stevig wandelen of tien minuten stevig wandelen of het acute effect van staand 
onderwijs op respectievelijk de executieve functies of de creativiteit werd onderzocht 
leverden geen significante effecten op. Vijf of tien minuten stevig wandelen hadden geen 
effect op de executieve functies, werkgeheugen, inhibitie en shifting, vergeleken met een 
cognitieve break (zitten zonder aan een lestaak te werken) (hoofdstuk 5). Dertig of 40 
minuten staand onderwijs hadden eveneens geen effect op de executieve functies 
(hoofdstuk 6), noch op de creativiteit (hoofdstuk 7), geoperationaliseerd als convergent en 
divergent denken. Echter het staand onderwijs had ook geen negatieve effecten op de 
executieve functies en de creativiteit. 
 De mbo-studenten stonden over het algemeen positief tegenover de 
implementatie van zit-sta bureaus in het leslokaal (hoofdstuk 8). Echter de rol van de 
docent was cruciaal om ook tot daadwerkelijk gebruik van de bureaus over te gaan. Volgens 
de studenten moest de docent hen actief motiveren en stimuleren te gaan staan.  
 Uit het systematisch literatuuronderzoek onder adolescenten bleek dat van de 34 
gevonden kwalitatief hoogwaardig genoeg studies 15 studies positieve effecten 
rapporteerden, vier studies negatieve effecten, één studie rapporteerde positieve en 
negatieve effecten, terwijl de overige 14 studies geen significante effecten vonden. 
Desalniettemin wijst de 'zeer lage' kwaliteit van het bewijsmateriaal op geen duidelijke 
effecten van interventies met een lage beweegintensiteit op het leren bij adolescenten.  
 Om langdurige implementatie van het gebruik van zit-sta bureaus in het klaslokaal te 
faciliteren wordt nu nog onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en struikelblokken 
die een dergelijke implementatie met zich meebrengt. Welke aspecten van het 
implementatieontwerp worden goed ontvangen en welke elementen kunnen beter 
achterwege gelaten worden? Deze vragen zullen nog beantwoord worden. 
 
PHIT2Learn heeft geleid tot aanbevelingen voor de mbo-onderwijspraktijk als ook tot 
aanbevelingen voor verder onderzoek. 
 
Aanbevelingen voor de praktijk 

• Wees bewust van het feit dat het volgen van een bepaalde studierichting gepaard 
kan gaan met een bepaald soort beweeggedrag. 

• De schoolsetting is belangrijk om gezond beweeggedrag in mbo-studenten te 
stimuleren. 

• Integreer beweegbreaks in het curriculum, aangezien aangetoond is dat het 
regelmatig onderbreken van zitten goed is voor de lichamelijke gezondheid en 
gunstig voor de gewichtsbeheersing. Er zijn geen gunstige effecten op de executieve 
functies gevonden, maar zeker ook geen nadelige effecten.  

• Alhoewel er geen positief effect gemeten is van staan op de executieve functies of 
creativiteit, is er ook geen nadelig effect gemeten. Aangezien mbo-studenten in het 
algemeen veel zitten en het bekend is dat het gezonder is het zitten regelmatig te 
onderbreken, is het aan te bevelen om staan tijdens de les te stimuleren bij mbo-
studenten.  

• Mbo-studenten zelf staan positief tegenover het gebruik van zit-sta bureaus in de 
klas. 

• Om implementatie van zit-sta bureaus te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk 
dat schoolbesturen en docenten actief betrokken worden bij de implementatie, 
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zodat zij studenten kunnen stimuleren en motiveren om te staan achter zit-sta 
bureaus en daarmee een actieve leefstijl promoten. 

• Ondanks het feit dat er geen verbanden zijn aangetoond tussen beweeggedrag en 
cognitieve functies, is er wel een positief verband aangetoond tussen meer lichte 
lichamelijke activiteit en hoger mentaal welbevinden (i.e., minder depressieve 
klachten en hoger zelfvertrouwen). Stimuleer dus in het mbo ook meer fysieke 
activiteit bij de studenten. Het komt in ieder geval de lichamelijke gezondheid ten 
goede en er zijn aanwijzingen dat het ook het mentale welbevinden ten goede komt. 

 
Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Toekomstig onderzoek kan zich richten op: 

• De effecten van intensievere vormen van lichaamsbeweging (dan staan en een korte 
beweegbreak) op mentaal welbevinden, de cognitieve prestaties (waaronder de 
executieve functies en creativiteit) en de leerprestaties, waarbij erop gelet moet 
worden dat de interventie haalbaar is in de mbo-setting. 

• De effectiviteit van het langdurig gebruik van zit-stabureaus op de gezondheid, het 
mentaal welbevinden, de cognitieve prestaties en de leerprestaties  

Aandachtspunten voor toekomstig onderzoek zijn: 
• De steekproefgroottes moeten voldoende groot zijn. 
• De volledige leeftijdsrange van de adolescentie dient bestudeerd te worden, met 

name onderzoek in de vroege adolescentie is nu ondervertegenwoordigd. 
• Zorgvuldige keuzes moeten gemaakt worden met betrekking tot: timing van 

interventie, timing van uitgestelde testen, duur en type van de beweeginterventie en 
soort gebruikte uitkomstmaat/test. 

• Ontwerp meer dosis-response studies, aangezien studies naar lichte fysieke activiteit 
intensiteit en de frequentie van de benodigde lichte fysieke activiteit interventie 
ontbreken. 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 
 
Doel van PHIT2Learn was het onderzoeken van de effectiviteit van lichamelijke activiteit- en 
zitgedraginterventies op een variëteit aan leeruitkomsten bij leerlingen in het mbo. Dit vergt 
enige uitleg omtrent de gebruikte terminologie en concepten. In het hiernavolgende wordt 
het concept ‘beweging’ nader uitgelegd, als ook een definitie gegeven van de diverse 
uitkomstmaten die wij gebruikt hebben.  
 
BEWEGING 
Beweging wordt door Caspersen et al. (1985) gedefinieerd als "elke door skeletspieren 
geproduceerde lichaamsbeweging die resulteert in energieverbruik" (p.126). Beweging kan 
worden gemeten in Metabolic Equivalent of Task (MET), wat de hoeveelheid zuurstof is die 
het lichaam gebruikt voor een activiteit (Jetté et al., 1990). Beweging wordt vaak ingedeeld 
in vier intensiteitsniveaus, namelijk: zware fysieke activiteit (VPA) zoals hardlopen en 
wedstrijdsporten, matige fysieke activiteit (MPA) zoals stevig wandelen of fietsen met lichte 
inspanning, lichte fysieke activiteit  zoals bureauwerk en staan, en sedentair gedrag zoals 
zitten of liggen (Haskell et al., 2007). In beweegrichtlijnen worden MPA en VPA vaak 
gecombineerd in één categorie: Moderate to Vigorous intensity Physical Activity (MVPA) 
(Nakagawa et al., 2020). 
 
LEREN 
In PHIT2Learn wordt leren geoperationaliseerd als schoolprestaties en aan schoolprestaties 
aanverwante cognitieve functies. Hoewel executieve functies (zie volgende alinea voor 
uitleg) en geheugen bijdragen aan leren, is leren een veelzijdiger en complexer concept. In 
de literatuur wordt leren beschreven als veranderingen in een organisme (inclusief 
waarneembaar gedrag, neurale processen en bewust denken) veroorzaakt door regelmatige 
of meerdere omgevingsstimuli (de Houwer et al., 2013). In PHIT2Learn wordt gericht op 
leren in formele onderwijssettings, en wordt leren dus geoperationaliseerd om 
schoolprestaties en schoolprestatie-gerelateerde cognitieve functies te omvatten, de laatste 
inclusief maar niet beperkt tot executieve functies (Best et al., 2011; Bull & Scerif, 2001; 
Diamond, 2013; St Clair-Thompson & Gathercole, 2006), geheugen (Hassevoort et al., 2016), 
verwerkingssnelheid (Rohde & Thompson, 2007), en aandacht (Stevens & Bavelier, 2012), 
die allemaal positief correleren met schoolprestaties.  
 
EXECUTIEF FUNCTIONEREN EN SCHOOLPRESTATIES 
De term executief functioneren verwijst naar een aantal top-down mentale processen 
(Diamond 2013) en naar de vermogens die nodig zijn voor metacognitieve controle en 
sturing van mentale ervaring (Lezak et al. 2004). De executieve functies zijn nodig om te 
kunnen concentreren en om aandacht aan taken te schenken (Diamond 2013). Ze zijn 
belangrijk voor prestaties op school (Dubuc, Aubertin-Leheudre, and Karelis 2020; Pluck et 
al. 2019; Wang and Zhou 2019).  
 In het algemeen worden drie kern executieve functies onderscheiden: (a) 
werkgeheugen, (b) shifting (het kunnen wisselen tussen taken), en (c) inhibitie (Miyake et al. 
2000). Het werkgeheugen is nodig voor het monitoren en coderen van binnenkomende 
informatie en het op de juiste manier herzien van de items die al zijn opgeslagen in het 
werkgeheugen, door niet langer relevante informatie te vervangen door nieuwe, meer 
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relevante informatie (Morris en Jones 1990). Shifting omvat het kunnen wisselen tussen 
meerdere taken, operaties of mentale sets (Monsell, 1996, zoals geciteerd in St Clair-
Thompson & Gathercole, 2006). Inhibitie omvat de controle over stimuli die irrelevant zijn 
voor de taakuitvoering (interferentiecontrole) en de inhibitie van gewoontereacties (Stroop 
1935). Executieve functies zijn sterk en positief geassocieerd met schoolprestaties en 
leerprestaties (Samuels et al. 2016; Gray et al. 2015; Christopher et al. 2012). 
 
MENTAAL WELBEVINDEN 
Mentaal welbevinden van studenten krijgt steeds meer aandacht (Doornwaard et al., 2021; 
Dopmeijer et al., 2018; Unicef, 2021; van der Maden et al., 2021). Student mentaal 
welbevinden wordt gedefinieerd als: "een duurzame toestand die gekenmerkt wordt door 
overwegend positieve gevoelens en houding, positieve relaties op school, veerkracht, 
zelfoptimalisatie en een hoge mate van tevredenheid met leerervaringen" (Noble et al., 
2008, p.30). Twee concepten binnen mentaal welbevinden zijn de afwezigheid van 
depressieve symptomen en het hebben van een hoog niveau van zelfvertrouwen (Noble et 
al., 2008; Schoemaker et al., 2019).  
 Het ontwikkelen van depressie is een groot probleem onder studenten, de 
puntprevalentie van verhoogde depressieve symptomen is globaal 37% voor 10-19 jarigen 
(Shorey et al., 2021). Prevalentiecijfers voor zelfvertrouwen zijn schaarser. Echter, in de 
studie van Nguyen et al. (2019) werd gevonden dat 19% van de middelbare scholieren in 
hun steekproef een laag zelfvertrouwen had.  
 Het hebben van een laag mentaal welbevinden wordt geassocieerd met lagere 
schoolprestaties en significant hogere schooluitval, wat uiteindelijk kan resulteren in 
werkloosheid, sociale uitsluiting en verarming (Amholt et al., 2020; Andrews & Wilding, 
2004; Europese commissie, 2020). Hoewel er veel manieren zijn om mentaal welbevinden te 
verbeteren, is door sommigen gesuggereerd dat het verhogen van beweging mentaal 
welbevinden zou kunnen verbeteren (Hoare et al., 2016; Korczak et al., 2017). Verschillende 
studies bij basisschool-, middelbare school- en universiteitsstudenten geven aan dat meer 
beweging geassocieerd is met een hoger mentaal welbevinden (Hoare et al., 2016; Korczak 
et al., 2017; Tamminen et al., 2020; Zayed et al., 2018), echter binnen de mbo-setting is 
deze associatie nog niet onderzocht. 
 In PHIT2Learn worden de concepten afwezigheid van depressieve gevoelens en 
aanwezigheid van zelfvertrouwen als benaderingen gebruikt voor het concept student 
mentaal welbevinden. 
 
CREATIVITEIT 
Creativiteit kan worden onderverdeeld in divergent en convergent denken (Almeida, Prieto, 
Ferrando, Oliveira, & Ferrándiz, 2008; Andolfi, Di Nuzzo, & Antonietti, 2017). Divergent 
denken houdt in dat er nieuwe ideeën worden gegenereerd door het bedenken van zoveel 
mogelijk oplossingen voor bestaande problemen (Friedman, Fishbach, Förster, & Werth, 
2003). Convergent denken is een proces waarin één mogelijke oplossing wordt bedacht voor 
een bepaald probleem (Guilford, 1959). 
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MBO 
Het mbo is het meest praktische niveau van het Nederlandse onderwijs systeem (CBS, 2013) 
en wordt verdeeld in vier niveaus. Het mbo leidt studenten op voor een brede diversiteit 
van uitvoerende banen of voor banen in het middenmanagement, afhankelijk van het 
niveau. Een belangrijk deel van de opleiding bestaat uit stages in het werkveld. Dit maakt de 
aard van het mbo anders dan die van andere typen onderwijs. In totaal staat ongeveer 40% 
van de Nederlandse adolescenten ingeschreven bij een mbo-opleiding (CBS, 2018). Het 
grootste deel van deze studenten is ongeveer tussen de 16 en 21 jaar en bevindt zich in de 
adolescentie die gepaard gaat met veel hersenontwikkeling.  
 
ADOLESCENTIE 
De adolescentie betreft de leeftijd van ongeveer 10 tot 25 jaar. De adolescentie is een 
periode van hersenplasticiteit, waarin neurocognitieve rijping van hersengebieden, 
waaronder de prefrontale cortex (Choudhury et al., 2006; Crone & Dahl, 2012) optreedt. 
Deze neurocognitieve rijping kan worden beïnvloed door externe stimuli (Crews et al., 
2007), zoals bijvoorbeeld beweging. Er is toenemende erkenning voor het brede 
leeftijdsbereik van de adolescentie. Het begin van de vroege puberteit initieert meteen ook 
het begin van de adolescentie, in veel populaties rond de leeftijd van 10 jaar. De 
neurocognitieve rijping, van hersengebieden zoals de prefrontale cortex, die belangrijk is 
voor leer-gerelateerde cognitieve functies (executieve functies) is rond de leeftijd van 25 
jaar voltooid (Arain et al., 2013; Gogtay et al., 2004; Sawyer et al., 2018). Hiermee wordt het 
einde van de adolescentie ingeluid. Er zijn echter grote individuele verschillen in 
rijpingssnelheid van de hersenen (Foulkes & Blakemore, 2018). 
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HOOFDSTUK 2: HET BEWEEGGEDRAG VAN STUDENTEN IN HET MBO 
Gebaseerd op Golsteijn, R. H. J., Gijselaers, H. J. M., Savelberg, H. H. C. M., Singh, A. S., & de Groot, R. H. M. 
(2021). Differences in Habitual Physical Activity Behavior between Students from Different Vocational 
Education Tracks and the Association with Cognitive Performance. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 18(6), [3031]. https://doi.org/10.3390/ijerph18063031 

INLEIDING 
Er is veel onderzoek naar lichamelijke activiteit en sedentair gedrag en naar het feit dat een 
groot deel van de Nederlandse bevolking te weinig beweegt en te veel zit. Zo blijkt uit 
onderzoek dat slechts 52,9% van de Nederlandse volwassenen aan de beweegrichtlijn (150 
minuten matig actief bewegen per week) voldoet (RIVM, 2021b). Bij kinderen voldoet 
tussen de 41,2 en 65,5% (RIVM, 2021a) aan de beweegrichtlijnen (één uur per dag matig 
intensief bewegen). Nederlanders van vier jaar en ouder zitten gemiddeld negen uur per 
dag (Kenniscentrum Sport & Bewegen, 2021). Dit is zorgwerkend gezien het feit dat 
lichamelijke activiteit talrijke voordelen voor de lichamelijke gezondheid (Chaput et al., 
2020; Kumar, Robinson, & Till, 2015; Warburton & Bredin, 2017), de cognitie en het mentaal 
welbevinden heeft. Sedentair gedrag daarentegen heeft negatieve effecten op de fysieke 
gezondheid en cognitie.  

Onderzoek naar lichamelijke activiteit en sedentair gedrag van mbo-studenten is 
schaars, terwijl 40% van alle Nederlandse studenten een mbo-opleiding volgt (CBS, 2021). 
Mbo-opleidingen leiden studenten op voor diverse specifieke beroepen en voor directe 
introductie op de arbeidsmarkt (Haug, Schaub, Salis Gross, John, & Meyer, 2013). Het lijkt 
gezien de diversiteit in beroepsgroepen waarschijnlijk dat er verschillen zijn in lichamelijke 
activiteit en sedentair gedrag van studenten van verschillende mbo-opleidingen. 
Bijvoorbeeld, het is aannemelijk dat studenten van een kappersopleiding meer staan en dat 
studenten van een sportopleiding meer bewegen dan studenten van administratieve 
opleidingen, die waarschijnlijk veel zitten. Hoewel slechts weinig studies een onderscheid 
maken tussen de verschillende mbo-opleidingen, zijn de percentages van mbo-studenten 
die voldoende lichamelijk actief zijn laag en variëren tussen de 12 en 49%, waarbij jongens 
significant meer lichamelijk actief zijn dan meisjes (CM Bernaards & Buuren, 2012; Bonevski, 
Guillaumier, Paul, & Walsh, 2013; Haug et al., 2013; Heino et al., 2019; Loucaides, Jago, & 
Theophanous, 2011; Virtanen, Muikku, Similä, Cinar, & Pohjola, 2019). Bovendien lijken er 
verschillen te zijn tussen de verschillende opleidingen. Haug en collega’s vonden 
bijvoorbeeld lagere niveaus van lichamelijke inactiviteit bij studenten van een 
bouwopleiding en hogere niveaus bij studenten die een schoonheidsopleiding volgden 
(Haug et al., 2013. In verschillende studies werd ook gevonden dat lichamelijke activiteit bij 
mbo-studenten lager is dan bij studenten in andere schooltypes (bijv. middelbare school en 
hoger onderwijs) (Heradstveit et al., 2020; Loucaides et al., 2011; Virtanen et al., 2019). 

 Studies waarin gerapporteerd wordt over sedentair gedrag bij mbo-studenten zijn 
ook schaars. In één studie werd gerapporteerd dat de algemene sedentaire tijd (d.w.z. de 
tijd die liggend of zittend wordt doorgebracht) bijna negen uur van de wakkere tijd bedraagt 
en dat IT-studenten meer sedentair waren dan studenten van een verpleegkunde-, 
bedrijfskunde- en administratie, en hotel-, restaurant- en cateringopleiding (Heino et al., 
2019). 

