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1.HANDLEIDING
Als professional weet je dat sport en bewegen belangrijk zijn voor de ontwikkeling
van kinderen. De ouders van deze kinderen zijn zich niet altijd van bewust van het
belang van bewegen. Het kan lastig zijn om hen daar toch bewust van te maken en
het gesprek aan te gaan over het sport- en beweeggedrag van hun kinderen. De
Argumentenkaartjes helpen hierbij. Deze kaartjes vormen een gesprekstool waarmee
je kunt achterhalen wat ouders belangrijk vinden voor hun kind. Als eenmaal helder is
welke thema’s zij belangrijk vinden, maak je de koppeling met bewegen en leg je uit
welke invloed bewegen heeft op deze thema’s.
Hoe werkt het?
De Argumentenkaartjes bestaan uit een set kaarten. Op elke kaart staat een ‘argument’
afgebeeld. Ouders kunnen aangeven welke argumenten zij belangrijk vinden voor hun
kind. Een voorbeeld: ‘ik vind het belangrijk dat mijn kind gezond is’. Sport en bewegen
hebben op alle argumenten een positief effect. Hoe sport en bewegen bijdragen aan
deze argumenten vind je in de onderbouwing verderop in deze handleiding. Deze
informatie kun je gebruiken in gesprekken met ouders.
Doordat ouders zelf kiezen welke argumenten zij belangrijk vinden, krijg je inzicht in
hun motivatie en keuzes. Op basis van de thema’s die ouders belangrijk vinden, ga jij
als professional het gesprek aan over de manier waarop sport en bewegen hier een
bijdrage aan leveren. Zo sluit je aan bij de drijfveren en motivatie van ouders.
Voor wie?
De Argumentenkaartjes zijn ontwikkeld voor professionals die met ouders in gesprek
gaan over het sport- en beweeggedrag van kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Denk
aan sport- en beweegprofessionals, vrijwilligers, huisartsen en professionals in de
kinderopvang. De Argumentenkaartjes zijn ontwikkeld voor het gesprek over het
thema sport en bewegen, maar in de praktijk blijken ze ook geschikt voor andere
thema’s zoals voeding of andere leefstijlthema’s.
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De Argumentenkaartjes zijn geschikt voor het gesprek over bewegen bij kinderen van 2
tot 12 jaar.
Op basis van het huidige wetenschappelijk onderzoek gelden de volgende adviezen:
Ga je in gesprek met ouders van een kind jonger dan zes jaar?
Gebruik de set zonder de volgende Argumentenkaarten: ‘goed presteert
op school’, ‘nieuwe vriendjes maakt’, ‘zelfvertrouwen heeft’ en ‘conditie
en energie heeft’.
Ga je in gesprek met ouders van een kind ouder dan zes jaar?
Gebruik dan de set zonder de volgende Argumentenkaart: ‘cognitief vaardig is’.
Onderbouwing: wetenschap en praktijk
Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft de Argumentenkaartjes ontwikkeld op
basis van wetenschappelijk onderzoek, gericht op kinderen tussen de 2 en 12
jaar. De argumenten zijn onderbouwd vanaf tweejarige leeftijd omdat er weinig
wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is over de effecten van bewegen op de
argumenten voor de doelgroep jonger dan twee jaar.
De Argumentenkaartjes zijn getoetst op kennis en ervaring uit beleid en praktijk. De
organisaties JOGG, Huis voor Beweging en Opvoedinformatie Nederland hebben
hieraan bijgedragen.
Opzet handleiding
Elk Argumentenkaartje bevat een wetenschappelijke onderbouwing die je kunt
gebruiken in gesprekken met ouders. Daarnaast zijn er werkvormen die jou helpen de
Argumentenkaartjes in te zetten bij zowel individuele gesprekken als groepsgesprekken
of presentaties.

