


Samenvatng van de presentate:

 Dit onderzoek is gestart n.a.v. het rapport motorische vaardigheden van 
Grootegast in Beweging 2016-2018

 Hoe kunnen we leerlingen stmuleren om de 10.000 stappen te behalen, als 
onderdeel van de natonale beweegnorm?

 De aanpak

 Met de gefnancierde stappentellers van de stchtng Quadraten, wordt 
gemeten hoeveel stappen de leerlingen van de cbs Rehoboth per dag zeten.

 De doelgroep is groep 5-8; hiervoor is gekozen omdat de leerlingen vanaf 
groep 5 meer verantwoordelijkheid hebben en kunnen omgaan met de 
stappenteller. Volgens het onderzoek van Grootegast in Beweging waren 
vanaf groep 5 de scores beduidend lager dan bij de jongere kinderen.

 Groep 5-6 en groep 8 doen mee aan de onderzoeken; ze worden 
gestmuleerd en er wordt een sporteve beloning in het vooruitzicht gesteld.

 Groep 7 doet mee als controlegroep; draagt stappenteller en krijgt ook een 
coupon voor een grats sportles, zonder dat ze gestmuleerd worden om 
meer stappen te zeten.

De duur

 Nulmetng  1 week

 1e onderzoek 2 weken

 2e onderzoek 2 weken

 Nulmetng voor groep 5-6, groep 7 en groep 8

 De leerkrachten noteren het aantal stappen dat de leerlingen hebben gezet 
per dag, in de Excel sheet.

 Hieraan is geen stmulans gekoppeld.

 Het eerste onderzoek

 De leerkrachten noteren het aantal stappen dat de leerlingen hebben gezet 
per dag, in de Excel sheet.

 Het eerste onderzoek is gericht op het stmuleren van het aantal stappen 
van de leerlingen individueel in de groepen 5-6 en groep 8.

 Wanneer een leerling 10.000 stappen gemiddeld per week zet, verdient 
hij/zij een coupon voor een grats sportles bij een van de deelnemende 
sportaanbieders.

 Het tweede onderzoek

  Het tweede onderzoek is gericht op het stmuleren van het aantal stappen van de 
leerlingen als groep.

 De leerkrachten noteren het aantal stappen dat de leerlingen hebben gezet 
per dag, in de Excel sheet.

 De groep met de meeste stappen gemiddeld over 2 weken, wint een 
sportclinic bij Survival4All in Boerakker. Dit geldt dus alleen voor groep 5-6 
en groep 8.

 De stappenteller

 Iedere leerling heef een stappenteller gekregen voor het onderzoek. 
Daarnaast waren er voldoende op reserve bij cbs Rehoboth.



 Invultabel

 De leerkrachten vullen elke dag, voor de grote pauze, de Excel sheet 
in met het aantal stappen dat de leerlingen hebben gezet.

 Omrekentabel 

 Voor de momenten dat het dragen van een stappenteller niet 
praktsch is, is er een omrekentabel zodat de leerlingen wel de 
stappen kunnen meerekenen.

 Omrekentabel

 Wandelen 5000 stappen*

 Hardlopen 7000 stappen*

 Fietsen 6000 stappen*

 Zwemmen 5000 stappen*

 Buitenspelen 3500 stappen*

 Overige sporten 5000 stappen*
*aantal stappen per uur

 De invultabel

 



Conclusie:

 Gaan kinderen meer bewegen als we ze daarvoor belonen?
Ja, dat is duidelijk zichtbaar

 Wat is het verschil tussen het belonen van het individu en het belonen van de 
groep?

 Bij dit onderzoek werkte het beter om de groep te stmuleren dan het 
individu.
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