Gezien het beperkte onderzoek naar lichamelijke activiteit en sedentair gedrag bij 
mbo-studenten en het veelvuldig gebruik van subjectieve maten werd in de huidige studie 
onderzocht wat de verschillen in habituele lichamelijke activiteit en sedentair gedrag, 
objectief gemeten met een versnellingsmeter, zijn bij mbo-studenten van verschillende 
opleidingen.  
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OPZET  
Deelnemers werden geworven onder 19 klassen van een mbo-instelling in het zuiden van 
het land. Het ging om klassen van verschillende studiejaren, opleidingen (kapper, 
administratie, verpleegkunde en sport) en mbo-niveaus (1, 2, 3 en 4). Tijdens een testsessie 
werd deelnemers gevraagd een versnellingsmeter op hun been te bevestigen om hun 
lichamelijke activiteit en sedentair gedrag gedurende zeven tot 11 dagen te meten. 
Studenten die alleen les hadden werd gevraagd de meter zeven dagen te dragen, diegene 
die les hadden én stage liepen werd gevraagd om de meter 10-11 dagen te dragen. Er 
werden verschillende maten berekend aan de hand van de versnellingsmeter: tijd in bed, 
sedentaire tijd, staande tijd en stappende tijd. Ook werd berekend in hoeverre studenten 
voldeden aan de beweegrichtlijnen. Verder vulden de studenten een vragenlijst in met 
onder andere vragen over hun geslacht, leeftijd en leefstijl (sport, manier van reizen naar 
school, roken, voeding, alcohol en drugs).  
 
RESULTATEN  
Er werden 374 studenten uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek, waarvan 230 
hun toestemming gaven voor deelname. Voor 103 studenten waren valide gegevens van de 
versnellingsmeter beschikbaar. Van deze 103 deelnemers waren er 71 meisjes en de 
gemiddelde leeftijd was 19,2 jaar (SD 3,2 jaar). In tabel 1 is de beschrijvende statistiek 
uitgesplitst voor de verschillende mbo-opleidingen weergegeven.  
 
Tabel 1 Beschrijvende statistiek en verschillen tussen mbo-opleidingen 
 

 Totaal  
(n =103) 

Kapper  
(n=26) 

Admin 
 (n = 24) 

Sport  
(n = 34) 

Verpleegkunde 
(n = 19) 

P-waarde Post-hoc 
vergelijking1 

Gemiddelde 
leeftijd (SD) 

19,2 (3,2) 19,5 (2,3) 18,6 (2,5) 17,6 (0,6) 22,6 (4,9) <0,001 K, A, S < V; K 
> S 

Meisjes (%)  71 (68,9%) 26 (100%) 16 (66,7%) 13 
(38,2%) 

16 (84,2%) <0,001 K > A, V; S < 
A, V 

Gemiddelde BMI 
(SD) 

22,9 (3,5) 21,8 (3,7) 23,8 (4,0) 22,7 (2,3) 23,4 (4,0) 0,22 - 

Gemiddelde vet 
% (SD) 

27,6 (9,1) 30,9 (7,2) 29,0 (9,9) 22,5 (7,3) 30,7 (9,7) <0,001 K, A, V > S 

Gemiddelde 
spiermassa % 
(SD) 

32 (6,4) 28,3 (2,4) 31,1 (7,0) 36,4 (6,0) 30,1 (6,0) <0,001 K, A, V < S 

Gemiddelde 
visceraal vet (SD) 

4,0 (1,9) 3,4 (1,2) 4,6 (1,7) 4,9 (1,4) 4,1 (2,6) 0,11 - 

NB: K = Kapper, A = Admin, S = Sport, V = Verpleegkunde.  
 
 
Vervolgens werd onderzocht of er verschillen waren in lichamelijke activiteit en sedentair 
gedrag tussen studenten die verschillende mbo-opleidingen volgden. Voor alle vormen van 
lichamelijke activiteit en sedentair gedrag werden significante verschillen tussen de 
opleidingen gevonden. Kortom, de sedentaire tijd, de tijd die gestaan werd, de staptijd en 
de tijd in bed waren significant verschillend tussen de studenten van de vier 
opleidingsrichtingen (zie figuur 1).  
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 Studenten van de kappersopleiding en van de sportopleiding zaten significant 
minder dan de studenten van de administratieve opleiding en verpleegkundeopleiding. De 
studenten van de administratieve opleiding zaten het meest.  
 De tijd die gestaan werd was het hoogst bij studenten van de kappersopleiding, zij 
stonden meer dan de studenten van administratieve opleiding en de sportopleiding; maar 
niet significant meer dan de studenten van de verpleegkunde. Studenten van de 
verpleegopleiding stonden significant meer dan studenten van de administratieve opleiding.  
 De staptijd was het hoogst bij studenten van de sportopleiding, zij bewogen 
significant meer dan studenten van de kappersopleiding en van de administratieve 
opleiding. 
 De tijd in bed was het laagst bij studenten van de verpleegopleiding, zij lagen 
significant minder in bed dan studenten van de kappersopleiding, de administratieve 
opleiding, en de sportopleiding.   
 
Figuur 1 Verschillen tussen de verschillende mbo-opleidingen voor de verschillende 
beweeggedragingen. 
 

 
Significante verschillen zijn met asterisken aangegeven (ˆ = p < 0.1; * = p < 0.05; ** = p < 0.01; *** = p < 0.001) 
 
 
Van alle studenten, onafhankelijk van leeftijd, voldeed 15% aan de beweegrichtlijn jeugd 
(i.e. één uur matig intensief bewegen per dag) en 100% van de studenten voldeed aan de 
beweegrichtlijn volwassenen (minimaal 150 minuten matig intensief bewegen per week). 
Van de studenten onder de 18 voldeed slechts 18% aan de beweegrichtlijn jeugd. Er waren 
duidelijke significante verschillen in het al dan niet voldoen aan de beweegrichtlijn jeugd 
tussen de verschillende mbo-opleidingen (zie ook figuur 2), het percentage studenten van 
de sportopleiding dat voldeed aan de richtlijn was significant hoger dan het percentage 
studenten van de administratieve opleiding, kappersopleiding, en verpleegkundeopleiding.  
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Figuur 2 Verschillen tussen de mbo-opleidingen wat betreft voldoen aan de beweegrichtlijn 
jeugd. 
 

 
NB: Significante verschillen zijn aangegeven met asterisken (** = p < 0.01) 
 
De verschillen in beweegpatronen tussen studenten van de verschillende opleidingen 
kunnen verklaard worden door de curricula of door het feit dat de studiekeuze gerelateerd 
is aan het beweeggedrag van de student. Studenten van een sportopleiding moeten vaardig 
zijn in verschillende soorten sport, waardoor ze meer sportlessen hebben en dus meer 
fysiek actief zijn dan bijvoorbeeld studenten van een administratieve opleiding. 
Mogelijkerwijs zijn studenten van een verpleegkundeopleiding zich meer bewust van een 
gezonde leefstijl en gezond beweeggedrag dan de studenten van andere opleidingen, omdat 
dit onderdeel is van hun opleiding. Het kan echter ook zo zijn dat de studiekeuze van een 
student gerelateerd is aan het gebruikelijke/habituele beweeggedrag van de student. 
Iemand die dol is op sport zal sneller een sportopleiding gaan volgen. Dus studenten van 
een sportopleiding zullen misschien meer sporten en bewegen in hun vrije tijd en daarom 
een hogere hoeveelheid beweeggedrag hebben. 
 
AANBEVELINGEN 

• Wees bewust van het feit dat het volgen van een bepaalde opleiding gepaard kan 
gaan met een bepaald soort beweeggedrag. 

• De inrichting van de opleidingssetting zou een rol kunnen spelen in het 
beweeggedrag van haar studenten. 

 
CONCLUSIES  
Het is duidelijk geworden dat er significante verschillen zijn in beweegpatronen tussen mbo-
studenten van verschillende opleidingen, hoewel alle studenten de beweegnorm voor 
volwassenen halen. Studenten van de administratieve opleiding zaten het meest, studenten 
van de kappersopleiding stonden het meest, en studenten van de sportopleiding bewogen 
het meest.   

Er waren dus duidelijke verschillen wat betreft beweeggedrag tussen studenten 
van verschillende mbo-opleidingen. De schoolsetting is mogelijk belangrijk om gezond 
beweeggedrag in mbo-studenten te stimuleren.  
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HOOFDSTUK 3: HET VERBAND TUSSEN BEWEEGGEDRAG EN COGNITIEVE PRESTATIES VAN MBO-
STUDENTEN  
Gebaseerd op Golsteijn, R. H. J., Gijselaers, H. J. M., Savelberg, H. H. C. M., Singh, A. S., & de Groot, R. H. M. 
(2021). Differences in Habitual Physical Activity Behavior between Students from Different Vocational 
Education Tracks and the Association with Cognitive Performance. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 18(6), [3031]. https://doi.org/10.3390/ijerph18063031 

INLEIDING 
Beweging heeft talrijke voordelen voor de lichamelijke gezondheid, zowel voor volwassenen 
(Warburton & Bredin, 2017) als voor adolescenten (Chaput et al., 2020; Kumar et al., 2015). 
Naast de voordelen voor de lichamelijke gezondheid, worden ook de voordelen van 
beweging voor cognitie en hersenfunctioneren, die leren en schoolprestaties kunnen 
vergemakkelijken (Burkhalter & Hillman, 2011; Donnelly et al., 2016; Fedewa & Ahn, 2011; 
Singh et al., 2018), in toenemende mate bestudeerd (Erickson et al., 2019). Bij volwassenen 
heeft sedentair gedrag, onafhankelijk van beweging, een negatief effect op de gezondheid 
(Katzmarzyk et al., 2019; Lee et al., 2012) en wordt geassocieerd met lagere cognitieve 
prestaties (Falck, Davis, & Liu-Ambrose, 2017). Tot op heden zijn dergelijke associaties 
minder uitgebreid onderzocht bij adolescenten in het algemeen (Carson et al., 2016; Chaput 
et al., 2020; Cliff et al., 2016; Tremblay et al., 2011) en nog minder bij mbo-studenten in het 
bijzonder, terwijl 40% van alle Nederlandse studenten een mbo-opleiding volgt (CBS, 2021). 
Mbo-opleidingen leiden studenten op voor specifieke beroepen en directe introductie op de 
arbeidsmarkt (Haug et al., 2013). 

Aangezien beweging en sedentair gedrag geassocieerd zijn met cognitieve prestaties 
bij kinderen en bij oudere volwassenen (Erickson et al., 2019), zijn we ook geïnteresseerd in 
deze associatie bij mbo-studenten, aangezien cognitieve prestaties geassocieerd zijn met 
academische prestaties, carrièresucces en mentale gezondheid (Ludyga et al., 2020). 
Daarom is in deze studie het verband tussen enerzijds beweging en sedentair gedrag en 
anderzijds cognitieve prestaties bij mbo-studenten onderzocht.  
 
OPZET  
Dezelfde steekproef en opzet werd gebruikt als in de voorgaande studie (19 verschillende 
klassen van een mbo-instelling uit het zuiden van het land, verschillende studiejaren, 
verschillende opleidingen (kapper, administratie, verpleegkunde en sport) en verschillende 
mbo-niveaus (1, 2, 3 en 4)). Er werden 374 studenten uitgenodigd om mee te doen aan het 
onderzoek, waarvan 230 hun toestemming gaven voor deelname. Voor 103 studenten 
waren valide bewegingsmeter gegevens beschikbaar. Van deze 103 deelnemers waren 71 
meisjes en de gemiddelde leeftijd was 19,2 jaar (SD 3,2 jaar). 
 Beweeggedrag werd objectief gemeten een versnellingsmeter. Cognitief 
functioneren werd gemeten met behulp van twee computertesten: Letter Memory Test en 
Color Shape Test. Deze testen kunnen gebruikt worden om shifting, inhibitie en 
werkgeheugen te meten.  
 
RESULTATEN  
Er was geen enkel verband tussen zitten, staan of stappen enerzijds en executief 
functioneren (shifting, inhibitie, werkgeheugen) anderzijds. Ook is geanalyseerd of er 
verschillen waren tussen de studenten van de verschillende de opleidingen (kapper, 
administratie verpleegkunde, en sport) in de executieve functies. Ook die waren er niet.  



 16 

 Een mogelijke verklaring voor het feit dat wij geen verband vonden tussen het 
beweeggedrag en het executief functioneren is dat de executieve functies van de mbo-
studenten al zo ver doorontwikkeld waren dat er nog maar weinig ruimte voor verbetering 
was. Een andere optie is dat mogelijkerwijs alleen intensieve fysieke activiteit leidt tot 
verbetering van executief functioneren. In de huidige studie werd namelijk geen 
onderscheid gemaakt tussen laag intensieve en matige intensieve fysieke activiteit. In de 
huidige studie werd ook geen verband gevonden tussen sedentair gedrag en executief 
functioneren. In eerder onderzoek werd met name schermtijd als een benadering voor 
sedentair gedrag gebruikt, terwijl in de huidige studie sedentair gedrag objectief werd 
gemeten met een versnellingsmeter. Met de versnellingsmeter kan geen onderscheid 
gemaakt worden tussen cognitief actief sedentair gedrag (bijv. huiswerk maken) en 
sedentair gedrag dat geen cognitieve inspanning vereist (bijv. tv-kijken). Mogelijkerwijs is 
sedentair gedrag zonder cognitieve inspanning wel (negatief) geassocieerd met executief 
functioneren en sedentair gedrag met cognitieve inspanning (huiswerk maken) niet. 
 
AANBEVELINGEN 

• Op basis van dit associatieve onderzoek en het feit dat er geen verbanden gevonden 
zijn tussen beweeggedrag en executief functioneren kunnen geen aanbevelingen 
gedaan worden. 

 
CONCLUSIE  
Er zijn geen associaties tussen objectief gemeten beweeggedrag en sedentair gedrag 
enerzijds en executief functioneren anderzijds bij onze mbo-populatie. Meer lichamelijke 
activiteit en minder zitgedrag zijn dus niet geassocieerd met beter executief functioneren 
niet, maar leiden ook niet tot slechter executief functioneren en daarmee lagere 
schoolprestaties. 
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HOOFDSTUK 4: HET VERBAND TUSSEN BEWEEGGEDRAG EN MENTAAL WELBEVINDEN VAN MBO-
STUDENTEN  
Gebaseerd op Kirschner, M., Golsteijn, R. H., Van Der Wurff, I. S., Savelberg, H. H., & De Groot, R. H. M. (2022). 
The role of physical activity behavior in mental wellbeing of vocational education and training students: the 
PHIT2Learn study. In Frontiers in Education (p. 155). Frontiers. 

INLEIDING 
Onderzoek naar het verband tussen beweeggedrag en mentaal welbevinden heeft in het 
basisonderwijs en op het voortgezet en in het hoger onderwijs al plaatsgevonden (Hoare, 
Milton, Foster, & Allender, 2016; Korczak, Madigan, & Colasanto, 2017; Tamminen et al., 
2020; Zayed, Ahmed, Van Niekerk, Ho, & Duregger, 2018), maar is nog niet onderzocht bij 
mbo-studenten. Mbo-studenten zijn kwetsbaarder voor het ontwikkelen van problemen 
rondom mentaal welbevinden, omdat ze gemiddeld meer negatieve levensgebeurtenissen 
meemaken (Reiss et al, 2019; Stevens, Van Dorsselaer, & Boer, 2017) en verschillen 
daarmee van de eerdergenoemde studenten. Een aanzienlijk deel (40%) van de studenten 
die naar het tertiair onderwijs gaan, gaat naar het MBO (CBS, 2021), waarbij veel studenten 
uit huishoudens met een lage sociaal economische status afkomstig zijn (Kennisplatform 
onderwijs, 2021).  

De relatie tussen verschillende soorten beweging en een tweetal sub-concepten van 
mentaal welbevinden, namelijk de afwezigheid van depressieve symptomen en 
aanwezigheid van zelfvertrouwen is aan de hand van verschillende studies in andere 
schoolsettings dan het mbo onderzocht (Hoare et al., 2016; Korczak, 2017; Biddle, Ciaccioni, 
Thomas, & Vergeer, 2019; Costigan, Lubans, Lonsdale, Sanders, & del Pozo Cruz, 2019). 
Matig tot zware fysieke activiteit lijkt negatief geassocieerd te zijn met de aanwezigheid van 
depressieve symptomen (Korczak et al., 2017) en positief geassocieerd te zijn met 
zelfvertrouwen (Fedewa & Ahn, 2011; Parfitt & Eston, 2007; Tremblay, Inman, & Willms, 
2000; Zamani Sani, Fathirezaie, & Brand, 2016). Het verband tussen lichte fysieke activiteit 
en depressieve symptomen is minder eenduidig (Costigan et al., 2019; Hagemann, Kirtley, & 
Lafit, 2021; Xiang, Gu, & Zhang, 2020) en er lijkt geen relatie te zijn tussen lichte fysieke 
activiteit en zelfvertrouwen (Goding & Petzén, 2018). Veel sedentair gedrag lijkt wel 
geassocieerd te zijn met meer depressieve symptomen en minder zelfvertrouwen (Hoare et 
al., 2016). 

Naast het feit dat bovenstaande studies niet in de mbo-context zijn uitgevoerd, 
maken veel eerdere studies gebruik van vragenlijsten om beweeggedrag te meten (Hoare et 
al., 2016; Korczak et al., 2017; Goding & Petzén, 2018) wat kan leiden tot een over- of 
onderschatting van het daadwerkelijke beweeggedrag (Schilling, Schärli, & Fischer, 2018). In 
de huidige studie is gebruik gemaakt van versnellingsmeters om beweeggedrag te meten. 
Aangezien het verband tussen beweeggedrag en mentaal welbevinden nog niet is 
onderzocht in de mbo-setting en mbo-studenten gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van 
problemen rondom mentaal welbevinden (Reiss et al., 2019; Stevens et al., 2018) was het 
doel het verband tussen de verschillende beweeggedragingen en mentaal welbevinden bij 
mbo- studenten in kaart te brengen.  
 
OPZET  
In deze observationele studie werd gebruik gemaakt van dezelfde steekproef en opzet als in 
hoofdstuk 2 en 3. In totaal zijn 374 studenten van verschillende studiejaren, opleidingen 
(kapper, administratie, verpleegkunde en sport) en niveaus (1,2,3 en 4) uitgenodigd mee te 
doen, waarvan 230 studenten hun toestemming gaven voor deelname.  
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Beweeggedrag werd gemeten door middel van een versnellingsmeter. De sub-concepten 
van mentaal welbevinden, afwezigheid van depressieve symptomen en aanwezigheid van 
zelfvertrouwen, werden gemeten met behulp van een Nederlandse versie van de Centre for 
Epidemiologic studies Depression Scale (Radloff, 1977) en van de Rosenberg self-esteem 
scale (Rosenberg, 1979). 
 