“De Argumentenkaartjes zijn een leuk, praktisch
middel om samen met ouders een positief
gesprek over sport en bewegen aan te gaan!”
- Jeugdarts
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2. AAN DE SLAG: WERKVORMEN
De Argumentenkaartjes zijn geschikt voor verschillende situaties. Onderstaande
werkvormen zijn voorbeelden van situaties en stappen hoe jij als professional de
Argumentenkaartjes kunt inzetten bij ouders of andere professionals.
Werkvorm 1: individueel gesprek
1. Leg de Argumentenkaartjes willekeurig met de argumenten naar boven op tafel.
Vraag de ouder of professional om 3 Argumentenkaartjes te kiezen die hij/zij het
belangrijkst vindt voor het kind. Laat hen hier niet lang over nadenken, het gaat om
de eerste argumenten die te binnen schieten.
2. Vraag waarom de ouder of professional deze kaartjes heeft gekozen. Ga hier het
gesprek over aan. Doe dit met open vragen zonder oordeel, zoals: waarom heb je
voor dit argument gekozen?
Op welke manier stimuleer je dit bij het kind?
3. Vertel op basis van de wetenschappelijke onderbouwing per Argumentenkaart hoe
sport en bewegen bijdragen aan deze argumenten. Sluit hierbij zo goed mogelijk aan
op wat een ouder of professional verteld heeft en wat hij/zij belangrijk vindt.
Werkvorm 2: gesprek met een groep
1. Leg alle Argumentenkaartjes op de grond. Vraag de deelnemers te gaan staan bij het
Argumentenkaartje dat er voor hen als eerste uitspringt.
2. Laat de deelnemers één voor één toelichten waarom ze bij dit Argumentenkaartje
staan.
3. Vraag de deelnemers samen te discussiëren hoe sport en bewegen zou
kunnen bijdragen aan deze argumenten. Vul dit als professional aan vanuit de
wetenschappelijke onderbouwing.
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Werkvorm 3: rollenspel ouder & professional
1. Verdeel de groep in tweetallen. Laat elk tweetal een rollenspel oefenen waarbij de
ene persoon de ouder speelt en de ander de professional.
2. Opdracht voor de groep met de rol van ouder: neem een ouder in gedachten
die jij graag zou willen stimuleren om zijn/haar kind meer te laten bewegen. Kies
vervolgens uit een set Argumentenkaartjes de drie argumenten waarvan je verwacht
dat deze ouder ze belangrijk vindt. Leg ze omgekeerd neer, zodat niet zichtbaar is
voor welke argumenten je gekozen hebt.
3. Opdracht voor de groep met de rol van professional: kies een ‘top drie’ van
Argumentenkaartjes die jij als professional belangrijk vindt. Leg ze omgekeerd neer,
zodat niet zichtbaar is voor welke je gekozen hebt.
4. Draai vervolgens tegelijkertijd de Argumentenkaartjes om en zie de overeenkomsten
en/of verschillen. Dit is in de praktijk vaak een eye-opener, want vaak blijken de
gekozen Argumentenkaartjes van elkaar te verschillen.
5. Laat de tweetallen open het gesprek aangaan over hun keuze voor deze specifieke
Argumentenkaartjes. Zo leren ze om het gesprek aan te gaan over elkaars drijfveren,
in plaats van dat ze elkaar overtuigen vanuit hun eigen perspectief.

TIP:

alle werkvormen kun je ook bewegend uitvoeren, of bijvoorbeeld
staand!
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3. WETENSCHAPPELIJKE
ONDERBOUWING PER ARGUMENT
Bij elk argument staat de wetenschappelijke onderbouwing. Onder elke
onderbouwing staat met nummers vermeld op welke bronnen dit gebaseerd is. De
volledige genummerde bronnenlijst staat achterin.
Ik vind het belangrijk dat mijn kind…
… zich goed voelt
Regelmatig bewegen bevordert het emotioneel welzijn en de levenstevredenheid
van kinderen. Actieve kinderen hebben een verhoogd gevoel van geluk en welzijn
vergeleken met minder actieve kinderen. Deze actieve kinderen voelen zich goed en dit
is zichtbaar in hun gedrag. Zo hebben kinderen die meer bewegen minder emotionele
problemen (zoals zich zorgen maken of angstig zijn), gedragsproblemen (zoals niet
gehoorzamen, vechten, agressie), of hyperactiviteit (zoals rusteloos of overactief zijn).
Deze observaties kunnen wellicht worden gelinkt aan dat kinderen vaak samen met
andere kinderen of hun ouders bewegen wat resulteert in plezier en geluk. Wanneer
ouders samen spelen met hun kinderen, kan dit zorgen voor een sterkere hechting
tussen veiligheid en ouder-kindrelatie.

