
Gelderland-Zuid

De resultaten in deze factsheet zijn 

afkomstig uit het 4e E-MOVO 

jongerenonderzoek. In 2015 werd dit 

onderzoek uitgevoerd onder ruim 

10.000 leerlingen in het voortgezet 

onderwijs in Gelderland-Zuid. Via een 

digitale enquête beantwoordden 

leerlingen in klas 2 en 4 vragen over 

gezondheid, welzijn en leefstijl. 

Bewegen

Jongeren havo/vwo 
bewegen meer

Jongeren die op havo/vwo zitten, bewegen vaker dan vmbo-

ers. Vooral het aantal jongeren dat minimaal 5 dagen per 

week beweegt, is groter op het havo/vwo. Opvallend is  dat 

jongeren in klas 2 vaker bewegen dan in klas 4. Vergeleken 

met meisjes bewegen jongens iets vaker dagelijks minstens 

1 uur en minstens 5 dagen per week.
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Bewegen is een van de belangrijkste manieren 

om fi t te blijven. En om gezondheidsklachten op 

latere leeftijd te voorkomen. In het algemeen 

geldt: hoe vaker, langer en intensiever de bewe-

ging, hoe beter1. Sport en bewegen hebben ook 
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Veel jongeren 
bewegen te weinig

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen3 (NNGB) voor jonge-

ren tot en met 17 jaar, is om dagelijks minstens één uur matig 

intensief te bewegen. In Gelderland-Zuid haalt slechts 1 op de 

5 jongeren deze norm.  Iets meer dan de helft beweegt min-

stens 5 dagen per week minimaal 1 uur. Tussen gemeenten zijn 

er behoorlijke verschillen.

 Beweegt dagelijks min. 1 uur

 Beweegt min. 5 dgn/week min. 1 uur

een positief effect op de hersenstructuur en de 

cognitieve ontwikkeling van kinderen en jonge-

ren. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat extra 

beweging op school de leerprestaties van kinde-

ren bevordert2.

Bewegen in relatie tot 
sekse, leeftijd, opleiding

 jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo
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Hoeveelheid beweging 
blijft hetzelfde 

De grafi ek hieronder laat zien dat jongeren de afgelopen 

jaren niet opmerkelijk meer of minder zijn gaan bewegen. 

Ongeveer 70% is lid van een sportvereniging.

Naar school fi etsen 
maakt verschil

De gemeenten waar jongeren het minst bewegen (minder 

dan 5 dagen in de week, minder dan 1 uur per dag), hebben 

een grote middelbare school. Dit zijn  Culemborg, Tiel, Zalt-

bommel, Neder-Betuwe, Druten, Wijchen en Nijmegen. De 

kortere afstand naar school is waarschijnlijk een verklaring 

voor dit verschil. 

Van alle jongeren fi etst of loopt 88% elke schooldag naar 

school. Van de jongeren die naar school fi etsen, haalt 57% de 

beweegnorm van 5 dagen. Jongeren die in een niet-stedelijk 

gebied wonen, voldoen vaker aan de beweegnorm. 

  Lid van een sportvereniging

 Beweegt minimaal 5 dgn/week minimaal 1 uur

  Beweegt dagelijks minimaal 1 uur

Percentage jongeren 
dat met de fi ets 

naar school gaat

  Nooit

 Soms

  Altijd

Percentage jongeren dat minimaal 
5 dagen per week beweegt
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Sporten
Van alle jongeren die meededen aan het onderzoek, is 70% lid 

van een sportschool, -club of -vereniging. Jongens en jongeren 

op havo/vwo zijn vaker lid. Lid zijn van een sportschool, -club 

of -vereniging blijkt, net als fi etsen naar school, belangrijk 

voor voldoende beweging. Van de jongeren die lid zijn van 

een sportschool, -club of -vereniging beweegt 59% minimaal 

5 dagen per week. Bij jongeren die geen lid zijn, is dit 38%. 

De meeste jongeren die wekelijks bij een club, vereniging of 

sportschool sporten, sporten ook daarbuiten (63%). Jongeren 

die niet sporten, gaan relatief vaker niet met de fi ets naar 

school. Jongens en leerlingen in de 2e klas sporten vaker. 

Ook leer lingen van het havo/vwo sporten vaker, althans in 

clubverband. Als het gaat om sporten buiten de club om, dan 

doen vmbo’ers dit net zo vaak.

Samenhang met 
andere uitkomsten 

Jongeren die minimaal 5 dagen per week bewegen en jonge-

ren die wekelijks sporten, melden zich minder vaak ziek op 

school. Ook is de kans groter dat ze dagelijks fruit eten en zich 

gelukkig voelen. Hoe dit precies samenhangt, is moeilijk te 

duiden. Voelen jongeren zich gelukkiger als ze gezond leven? 