RESULTATEN  
Volledige en valide data (volledig ingevulde vragenlijsten en valide bewegingsmeter data) 
voor de beantwoording van bovenstaande onderzoeksvraag werd van 85 studenten (60 
meisjes en 25 jongens) verkregen. De gemiddelde score op de depressievragenlijst was 12,4, 
15,3% van de deelnemers had een score die indiciatief was voor een lichte depressie, 12,9% 
had een score die indicatief is voor een zwaardere depressie.  
 Er was een niet-significant negatief verband tussen matig tot zware lichamelijke 
activiteit en depressieve symptomen, wat voorzichtig suggereert dat naarmate studenten 
meer bewegen zij minder depressieve symptomen zouden kunnen hebben (figuur 3, zie 
volgende pagina). Voor zelfvertrouwen werd een niet-significant positief verband gevonden 
met matig tot zware lichamelijke activiteit, wat aangeeft dat wellicht meer matig tot zware 
lichamelijke activiteit geassocieerd zou kunnen zijn met een hoger zelfvertrouwen. Voor 
lichte fysieke activiteit werden vergelijkbare significante associaties gevonden. Meer lichte 
fysieke activiteit was dus geassocieerd met minder depressieve symptomen en een hoger 
zelfvertrouwen. En, geheel in lijn met deze bevindingen, werd het omgekeerde verband 
gevonden voor sedentair gedrag. Meer zitten was geassocieerd met meer depressieve 
symptomen en significant met een lager zelfvertrouwen.  
 
AANBEVELINGEN 

• Meer lichte fysieke activiteit zou gestimuleerd kunnen worden in het mbo-onderwijs, 
omdat er significante associaties gevonden zijn tussen lichte fysieke activiteit en 
mentaal welbevinden. 

• Op basis van dit onderzoek kan geadviseerd worden zowel de matig tot zware als de 
lichte fysieke activiteit van studenten te stimuleren/verhogen, omdat er 
aanwijzingen zijn (niet allemaal significant) dat alle vormen van fysieke activiteit 
verband hebben met minder depressieve symptomen en meer zelfvertrouwen van 
mbo-studenten.  

• Ook wordt geadviseerd het sedentair gedrag te verminderen of op te breken, omdat 
meer zitten gepaard ging met een lager zelfvertrouwen. Daarnaast zijn er 
voorzichtige aanwijzingen dat er ook een verband is met meer depressieve 
symptomen. 

• Er moet experimenteel onderzoek opgezet worden naar het causaal effect van 
verschillende beweeggedragingen op het mentaal welbevinden van de mbo-student. 

  
CONCLUSIE  
Er is een significante negatieve associatie tussen lichte fysieke activiteit en depressieve 
symptomen en een significant positieve associatie tussen fysieke activiteit en 
zelfvertrouwen. Voor sedentair gedrag wordt alleen een significant negatieve associatie 
gevonden met zelfvertrouwen. Alle overige associaties tussen beweeggedrag en mentaal 
welbevinden maten zijn niet significant bij onze mbo-populatie, maar wijzen wel in dezelfde 
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richting. Meer lichte fysieke activiteit lijkt dus in verband te staan met het hebben van een 
beter mentaal welbevinden en minder sedentair gedrag met een beter zelfvertrouwen.  
 
 
Figuur 3 Verband tussen verschillende beweegactiviteiten en mentaal welbevinden 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: deze figuren zijn niet gecorrigeerd voor BMI, geslacht, leeftijd, en aandoeningen die invloed kunnen 
hebben op fysieke activiteit.
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HOOFDSTUK 5: HET EFFECT VAN BEWEEGBREAKS OP DE COGNITIEVE PRESTATIES VAN MBO-
STUDENTEN 
 
INLEIDING  
In eerder onderzoek is gesuggereerd dat het onderbreken van de les het cognitief 
functioneren kan verbeteren (Ashley & Pearson, 2012; Little, Zhang, & Wright, 2017). Ook is 
gesuggereerd dat naast cognitieve functies in het algemeen, specifiek executief 
functioneren verbetert door de les te onderbreken (Sun et al., 2017). Daarnaast zijn er 
onderzoeken waarin gesuggereerd wordt dat niet alleen het onderbreken van de les, maar 
juist het onderbreken van de les door beweegbreaks het executief functioneren verbetert 
(Booth, Chesham, Brooks, Gorely, & Moran, 2020; Graham, Bremer, Fenesi, & Cairney, 
2021; Janssen et al., 2014; Layne, Yli-Piipari, & Knox, 2021; Muñoz-Parreño, Belando-
Pedreño, Manzano-Sánchez, & Valero-Valenzuela, 2021).   

In diverse studies werd een positief effect gevonden van een kortdurende 
beweegbreak op executieve functies (Booth et al., 2020; Byun et al., 2014; Graham et al., 
2021; Janssen et al., 2014). Ook zijn positieve effecten gevonden van langer durende 
experimenten met beweegbreaks tijdens de les op executieve functies, respectievelijk vier 
weken (Layne et al., 2021), waarbij deelnemers meerdere keren per dag kortdurend 
bewogen en 17 weken waarin dagelijks drie tot vijf keren beweegbreaks werden ingelast 
van 5-10 minuten (Muñoz-Parreño et al., 2021).  

Echter, er zijn ook studies waarin geen effect werd gevonden van beweegbreaks op 
de executieve functies. Een eenmalige beweegbreak van 12 minuten had geen effect op 
verwerkingssnelheid en selectieve aandacht bij kinderen van 10-13 jaar (van den Berg et al., 
2016). Ook een 30 minuten durende lichte fietsoefening tussen twee tests voor 
werkgeheugen door had geen effect op werkgeheugen bij adolescenten en 
jongvolwassenen (Lindheimer, O’Connor, McCully, & Dishman, 2017). Verder vonden ook 
Wilson en collega’s geen effect bij een vier weken durend programma met beweegbreaks 
van tien minuten in de vorm van energizers buiten het klaslokaal bij kinderen van 11 jaar 
(Wilson, Olds, Lushington, Petkov, & Dollman, 2016). 

Er zijn geen studies gedaan naar het effect van een beweegbreak vergeleken met 
een break zonder bewegen bij mbo-studenten. Dit is opmerkelijk, aangezien van mbo-
studenten bekend is dat zij over het algemeen veel zitten (Rijpstra & Bernaards, 2011), een 
groot deel van de adolescentenpopulatie uitmaken (CBS, 2013) en tot een leeftijdscategorie 
behoren die mogelijk sensitief is voor interventies, omdat hun brein nog in ontwikkeling is 
(Crone & Dahl, 2012; Gogtay et al., 2004; Lenroot & Giedd, 2006). Daarom was het doel van 
de huidige studie het effect te onderzoeken van een beweegbreak van vijf minuten stevig 
wandelen of 10 minuten stevig wandelen vergeleken met zitten op de executieve functies 
van mbo-studenten.   

 
OPZET  
Aan dit gecontroleerde experiment namen 123 eerstejaars mbo-studenten (16-21 jaar) van 
niveau 4 van de studierichtingen toerisme, jeugdzorg en onderwijsassistent van twee mbo-
scholen in het midden van Nederland deel. De studenten werden ad random toegewezen 
aan één van de drie groepen: 1) een beweegbreak van vijf minuten stevig wandelen, 2) een 
beweegbreak van tien minuten stevig wandelen, 3) een zittende controlegroep. De 
studenten maakten de d2test of Attention voor concentratieprestatie, verwerkingssnelheid 
en nauwkeurigheid, de Symbol Digit Modalities test voor verwerkingssnelheid, en de Digit 



 21 

Span Forward voor het werkgeheugen en de Digit Span Backward voor bijwerken van het 
werkgeheugen. Na de verdeling in groepen maakten de studenten de tests, waarna de 
eerste groep ging wandelen met hun eigen docent, waarbij het wandeltempo ongeveer vijf 
km/uur was. Na vijf minuten ging de 2e groep wandelen met de onderzoeker. De 3e groep 
bleef achter met een assistent en keek een rustig filmpje. Na terugkeer van de 
wandelgroepen maakten de studenten nog een keer dezelfde tests, waarbij andere versies 
werden gebruikt.     
 
RESULTATEN EN INTERPRETATIE  
Van de 123 studenten die meededen, werden vier studenten uitgesloten van analyse. Drie 
deelnemers volgden de instructies niet goed op (gingen bijvoorbeeld naar het toilet tijdens 
het wandelen). Van één student liet de docent weten dat ze leerproblemen had, ook hij/zij 
werd uitgesloten van analyse. Uiteindelijk werden 119 studenten meegenomen in de 
analyse. Deze groep bestond uit 11 jongens en 108 meisjes met een gemiddelde leeftijd van 
17.8 jaar. Figuur 4 (zie volgende pagina) toont per uitkomstmaat de verschillen in voor- en 
nametingen naar conditie.  

Uit de statistische analyses kwam naar voren dat er geen effect was van een 
beweegbreak van vijf of tien minuten stevig wandelen op het executief functioneren. 
Verder waren de resultaten van de voormetingen significant, wat inhoudt dat studenten die 
beter scoorden op de voormetingen, ook beter scoorden op de nametingen. Bij de test voor 
bijwerken van het werkgeheugen was ook leeftijd significant, oftewel, oudere studenten 
scoorden beter op deze test dan jongere studenten.  
 In andere studies komt geen eenduidig beeld naar voren met betrekking tot het 
effect van een kortdurende beweegbreak in de klas op executief functioneren. Egger en 
collega’s vonden een significant effect op wisselen tussen taken bij kinderen bij een 
combinatie van een cognitief veeleisende en een aerobe beweegbreak terwijl geen effect 
werd gevonden bij een beweegbreak waarbij niet nagedacht hoefde te worden (Egger, 
Benzing, Conzelmann, & Schmidt, 2019). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat cognitief 
veeleisende vormen van fysieke activiteit kunnen leiden tot pre-activering van delen van de 
hersenen die verantwoordelijk zijn voor het bemiddelen van functies zoals aandacht 
(Janssen et al., 2014). Stevig wandelen zoals in de huidige studie is gedaan, is enkel een 
aerobe activiteit.  

Verder is het, alhoewel is aangetoond dat matig intensieve fysieke activiteit, 
waaronder stevig wandelen, hersenactiviteit stimuleert (Barenberg, Berse, & Dutke, 2011),  
mogelijk dat de lengte of de intensiteit van de beweegbreaks zoals uitgevoerd in de huidige 
studie niet genoeg waren om effect te hebben op het executief functioneren van mbo-
studenten.  

 
AANBEVELINGEN 

• Onderzoek de minimale duur en intensiteit van een beweegbreak/interventie die 
een effect heeft op de executieve functies van mbo-studenten 

• Integreer beweegbreaks in het curriculum, aangezien aangetoond is dat het 
regelmatig onderbreken van zitten goed is voor de gezondheid en gunstig voor de 
gewichtsbeheersing. Er zijn geen gunstige effecten op de executieve functies 
gevonden, maar zeker ook geen nadelige effecten.  
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CONCLUSIE 
Er is geen effect van een beweegbreak van vijf of tien minuten stevig wandelen op het 
executief functioneren van mbo-studenten.  
 
 
Figuur 4 Scores (gemiddelde en standaarddeviatie) op executief functioneren naar conditie 
 

  

   

  
 
NB: De scores voor alle uitkomstmaten zijn de verschillen tussen de scores van de voor- en nametingen 
aangegeven in gemiddelde en positive standaarddeviatie. Bij nauwkeurigheid betreft het de verschillen in 
foutpercentage. Significante verschillen zijn aangegeven met lijnen tussen de betreffende condities. 
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HOOFDSTUK 6: HET EFFECT VAN STAAND ONDERWIJS OP DE EXECUTIEVE FUNCTIES VAN MBO-
STUDENTEN  
Gebaseerd op Luteijn, P. J., van der Wurff, I. S. M., Singh, A. S., Savelberg, H. H. C. M., & de Groot, R. H. M. 
(2022). The Acute Effects of Standing on Executive Functioning in Vocational Education and Training Students : 
The Phit2Learn Study. Frontiers in Psyc, 13(March), 1–10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.810007 

INLEIDING  
Studenten zitten een groot deel van hun schooldag (Kariippanon, Cliff, Okely, & Parrish, 
2019). Echter, veel zitten, met name langdurig zitten zonder onderbreking is niet goed voor 
de gezondheid (Biddle et al., 2019; van den Berg et al., 2016). Het opbreken van zitten lijkt 
positieve effecten te hebben op de executieve functies (Mazzoli et al., 2019; Mullane, 
Buman, Zeigler, Crespo, & Gaesser, 2017; Rosenbaum, Mama, & Algom, 2017). Lichte 
fysieke activiteit, waar staan toe behoort, zorgt voor meer bloedcirculatie naar de hersenen, 
toegenomen insulinegevoeligheid (Duvivier et al., 2013, 2017) en toegenomen gevoeligheid 
voor transport van suikers over de hersenbarrière (Chandrasekaran, Pesola, Rao, & 
Arumugam, 2021). Deze mechanismen zijn positief gerelateerd aan executief functioneren 
(Gonzales et al., 2010; Guiney, Lucas, Cotter, & Machado, 2015). Ook leidt staan tot een 
verhoogde hartslag (Ebara et al., 2008), wat wijst op een hogere ‘arousal’ (staat van 
alertheid). Die verhoogde ‘arousal’ is geassocieerd met meer aandachtscontrole (Byun et al., 
2014).  
 Bij de meeste jongeren neemt het zitgedrag toe gedurende de adolescentie, oftewel 
de gemiddelde zittijd en het aandeel langdurig zitten zonder onderbreking is bij oudere 
adolescenten hoger dan bij jongere adolescenten. Dit kan maar gedeeltelijk worden 
verklaard door de lagere hoeveelheid gymlessen bij de oudere adolescenten vergeleken met 
de jongere adolescenten (Mooses et al., 2017). De schoolomgeving speelt een belangrijke 
rol in het zit- en beweeggedrag van studenten. De school kan zit- en beweeggedrag 
beïnvloeden door bijvoorbeeld zit-stabureaus beschikbaar te stellen, door docenten hun 
leerlingen aan te laten moedigen om te bewegen. Verder blijkt de attitude in het algemeen 
van de docent ten opzichte van lichaamsbeweging een medebepaler van het zit- en 
beweeggedrag van jongeren (Morton, Atkin, Corder, Suhrcke, & van Sluijs, 2016).  
 Een relatief groot aandeel van de adolescenten volgt mbo-onderwijs (CBS, 2013). 
Van hen is bekend dat ze gemiddeld meer zitten dan scholieren en studenten van dezelfde 
leeftijd op andere niveaus (Claire Bernaards, 2013). Daarom was het doel van deze studie te 
onderzoeken wat het effect is van kortdurend staan op het executief functioneren van 
mbo-studenten. 
  
OPZET 
De studie was een randomized-controlled trial met een cross-over design. Bij deze studie 
waren 165 mbo-studenten, bestaande uit 106 jongens en 57 meisjes betrokken met een 
gemiddelde leeftijd van 18,5 jaar. Zij volgden de studierichtingen kinderopvang, jeugdzorg 
en onderwijsassistent op niveau 2 tot en met 4. Alle studenten begonnen het experiment 
zittend achter hun bureau. Ze kregen 15 minuten les en maakten daarna gedurende 25 
minuten tests waarmee executief functioneren werd gemeten (voormeting). Deze tests 
waren de Letter Memory test voor bijwerken van werkgeheugen, en de Color Shape test 
voor shifting en inhibitie. Daarna ging de helft van de studenten staan (willekeurig 
toegewezen) en de andere helft van de studenten bleef zitten. De les werd gedurende 15 
minuten vervolgd en er werd opnieuw gedurende 25 minuten het executief functioneren 
gemeten (nameting). Eén week later werd deze opzet herhaald, waarbij de studenten van 
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conditie wisselden, oftewel, studenten die de week daarvoor waren gaan staan bleven deze 
week zitten, en omgekeerd.  
 
RESULTATEN EN INTERPRETATIE  
Zoals zichtbaar is in figuur 5 heeft staan ten opzichte van zitten geen effect op het executief 
functioneren van mbo-studenten. De prestatie op geen enkele executieve functie taak 
(werkgeheugen, shifting of inhibitie) werd beïnvloed door 40 minuten staan. 
 
Figuur 5 Gemiddelde scores en standaarddeviaties van de scores op de tests voor executieve 
functies naar conditie 
 

 
 
 
Een mogelijke verklaring voor het gegeven dat in de huidige studie geen effect is gevonden 
van kortdurend staan op de executieve functies van mbo-studenten is dat de 
neurocognitieve voordelen van staan, die verantwoordelijk zijn voor de executieve functies 
(Duvivier et al., 2013, 2017) pas optreden na een langere periode, aangezien deze 
neurologische veranderingen mogelijk pas optreden na een langere duur van staan dan de 
studenten deden in de huidige studie. Eerdere studies naar het effect van kortdurend staan 
op executieve functies zijn voornamelijk uitgevoerd bij kinderen of volwassenen (Bantoft et 
al., 2016; Mullane et al., 2017; Penning et al., 2017; Rosenbaum et al., 2017; Schwartz et al., 
2018), dus het kan ook zo zijn dat de resultaten van de studies in kinderen en volwassenen 
niet te generaliseren zijn naar de populatie in de huidige studie.  
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AANBEVELINGEN 
• Hoewel in deze studie geen positieve effecten zijn aangetoond van kortdurend staan 

in de klas op het executief functioneren van mbo-studenten, zijn in deze en in 
andere studies ook geen nadelige effecten van kortdurend staan aangetoond op 
leren of het gedrag in de klas (Sherry, Pearson, & Clemes, 2016). Uit onderzoek blijkt 
dat regelmatig staan beter is voor de gezondheid dan langdurig zitten (Duvivier et 
al., 2013, 2017). Daarom is het aan te bevelen om het zitgedrag van mbo-studenten 
regelmatig te onderbreken, bijvoorbeeld door hen te laten staan in de klas.  

• Toekomstig onderzoek kan zich richten op een duur van staan die langer is dan in de 
huidige studie (40 minuten) is uitgevoerd.  

• Ook kunnen de effecten van intensievere vormen van lichaamsbeweging worden 
onderzocht, waarbij erop gelet moet worden dat de interventie haalbaar is in de 
mbo-setting. 

 
CONCLUSIE  
Staan gedurende 40 minuten genereert geen acuut effect op het executief functioneren 
van mbo-studenten.  
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HOOFDSTUK 7: HET EFFECT VAN STAAND ONDERWIJS OP DE CREATIVITEIT VAN MBO-STUDENTEN 
Gebaseerd op Luteijn, P. J., van der Wurff, I. S. M., van Tuijl, P.,  Singh, A. S., Savelberg, H. H. C. M., & de Groot, 
R. H. M (submitted). The Effect of Standing versus Sitting on creativity in Vocational Education and Training 
Students: The Phit2Learn study. 