Bronnen: 3, 8, 12, 13, 22, 28, 29, 46, 47, 61

Ik vind het belangrijk dat mijn kind…
… normen, waarden en respect heeft
Deelname aan beweegactiviteiten kan zorgen voor een toewijding aan sociale normen.
Spelenderwijs bewegen en/of respectvol georganiseerde sportactiviteiten kunnen
kennis van normen en waarden overdragen die kinderen goed laat functioneren in de
samenleving.
Zo dragen sporten en bewegen bij aan de sociale ontwikkeling van kinderen. Ze leren
wat wel en niet kan, omgaan met regels en fair play. Sporten en bewegen hebben
een positieve invloed op het karakter van kinderen, onder andere op het gebied van
zelfbeheersing en asociaal en agressief gedrag. Daarnaast leren kinderen samenleven
met anderen, omgaan met andermans gevoelens, conflicten en impulscontrole. Ook
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kan bewegen bevorderen dat kinderen eerder bereid zijn om negatief gedrag niet
te herhalen na een waarschuwing, spijt te hebben over negatief gedrag, vrienden te
waarschuwen die de regels overtreden en zelf aan regels willen voldoen. Daarnaast kan
beweging leiden tot verbetering van diverse gedragseigenschappen zoals moed, respect
en verantwoordelijkheid.
Deze effecten zijn niet alleen binnen de sport zichtbaar maar ook in de
maatschappij. Op de lange termijn dragen sport en bewegen bij aan het
verminderen van delinquent gedrag onder jeugd.

Bronnen: 3, 8, 12, 29, 43, 49

Ik vind het belangrijk dat mijn kind…
… kan omgaan met stress
Kinderen leren door middel van sport en bewegen omgaan met prikkels en stress, wat
leidt tot beter stressmanagement. Verschillende onderzoeken tonen aan dat sport en
bewegen een sterk positief effect hebben op gevoelens van angst bij jongeren, ze leren
hier efficiënter mee omgaan. Ook lijkt het erop dat sport en bewegen het ontstaan van
angst en stress kunnen tegengaan.
Onderzoeken laten zien dat kinderen die meer spelenderwijs bewegen minder
emotionele problemen (zoals zich zorgen maken of angstig zijn), gedragsproblemen
(zoals niet gehoorzamen, vechten, agressie), of hyperactiviteit (zoals rusteloos of
overactief zijn) hebben. Dit kan zich uiten in minder woedeaanvallen of driftbuien.
Daarnaast zijn kinderen die meer bewegen waarschijnlijk beter in staat zelf problemen
op te lossen en anderen te ondersteunen bij het oplossen van uitdagingen. Kinderen die
meer bewegen maken dus sneller zelf beslissingen en zijn meer gericht op het bereiken
van een specifiek doel op basis van individuele probleemoplossing. Doordat sport en
bewegen het ontstaan van angst en stress kunnen tegengaan, kunnen sport
en bewegen depressieve symptomen bij kinderen en jongeren voorkomen en/of
verminderen.