Of gaan jongeren gezonder leven als ze zich gelukkig voelen? 

Hoe dan ook lijken verschillende aspecten van een gezonde 

leefstijl met elkaar samen te hangen. Een uitzondering hierop 

is alcoholconsumptie: jongeren die wekelijks sporten, hebben 

een grotere kans om (veel) alcohol te drinken.

Risicogroepen
Voor bepaalde groepen is bewegen minder vanzelfsprekend 

dan voor andere. Bijvoorbeeld voor jongeren uit een gezin dat 

moeite heeft met rondkomen: van hen sport 59% bij een club 

en 65% buiten een club om. Van de jongeren waar thuis geen 

problemen zijn met rondkomen, sport 79% bij een club en 

77% buiten een club om. 

Een andere risicogroep vormen de jongeren die opgroeien in 

een éénoudergezin. Zij bewegen minder vaak 5 dagen per 

week en zijn minder vaak lid van een sportclub vergeleken met 

jongeren uit een tweeoudergezin. Ook meisjes met een niet-

westerse herkomst zijn een risicogroep: zij sporten minder 

vaak bij een club dan meisjes met een westerse herkomst. 

 Sport wekelijks 

bij club en 

daarbuiten

 Sport wekelijks 

bij club, maar 

niet daarbuiten

 Sport niet 

wekelijks bij 

club, wel daar-

buiten

 Sport niet bij 

club of daar-

buiten

Samenhang tussen sporten 
en sekse, leeftijd, opleiding

Percentage jongeren 
dat wekelijks  sport 

Samenhang  bewegen/sporten 
en andere  gezondheidsfactoren 

 Sport wekelijks bij een club

 Sport wekelijks buiten een club om

 Geen ziekteverzuim

 Hoog ervaren geluk

 Eet dagelijks fruit

 jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo

Beweegt 

5 dgn/week 

min. 1 uur

Beweegt niet 

5 dgn/week 

min. 1 uur

Sport wel Sport niet
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beweegactiviteiten werpt voor mensen soms een lagere drem-

pel op dan sport. Vanuit religieus of cultureel oogpunt kan dit 

een doeltreffende(re) aanpak zijn. Steeds vaker verbreden 

beleidsmakers het sportbeleid tot sport- en beweegbeleid. 

  Tref voorzieningen voor minima
Om de toegang tot sport en bewegen voor iedereen mogelijk 

te maken, zijn voorzieningen nodig voor gezinnen met weinig 

inkomen. Denk bijvoorbeeld aan het Jeugdsportfonds en 

Stichting Leergeld, die een bijdrage kunnen leveren aan con-

tributie en sportkleding. Daarnaast kunnen op lokaal niveau 

afspraken worden gemaakt met verenigingen over een x-aan-

tal vrije plekken voor kinderen uit minimagezinnen. Op die 

manier wordt de financiële belemmering om te gaan bewe-

gen, voor een groot deel weggenomen.

Aanbevelingen
  Creëer een sportieve omgeving

Jongeren die opgroeien in een sportieve omgeving waarin veel 

ruimte is voor beweging, zijn vaak zelf ook sportiever. Zo’n 

omgeving heeft fysieke voorzieningen, zoals sportvelden, 

sportscholen en openbare speelplekken. Ook de sociale omge-

ving moet stimulerend zijn. Vooral vmbo-jongeren (en hun 

ouders) hebben die stimulans nodig. Belangrijk is dat zij opti-

maal geïnformeerd en ondersteund worden bij de toeleiding 

naar sport en bewegen. Goede ondersteuning verhoogt de 

kans op blijvende deelname aan sport- en beweegactiviteiten, 

vooral bij (ouders van) niet-westerse meisjes. Rekening houden 

met factoren zoals geslacht, opleiding en etniciteit, werkt 

bevorderlijk. Echter, de jongere moet zich niet gestigmatiseerd 

voelen. Dit werkt juist weer averechts.

  Kies voor sport én bewegen
Sport en bewegen worden vaak in één adem genoemd. Toch is 

de interpretatie anders. Veel mensen zien zichzelf niet als 

sporter, maar bewegen wel. Wandelen, fietsen en zwemmen 

zijn uitstekende vormen van lichaamsbeweging. Dit soort 

1. Bron: www.allesoversport.nl/artikel/waarom-niet-bewegen-slecht-is-

voor-de-gezondheid, 2 december 2016.

2. Bron: www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sport-en-

bewegen/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen, 2 december 2016.

3. Bron: www.allesoversport.nl/artikel/de-effecten-van-sport-en-

bewegen-op-leerprestaties-van-kinderen, 2 september 2016.

4. Met een statistische analyse (logistische regressie) is bekeken hoe 

verschillende factoren onderling samenhangen.