INLEIDING 
Lichaamsbeweging is goed voor de fysieke en mentale gezondheid (Hoare, Milton, Foster, & 
Allender, 2016; Wu et al., 2017). Er lijkt ook een verband te bestaan tussen 
lichaamsbeweging en cognitieve functies, zoals executieve functies, al is dat verband minder 
duidelijk (Chang, Labban, Gapin, & Etnier, 2012; Keeley & Fox, 2009; Ludyga, Gerber, Brand, 
Holsboer-Trachsler, & Pühse, 2016). Verder is er een positieve relatie tussen creativiteit en 
cognitieve functies (Nori, Signore, & Bonifacci, 2018). Er wordt dan ook gesuggereerd, dat 
ook creativiteit positief beïnvloed wordt door lichaamsbeweging (Blanchette, Ramocki, 
O’del, & Casey, 2005; Colzato, Szapora, Pannekoek, & Hommel, 2013; Oppezzo & Schwartz, 
2014). Creativiteit is belangrijk voor onder andere schoolprestaties (Gajda, 2016; Karwowski 
et al., 2020; Sternberg, 2003), succes op het werk (Newton & Newton, 2014) en het 
ontwikkelen van nieuwe ideeën (Robinson, 2001).  
 Er is weinig aandacht voor het bevorderen van creativiteit binnen de schoolsituatie 
(Lucas, Claxton, & Spencer, 2013), alhoewel veel onderwijsdeskundigen erkennen dat 
creativiteit belangrijk is voor school (Wagner, 2008). Daarom is het belangrijk om creativiteit 
op school te stimuleren (Saavedra & Opfer, 2012).  

In enkele studies is een significante? relatie gevonden tussen lichaamsbeweging, 
zoals stevig wandelen of fietsen, en creativiteit (Blanchette et al., 2005; Colzato et al., 2013; 
Steinberg, 1997). In één studie werd ook een significante? relatie gevonden tussen lichte 
intensieve lichaamsbeweging en creativiteit (Zhou, Zhang, Hommel, & Zhang, 2017). Echter 
er is ook een studie waar geen significante relatie tussen lichaamsbeweging en creativiteit 
werd gevonden (Finch, Tomiyama, & Ward, 2017).  

Doel van voorliggende studie was het effect van kortdurend staan, een lichte fysieke 
activiteit, in de klas op de creativiteit van mbo-studenten te onderzoeken.  

 
OPZET   
Aan de hand van een cross-over design zijn twee condities (staan versus zitten) met elkaar 
vergeleken. In totaal namen 192 eerstejaars mbo-studenten van de studierichtingen 
administratie, kapper en laboratoriumtechniek deel aan het onderzoek (zie tabel 2). Zij 
werden willekeurig verdeeld over twee groepen. Eén groep stond, de andere groep zat. 
Beide groepen kregen 15 minuten les van hun docent. Daarna maakten alle studenten twee 
creativiteitstests, de Guilford’s Alternative Uses test voor divergent denken en de Remote 
Associates Test voor convergent denken. Deze testafname duurde ongeveer 15 minuten. 
Hierna wisselden de studenten van conditie (d.w.z. de zittende studenten gingen staan en 
de staande studenten gingen zitten), waarna ze opnieuw 15 minuten les kregen en andere 
versies van dezelfde tests maakten.   
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Tabel 2 Kenmerken van de 192 Mbo-studenten  
 
 Totaal  Zitten-staan  Staan-zitten  
Leeftijd M (SD)  18.2 (1.7) 18.5 (2.0)  18.0 (1.5)  
                                             Ontbrekend (N) 6 3  3  
Geslacht (N, %) M  75 (39) 38 (19) 37 (19) 
                                               F  117 (61) 57 (30) 60 (31) 
Mbo niveau (N, %) 2  73 (38) 39 (20) 34 (18) 
                                               3  38 (20) 18 (9) 20 (10) 
                                               4  76 (40) 36 (19) 40 (20) 
 Ontbrekend 5 (3) 2 (1) 3 ((2) 
Moedertaal (N, %)                                         Nederlands 130 (67) 63 (33) 67 (35) 
 Anders  56 (29) 28 (15) 28 (15) 
 Ontbrekend  6 (4) 4 (2) 2 (1) 
NB: M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie ; Zitten-staan: zitten, gevolgd door staan, Staan-zitten: staan, 
gevolgd door zitten.  
 
RESULTATEN EN INTERPRETATIE  
Figuur 6 geeft een overzicht van de gemiddelde scores van de studenten op de tests. Staan 
had geen effect op divergent denken, noch op convergent denken. Wel werd een verband 
gevonden tussen mbo-niveau en de scores op de beide tests, studenten met een hoger 
mbo-niveau scoorden hoger op convergent en divergent denken. Daarnaast was het 
moment van testen significant, oftewel de studenten presteerden beter bij de eerste keer 
dat de divergent denken test werd afgenomen dan bij de tweede keer. Bij de convergent 
denken test was dit net andersom. Er werd beter gescoord bij de tweede testafname dan bij 
de eerste. 
 
Figuur 6 Gemiddelde scores en standaarddeviatie op de Guilford’s Alternative Uses Test 
(GAU) en de Remote Associates Test (RAT) 
 

 
 
NB: GAU = Guilford’s Alternate Uses test; RAT = Remote Associates Test.  
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De bevindingen van de huidige studie bij mbo-studenten komen overeen met een studie 
waarin universiteitsstudenten twee creativiteitstests maakten terwijl ze zaten of stonden 
(Finch et al., 2017). Ook in deze studie werd geen significant effect gevonden van zitten op 
creativiteit. In een andere studie, uitgevoerd bij universiteitsstudenten (± 21 jaar) van Zhou 
en collega’s (2017) werd echter wel een effect gevonden van staan op creativiteit (Zhou et 
al., 2017). Een verklaring voor de gevonden verschillen kan zijn dat bij de studie van Finch et 
al., net zoals bij de huidige studie, de deelnemers hun antwoorden op moesten schrijven, 
terwijl de deelnemers aan het onderzoek van Zhou et al. de antwoorden hardop uitspraken. 
Ten tweede, de studie van Zhou et al. is in China uitgevoerd en de studie van Finch et al. en 
de huidige studie zijn respectievelijk in de Verenigde Staten en in Nederland uitgevoerd. Ten 
derde, de deelnemers in de studies van Finch et al. en die van Zhou et al. waren 
universiteitsstudenten van ongeveer 21 jaar, in de huidige studie werd het onderzoek 
uitgevoerd onder mbo-studenten van ongeveer 18 jaar. 
 
AANBEVELINGEN 

• Toekomstig onderzoek kan zich richten op een langere duur (> 30 minuten) van 
staan dan uitgevoerd in de huidige studie.  

• Ook kan worden onderzocht of een intensievere vorm van lichaamsbeweging een 
effect heeft op de creativiteit van mbo-studenten. 

• Alhoewel er geen positief effect gemeten is van staan op creativiteit, is er ook geen 
nadelig effect gemeten. Aangezien mbo-studenten in het algemeen veel zitten 
(Borraccino et al., 2016; Sigmund et al., 2018), en het bekend is dat het gezonder is 
het zitten regelmatig te onderbreken (Biddle et al., 2019; van der Berg et al., 2019), 
is het aan te bevelen om te staan tijdens de les te stimuleren bij mbo-studenten.  

 
CONCLUSIE  
Er kan worden geconcludeerd dat 30 minuten staan geen effect heeft op de creativiteit van 
mbo-studenten.  
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HOOFDSTUK 8: DE BELEVING VAN DE IMPLEMENTATIE VAN ZIT- STABUREAUS IN HET MBO- 
ONDERWIJS 
Gebaseerd op Kirschner, M., Golsteijn, R. H., Sijben, S. M., Singh, A. S., Savelberg, H. H., & de Groot, R. H. 
(2021). A Qualitative Study of the Feasibility and Acceptability of Implementing ‘Sit-To-Stand’Desks in 
Vocational Education and Training. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(3), 
849. 

INLEIDING 
Er is toenemend bewijs dat teveel zitten ongezond is: zitten wordt tegenwoordig ook wel 
het nieuwe roken genoemd. Veel zitten kan bij jongeren leiden tot een verhoogde kans op 
hart- en vaatziekten, verminderde conditie, verhoogde kans op depressie, lagere 
eigenwaarde, zelfvertrouwen en gedragsproblemen (Tremblay et al., 2011). Daarnaast lijkt 
zitgedrag een negatieve invloed te hebben op cognitie en schoolprestatie (Aadland et al., 
2017; López-Vicente et al., 2017; Mazzoli et al., 2019). 
 In Nederland zitten jongeren (12-18 jaar) gemiddeld 9.6 uur per dag (RIVM, 2018). 
Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt doordat studenten op school veel zitten (RIVM, 
n.d.). Dit komt omdat zittend les krijgen de norm is. Eén manier waarop zitgedrag op school 
verminderd kan worden is door traditionele bureaus te vervangen door zit-sta bureaus. 
Maar voordat zit-sta bureaus geïmplementeerd kunnen worden, is het belangrijk te weten 
wat mbo-studenten nodig hebben om daadwerkelijk gebruik te maken van dit soort 
bureaus.  
 Onderzoek van Rijpstra en Bernaards (2011) laat zien dat 80% van de mbo-studenten 
een ongezonde zittende leefstijl heeft en dus kan de mbo-student veel winnen bij het 
opbreken van dit zitgedrag. Ondanks dat het opbreken van zitgedrag allerlei voordelen met 
zich meebrengt, is in het mbo-onderwijs nog geen onderzoek gedaan naar de haalbaarheid 
van de implementatie van zit-sta bureaus in de klas, terwijl dit in het primair, secundair en 
hoger tertiair onderwijs wel het geval is en de studenten in deze populatie positief zijn over 
het gebruik van dergelijke bureaus. Omdat er nog geen onderzoek is gedaan binnen de 
mbo-populatie naar het gebruik van zit-sta bureaus was het doel van voorliggend onderzoek  
(Kirschner, Golsteijn, Sijben, Singh, Savelberg, & De Groot, 2021) te inventariseren of MBO 
studenten willen staan tijdens de les en hoe staan tussen de les door hen wordt ervaren.  

 

OPZET 
Om zoveel mogelijk informatie te krijgen over factoren die eventueel van invloed zijn op het 
wel of niet gebruiken van zit-sta bureaus hebben, zijn mbo-studenten bevraagd aan de hand 
van focusgroep interviews. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij twee klassen uiterlijke 
verzorging op een mbo-instelling in het midden van Nederland. Deze twee klassen hebben 
gedurende één blok van drie weken gebruik gemaakt van zit-sta bureaus. Tijdens dit blok 
zijn in twee klaslokalen alle traditionele bureaus vervangen door zit-sta bureaus die in 
hoogte versteld konden worden met een hendel. De klassen hebben vervolgens alle 
theoretische lessen gevolgd in deze lokalen en mochten de bureaus naar eigen goeddunken 
onbeperkt in hoogte verstellen. Na drie weken konden studenten aangeven of ze mee 
wilden doen aan focusgroep interviews, waarin zij gevraagd werden naar hun ervaringen 
met de zit-sta bureaus.  
 Aan de focusgroep interviews namen 33 studenten deel, waarvan 32 meisjes en één 
jongen met een gemiddelde leeftijd van 17.3 jaar oud. In interviews van maximaal één uur 
werden vier hoofdthema’s uitgevraagd. De interviews werden vervolgens getranscribeerd 
en deze transcripties werden daarna door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar 
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ingedeeld in verschillende categorieën. Hier bij werd gebruik gemaakt van een codeerboom 
(zie figuur 7).  
 
Figuur 7 Codeerboom 
 

 

 
RESULTATEN 
1. Waarom hebben studenten wel of niet gestaan aan de bureaus? 
Als eerste werd aan studenten gevraagd of zij gebruik hadden gemaakt van de zit-sta 
bureaus (tabel 3). Hoewel studenten aangaven het moeilijk te vinden uit zichzelf achter de 
bureaus te gaan staan, deden zij dit wel wanneer docenten dit aan hen vroegen. Uiteindelijk 
heeft bijna iedereen ten minste één keer gebruikgemaakt van de sta-functie van het bureau. 
Studenten gaven ook aan dat het staan bij sommige lestaken een fijne bijkomstigheid was. 
Wanneer de hele klas zat, konden zij staand achter de veiligheid van hun bureau een 
onderwerp presenteren.  
 Een door studenten genoemde reden om niet achter hun bureau te gaan staan was 
dat zij zich in de ochtend nog niet fit genoeg voelden om te gaan staan. Daarnaast gaven 
veel studenten aan te vergeten dat staan tot de mogelijkheden behoorde. Studenten 
hebben namelijk van jongs af aan geleerd dat je hoort te zitten in de les. Het is dus 
belangrijk dat studenten worden geholpen bij het aanleren van de nieuwe gewoonte om 
staand aan de les mee te doen.  
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Tabel 3 Samenvatting resultaten thema 1: Heb je wel of niet aan de zit-sta bureaus gestaan 
en waarom wel of niet? 

Ja, met reden 

Instructievormafhankelijk Docenten instrueerden en motiveerden om te 
staan 

Lesafhankelijk Voor bepaalde lessen was het praktisch om te 
staan 

Vanwege het deel van de dag niet genoemd 

Ja/nee, zonder reden  Uitgeprobeerd Staande positie uitgeprobeerd 
Helemaal niet gebruikt Niet gestaan achter bureau 

Nee, met reden  
Instructievormafhankelijk Instructie gaf een tegengestelde respons, niet 

staan 
Lesafhankelijk Voor sommige lessen was staan niet praktisch 
Vanwege het deel van de dag Te vroeg op de dag om te staan 

 

2. Wat zijn volgens de studenten redenen om wel of niet te staan achter hun bureau? 
Mbo-studenten konden verschillende redenen bedenken om wel, maar ook om niet te staan 
achter hun bureau (tabel 4). Studenten denken dat staan je alertheid en postuur verbetert 
en een gevoel geeft van autonomie wanneer je zelf mag bepalen wanneer je gaat staan. 
Daarnaast had het bureau een toegevoegde waarde bij sommige vakken of lesvormen, 
bijvoorbeeld bij het geven van presentaties voor Nederlands of burgerschap of bij het doen 
van ‘Kahoot©’ (een leerspel) met de hele klas.  
 Redenen om niet te gaan staan waren onder andere het storen van klasgenoten, 
spier- en gewrichtspijn, bang zijn om in het middelpunt van de aandacht te staan, doordat je 
de enige bent die staat en dus niet aan de ‘zit-norm’ meedoet. Ook waren studenten zich 
bewust dat zij het zicht van andere studenten konden blokkeren door te staan.  
 
Tabel 4  Samenvatting resultaten thema 2: Wat zijn redenen om wel of niet te staan achter 
het bureau? 

Stimulerende redenen 

Cognitief Meer alertheid en verbeterde taakgerichte aandacht 
Fysiek Verbetering van lichaamshouding/postuur 
Psychologisch Gevoel van autonomie en veiligheid 
Praktisch  Promoot communicatie en presentatie 

Belemmerende 
redenen 

Cognitief Leidt andere studenten af  
Fysiek Ongemak in gewrichten en/of spieren, vermoeiend 

Psychologisch Bang om het middelpunt te zijn, niet conformeren naar 
groepsnormen  

Praktisch Het zicht van medestudenten blokkeren  
 

3. Wat ervoeren studenten wanneer zij stonden achter het zit-sta bureau? 
Wanneer studenten gevraagd werden wat hun ervaringen waren bij het gebruik van de 
bureaus (tabel 5), gaven sommige studenten aan geen verschil te merken. Andere 
studenten deelden zowel positieve als negatieve ervaringen. Veel van deze ervaringen 
kwamen overeen met mogelijke redenen om wel of niet te gaan staan. Zo vonden 
studenten het prettig dat de bureaus verstelbaar waren, zodat het bureau ook in zithouding 
versteld kon worden voor een goed passende zithouding. Ook voelde het goed om te staan. 



 32 

Studenten vonden het echter moeilijk onder woorden te brengen wat zij er fijn aan vonden. 
Daarnaast was het staan een toevoeging voor sommige lesvormen.  
 Studenten merkten dat staan achter het bureau kon leiden tot verlies van 
concentratie en focus, zij kregen last van hun voeten en benen en voelden zich het 
middelpunt van de aandacht. Een reden dat studenten de bureaus als storend ervoeren was 
dat wanneer een student in de klas zijn/haar bureau omhoog deed, dit de aandacht trok van 
klasgenoten. Aangezien dit soort bureaus nog nooit eerder in de klas waren gebruikt, zou 
herhaaldelijk gebruik kunnen zorgen voor gewenning en dus minder afleiding. Daarnaast is 
het mogelijk dat meer staan achter de bureaus kan leiden tot dat sterkere spieren, 
waardoor staan minder als last ervaren zou kunnen worden. Docenten kunnen hierbij 
helpen door de bureaus bijvoorbeeld in hun instructievorm te gebruiken, waardoor 
individuele studenten ook niet in het middelpunt van de aandacht staan. Ook vonden 
studenten het gebruik van de bureaus moeilijk omdat de tafels als erg onstabiel werden 
ervaren. Studenten waren bang dat hun laptop er eventueel af zou kunnen vallen.  
 
Tabel 5 Samenvatting resultaten thema 3: Wat ervoer je wanneer je achter het bureau 
stond? 

Positieve ervaringen 

Cognitief Niet genoemd 

Fysiek Aanpassen van de hoogte is fijn voor het postuur wanneer ze 
zaten 

Psychologisch Gaf een fijn gevoel 
Praktisch  Dat de mogelijkheid er is om de hoogte te verstellen 

Neutraal  Geen 
verandering Geen verschil tussen zittend of staand lessen volgen 

Negatieve ervaringen 

Cognitief Verlies van focus en concentratie  
Fysiek Ongemak in voeten en benen 

Psychologisch Niet conformeren naar groepsnorm, angst om het middelpunt 
te zijn 

Praktisch Rommelig lokaal en onstabiele/onpraktische tafels 
 

4. Wat vonden de studenten zelf dat ze nodig hadden om te gaan staan in de klas  
Naast het delen van ervaringen omtrent het gebruik van zit-sta bureaus, wilden wij ook 
graag weten wat studenten dachten nodig te hebben om daadwerkelijk te staan achter de 
bureaus (Tabel 6). Studenten gaven aan dat docenten hier een leidende rol zouden moeten 
hebben, het zou helpen als docenten studenten motiveren en aanmoedigen te staan achter 
de bureaus. Daarnaast gaven studenten aan dat het kan helpen als er een bepaalde 
structuur in het staand volgen van onderwijs komt. Dus bijvoorbeeld staand beginnen met 
de les, of staan gedurende instructies. Ook is het belangrijk dat rekening wordt gehouden 
met de klasindeling, zodat iedereen de docent kan zien als er studenten staan. Studenten 
gaven aan dat het belangrijk is bureaus aan te schaffen die voldoen aan hun eisen. Hier 
kunnen scholen rekening mee houden in de aanschaf van zit-sta bureaus.  
 



 33 

Tabel 6 Samenvatting resultaten thema 4: Wat heb je nodig om meer achter de bureaus te 
gaan staan? 

Instructievorm 
afhankelijk 

Steun, in de vorm van instructies is hiervoor nodig. Dit kan bij een specifieke taak 
of onderdeel van de les (wanneer lesmateriaal wordt uitgelegd), of gewoon een 
aantal minuten op een specifiek moment in de les (begin, midden of eind van de 
les) 

Klasopstelling Plaatsen van de bureaus (u-setup versus klassikale setup, sta-bureaus achterin de 
klas). Alle bureaus al in sta-stand zetten voordat studenten de klas binnenkomen.  