Bronnen: 5, 8, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 29, 50, 53
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Ik vind het belangrijk dat mijn kind…
… zich motorisch ontwikkelt
Fysieke fitheid is de mate waarin fysieke basiseigenschappen aanwezig zijn bij
iemand.Hierbij gaat het om motorische fitheid en aerobe fitheid. De motorische
fitheid van kinderen wordt al op jonge leeftijd gestimuleerd door gevarieerd en
herhaaldelijk sporten en bewegen. Tot zesjarige leeftijd gaat het hierbij met name
om de ontwikkeling van motorische basisvaardigheden. Al op vierjarige leeftijd is
een duidelijke relatie te zien tussen fundamentele motorische vaardigheden en
beweeggedrag: kinderen die motorisch minder vaardig zijn, bewegen minder en
beleven minder plezier in sport- en beweegactiviteiten met andere kinderen. Naarmate
kinderen van de vroege naar de middelste kinderjaren gaan, blijkt dat kinderen met een
gemiddeld tot hoog niveau van motorische vaardigheid een hogere fitheid hebben in
vergelijking tot kinderen met een laag niveau van motorische vaardigheid. Voorbeelden
hiervan zijn een betere coördinatie, balans en stabiliteit.
Sport en bewegen hebben ook een positief effect op aerobe fitheid, zoals
uithoudingsvermogen, conditie en spiersterkte. Aerobe fitheid blijkt ook
van belang bij deelname aan sport- en beweegactiviteiten. Een kind met
grotere aerobe fitheid, is in staat langer en beter mee te doen aan sport- en
beweegactiviteiten.
Bronnen: 3, 4, 6, 9, 19, 28, 35, 39, 44, 48, 50, 51, 54, 56, 58, 60

Ik vind het belangrijk dat mijn kind…
… gezond is
Activiteit bij kinderen verlaagt het risico op chronische ziektes, zoals type 2 diabetes,
obesitas, hart- en vaatziekten, hypertensie (hoge bloeddruk), dyslipidemie (afwijking in
de hoeveelheid vetten in het bloed), slaapapneu (ademstops tijdens de slaap) en
gastro-intestinale problemen (maag-darm problemen). Daarnaast hebben sport en
bewegen een positief effect op bot- en cardio metabole gezondheid. Verhoogde
botkwaliteit en spierkracht door bewegen is vooral aangetoond bij kinderen vanaf 4
jaar. Ook verbeteren sport en bewegen de aerobe fitheid van oudere kinderen in de
vorm van duurtraining.
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De mate van spelenderwijs bewegen als kleuter is een voorspeller voor de mate van
bewegen bij oudere kinderen en volwassenen. De houding en gewoontes ten aanzien
van bewegen worden dus ontwikkeld. Mede hierdoor zorgt bewegen bij jonge kinderen
voor beter behoud van een goede gezondheid in de rest van hun leven. Het is daarom
belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd gezonde bewegingspatronen ontwikkelen. In
elke levensfase is het effectief om te investeren in bewegen. Maar hoe eerder een
kind leert sporten en bewegen, hoe langer er geprofiteerd wordt van de positieve
effecten op gezondheid en ontwikkeling.
Bronnen: 3, 4, 17, 18, 20, 21 33, 42, 48, 51, 54

Ik vind het belangrijk dat mijn kind…
… een gezond gewicht heeft
Verschillende onderzoeken laten verbanden zien tussen regelmatig bewegen en een
lagere vetmassa of body mass index (BMI). Dit impliceert dat actieve kinderen een
gezonder gewicht hebben dan inactieve kinderen. Met andere woorden, spelenderwijs
bewegen en sporten is een goede manier om een gezond gewicht bij kinderen te
bevorderen. Ook blijkt dat kinderen met betere motorische vaardigheden door sporten
en bewegen op vroege leeftijd, minder kans hebben op overgewicht op latere leeftijd.
Bronnen: 25, 26, 51

