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Vraag 

Is het waar dat leerlingen die bewegend leren beter presteren? Zo ja: Hoe is dit te 

verklaren? Voor welke leeftijdsgroep(en) en bij welke leerinhouden werkt bewegend 

leren? 

 

 

Vraagarticulatie 

 

Op basis van een gesprek met de vragensteller op 5 januari 2016 komen we tot een 

aanscherping van de vraag. Met ‘bewegend leren’ wordt gedoeld op de integratie van 

leren en bewegen in het basisonderwijs. Het gaat niet om aparte lessen lichamelijke 

oefening of sport, maar beweging die is geïntegreerd in leertaken op het gebied van 

taal- of rekenonderwijs, aan kinderen in de leeftijd 5-12. 

 

De Kennisrotonde richt zich op beantwoording van de volgende vraag: 

 

Welke effecten heeft ‘bewegend leren’ op de ontwikkeling van kinderen: 

a. Executieve functies: plannen, aandacht, time-management, flexibiliteit 

e.d. 

b. Zelfvertrouwen, omgaan met fouten 

c. Schoolprestaties op het gebied taal en rekenen 

 

Kort antwoord 

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van bewegend leren. 

Resultaten van Nederlands onderzoek laten zien dat er een positief effect is op het 

gebied van taal en rekenen bij een combinatie van bewegen en herhalingsopdracht, 

waarbij de effecten op rekenen langer zichtbaar blijven. Positieve effecten op 

bijvoorbeeld zelfvertrouwen en het vermogen om met fouten om te gaan zijn minder 

duidelijk aangetoond. 

 

Daarnaast toont Brits onderzoek aan dat flexibele klasinrichting positief effect heeft 

op het leren van kinderen. Verschillende leervormen vragen om verschillende 



 

 

klasinrichting. Ook het zelf mogen bepalen van de klasinrichting door leerlingen heeft 

een positief leereffect. 

 

 

Toelichting antwoord 

 

 

Positieve effecten van bewegend leren 

 

Met bewegend leren worden fysieke activiteit en leertaken geïntegreerd. Recent 

onderzoek laat zien dat dit een positieve invloed heeft op het leren. In de Verenigde 

staten is dit bijvoorbeeld aangetoond voor het programma Physical Activity Across the 

Curriculum (PAASC) (Donnelly e.a., 2009), waarbij basisschoolleerlingen anderhalf 

uur per week bewegend leren. Prestaties op rekenen, lezen en schrijven verbeterden 

hierdoor. 

 

In Nederland is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vraag “Is er een causale 

relatie tussen bewegen op school en cognitieve onderwijsprestaties, verzuim en 

schooluitval?”. Het onderzoek naar het zogenoemde Fit & Vaardig programma richtte 

zich met name op basisschoolleerlingen, en onderzocht relaties tussen fysieke 

activiteit en leerprestaties. In dit onderzoek (Mullender-Wijnsma e.a., 2015a, 2015b, 

2016) zijn positieve effecten gevonden van het programma Fit & Vaardig op school. 

Het gaat hier om matig tot intensieve bewegingen die gecombineerd worden met 

automatiserings- en herhalingsopdrachten van taal en rekenen. De resultaten na een 

interventie van twee jaar laten zien dat kinderen direct na fysiek actieve taal- en 

rekenlessen meer taakgericht gedrag vertonen. Ook laten de metingen zien dat 

fysiek actieve reken- en taallessen de reken- en spellingsvaardigheden van 

leerlingen verbeteren. Op de leesvaardigheid is geen effect zichtbaar. Een 

bijbehorende studie van Greef en collega’s (2016) laat geen verandering in 

executieve functies zien door het tweejarige Fit & Vaardig programma. Een follow-

upmeting is uitgevoerd zeven tot negen maanden na het tweejarige programma Fit & 

Vaardig (Mullender-Wijnsma e.a., 2017). De leerlingen die deelgenomen hebben aan 

Fit & Vaardig presteren na zeven tot negen maanden nog steeds significant beter op 

rekenen dan de controlegroep. Voor spelling en lezen worden geen significante 

verschillen gevonden.  