Praktisch Bureaus moeten makkelijk in gebruik zijn en stevig aanvoelen 
Beloning  Compensatie voor staan door de lessen te verkorten  

 

AANBEVELINGEN 
• Mbo-studenten zelf staan positief tegenover het gebruik van zit-sta bureaus in de 

klas. 
• Schoolbesturen en docenten spelen een cruciale rol bij succesvolle implementatie 

van zit-sta bureaus in de klas. 
• De effectiviteit van het gebruik van zit-stabureaus op de gezondheid, het mentaal 

welbevinden, de cognitieve prestaties en de leerprestaties dient onderzocht te 
worden.  

 
CONCLUSIE 
Over het algemeen lijken mbo-studenten een positieve attitude te hebben tegenover zit-
sta bureaus. Deze positieve attitude alleen is echter niet voldoende om daadwerkelijk te 
gaan staan achter de bureaus tijdens de les. Dit onderzoek laat zien dat docenten een 
centrale rol spelen in het succesvol implementeren van zit-sta bureaus. Volgens de 
studenten moeten docenten hen actief motiveren en stimuleren te gaan staan. Het is dus 
belangrijk dat docenten op de hoogte zijn van het belang van hun rol bij het aanleren van 
nieuw gedrag in het klaslokaal en dat zij zich bewust zijn van de voordelen van het opbreken 
van zitgedrag.  Daarnaast zal implementatie makkelijker zijn als bureaus stabiel en 
eenvoudig in gebruik zijn. Het is echter wel belangrijk om te benoemen dat dit onderzoek is 
gedaan bij één specifieke subgroep binnen het mbo en dat voorzichtig omgegaan moet 
worden met het generaliseren van de resultaten naar de hele mbo-populatie.  
 Om implementatie van zit-sta bureaus te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk 
dat schoolbesturen en docenten actief betrokken worden bij de implementatie, zodat zij 
studenten kunnen stimuleren en motiveren om te staan achter zit-sta bureaus en daarmee 
een actieve leefstijl promoten.  
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HOOFDSTUK 9: LITERATUURONDERZOEK NAAR HET EFFECT VAN LICHTE FYSIEKE ACTIVITEIT OP 
COGNITIE EN LEERPRESTATIES  
Gebaseerd op Chim, H. Q., Gijselaers, H. J. M., de Groot, R. H. M.,  Van Gerven, P. W. Moude Egbrink, M. G. A., 
& Savelberg, H. H. C. M. (2021)The effects of light physical activity on learning in adolescents: A systematic 
review”. Review of Sport and Exercise Psychology. 

INLEIDING 
Studenten brengen veel tijd zittend door (Buckworth & Nigg, 2010; Guthold et al., 2010), 
wat nadelig kan zijn voor hun gezondheid en welzijn (Rezende et al., 2014; Tremblay et al., 
2011). Lichte fysieke activiteit wordt in klaslokalen ingezet om zitgedrag te onderbreken, 
bijvoorbeeld door het gebruik van sta- en fietsbureaus (Freeze, 2016; Wallace, 2015). 
Hoewel gunstige associaties van lichte fysieke activiteit interventies zijn gerapporteerd voor 
de fysieke gezondheid (Butte et al., 2007; Carson et al., 2013), bestaat er geen consensus 
over de vraag of lichte fysieke activiteit het leren kan beïnvloeden. 
 Er zijn verschillende theorieën beschikbaar waardoor lichte fysieke activiteit een 
mogelijk effect heeft op leren. Van acute lichte fysieke activiteit (lichte fysieke activiteit die 
onmiddellijk en eenmalig wordt uitgevoerd) wordt bijvoorbeeld gedacht dat het de 
cognitieve prestaties verbetert, doordat er meer (zuurstofrijk) bloed naar de hersenen gaat, 
en meer zuurstof beschikbaar komt in bepaalde hersengebieden waaronder in de 
prefrontale cortex (Giles et al., 2014; Holtzer et al., 2011; Timinkul et al., 2008). De 
prefrontale cortex speelt een belangrijke rol bij de cognitieve functies (Basso & Suzuki, 
2017; Koechlin et al., 2003; Royall et al., 2002). Er is ook gerapporteerd dat acuut lichte 
fysieke activiteit het arousal-niveau verhoogt (Byun et al., 2014), wat de opslag en het 
ophalen van informatie beïnvloedt (Eysenck, 1976; Kaplan et al., 1968; Kleinsmith & Kaplan, 
1963; Quas & Lench, 2007). Verhoogde arousal blijkt ook te leiden tot uitgebreidere 
informatie-uitwisseling in groepen (Knight & Baer, 2014), wat van invloed kan zijn op sociaal 
geconstrueerd leren (Vygotsky, 1965).  
 De effecten van lichte fysieke activiteit kunnen anders zijn voor chronische lichte 
fysieke activiteit, die herhaaldelijk wordt uitgevoerd over een langere termijn, zoals een 
paar weken, maanden, of zelfs jaren. Er wordt gesuggereerd dat chronische lichte fysieke 
activiteit het leren beïnvloedt door het stimuleren van neuroplasticiteit, gemoduleerd door 
neurotransmitters (Barenberg et al., 2011). 
 Afgezien van de acute en chronische duur, kunnen de effecten van lichte fysieke 
activiteit op het leren verschillen afhankelijk van de vraag of lichte fysieke activiteit 
gelijktijdig met het leren (d.w.z. on-task), of vóór het leren (d.w.z. off-task) wordt 
uitgevoerd. Verschillende theorieën, zoals de transiënte hypofrontaliteitshypothese 
(Dietrich, 2006), het capaciteitsdelingsmodel (Kahneman, 1973), en het centrale 
capaciteitsdelingsmodel (Tombu & Jolicoeur, 2003), stellen dat de hersenen beperkte 
metabolische bronnen hebben, dus wanneer lichte fysieke activiteit wordt uitgevoerd 
tijdens het leren (d.w.z. on-task), zou ook een verslechtering van de leerprestatie kunnen 
worden verwacht. 
 Het doel van dit systematische literatuuronderzoek was te onderzoeken of lichte 
fysieke activiteit interventies vergeleken met zitgedrag andere effecten hadden op het 
leren van adolescenten. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen acute of chronische 
lichte fysieke activiteit interventies en on-task en off-task lichte fysieke activiteit 
interventies. 
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OPZET 
Aan de hand van een systematisch literatuuronderzoek is onderzocht wat bekend is over 
het effect van lichte fysieke activiteit op leren bij adolescenten. Er is bewust gekozen voor 
adolescenten als doelgroep (10-25 jaar) omdat de adolescentie een zogenaamde sensitieve 
periode is. Dit is een periode waarin relatief veel hersenplasticiteit is, waardoor 
neurocognitieve rijping van hersengebieden, zoals de prefrontale cortex (Choudhury et al., 
2006; Crone & Dahl, 2012), kan worden beïnvloed door externe stimuli (Crews et al., 2007).  
 Geïncludeerd werden onderzoeken die de effecten van lichte fysieke activiteit 
interventies op het leren rapporteerden en een controleconditie hadden die bestond uit 
zitgedrag. Lichte fysieke activiteit was gedefinieerd als elke activiteit tussen zitgedrag en 
matig tot zware fysieke activiteit in. Staan behoort dus ook tot lichte fysieke activiteit.  
 De uitkomstmaat leren omvatte academische prestatie en hieraan gerelateerde 
cognitieve functies zoals geheugen, verwerkingssnelheid, aandacht en de executieve 
functies. 
 
RESULTATEN EN INTERPRETATIE 
Oorspronkelijk werden er 8121 studies gevonden die voldeden aan de zoekcriteria. Na het 
screenen van de artikelen bleven er 49 studies over die onderzocht hebben wat het effect 
was van lichte fysieke activiteit interventies ten opzichte van zitgedrag op leren. Vervolgens 
is een kwaliteitscontrole uitgevoerd op deze 49 studies. Meerdere studies hadden serieuze 
schendingen van de kwaliteitseisen, waardoor uiteindelijk slechts 34 studies met een laag 
risico op bias overbleven voor analyse en interpretatie. 
 Gezamenlijk hadden de geïncludeerde studies 1.643 deelnemers, met 
steekproefgroottes variërend tussen 10 en 117. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers 
per studie varieerde tussen 11 en 23 jaar. In geen enkele studie werd het volledige 
leeftijdsbereik van 10 tot 25 jaar bestudeerd. Slechts één studie was expliciet gericht op de 
vroege adolescentie (gemiddelde leeftijd 11 jaar). Alle andere studies richtten zich op 
midden- tot late adolescentie (gemiddelde leeftijd 14 tot 23 jaar). Alle studies maakten 
gebruik van acute interventies, met uitzondering van twee studies die gebruik maakten van 
chronische interventies: het gebruik van ergometers gedurende ongeveer 11 minuten/week 
gedurende acht weken (Liu et al., 2017) en ergometers met bureaus gedurende ten minste 
120 minuten/week gedurende 10 weken (Pilcher et al., 2017). 
 Van de 34 gevonden kwalitatief hoogwaardig genoeg studies rapporteerden 15 
studies positieve effecten, vier studies negatieve effecten, één studie rapporteerde 
positieve en negatieve effecten, terwijl de overige 14 studies geen significante effecten 
vonden. Desalniettemin wijst de 'zeer lage' kwaliteit van het bewijsmateriaal op geen 
duidelijke effecten van lichte fysieke activiteit interventies op het leren bij adolescenten. 
 
AANBEVELINGEN 

• De steekproefgroottes moeten voldoende groot zijn. 
• Bestudeer de volledige leeftijdsrange van de adolescentie, met name onderzoek in 

de vroege adolescentie is nu ondervertegenwoordigd. 
• Maak zorgvuldige keuzes met betrekking tot: timing van lichte fysieke activiteit 

interventie, timing van uitgestelde testen, duur en type van lichte fysieke activiteit, 
en soort de gebruikte uitkomstmaat/test. 
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• Ontwerp meer dosis-response studies, aangezien studies naar lichte fysieke activiteit 
intensiteit en de frequentie van de benodigde lichte fysieke activiteit interventie 
ontbreken. 

 
CONCLUSIE 
De meerderheid van de geïncludeerde studies in deze review vindt positieve of geen 
effecten van lichte fysieke activiteit interventies op het leren van adolescenten. Maar 
naast de discutabele effecten op leren, heeft lichte fysieke activiteit verschillende voordelen 
voor de lichamelijke gezondheid (Chastin et al., 2019; Füzéki et al., 2017). Ook is 
aangetoond dat de invoering van meer lichte fysieke activiteit in klaslokalen een hoge 
haalbaarheid en acceptatie heeft (Benzo et al., 2016; Sherry et al., 2016). Er is dus geen 
reden om af te zien van het invoeren van lichte fysieke activiteit interventies bij 
adolescenten. Dit suggereert dat het introduceren van meer lichte fysieke activiteit in de 
klaslokalen om langdurige zitgedrag te doorbreken gerechtvaardigd is ter bevordering van 
de lichamelijke gezondheid en daarnaast mogelijkerwijs het leren bevordert, maar verder 
onderzoek is nodig. 
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HOOFDSTUK 10: HET ONTWERPEN VAN FYSIEK ACTIVEREND ONDERWIJS: KANSEN EN VALKUILEN 
 
INLEIDING  
Regelmatig bewegen heeft belangrijke gezondheidsvoordelen (Alessa et al., 2017; Wu et al., 
2017). Daarnaast lijkt het erop dat er een positief effect is van lichaamsbeweging op 
cognitieve functies, waaronder executieve functies (Ludyga et al., 2016). Ook blijkt dat het 
onderbreken van langdurig zitten een positief effect heeft op executief functioneren 
(Rosenbaum et al., 2017), wat belangrijk is voor schoolprestaties (Dubuc, Aubertin-
Leheudre, & Karelis, 2020). Echter, veel jongeren bewegen te weinig, verder neemt 
gedurende de adolescentie de mate van beweging af en het zitgedrag toe (Dumith, Gigante, 
Domingues, & Kohl, 2011). Om beweging te stimuleren is de schoolomgeving een ideale 
plaats, omdat jongeren veel tijd doorbrengen op school. Er zijn echter niet veel studies 
uitgevoerd naar bewegen en zitgedrag onder adolescenten, de meeste studies richten zich 
op kinderen en volwassenen (Van Sluijs, McMinn, & Griffin, 2007). Eén manier om 
adolescenten te stimuleren minder te zitten en meer te laten staan/bewegen is het plaatsen 
van zit-stabureaus in de klas. Het is alleen niet zeker dat als er zit-stabureaus in de klas 
worden geplaatst, adolescenten ook daadwerkelijk gaan staan (da Costa et al., 2019; van 
Stralen et al., 2014).  
 Uit onderzoek blijkt dat mbo-studenten het waarderen als er zit-stabureaus in de 
klas worden geplaatst, omdat dit hen de mogelijkheid geeft te gaan staan in de klas 
(Kirschner, Golsteijn, Sijben, Singh, Savelberg, & de Groot, 2021). In studies waarin zit-
stabureaus in de klas werden geplaatst, bleek dat studenten of scholieren vaker gingen 
staan, minder langdurige periodes van zitten hadden en vaker wisselden tussen zitten en 
staan (Ee et al., 2018; Sprengeler, Hebestreit, Gohres, Bucksch, & Buck, 2020). Ook andere 
interventies, zoals het plakken van stickers op de zit-stabureaus, het ophangen van posters 
in de klas met motiverende teksten om te gaan staan, en het voorlichten van docenten en 
studenten leverden dezelfde effecten op (Ayala et al., 2018; Chrisman, Wright, & Purdy, 
2021; Swartz et al., 2019).  

In één studie werd de visie van docenten gevraagd naar welke strategieën het beste 
werken om studenten te stimuleren te staan in de klas. Volgens de docenten waren de 
volgende strategieën effectief: 1) de boodschap aan de studenten om elke 15 minuten het 
zitten te onderbreken; 2) van te voren bewegen en onderbreken van zitten in te plannen 
tijdens de les; 3) de studenten gebruik te laten maken van een timer; 4) het noteren van 
tijdsblokken van 15 minuten voorin de klas die achtereenvolgens afgestreept worden om de 
studenten te herinneren te gaan staan; 5) het aanstellen van een student die de 
verantwoordelijkheid heeft om de klas te laten staan. De deelnemers zelf waren van mening 
dat een klasgenoot of leraar die hen eraan herinnert om te gaan staan in de klas, een 
belangrijke factor was om regelmatig te gaan staan (Sudholz et al., 2020).  
  De meeste studies naar strategieën om mensen te laten staan zijn gericht op 
kinderen en volwassenen. Studies bij mbo-studenten zijn schaars. Verder zijn er bijna geen 
studies waarin de deelnemers zelf gevraagd is wat het beste werkt om te gaan staan in de 
klas. Bovendien zijn er geen studies waar deze interventies bij mbo-studenten zijn 
uitgevoerd en waar aan hen gevraagd is was zij denken dat het beste werkt om hen te laten 
staan in de klas. Daarom is het doel van de huidige studie het vragen van de mening van 
mbo-studenten en hun docenten over een aantal interventies die het doel hebben om 
studenten meer te laten staan in de klas, en hun visie over wat het beste werkt om hen te 
laten staan.  
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OPZET  
In totaal 106 eerste- en tweedejaars studenten van drie mbo-scholen kregen de beschikking 
over zit-stabureaus. Na het installeren van deze bureaus maakten de studenten enkele 
neuropsychologische tests en werden biometrische gegevens verzameld.  
 Diverse interventies werden uitgevoerd met als doel de studenten te stimuleren te 
gaan staan. Deze interventies waren achtereenvolgens: 1) het gebruik van een 
beweegmeter; 2) tips voor docenten hoe ze hun studenten konden stimuleren te gaan 
staan; 3) een presentatie voor studenten over de gezondheidsvoordelen en cognitieve 
voordelen van het onderbreken van zitten; 4) het ophangen van posters in de klas en 
bevestigen van stickers op de zit-stabureaus met slogans over de bruikbaarheid van staan 
en de aanmoediging om te gaan staan; 5) een film over de gezondheidsvoordelen en 
cognitieve voordelen van staan ten opzichte van zitten; 6) een groepsopdracht in de klas 
over de voor- en nadelen van staan in de klas; en 7) een spel met een mystery guest, waarbij 
studenten die stonden een kleine beloning ontvingen.  
 Focusgroep interviews werden gehouden met 15 docenten en 46 studenten waarin 
hun mening werd gevraagd over deze interventies, en waarin gevraagd werd in hoeverre 
deze interventies de studenten stimuleerden te gaan staan.  
 
RESULTATEN 
Wordt vervolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 39 

REFERENTIES  
 
Aadland, K. N., Moe, V. F., Aadland, E., Anderssen, S. A., Resaland, G. K., & Ommundsen, Y. 

(2017). Relationships between physical activity, sedentary time, aerobic fitness, motor 
skills and executive function and academic performance in children. Mental Health and 
Physical Activity, 12, 10–18. https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2017.01.001 

Alessa, H. B., Chomistek, A. K., Hankinson, S. E., Barnett, J. B., Rood, J., Matthews, C. E., … 
Tobias, D. K. (2017). Objective Measures of Physical Activity and Cardiometabolic and 
Endocrine Biomarkers. Medicine and Science in Sports and Exercise (Vol. 49). 
https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001287 

Almeida, L. S., Prieto, L. P., Ferrando, M., Oliveira, E., & Ferrándiz, C. (2008). Torrance Test of 
Creative Thinking: The question of its construct validity. Thinking Skills and Creativity, 
3(1), 53–58. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2008.03.003 

Amholt, T. T., Dammeyer, J., Carter, R., & Niclasen, J. (2020). Psychological well-being and 
academic achievement among school-aged children: a systematic review. Child 
Indicators Research, 13(5), 1523–1548. https://doi.org/10.1007/s12187-020-09725-9 

Andolfi, V. R., Di Nuzzo, C., & Antonietti, A. (2017). Opening the mind through the body: The 
effects of posture on creative processes. Thinking Skills and Creativity, 24, 20–28. 
https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.02.012 

Andrews, B., & Wilding, J. M. (2004). The relation of depression and anxiety to life-stress 
and achievement in students. British Journal of Psychology, 95(4), 509–521. 
https://doi.org/10.1348/0007126042369802 

Arain, M., Haque, M., Johal, L., Mathur, P., Nel, W., Rais, A., Sandhu, R., & Sharma, S. (2013). 
Maturation of the adolescent brain. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 9, 449–
461. https://doi.org/10.2147/NDT.S39776 

Ashley, S., & Pearson, J. (2012). When more equals less: Overtraining inhibits perceptual 
learning owing to lack of wakeful consolidation. Proceedings of the Royal Society B: 
Biological Sciences, 279(1745), 4143–4147. https://doi.org/10.1098/rspb.2012.1423 

Ayala, A. M. C., Sudholz, B., Salmon, J., Dunstan, D. W., Ridgers, N. D., Arundell, L., & 
Timperio, A. (2018). The impact of height-adjustable desks and prompts to break-up 
classroom sitting on adolescents’ energy expenditure, adiposity markers and perceived 
musculoskeletal discomfort. PLoS ONE, 13(9), 1–12. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203938 

Bantoft, C., Summers, M. J., Tranent, P. J., Palmer, M. A., Cooley, P. D., & Pedersen, S. J. 
(2016). Effect of Standing or Walking at a Workstation on Cognitive Function: A 
Randomized Counterbalanced Trial. Human Factors, 58(1), 140–149. 
https://doi.org/10.1177/0018720815605446 

Barenberg, J., Berse, T., & Dutke, S. (2011). Executive functions in learning processes: Do 
they benefit from physical activity? Educational Research Review, 6(3), 208–222. 
https://doi.org/10.1016/j.edurev.2011.04.002 

Bernaards, Claire. (2013). Bewegen in Nederland 2000- 2013. Retrieved from 



 40 

https://www.tno.nl/media/4377/bewegen-in-nederland-2000-2013.pdf 

Bernaards, CM, & Buuren, S. Van. (2012). Rapportage veranderingen in het beweeggedrag 
van mbo studenten. Retrieved from http://www.stefvanbuuren.nl/publications/2012 
Veranderingen in het beweeggedrag van mbo studenten.pdf 

Best, J. R., Miller, P. H., Naglieri, J. A. (2011). Relations between executive function and 
academic achievement from ages 5 to 17 in a large, representative national sample, 
Learn. Individ. Differ. 21, 327–336. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.01.007. 