Ik vind het belangrijk dat mijn kind…
… leert samenwerken
Al op jonge leeftijd dragen sport en bewegen bij aan de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen. Spelenderwijs bewegen en sporten biedt een positief
sociaal klimaat waarin kinderen sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Kinderen
die met andere kinderen spelen en bewegen leren andere kinderen kennen. Bewegen
bevordert hiermee de sociale ontwikkeling, waaronder sociale vaardigheden,
zelfdiscipline, persoonlijke verantwoordelijkheid, moreel gedrag, enthousiasme,
assertiviteit, zelfregulatie, communiceren, anderen begrijpen middels empathie,
problemen oplossen met anderen, anderen helpen en samenwerken. Ook ontwikkelen
kinderen door middel van bewegen prosociale vaardigheden zoals om de beurt gaan
en wachten. Hierdoor leren kinderen hoe ze om moeten gaan met de gevoelens en
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mening van andere kinderen. Deze sociale emotionele vaardigheden worden ook
ontwikkeld als ouders samen met hun kind bewegen.
Bronnen: 3, 29, 30, 37, 49, 51
Ik vind het belangrijk dat mijn kind…
… vriendjes maakt [Alleen voor 6+]
Sport en bewegen bieden een positief sociaal klimaat waarin kinderen sociale
vaardigheden kunnen ontwikkelen. Kinderen die met andere kinderen spelen en
bewegen leren andere kinderen kennen. Ze gaan vriendschappen aan en breiden hun
sociale netwerk uit. Door deze sociale contacten leren kinderen hoe het is om deel uit
te maken van een groter geheel en ergens bij te horen. Hierdoor leren ze hoe ze samen
met sociale contacten dingen kunnen bereiken. Door de sociale vaardigheden die
kinderen ontwikkelen binnen deze vriendschappen, neemt de kans dat ze
later sociaal worden uitgesloten af.
Bronnen: 3, 11, 37, 38, 43

Ik vind het belangrijk dat mijn kind…
… cognitief vaardig is[Alleen voor 6-]
Spelenderwijs bewegen bevordert de ontwikkeling van cognitieve en intellectuele
vaardigheden van kinderen. Bewegen stimuleert de ontwikkeling van de hersenen,
wat bijdraagt aan concentratie, leren, creativiteit, het probleemoplossend vermogen
en het geheugen. Jonge kinderen die meer bewegen hebben meer kans op hoge
cognitieve ontwikkeling. Kleuters gebruiken beweging om hun cognitieve vaardigheden
te oefenen. Domeinen als mondelinge expressie (zoals het beschrijven van een foto),
kort lezen (zoals letters-woord identificatie) en wiskundig redeneren (zoals
het begrijpen van richtingen en probleemoplossend vermogen) worden
hierdoor bevorderd.
Bronnen: 3, 6, 27, 29, 51, 53, 56
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Ik vind het belangrijk dat mijn kind…
… goed slaapt
Sport en bewegen kunnen ervoor zorgen dat kinderen beter slapen, en dan met
name wat betreft de slaapduur. Uit onderzoek blijkt dat volwassenen en jongeren
die meer bewegen beter slapen. Ze vallen sneller in slaap, het percentage dat ze
in bed liggen en daadwerkelijk slapen is hoger, de slaapkwaliteit is hoger en ze
hebben langere perioden van diepe slaap. Daarnaast hebben volwassenen en
jongeren die meer bewegen minder last van slaperigheid gedurende de dag.
Het is aannemelijk dat deze effecten ook voor kinderen gelden, maar de
wetenschappelijke onderbouwing is hiervoor nog beperkt.
Bronnen: 2, 3, 34, 59