 

Relatie tussen bewegen en schoolprestaties is complex 

 

Recentelijk is door het Mulier Instituut een overzichtsstudie gedaan naar de 

relatie tussen sport en bewegen enerzijds en schoolprestaties anderzijds (Collard 

e.a., 2014). Dit blijkt een complexe relatie te zijn. Aanwijzingen voor een 

rechtstreekse relatie tussen bewegen en leerprestaties worden niet gevonden, de 

invloed op schoolprestaties verloopt vermoedelijk via effecten op de 

hersenstructuur, executieve functies, aandacht en concentratie. 

 

In de overzichtsstudie werd in de eerste plaats bewijs gevonden voor een positieve 

relatie tussen fysieke activiteit, hersenstructuur en executief functioneren (cognitieve 

functies die nodig zijn bij planning en besluitvorming, bijsturing en foutencorrectie van 

gedrag, nieuwe vormen van gedrag en bij het inschatten van moeilijke situaties). 

Verscheidene studies leveren krachtig bewijs dat door bewegen acute en structurele 



 

 

veranderingen in de hersenstructuur plaatsvinden die een positief effect hebben op 

executieve cognitieve functies. Beweging waar je goed bij moet nadenken, zoals 

complexe vormen van beweging, of bewegen in een uitdagende omgeving, heeft meer 

verbetering tot gevolg dan simpele fysieke activiteit. Dit onderzoek geeft nog geen 

inzicht in bijvoorbeeld welk type beweegactiviteiten de beste resultaten opleveren, en 

hoe lang of hoe intens deze moeten worden uitgevoerd. 

 

Verder zijn er lichte aanwijzingen voor een positief effect van bewegen op 

aandacht, concentratie, motivatie en het gedrag van kinderen in de klas. Omdat 

er in de gevonden studies vaak subjectief gemeten wordt (door observaties van 

de docent) is dit bewijs echter niet heel sterk. Eenduidige effecten van bewegen 

op sociaal gedrag, zelfbeeld en zelfvertrouwen werden niet aangetoond. Met name 

de context waarin de bewegingsactiviteit wordt aangeboden en een goede, 

motiverende begeleiding door de docent, speelt een bepalende rol. Fysiek actieve 

kinderen denken wel vaak positiever over zichzelf dan fysiek niet actieve kinderen, 

maar dit verhoogde zelfvertrouwen geldt voor het zelfvertrouwen in de fysieke 

activiteit, en niet in het algemeen. Een systematische reviewstudie (Martin & 

Murtagh, 2017) van vijftien studies in het basisonderwijs bevestigt de positieve 

effecten van fysieke activiteit in lessen  De gereviewde studies laten positieve 

effecten zien van fysieke activiteit in lessen op leeruitkomsten en de bevordering 

van taakgericht gedrag. Daarnaast wordt in de review geconcludeerd dat leraren 

en leerlingen positief zijn over het integreren van fysieke activiteit in de lessen.  

De uitkomsten van Engels onderzoek uit 2018 (Norris, Dunsmuir, Duke-Williams, 

Stamatakis, & Shelton, 2018) onder 219 basisschoolleerlingen op tien Engelse 

scholen sluiten aan bij de uitkomsten van de reviewstudie. Fysieke activiteit in de 

lessen leidt ook in deze studie tot meer taakgericht gedrag. Echter, de studie vindt 

geen zichtbaar verschil in de mate van betrokkenheid van leerlingen.  

 

Conclusie 

 

Bewegend leren lijkt een positieve invloed te hebben op het leren van 

basisschoolleerlingen. Het vergroot de concentratie, taakgericht gedrag en er zijn 

aanwijzingen dat het goed is voor de schoolprestaties. Een hard en definitief bewijs 

voor een positieve invloed op de lange termijn is (nog) niet gevonden. Daarover moet 

toekomstig onderzoek uitsluitsel bieden. De resultaten tot nu toe wijzen op een positief 

effect op de korte termijn, gemeten onder basisschoolleerlingen en dan specifiek voor 

rekenen en spellen. Ook laten de resultaten zien dat er circa een half jaar na het Fit & 

Vaardig programma nog positieve effecten zichtbaar zijn op rekenen bij 

basisschoolleerlingen.  
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Meer weten? 

Lees ook het artikel Springend leer je beter rekenen op de website van het Nationaal 

Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO): http://www.nro.nl/al-springend-leer-je-beter-

rekenen/ 
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