Biddle, S. J. H., Bennie, J. A., De Cocker, K., Dunstan, D., Gardiner, P. A., Healy, G. N., … 
Vincent, G. E. (2019). Controversies in the science of sedentary behaviour and health: 
Insights, perspectives and future directions from the 2018 queensland sedentary 
behaviour think tank. International Journal of Environmental Research and Public 
Health, 16(23). https://doi.org/10.3390/ijerph16234762 

Biddle, S. J. H., Ciaccioni, S., Thomas, G., and Vergeer, I. (2019). Physical activity and mental 
health in children and adolescents: An updated review of reviews and an analysis of 
causality. Psychol Sport Exerc, 42:146-155. doi:10.1016/j.psychsport.2018.08.011 

Blanchette, D. M., Ramocki, S. P., O’del, J. N., & Casey, M. S. (2005). Aerobic Exercise and 
Creative Potential: Immediate and Residual Effects. Creativity Research Journal, 17, 
257–264. https://doi.org/10.1080/10400419.2005.9651483 

Bonevski, B., Guillaumier, A., Paul, C., & Walsh, R. (2013). The vocational education setting 
for health promotion: A survey of students’ health risk behaviours and preferences for 
help. Health Promotion Journal of Australia, 24(3), 185–191. 
https://doi.org/10.1071/HE13047 

Booth, J. N., Chesham, R. A., Brooks, N. E., Gorely, T., & Moran, C. N. (2020). A citizen 
science study of short physical activity breaks at school: Improvements in cognition and 
wellbeing with self-paced activity. BMC Medicine, 18(62), 1–11. 
https://doi.org/10.1186/s12916-020-01539-4 

Borraccino, A., Lemma, P., Berchialla, P., Cappello, N., Inchley, J., Dalmasso, P., … Scotti, M. 
T. (2016). Unhealthy food consumption in adolescence: Role of sedentary behaviours 
and modifiers in 11-, 13- and 15-year-old Italians. European Journal of Public Health, 
26(4), 650–656. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw056 

Buckworth, J., & Nigg, C. (2010). Physical activity, exercise, and sedentary behavior in 
college students. College Health, 53(1), 28–34. https://doi.org/10.3200/JACH.53.1.28-
34 

Bull, R., Scerif, G. (2001). Executive functioning as a predictor of children’s mathematics 
ability: Inhibition, switching, and working memory., Dev. Neuropsychol. 19, 273–93. 

Burkhalter, T. M., & Hillman, C. H. (2011). A narrative review of physical activity, nutrition, 
and obesity to cognition and scholastic performance across the human lifespan. 
Advances in Nutrition, 2(2), 201S-6S. https://doi.org/10.3945/an.111.000331 

Butte, N. F., Puyau, M. R., Adolph, A. L., Vohra, F. A., & Zakeri, I. (2007). Physical activity in 



 41 

nonoverweight and overweight Hispanic children and adolescents. Medicine & Science 
in Sports & Exercise, 39(8), 1257–1266. 
https://doi.org/10.1249/mss.0b013e3180621fb6 

Byun, K., Hyodo, K., Suwabe, K., Ochi, G., Sakairi, Y., Kato, M., … Soya, H. (2014). Positive 
effect of acute mild exercise on executive function via arousal-related prefrontal 
activations: An fNIRS study. NeuroImage, 98, 336–345. 
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.04.067 

Carson, V., Hunter, S., Kuzik, N., Gray, C. E., Poitras, V. J., Chaput, J.-P., … Tremblay, M. S. 
(2016). Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged 
children and youth: an update. Appl. Physiol. Nutr. Metab, 41(June), 294–302. 
https://doi.org/10.1139/apnm-2015-0630 

Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (1985). Physical activity, exercise, and 
physical fitness: Definitions and distinctions for health-related research synopsis. Public 
Health Reports, 100(2), 126–131. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc1424733/ 

CBS. (2013). Educational level of the Dutch population. Retrieved from 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/40/onderwijsniveau-bevolking-gestegen 

CBS. (2021). Jongeren (15 tot 25 jaar); onderwijsniveau, kenmerken ouders. Published 2020. 
Accessed October 27, 2021. 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84337NED/table?ts=163535035546
8 

CBS. (2021). Prognose bevolking; kerncijfers, 2019-2060. Retrieved July 10, 2020, from 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84645NED/table?ts=159439164416
4 

CBS. (2018). Trends in Nederland 2018. Retrieved December 10, 2021, from 
https://longreads.cbs.nl/trends18/maatschappij/cijfers/onderwijs/ 

Chandrasekaran, B., Pesola, A. J., Rao, C. R., & Arumugam, A. (2021). Does breaking up 
prolonged sitting improve cognitive functions in sedentary adults? A mapping review 
and hypothesis formulation on the potential physiological mechanisms. BMC 
Musculoskeletal Disorders, 22(1), 1–16. https://doi.org/10.1186/s12891-021-04136-5 

Chang, Y., Labban, J. D., Gapin, J. I., & Etnier, J. L. (2012). The effects of acute exercise on 
cognitive performance: A meta-analysis. Brain Research, 1453(250), 87–101. 
https://doi.org/10.1016/j.brainres.2012.02.068 

Chaput, J. P., Willumsen, J., Bull, F., Chou, R., Ekelund, U., Firth, J., … Katzmarzyk, P. T. 
(2020). 2020 WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour for children 
and adolescents aged 5–17 years: summary of the evidence. International Journal of 
Behavioral Nutrition and Physical Activity, 17(141), 1–9. 
https://doi.org/10.1186/s12966-020-01037-z 

Chastin, S. F. M., De Craemer, M., De Cocker, K., Powell, L., Van Cauwenberg, J., Dall, P., 
Hamer, M., Stamatakis, E., Sebastien, D., & Chastin, F. M. (2019). How does light-
intensity physical activity associate with adult cardiometabolic health and mortality? 



 42 

Systematic review with meta-analysis of experimental and observational studies. 
British Journal of Sports Medicine, 53, 370–376. https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-
097563 

Choudhury, S., Blakemore, S.-J., & Charman, T. (2006). Social cognitive development during 
adolescence. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 1(3), 165–174. 
https://doi.org/10.1093/scan/nsl024 

Chrisman, M. S., Wright, R., & Purdy, W. (2021). College classroom instructors can 
effectively promote standing among students provided with standing desks. 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4464), 1–12. 
https://doi.org/10.3390/ijerph18094464 

Christopher, M. E., Miyake, A., Keenan, J. M., Pennington, B., DeFries, J. C., Wadsworth, S. J., 
... & Olson, R. K. (2012). Predicting word reading and comprehension with executive 
function and speed measures across development: a latent variable analysis. Journal of 
Experimental Psychology: General, 141(3), 470.https://doi.org/10.1037/a0027375. 

Cliff, D. P., Hesketh, K. D., Vella, S. A., Hinkley, T., Tsiros, M. D., Ridgers, N. D., … Lubans, D. 
R. (2016). Objectively measured sedentary behaviour and health and development in 
children and adolescents: Systematic review and meta-analysis. Obesity Reviews, 17(4), 
330–344. https://doi.org/10.1111/obr.12371 

Colzato, L. S., Szapora, A., Pannekoek, J. N., & Hommel, B. (2013). The impact of physical 
exercise on convergent and divergent thinking. Frontiers in Human Neuroscience, 
7(824). https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00824 

Costigan, S. A., Lubans, D. R., Lonsdale, C., Sanders, T., and del Pozo Cruz, B. (2019). 
Associations between physical activity intensity and well-being in adolescents. Prev 
Med (Baltim), 125:55-61. doi:10.1016/j.ypmed.2019.05.009 

Crews, F., He, J., & Hodge, C. (2007). Adolescent cortical development: A critical period of 
vulnerability for addiction. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 86(2), 189–199. 

Crone, E. A., & Dahl, R. E. (2012). Understanding adolescence as a period of social–affective 
engagement and goal flexibility. Nature Reviews Neuroscience, 13(9), 636–650. 
https://doi.org/10.1038/nrn3313 

Da Costa, B. G. G., da Silva, K. S., Bandeira, A. S., Martins, C. R., Vieira, J. A. J., & Petroski, E. 
L. (2019). Pattern of Sedentary Behavior in Different Periods of School Time of Brazilian 
Adolescents. Journal of School Health, 89, 99–105. https://doi.org/10.1111/josh.12716 

De Houwer, J., Barnes-Holmes, D., Moors, A. (2013). What is learning? On the nature and 
merits of a functional definition of learning, Psychon. Bull. Rev. 20. 631–642.  

Diamond, Adele. 2013. “Executive Functions.” Annual Revieuw of Psychology 64 (2): 135–
168. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750. 

Dietrich, A. (2006). Transient hypofrontality as a mechanism for the psychological effects of 
exercise. Psychiatry Research, 145(1), 79–83. 
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2005.07.033 



 43 

Donnelly, J. E., Hillman, C. H., Castelli, D., Etnier, J. L., Lee, S., Tomporowski, P., … Szabo-
Reed, A. N. (2016). Physical activity, fitness, cognitive function, and academic 
achievement in children: A systematic review. Medicine and Science in Sports and 
Exercise, 48(6), 1197–1222. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000901 

Doornwaard, S., Peeters, M., Leijerzapf, M., de Haas, J., Efat, A., & Kleinjan, M. (2021). 
Mentaal Kapitaal: Welke factoren spelen een rol bij ongezonde stress, prestatiedruk, 
schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval? 

Dopmeijer, J., Gubbels, N., Jonge, C., & Vonk, P. (2018). Actieplan studentenwelzijn. In iso.nl. 
http://www.iso.nl/wp-content/uploads/2018/04/Actieplan-Partnership-
Studentenwelzijnversie-def.pdf 

Dubuc, M.-M., Aubertin-Leheudre, M., & Karelis, A. D. (2020). Relationship between 
interference control and working memory with academic performance in high school 
students : The Adolescent Student Academic Performance longitudinal study ( ASAP ). 
Journal of Adolescence, 80(March), 204–213. 
https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2020.03.001 

Dumith, S. C., Gigante, D. P., Domingues, M. R., & Kohl, H. W. (2011). Physical activity 
change during adolescence: A systematic review and a pooled analysis. International 
Journal of Epidemiology, 40(3), 685–698. https://doi.org/10.1093/ije/dyq272 

Duvivier, B. M. F. M., Schaper, N. C., Bremers, M. A., van Crombrugge, G., Menheere, P. P. C. 
A., Kars, M., & Savelberg, H. H. C. M. (2013). Minimal Intensity Physical Activity 
(Standing and Walking) of Longer Duration Improves Insulin Action and Plasma Lipids 
More than Shorter Periods of Moderate to Vigorous Exercise (Cycling) in Sedentary 
Subjects When Energy Expenditure Is Comparable. PLoS ONE, 8(2), 1–8. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0055542 

Duvivier, B. M. F. M., Schaper, N. C., Hesselink, M. K. C., van Kan, L., Stienen, N., Winkens, B., 
… Savelberg, H. H. C. M. (2017). Breaking sitting with light activities vs structured 
exercise: a randomised crossover study demonstrating benefits for glycaemic control 
and insulin sensitivity in type 2 diabetes. Diabetologia, 60(3), 490–498. 
https://doi.org/10.1007/s00125-016-4161-7 

Ebara, T., Kubo, T., Inoue, T., Murasaki, G. I., Takeyama, H., Sato, T., … Itani, T. (2008). 
Effects of adjustable sit-stand VDT workstations on workers’ musculoskeletal 
discomfort, alertness and performance. Industrial Health, 46(5), 497–505. 
https://doi.org/10.2486/indhealth.46.497 

Ee, J., Parry, S., de Oliveira, B. I. R., McVeigh, J. A., Howie, E., & Straker, L. (2018). Does a 
classroom standing desk intervention modify standing and sitting behaviour and 
musculoskeletal symptoms during school time and physical activity during waking 
time? International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(8), 1–13. 
https://doi.org/10.3390/ijerph15081668 

Egger, F., Benzing, V., Conzelmann, A., & Schmidt, M. (2019). Boost your brain, while having 
a break! The effects of long-term cognitively engaging physical activity breaks on 
children’s executive functions and academic achievement. PLoS ONE, 14(3), 1–20. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212482 



 44 

Ellingson, L. D., Meyer, J. D., Shook, R. P., Dixon, P. M., Hand, G. A., Wirth, M. D., Paluch, A. 
E., Burgess, S., Hebert, J. R., & Blair, S. N. (2018). Changes in sedentary time are 
associated with changes in mental wellbeing over 1 year in young adults. Preventive 
Medicine Reports, 11, 274–281. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.07.013 

Erickson, K. I., Hillman, C., Stillman, C. M., Ballard, R. M., Bloodgood, B., Conroy, D. E., … 
Powell, K. E. (2019). Physical Activity, Cognition, and Brain Outcomes: A Review of the 
2018 Physical Activity Guidelines. Medicine and Science in Sports and Exercise, 51(6), 
1242–1251. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001936 

European commission. (2020). Voortijdige schoolverlaters. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-
semester_thematic-factsheet_early-school-leavers_nl.pdf 

Eysenck, M. W. (1976). Arousal, learning, and memory. Psychological Bulletin, 83(3), 389–
404. 

Falck, R. S., Davis, J. C., & Liu-Ambrose, T. (2017). What is the association between sedentary 
behaviour and cognitive function? A systematic review. British Journal of Sports 
Medicine, 51, 800–811. https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095551 

Fedewa, A. L., & Ahn, S. (2011). The effects of physical activity and physical fitness on 
children’s achievement and cognitive outcomes:a meta-analysis. Research Quarterly for 
Exercise and Sport, 82(3), 521–535. https://doi.org/10.1080/02701367.2011.10599785 

Finch, L. E., Tomiyama, A. J., & Ward, A. (2017). Taking a stand: The effects of standing desks 
on task performance and engagement. International Journal of Environmental Research 
and Public Health, 14(8), 939–953. https://doi.org/10.3390/ijerph14080939 

Freeze, A. (2016, January 15). First graders in Paramus, New Jersey are fidgeting less thanks 
to pedaling desk cycles. ABC7 New York. https://abc7ny.com/paramus-new-jersey-first-
grade-pedaling-desk-cycles/1160727/#:~:text=PARAMUS%2C New Jersey (WABC),desk 
and pedal looks promising! 

Friedman, R. S., Fishbach, A., Förster, J., & Werth, L. (2003). Attentional Priming Effects on 
Creativity. Creativity Research Journal, 15(2–3), 277–286. 
https://doi.org/10.1080/10400419.2003.9651420 

Foulkes, L., & Blakemore, S. J. (2018). Studying individual differences in human adolescent 
brain development. Nature neuroscience, 21(3), 315-323. 

Füzéki, E., Engeroff, T., & Banzer, W. (2017). Health benefits of light-intenzitteny physical 
activity: A systematic review of accelerometer data of the National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES). Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 47(9), 1769–
1793. https://doi.org/10.1007/s40279-017-0724-0 

Gajda, A. (2016). The relationship and moderators of school achievement and creativity at 
different educational stages. Thinking Skills and Creativity, 19, 246–259. 
https://doi.org/10.1016/j.tsc.2015.12.004 

Giles, G. E., Brunyé, T. T., Eddy, M. D., Mahoney, C. R., Gagnon, S. A., Taylor, H. A., & 
Kanarek, R. B. (2014). Acute exercise increases oxygenated and deoxygenated 
hemoglobin in the prefrontal cortex. NeuroReport, 25(16), 1320–1325. 



 45 

https://doi.org/10.1097/WNR.0000000000000266 

Goding, A. and Petzén, A. (2018). The effect of daily physical activity on the university 
student’s subjective self-esteem. Published online. 

Gogtay, N., Giedd, J. N., Lusk, L., Hayashi, K. M., Greenstein, D., Vaituzis, A. C., … Thompson, 
P. M. (2004). Dynamic mapping of human cortical development during childhood 
through early adulthood. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(21), 
8174–8179. https://doi.org/10.1073/pnas.0402680101 

Gonzales, M. M., Tarumi, T., Miles, S. C., Tanaka, H., Shah, F., & Haley, A. P. (2010). Insulin 
sensitivity as a mediator of the relationship between BMI and working memory-related 
brain activation. Obesity, 18(11), 2131–2137. https://doi.org/10.1038/oby.2010.183 

Graham, J. D., Bremer, E., Fenesi, B., & Cairney, J. (2021). Examining the Acute Effects of 
Classroom-Based Physical Activity Breaks on Executive Functioning in 11- to 14-Year-
Old Children: Single and Additive Moderation Effects of Physical Fitness. Frontiers in 
Pediatrics, 9(August). https://doi.org/10.3389/fped.2021.688251 

Gray, S. A., Rogers, M., Martinussen, R., & Tannock, R. (2015). Longitudinal relations among 
inattention, working memory, and academic achievement: testing mediation and the 
moderating role of gender. PeerJ, 3, e939. https://doi.org/10.7717/peerj.939. 