Ik vind het belangrijk dat mijn kind…
… plezier heeft
Spelenderwijs bewegen zorgt voor plezier bij jonge kinderen. Bovendien stimuleert
samen bewegen tussen ouder en kind de ontwikkeling van gemeenschappelijke
interesses en daarmee een positieve gezinssfeer.
Bij kinderen vanaf zes jaar bieden sport en bewegen een positief sociaal klimaat dat
het mogelijk maakt om vrienden te maken en daarmee plezier te hebben. Een sporten beweegactiviteit biedt gemeenschapszin waarin jeugd met verschillende
(sociale) achtergronden en een gedeelde passie elkaar ontmoeten.
Dat sport en bewegen voor kinderen bijdragen aan plezier en gezelligheid blijkt
uit verschillende onderzoeken. Zo blijkt dat kinderen ‘plezier’ aangeven als de
belangrijkste reden voor deelname aan teamsporten of om individueel lid te zijn
van een sportclub. Anderzijds geven kinderen aan dat ‘gebrek aan plezier’ de
voornaamste reden is om te stoppen met sport en bewegen. Kinderen hebben
dus positieve ervaringen bij sport en bewegen nodig om het te blijven doen.
Bronnen: 3, 28, 30, 31, 32, 36, 40, 55, 57
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Ik vind het belangrijk dat mijn kind…
… goed presteert op school [Alleen voor 6+]
Sport en bewegen bevorderen de ontwikkeling van cognitieve en intellectuele
vaardigheden. Bewegen stimuleert de ontwikkeling van de hersenen, wat bijdraagt
aan concentratie, leren, creativiteit, probleemoplossend vermogen en geheugen.
Verschillende onderzoeken bevestigen dat sporten en bewegen binnen het onderwijs
leiden tot gelijkblijvende of zelfsverbeterde schoolprestaties.
Onderzoek stelt dat:
Kinderen die aan het begin van de ochtend en halverwege de ochtend bewegen op
school zich rond het middaguur beter kunnen concentreren dan kinderen die niet
of weinig bewegen.
Het vervangen van reguliere lestijd door bewegen geen negatieve effecten heeft
op cognitieve prestaties van kinderen.
Er geen verschil is in effect tussen verschillende beweegvormen
(uithoudingsvermogen, coördinatie en kracht) of de duur daarvan (10, 20 of 30
minuten). Dit bevestigt dat bewegen op school geen negatief effect heeft
op cognitieve prestaties en bijdraagt aan de beweegvaardigheden en
gezondheid.
Fysiek fittere en motorisch vaardigere basisschoolleerlingen beter presteren
op school. Fysieke fitheid draagt bij aan prestaties in begrijpend lezen en
rekenen, terwijl motoriek dat doet voor rekenen en spelling. Fittere kinderen
hebben een beter ontwikkeld werkgeheugen.
Op hersenniveau leiden sport en bewegen tot een toename van bloedtoevoer in
de hersenen, waardoor kinderen alerter worden en de hersenontwikkeling wordt
gestimuleerd. Dit effect is ook te zien op electroencephalograms (EEG’s): cognitieve
taken worden beïnvloed door fysieke activiteit. Hierbij geldt: hoe meer een kind
beweegt, hoe beter hij/zij op latere leeftijd cognitieve taken kan uitvoeren.
Bronnen: 1, 3, 7, 10, 16, 45
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Ik vind het belangrijk dat mijn kind…
… zelfvertrouwen heeft
Sport en bewegen hebben een positief effect op emotioneel welzijn. Het gaat hier
onder andere om een positief effect op zelfvertrouwen en eigenwaarde. Onderzoek
toont aan dat dit positieve effect met name sterk is onder kinderen. Dit betekent
dat kinderen die sporten en bewegen verhoogde waarden van zelfvertrouwen en
eigenwaarde hebben.
Bronnen: 3, 5, 14

Ik vind het belangrijk dat mijn kind…
… conditie en energie heeft [Alleen voor 6+]
Uit onderzoek blijkt dat sport en bewegen een positief effect hebben op aerobe fitheid
(zoals uithoudingsvermogen, conditie, energie, lenigheid, balans en kracht). Regelmatig
bewegen verhoogt dus de aerobe fitheid. Aerobe fitheid is van belang voor een
actieve leefstijl. Daarnaast is aerobe fitheid van belang bij deelname aan sport- en
beweegactiviteiten. Aerobe fitheid zorgt ervoor dat kinderen langer kunnen
deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast helpt het (sport)
blessures voorkomen.
Bronnen: 3, 9, 13, 17, 35
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