Guilford, J. P. (1959). Three faces of intellect. The American Psychologist, 14(8), 469–479. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1037/h0046827 

Guiney, H., Lucas, S. J., Cotter, J. D., & Machado, L. (2015). Evidence cerebral blood-flow 
regulation mediates exercise-cognition links in healthy young adults. Neuropsychology, 
29(1), 1–9. https://doi.org/10.1037/neu0000124 

Guthold, R., Cowan, M. J., Autenrieth, C. S., Kann, L., & Riley, L. M. (2010). Physical Activity 
and Sedentary Behavior Among Schoolchildren: A 34-Country Comparison. Journal of 
Pediatrics, 157(1), 43–49. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2010.01.019 

Hagemann, N., Kirtley, O., Lafit, G., Wampers, M., Achterhof, R., Hermans, K., ... & Myin-
Germeys, I. (2021). Objectively measured physical activity and symptoms of 
psychopathology in general population adolescents from the SIGMA cohort. 

Haskell, W. L., Lee, I. M., Pate, R. R., Powell, K. E., Blair, S. N., Franklin, B. A., Macera, C. A., 
Heath, G. W., Thompson, P. D., & Bauman, A. (2007). Physical activity and public 
health: Updated recommendation for adults from the American College of Sports 
Medicine and the American Heart Association. Circulation, 116(9), 1081–1093. 
https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.185649 

Hassevoort, K. M., Khan, N. A., Hillman, C. H., & Cohen, N. J. (2016). Childhood Markers of 
Health Behavior Relate to Hippocampal Health, Memory, and Academic Performance. 
Mind, Brain, and Education, 10(3), 162–170.  

Haug, S., Schaub, M. P., Salis Gross, C., John, U., & Meyer, C. (2013). Predictors of hazardous 
drinking, tobacco smoking and physical inactivity in vocational school students. BMC 
Public Health, 13(475). https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-475 



 46 

Heino, M. T. J., Knittle, K., Fried, E., Sund, R., Haukkala, A., Borodulin, K., … Hankonen, N. 
(2019). Visualisation and network analysis of physical activity and its determinants. 
Demonstrating opportunities in analysing baseline associations in Let’s Move It Trial. 
Health Psychology Behavior Medicine, 7, 269–289. 

Heradstveit, O., Haugland, S., Hysing, M., Stormark, K. M., Sivertsen, B., & Bøe, T. (2020). 
Physical inactivity, non-participation in sports and socioeconomic status: A large 
population-based study among Norwegian adolescents. BMC Public Health, 20(1010), 
1–9. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09141-2 

Hoare, E., Milton, K., Foster, C., & Allender, S. (2016). The associations between sedentary 
behaviour and mental health among adolescents: A systematic review. International 
Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 13(1)(108). 
https://doi.org/10.1186/s12966-016-0432-4 

Holtzer, R., Mahoney, J. R., Izzetoglu, M., Izzetoglu, K., Onaral, B., & Verghese, J. (2011). 
fNIRS study of walking and walking while talking in young and old individuals. The 
Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 66A(8), 879–
887. https://doi.org/10.1093/gerona/glr068 

Janssen, M., Chinapaw, M. J. M., Rauh, S. P., Toussaint, H. M., Van Mechelen, W., & 
Verhagen, E. A. L. M. (2014). A short physical activity break from cognitive tasks 
increases selective attention in primary school children aged 10-11. Mental Health and 
Physical Activity, 7(3), 129–134. https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2014.07.001 

Jetté, M., Sidney, K., & Blümchen, G. (1990). Metabolic equivalents (METS) in exercise 
testing, exercise prescription, and evaluation of functional capacity. Clinical Cardiology, 
13(8), 555–565. https://doi.org/10.1002/clc.4960130809 

Jung, J.-Y., Cho, H.-Y., & Kang, C.-K. (2020). Brain activity during a working memory task in 
different postures- An EEG study. Ergonomics, 63(11), 1–12. 
https://doi.org/10.1080/00140139.2020.1784467 

Kahneman, D. (1973). Attention and effort. Prentice-Hall Inc. 

Kaplan, S., Kaplan, R., & Sampson, J. R. (1968). Encoding and arousal factors in free recall of 
verbal and visual material. Psychonomic Science, 12(2), 73–74. 

Kariippanon, K. E., Cliff, D. P., Okely, A. D., & Parrish, A. M. (2019). Flexible learning spaces 
reduce sedentary time in adolescents. Journal of Science and Medicine in Sport, 22(8), 
918–923. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2019.02.007 

Karwowski, M., Jankowska, D. M., Brzeski, A., Czerwonka, M., Gajda, A., Lebuda, I., & 
Beghetto, R. A. (2020). Delving into Creativity and Learning. Creativity Research Journal, 
32(1), 4–16. https://doi.org/10.1080/10400419.2020.1712165 

Katzmarzyk, P. T., Powell, K. E., Jakicic, J. M., Troiano, R. P., Piercy, K., & Tennant, B. (2019). 
Sedentary Behavior and Health: Update from the 2018 Physical Activity Guidelines 
Advisory Committee. Medicine and Science in Sports and Exercise, 51(6), 1227–1241. 
https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001935 

Keeley, T. J. H., & Fox, K. R. (2009). The impact of physical activity and fitness on academic 
achievement and cognitive performance in children. International Review of Sport and 



 47 

Exercise Psychology, 2(2), 198–214. https://doi.org/10.1080/17509840903233822 

Kennisplatform onderwijs. Wat Zijn Kenmerken van Mbo-Studenten?; 2018. Accessed 
October 26, 2021. https://wij-leren.nl/kenmerken-mbo-populatie-afstemming.php 

Kenniscentrum Sport & Bewegen. (2021). Beweegrichtlijnen. Retrieved November 30, 2021, 
from https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegrichtlijnen/ 

Kirschner, M., Golsteijn, R. H. J., Sijben, S. M., Singh, A. S., Savelberg, H. H. C. M., & De 
Groot, R. H. M. (2021). A Qualitative Study of the Feasibility and Acceptability of 
Implementing “Sit-To-Stand” Desks in Vocational Education and Training. International 
Journal of Environmental Research and Public Health Article, 18(3), 849. 
https://doi.org/10.3390/ijerph18030849 

Kleinsmith, L. J., & Kaplan, S. (1963). Paired-associate learning as a function of arousal and 
interpolated interval. Journal of Experimental Psychology, 65(2), 190.  

Knight, A. P., & Baer, M. (2014). Get up, stand up: The effects of a non-sedentary workspace 
on information elaboration and group performance. Social Psychological and 
Personality Science, 5(8), 910–917. https://doi.org/10.1177/1948550614538463 

Koechlin, E., Ody, C., & Kouneiher, F. (2003). The architecture of cognitive control in the 
human prefrontal cortex. Science, 302(5648), 1181–1185. 

Korczak, D. J., Madigan, S., & Colasanto, M. (2017). Children’s physical activity and 
depression: A meta-analysis. Pediatrics, 139(4). https://doi.org/10.1542/peds.2016-
2266 

Kumar, B., Robinson, R., & Till, S. (2015). Physical activity and health in adolescents. Clinical 
Medicine, 15(3), 267–272. 

Layne, T., Yli-Piipari, S., & Knox, T. (2021). Physical activity break program to improve 
elementary students’ executive function and mathematics performance. Education 3-
13, 49(5), 583–591. https://doi.org/10.1080/03004279.2020.1746820 

Lee, I. M., Shiroma, E. J., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S. N., & Katzmarzyk, P. T. (2012). Effect 
of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: An analysis of 
burden of disease and life expectancy. The Lancet, 380(9838), 219–229. 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61031-9 

Lenroot, R. K., & Giedd, J. N. (2006). Brain development in children and adolescents : 
Insights from anatomical magnetic resonance imaging. Neuroscience and Biohavioral 
Review, 30, 718–729. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2006.06.001 

Lezak, M. D., Howieson, D. B., Loring, D. W., & Fischer, J. S. (2004). Neuropsychological 
assessment. Oxford University Press, USA.  

Lindheimer, J. B., O’Connor, P. J., McCully, K. K., & Dishman, R. K. (2017). The Effect of Light-
Intensity Cycling on Mood and Working Memory in Response to a Randomized, 
Placebo-Controlled Design. Psychosomatic Medicine, 79(2), 243–253. 
https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000381 

Little, D. F., Zhang, Y. X., & Wright, B. A. (2017). Disruption of Perceptual Learning by a Brief 
Practice Break. Current Biology, 27(23), 3699–3705. 



 48 

https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.10.032 

Liu, F., Sulpizio, S., Kornpetpanee, S., & Job, R. (2017). It takes biking to learn: Physical 
activity improves learning a second language. PloS One, 12(5), e0177624. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177624 

López-Vicente, M., Garcia-Aymerich, J., Torrent-Pallicer, J., Forns, J., Ibarluzea, J., Lertxundi, 
N., … Sunyer, J. (2017). Are early physical activity and sedentary behaviors related to 
working memory at 7 and 14 years of age? Journal of Pediatrics, 188, 35–41. 
https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2017.05.079 

Loucaides, C. A., Jago, R., & Theophanous, M. (2011). Physical activity and sedentary 
behaviours in Greek-Cypriot children and adolescents: A cross-sectional study. 
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(90), 1–11. 
https://doi.org/10.1186/1479-5868-8-90 

Lucas, B., Claxton, G., & Spencer, E. (2013). Progression in Student Creativity in School: First 
Steps Towards New Forms of Formative Assessments. OECD Education Working Papers 
(Vol. 86). https://doi.org/Bill Lucas, Guy Claxton, Ellen Spencer 
https://dx.doi.org/10.1787/5k4dp59msdwk-en 

Ludyga, S., Gerber, M., Brand, S., Holsboer-Trachsler, E., & Pühse, U. (2016). Acute effects of 
moderate aerobic exercise on specific aspects of executive function in different age 
and fitness groups: A meta-analysis. Psychophysiology, 53(11), 1611–1626. 
https://doi.org/10.1111/psyp.12736 

Ludyga, S., Schilling, R., Colledge, F., Brand, S., Pühse, U., & Gerber, M. (2020). Association 
between cardiorespiratory fitness and social cognition in healthy adults. Scandinavian 
Journal of Medicine and Science in Sports, 30, 1722–1728. 
https://doi.org/10.1111/sms.13730 

Mazzoli, E., Teo, W., Salmon, J., Pesce, C., He, J., Ben-soussan, T. D., & Barnett, L. M. (2019). 
Associations of Class-Time Sitting , Stepping and Sit-to-Stand Transitions with Cognitive 
Functions and Brain Activity in Children. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 16(1482), 1–20. https://doi.org/10.3390/ijerph16091482 

Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. 
(2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to 
complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. Cognitive psychology, 41(1), 49-
100. 

Mooses, K., Mägi, K., Riso, E. M., Kalma, M., Kaasik, P., & Kull, M. (2017). Objectively 
measured sedentary behaviour and moderate and vigorous physical activity in different 
school subjects: a cross-sectional study. BMC Public Health, 17(1), 1–9. 
https://doi.org/10.1186/s12889-017-4046-9 

Morris, Neil, & Jones, Dylan M. (1990). “Memory Updating in Working Memory: The Role of 
the Central Executive.” British Journal of Psychology 81: 111–21. 
https://doi.org/doi.org/10.1111/j.2044-8295.1990.tb02349.x. 

Morton, K. L., Atkin, A. J., Corder, K., Suhrcke, M., & van Sluijs, E. M. F. (2016). The school 
environment and adolescent physical activity and sedentary behaviour: A mixed-



 49 

studies systematic review. Obesity Reviews, 17(2), 142–158. 
https://doi.org/10.1111/obr.12352 

Mullane, S. L., Buman, M. P., Zeigler, Z. S., Crespo, N. C., & Gaesser, G. A. (2017). Acute 
effects on cognitive performance following bouts of standing and light-intensity 
physical activity in a simulated workplace environment. Journal of Science and 
Medicine in Sport, 20(5), 489–493. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2016.09.015 

Muñoz-Parreño, J. A., Belando-Pedreño, N., Manzano-Sánchez, D., & Valero-Valenzuela, A. 
(2021). The effect of an active breaks program on primary school students’ executive 
functions and emotional intelligence. Psicothema, 33(3), 466–472. 
https://doi.org/10.7334/psicothema2020.201 

Nakagawa, T., Koan, I., Chen, C., Matsubara, T., Hagiwara, K., Lei, H., Hirotsu, M., Yamagata, 
H., & Nakagawa, S. (2020). Regular moderate- to vigorous-intensity physical activity 
rather than walking is associated with enhanced cognitive functions and mental health 
in young adults. International Journal of Environmental Research and Public Health, 
17(2). https://doi.org/10.3390/ijerph17020614 

Newton, L. D., & Newton, D. P. (2014). Creativity in 21st-century education. Prospects, 44(4), 
575–589. https://doi.org/10.1007/s11125-014-9322-1 

Nguyen, D. T., Wright, E. P., Dedding, C., Pham, T. T., & Bunders, J. (2019). Low self-esteem 
and its association with anxiety, depression, and suicidal ideation in vietnamese 
secondary school students: A cross-sectional study. Frontiers in Psychiatry, 10(SEP), 
698. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00698 

Noble, T., McGrath, H., Wyatt, T., Carbines, R., Robb, L., & International, E. (2008). Scoping 
study into approaches to student wellbeing. In Australian Catholic University and 
Erebus International (Issue November) 

Nori, R., Signore, S., & Bonifacci, P. (2018). Creativity style and achievements: An 
investigation on the role of emotional competence, individual differences, and 
psychometric intelligence. Frontiers in Psychology, 9(OCT), 1–11. 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01826 

Oppezzo, M., & Schwartz, D. L. (2014). Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of 
Walking on Creative Thinking. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, 
and Cognition, 40(4), 1142–1152. https://doi.org/10.1037/a0036577 

Parfitt, G. and Eston, R. G. (2007). The relationship between children’s habitual activity level 
and psychological well-being. Acta Paediatr, 94(12):1791-1797. doi:10.1111/j.1651-
2227.2005.tb01855.x 

Penning, A., Okely, A. D., Trost, S. G., Salmon, J., Cliff, D. P., Batterham, M., … Parrish, A. M. 
(2017). Acute effects of reducing sitting time in adolescents: A randomized cross-over 
study. BMC Public Health, 17(657), 1–11. https://doi.org/10.1186/s12889-017-4660-6 

Pilcher, J. J., Morris, D. M., Bryant, S. A., Merritt, P. A., & Feigl, H. B. (2017). Decreasing 
sedentary behavior: Effects on academic performance, meta-cognition, and sleep. 
Frontiers in Neuroscience, 11, 219. https://doi.org/10.3389/fnins.2017.00219 

Pluck, Graham, David Villagomez-Pacheco, María Isabel Karolys, María Emilia Montaño-



 50 

Córdova, & Pamela Almeida-Meza. (2019). “Trends in Neuroscience and Education 
Response Suppression , Strategy Application , and Working Memory in the Prediction 
of Academic Performance and Classroom Misbehavior : A Neuropsychological 
Approach.” Trends in Neuroscience and Education 17 (October). 
https://doi.org/10.1016/j.tine.2019.100121. 

Quas, J. A., & Lench, H. C. (2007). Arousal at encoding, arousal at retrieval, interviewer 
support, and children’s memory for a mild stressor. Applied Cognitive 
Psychology, 21(3), 289–305. 

Radloff, L.S. (1977). The CES-D Scale: a self-feport depression scale for research in the 
general population. Appl Psychol Meas, 1(3):385-401. 
doi:10.1177/014662167700100306 

Reiff, C., Marlatt, K., & Dengel, D. R. (2012). Difference in caloric expenditure in sitting 
versus standing desks. Journal of Physical Activity and Health, 9(7), 1009–1011. 
https://doi.org/10.1123/jpah.9.7.1009 

Reiss, F., Meyrose, A. K., Otto, C., Lampert, T., Klasen, F., & Ravens-Sieberer, U. (2019) 
Socioeconomic status, stressful life situations and mental health problems in children 
and adolescents: Results of the German BELLA cohort-study. PLoS One, 14(3). 
doi:10.1371/journal.pone.0213700 

Rezende, L. F. M. de, Rodrigues Lopes, M., Rey-López, J. P., Matsudo, V. K. R., & Luiz, O. do 
C. (2014). Sedentary behavior and health outcomes: An overview of systematic 
reviews. PLoS ONE, 9(8), e105620. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0105620 

Rijpstra, A., & Bernaards, C. (2011a). De leefstijl van MBO studenten in Nederland. Leiden: 
TNO. 

RIVM. (2021a). Beweegrichtlijnen kinderen. Retrieved from 
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/bewegen/cijfers-
context/huidige-situatie#node-beweegrichtlijnen-kinderen 

RIVM. (2021b). Beweegrichtlijnen volwassenen. Retrieved November 30, 2021, from 
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/bewegen/cijfers-
context/huidige-situatie#node-beweegrichtlijnen-volwassenen 

RIVM (2019). Verdieping Bewegen: Zitgedrag. Retrieved July 30, 2020, from 
https://www.rivm.nl/verdieping-bewegen-zitgedrag 

RIVM (n.d.). Zitgedrag | Sport en bewegen in cijfers. Retrieved June 18, 2020, from 
https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/zitgedrag#node-zitgedrag 

Robinson, K. (2001). Mind the gap: The creative conundrum. Critical Quarterly, 43(1), 41–45. 

Rosenbaum, D., Mama, Y., & Algom, D. (2017). Stand by Your Stroop: Standing Up Enhances 
Selective Attention and Cognitive Control. Psychological Science, 28(12), 1864–1867. 
https://doi.org/10.1177/0956797617721270 

Rosenberg, M. (1979). Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE). In: Conceiving the Self, 61-62. 
doi:10.1177/0145445507302037 

Royall, D. R., Lauterbach, E. C., Cummings, J. L., Reeve, A., Rummans, T. A., Kaufer, D. I., 



 51 

LaFrance, C., & Coffey, C. E. (2002). Executive control function: a review of its promise 
and challenges for clinical research. A report from the Committee on Research of the 
American Neuropsychiatric Association. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical 
Neurosciences, 14(4), 377–405. 

Saavedra, A. R., & Opfer, V. D. (2012). Learning 21st-century skills requires 21st-century 
teaching. Phi Delta Kappan, 94(2), 8–13. 
https://doi.org/10.1177/003172171209400203 

Schwartz, B., Kapellusch, J. M., Schrempf, A., Probst, K., Haller, M., & Baca, A. (2018). Effect 
of alternating postures on cognitive performance for healthy people performing 
sedentary work. Ergonomics, 61(6), 778–795. 
https://doi.org/10.1080/00140139.2017.1417642 

Samuels, W. E., Tournaki, N., Blackman, S., & Zilinski, C. (2016). Executive functioning 
predicts academic achievement in middle school: A four-year longitudinal study. The 
Journal of Educational Research, 109(5), 478-490. 

Sawyer, S. M., Azzopardi, P. S., Wickremarathne, D., & Patton, G. C. (2018). The age of 
adolescence. The Lancet Child & Adolescent Health, 2(3), 223–228.  

Schilling, R., Schärli, E., Fischer, X., Donath, L., Faude, O., Brand, S., ... & Gerber, M. (2018). 
The utility of two interview-based physical activity questionnaires in healthy young 
adults: Comparison with accelerometer data. PLoS One, 13(9), e0203525. 

Schoemaker, C., Kleinjan, M., Van der Borg, W., Busch, M., Muntinga, M., Nuijen, J., & 
Dedding, C. (2019). Mentale gezondheid van jongeren: enkele cijfers en ervaringen. 

Sherry, A. P., Pearson, N., & Clemes, S. A. (2016). The effects of standing desks within the 
school classroom: A systematic review. Preventive Medicine Reports, 3, 338–347. 
https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2016.03.016 

Shorey, S., Ng, E. D., & Wong, C. H. J. (2021). Global prevalence of depression and elevated 
depressive symptoms among adolescents: A systematic review and meta-analysis. 
British Journal of Clinical Psychology. https://doi.org/10.1111/bjc.12333 

Sigmund, E., Badura, P., Sigmundová, D., Voráčová, J., Zacpal, J., Kalman, M., … Hamrik, Z. 
(2018). Trends and correlates of overweight/obesity in Czech adolescents in relation to 
family socioeconomic status over a 12-year study period (2002-2014). BMC Public 
Health, 18(1), 122–11. https://doi.org/10.1186/s12889-017-5013-1 

Singh, A., Saliasi, E., Berg, V. Van Den, Uijtdewilligen, L., Groot, R. H. M. De, Jolles, J., … 
Chinapaw, M. J. M. (2018). Effects of physical activity interventions on cognitive and 
academic performance in children and adolescents: a novel combination of a 
systematic review and recommendations from an expert panel. British Journal of Sports 
Medicine, 0, 1–10. https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-098136 

Sprengeler, O., Hebestreit, A., Gohres, H., Bucksch, J., & Buck, C. (2020). Effects of Installing 
Height-Adjustable Standing Desks on Daily and Domain-Specific Duration of Standing, 
Sitting, and Stepping in 3rd Grade Primary School Children. Frontiers in Public Health, 
8(396), 1–11. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00396 



 52 

St Clair-Thompson, Helen L., & Gathercole, Susan E. (2006). “Executive Functions and 
Achievements in School: Shifting, Updating, Inhibition, and Working Memory.” 
Quarterly Journal of Experimental Psychology 59 (4): 745–59. 
https://doi.org/10.1080/17470210500162854. 

Steinberg, H. (1997). Exercise enhances creativity independently of mood. British Journal of 
Sports Medicine, 31(3), 240–245. https://doi.org/10.1136/bjsm.31.3.240 

Sternberg, R. J. (2003). Creative thinking in the classroom. International Journal of 
Phytoremediation, 47(3), 325–338. https://doi.org/10.1080/00313830308595 

Stevens, G., Van Dorsselaer, S., Boer, M., De Roos, S., Duinhof, E., Ter Bogt, T.,…De Looze, M. 
(2018) HBSC 2017. Gezondheid En Welzijn van Jongeren in Nederland. 

Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of experimental 
psychology, 18(6), 643. 

Sudholz, B., Contardo Ayala, A. M., Timperio, A., Dunstan, D. W., Conroy, D. E., Abbott, G., … 
Salmon, J. (2020). The impact of height-adjustable desks and classroom prompts on 
classroom sitting time, social, and motivational factors among adolescents. Journal of 
Sport and Health Science, 00, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2020.05.002 

Sun, Y., Lim, J., Dai, Z., Wong, K. F., Taya, F., Chen, Y., … Bezerianos, A. (2017). The effects of 
a mid-task break on the brain connectome in healthy participants: A resting-state 
functional MRI study. NeuroImage, 152(February), 19–30. 
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.02.084 

Swartz, A. M., Tokarek, N. R., Lisdahl, K., Maeda, H., Strath, S. J., & Cho, C. C. (2019). Do 
stand-biased desks in the classroom change school-time activity and sedentary 
behavior? International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(933), 
1–14. https://doi.org/10.3390/ijerph16060933 

Tamminen, N., Reinikainen, J., Appelqvist-Schmidlechner, K., Borodulin, K., Mäki-Opas, T., & 
Solin, P. (2020). Associations of physical activity with positive mental health: A 
population-based study. Mental Health and Physical Activity, 18, 100319. 
https://doi.org/10.1016/J.MHPA.2020.100319 

Timinkul, A., Kato, M., Omori, T., Deocaris, C. C., Ito, A., Kizuka, T., Sakairi, Y., Nishijima, T., 
Asada, T., & Soya, H. (2008). Enhancing effect of cerebral blood volume by mild 
exercise in healthy young men: A near-infrared spectroscopy study. Neuroscience 
Research, 61, 242–248. https://doi.org/10.1016/j.neures.2008.03.012 

Tombu, M., & Jolicoeur, P. (2003). A central capacity sharing model of dual-task 
performance. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and 
Performance, 29(1), 3–18. 

Tremblay, M. S., Inman, J. W., & Willms, J. D. (2000). The relationship between physical 
activity, self-esteem, and academic achievement in 12-year-old children. Pediatr 
Exerc Sci, 12(3):312-323. doi:10.1123/pes.12.3.312 

Tremblay, M. S., LeBlanc, A. G., Kho, M. E., Saunders, T. J., Larouche, R., Colley, R. C., … 
Gorber, S. (2011). Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in 
school-aged children and youth. International Journal of Behavioral Nutrition and 



 53 

Physical Activity, 8(1), 98. https://doi.org/10.1186/1479-5868-8-98 

Unicef. (2021). The state of world’s children 2021. Retrieved from: 
https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021 

Van den Berg, V., Saliasi, E., de Groot, R. H. M., Jolles, J., Chinapaw, M. J. M., & Singh, A. S. 
(2016). Physical activity in the school setting: Cognitive performance is not affected by 
three different types of acute exercise. Frontiers in Psychology, 7(723), 1–9. 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00723 

Van der Berg, J. D., Stehouwer, C. D. A., Bosma, H., Caserotti, P., Eiriksdottir, G., Arnardottir, 
N. Y., … Koster, A. (2019). Dynamic sitting: Measurement and associations with 
metabolic health. Journal of Sports Sciences, 37(15), 1746–1754. 
https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1592800 

Van der Maden, W., Shah, J., & Lomas, D. (2021). Student Wellbeing at TU Delft in 2020. 
Retrieved at: https://ecio.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/TU-Delft-Student-
Wellbeing-Report-2020-v9mar15.pdf 

Van Sluijs, E. M. F., McMinn, A. M., & Griffin, S. J. (2007). Effectiveness of interventions to 
promote physical activity in children and adolescents: Systematic review of controlled 
trials. British Medical Journal, 335(7622), 1241–1250. 
https://doi.org/10.1136/bmj.39320.843947.BE 

Van Stralen, M. M., Yildirim, M., Wulp, A., te Velde, S. J., Verloigne, M., Doessegger, A., … 
Chinapaw, M. J. M. (2014). Measured sedentary time and physical activity during the 
school day of European 10- to 12-year-old children: The ENERGY project. Journal of 
Science and Medicine in Sport, 17(2), 201–206. 
https://doi.org/10.1016/j.jsams.2013.04.019 

Virtanen, J. I., Muikku, T., Similä, T., Cinar, A. B., & Pohjola, V. (2019). Physical activity, BMI 
and oral health behaviour among adolescents: Finnish School Health Promotion Study. 
European Journal of Public Health, 29(2), 296–302. 
https://doi.org/10.1093/eurpub/cky193 

Vygotsky, L. S. (2012). Thought and language. MIT press. 

Wagner, T. (2008). The global achievement gap: Why even our best schools don’t teach the 
new survival skills our children need - and what we can do about it. New York: Basic 
Books.  

Wallace, K. (2015, December 10). Forget “zitten down!” students now stand up to learn. 
CNN. https://edition.cnn.com/2015/12/10/health/staan-desks-impact-health-
education/index.html 

Wang, Y., & Zhou, X. (2019). Longitudinal relations between executive function and 
internalizing problems in grade school: The role of peer difficulty and academic 
performance. Developmental psychology, 55(10), 2147. 

Warburton, D. E. R., & Bredin, S. S. D. (2017). Health benefits of physical activity: A 
systematic review of current systematic reviews. Current Opinion in Cardiology, 32(5), 
541–556. https://doi.org/10.1097/HCO.0000000000000437 



 54 

Wilson, A. N., Olds, T., Lushington, K., Petkov, J., & Dollman, J. (2016). The impact of 10-
minute activity breaks outside the classroom on male students’ on-task behaviour and 
sustained attention: A randomised crossover design. Acta Paediatrica, International 
Journal of Paediatrics, 105(4), e181–e188. https://doi.org/10.1111/apa.13323 

Wu, X. Y., Han, L. H., Zhuang, L. H., Luo, S., Hu, J. W., & Sun, K. (2017). The influence of 
physical activity, sedentary behavior on health-related quality of life among the general 
population of children and adolescents: A systematic review. PLoS One, 12(11). 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187668 

Xiang, M., Gu, X., Zhang, X., Moss, S., Huang, C., Nelson, L. P., & Zhang, T. (2020). 
Psychosocial mechanism of adolescents’ depression: A dose-response relation with 
physical activity. Children, 7(4), 37. 

Zamani Sani, S. H., Fathirezaie, Z., Brand, S., Puhse, U., Holsboer-Trachsler, E., Gerber, M., 
and Talepasand, S. (2016). Physical activity and self-esteem: Testing direct and 
indirect relationships associated with psychological and physical mechanisms. 
Neuropsychiatr Dis Treat, 12:2617-2625. doi:10.2147/NDT.S116811 

Zhou, Y., Zhang, Y., Hommel, B., & Zhang, H. (2017). The impact of bodily states on divergent 
thinking: Evidence for a control-depletion account. Frontiers in Psychology, 8, 1–9. 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01546 

Zayed, K. N., Ahmed, M. D., Van Niekerk, R. L., Ho, W. K. Y., & Duregger, C. (2018). The 
mediating role of exercise behaviour on satisfaction with life, mental well-being and 
BMI among university employees. Cogent Psychology, 5(1), 1430716. 
https://doi.org/10.1080/23311908.2018.1430716 

 

  



 55 

PROJECT OUTPUT 
WETENSCHAPPELIJK ARTIKELEN: 
Chim, H. Q., Gijselaers, H. J. M., de Groot, R. H. M.,  Van Gerven, P. W. Moude Egbrink, M. G. 
A., & Savelberg, H. H. C. M. (2021)The effects of light physical activity on learning in 
adolescents: A systematic review”. Review of Sport and Exercise Psychology. 
 
Golsteijn, R. H. J., Gijselaers, H. J. M., Savelberg, H. H. C. M., Singh, A. S., & de Groot, R. H. M. 
(2021). Differences in Habitual Physical Activity Behavior between Students from Different 
Vocational Education Tracks and the Association with Cognitive Performance. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 18(6), [3031]. 
https://doi.org/10.3390/ijerph18063031 
 
Luteijn, P. J., van der Wurff, I. S. M., Singh, A. S., Savelberg, H. H. C. M., & de Groot, R. H. M. 
(2022). The Acute Effects of Standing on Executive Functioning in Vocational Education and 
Training Students : The Phit2Learn Study. Frontiers in Psyc, 13(March), 1–10. 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.810007 
 
Kirschner, M., Golsteijn, R. H., Sijben, S. M., Singh, A. S., Savelberg, H. H., & de Groot, R. H. 
(2021). A Qualitative Study of the Feasibility and Acceptability of Implementing ‘Sit-To-
Stand’Desks in Vocational Education and Training. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 18(3), 849. 
 
Kirschner, M., Golsteijn, R. H., Van Der Wurff, I. S., Savelberg, H. H., & De Groot, R. H. M. 
(2022). The role of physical activity behavior in mental wellbeing of vocational education 
and training students: the PHIT2Learn study. In Frontiers in Education (p. 155). Frontiers. 
 
Luteijn, P. J., van der Wurff, I. S. M., van Tuijl, P.,  Singh, A. S., Savelberg, H. H. C. M., & de 
Groot, R. H. M (submitted). The Effect of Standing versus Sitting on creativity in Vocational 
Education and Training Students: The Phit2Learn study. 
 
CONGRESBIJDRAGEN: 
Golsteijn, R. H. J., & De Groot, R. H. M. (2021, juni 8–10). To sit or to stand? Breaking up 
adolescents’ sedentary behavior in education [Symposium]. ISBNPA XChange Initiative, 
Online. 
 
Luteijn, P. J., van der Wurff, I. S. M., Singh, A., Savelberg, H. H. C. M. & de Groot, R. H. M. 
(2021, juni 7-11). Effect of Standing versus Sitting on Executive Functioning and Creativity of 
Vocational Education and Training Students [Symposium]. ISBNPA Xchange Initiative, Online. 
  
Luteijn, P. J., van der Wurff, I. S. M., van Tuijl, P., Singh, A., Savelberg, H. H. C. M. & de Groot, 
R. H. M. (2021, juli 7- 9). Het effect van een beweegpauze op executief functioneren en 
creativiteit van MBO-studenten [Symposium]. ORD, Online 
  
Luteijn, P. J., van der Wurff, I. S. M., Singh, A., Savelberg, H. H. C. M. & de Groot, R. H. M. 
(2021, augustus 23- 27). The Effect of Standing versus Sitting on creativity in Vocational 
Education and Training students [Symposium]. EARLI, Online. 



 56 

 
Kirschner, M. (2021, augustus 24–28). Feasibility and acceptability of “sit to stand desks” in 
the VET setting [Paper presentation]. European Conference for Research on Learning and 
Instruction (EARLI), Online. 
 
Kirschner, M. (2021, June 8–10). Physical activity behaviour and student mental wellbeing in 
the vocational education and training setting. [Paper presentation]. The International 
Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA), Online. 
 
Kirschner, M. (2021, July 7–9). Physical activity behaviour and student mental wellbeing in 
the vocational education and training setting. [Paper presentation]. Onderwijs Research 
Dagen (ORD),  Online. 
 
Kirschner, M. (2022, March 17–18). Physical activity behaviour and student mental 
wellbeing in the vocational education and training setting. [Paper presentation]. 
Interuniversity Centre for Educational Sciences (ICO) National Spring School, Online. 
 
VAKPUBLICATIES:  
Kirschner, M., Golsteijn, R., & de Groot, R. Gezondheid: gebruik zit-stabureaus in het MBO. 
Canon beroepsonderwijs, 1-7 
 
Wiebelige prestaties, Maija Lebouille, interview met Renate de Groot. Didactief, jaargang 
51, nr 4, april 2021, 15-19 
 
Het belang van bewegen: niet de heilige graal, wel positieve effecten, Larissa Pans, 
interview met Renate de Groot. Kader Primair, jaargang 26, nr 10, juni 2021, 26-29. 
  
 

 


	Factsheet
	Naamloos

	Definitief eindrapport

	Tekstveld 5: 405-16-412
	Titel: De PHIT2Learn Studie: PHysical activity InTerventions to enhance Learning
	dossiernr 4: Open Universiteit 
	Auteur: Renate de Groot, Rianne Golsteijn, Mara Kirschner, Petra Luteijn, Hans Savelberg, Amika Singh, Inge van der Wurff
	Keuzelijst met invoervak 3: [mbo]
	Keuzelijst met invoervak 4: []
	Keuzelijst met invoervak 5: []
	Keuzelijst met invoervak 6: [mix method]
	Keuzelijst met invoervak 7: [Cross-sectioneel]
	Empiriteit: [Descriptieve aanwijzingen]
	samenvatting: Doel was causale effecten van beweeginterventies en het opbreken van zitten op leren in mbo-studenten te onderzoeken.  Er is verschil is in het activiteitenpatroon van mbo-studenten die aan verschillende studierichtingen deelnemen. Studierichting en bijbehorend curriculum speelt een belangrijke rol in het beweeggedrag van mbo-studenten. Beweeggedrag is niet gerelateerd aan cognitieve prestaties, maar wel aan mentaal welbevinden. Studenten die meer bewegen hadden minder depressieve klachten en een hoger zelfvertrouwen.  Beweegbreaks hadden geen effect op de executieve functies. Dertig of 40 minuten staand onderwijs had eveneens geen effect op de executieve functies, noch op de creativiteit. Echter staand onderwijs had ook geen negatieve effecten. Mbo-studenten stonden over het algemeen positief tegenover de implementatie van zit-sta bureaus in het leslokaal, waarbij de rol van de docent cruciaal was om tot daadwerkelijk gebruik over te gaan.  Systematisch literatuuronderzoek wijst uit er geen duidelijke effecten van interventies met een lage beweegintensiteit op het leren zijn. 
	Keywords: Mbo-studentenCognitief functionerenMentaal welbevindenLichamelijke activiteit Beweegbreaks
	onderzoeksaanpak: • Een observationele studie onder mbo-studenten van diverse studierichtingen waarbij de habituele beweging objectief gemeten werd aan de hand van versnellingsmeters en gerelateerd werd aan cognitief presteren, meer specifiek de executieve functies (werkgeheugen, inhibitie, shifting) en student mentaal welbevinden, geoperationaliseerd als de afwezigheid van depressieve symptomen en de aanwezigheid van zelfvertrouwen.• Drie acute interventies waarbij het acute effect van respectievelijk beweegbreaks, bestaande uit vijf minuten stevig wandelen of tien minuten stevig wandelen of het acute effect van staand onderwijs (30 of 40 minuten) op de executieve functies (werkgeheugen, inhibitie, shifting) of de creativiteit (convergent en divergent denken) werd onderzocht• Kwalitatief onderzoek met focusgroepinterviews om te onderzoeken hoe mbo-studenten de implementatie van zit-stabureaus in het leslokaal beleven.• Systematisch literatuuronderzoek naar de effecten van lichte fysieke activiteit op leren en cognitie bij adolescenten (12-25 jaar, alle opleidingsniveaus).
	Doelgroep: Mbo-studenten, hun docenten en onderwijsinstellingen. 
	Bronvermelding: Momenteel gepubliceerd (maar meerdere artikelen in de pijplijn): Golsteijn, R. H. J., Gijselaers, H. J. M., Savelberg, H. H. C. M., Singh, A. S., & De Groot, R. H. M. (2021). Differences in Habitual Physical Activity Behavior between Students from Different Vocational Education Tracks and the Association with Cognitive Performance. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(6), 3031. Kirschner, M., Golsteijn, R. H., Sijben, S. M., Singh, A. S., Savelberg, H. H., & de Groot, R. H. (2021). A Qualitative Study of the Feasibility and Acceptability of Implementing ‘Sit-To-Stand’Desks in Vocational Education and Training. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(3), 849.
	Thema: [10. Brein en onderwijs]
	Knop 3: 
	Keuzelijst met invoervak 13: [Longitudinaal]
	Thema 1: [6. Leren en instructie]
	Knop keywords: 
	Knop 7: 
	Knop doelgroep: 
	Knop 9: 
	info samenvatting: 
	info keywords: 
	info onderzoeksaanpak: 
	info doelgroep: 
	info bron: 
	knop onderzoeksmethode: 
	Knop effectiviteit: 
	info onderzoeksmethodes: 
	info effectiviteit 3: 


