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I  Voorwoord 
 

 

Allereerst zouden we graag onze begeleidster/co-promotor Barbara Vandorpe 

bedanken voor de vele verbeteringen die ze gemaakt heeft, de kennis die ze ons heeft 

bijgebracht en de aanmoedigingen. Zonder haar was de verwezenlijking van deze 

masterproef niet mogelijk geweest. Daarnaast willen we onze promotor professor Lenoir 

bedanken omdat hij ons door zijn lessen geïnspireerd heeft om een scriptie te kiezen in het 

onderzoeksgebied „talent en training‟. Zeker mogen we alle docenten die lesgeven aan het 

hoger instituut voor lichamelijke opvoeding en kinesitherapie (HILOK) niet vergeten 

vermelden omdat ze ons door hun boeiende lessen meegenomen hebben overheen de 

maanden/jaren.  

 

Het ontstaan van deze masterproef liep niet van een leien dakje omdat het proces van 

het schrijven ervan toch helemaal anders is als dat van het schrijven van bijvoorbeeld een 

paper. Alhoewel sommigen ervoor kiezen om hun scriptie alleen te maken hebben wij 

ervoor gekozen om het met twee te schrijven. We kunnen niet beweren dat dit zonder veel 

discussies verlopen is, maar toch zijn we er op het einde van de rit zonder al te veel 

kleerscheuren vanaf gekomen. Graag zouden we Simon Snoeck ook nog willen bedanken 

omdat hij ons geholpen heeft wanneer de nood het hoogst was. " Last but not least" mogen 

we ook onze ouders (Marijke De Wilde, Lieve Wallez, Alexander Van Gavere en Jan 

Casert) niet vergeten te bedanken voor de financiële maar vooral mentale steun die ze ons 

geboden hebben de voorbije 4-5 jaar. 
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II  Samenvatting 
 

 

Doelstelling: Het doel van deze studie was om na te gaan of motorische coördinatie 

een voorspeller is van sportparticipatie in het lager onderwijs. Daarbij werd de evolutie 

van de motorische coördinatie over de jaren heen bekeken om na te gaan of dit een 

stabiele factor is. Daarnaast werd ook de relatie bekeken tussen het Motorisch Quotiënt 

(MQ), verkregen uit de KTK-testbatterij, en de sportparticipatie (uren sport/week). Ook 

werd er nagegaan of sportparticipatie in het eerste testjaar een significante voorspeller was 

van sportparticipatie in het derde testjaar. Als laatste werd de evolutie nagegaan van 

motorische coördinatie en sportparticipatie over de drie testjaren heen. 

 

Methodiek: Deze studie was een longitudinaal onderzoek waarbij tijdens de periode 

van september 2007 tot december 2007 er 2722 (1442 jongens en 1280 meisjes) kinderen 

uit het lager onderwijs, werden getest in opdracht van het Vlaams SportKompas. Hierbij 

werden de KTK-testbatterij en antropometrische testen voor gestalte, gewicht en 

vetpercentage afgenomen. Daarnaast moest men nog de Vlaamse fysieke activiteit 

computerlijst (Philippaerts et al., 2006) invullen. 

 

Resultaten: Uit de resultaten is gebleken dat er een sterk positief verband bestaat 

tussen de motorische quotiënten over de testjaren heen bij alle leeftijdscategorieën. Uit de 

logistische regressies is gebleken dat als men aan sport doet in het eerste testjaar, men 18 

keer meer kans heeft om aan sport te doen in het derde testjaar in vergelijking met 

kinderen die niet aan sport doen in het eerste testjaar. Kinderen met een motorisch 

quotiënt hoger dan de mediaan (MQ = 97)  in het eerste testjaar, zouden ongeveer 2.5 keer 

meer kans hebben om aan sport te doen in het derde testjaar dan kinderen die in het eerste 

testjaar onder de mediaan scoren. De invloed van het MQ op de sportparticipatie wordt 

nogmaals bevestigd in de resultaten van de repeated measures analyses, net zoals de 

stabiliteit van het motorisch quotiënt vanaf zes jaar bevestigd wordt. 

 

Conclusie: De motorische coördinatie blijft stabiel vanaf de leeftijd van zes jaar. 

Sportparticipatie zal de motorische coördinatie na de leeftijd van zes jaar niet meer 

beïnvloeden, maar zal wel een voorspellende factor zijn naar latere sportparticipatie toe. 
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IV  Literatuurstudie 

1   Inleiding 

 

Drie van de tien voornaamste doodsoorzaken in de huidige maatschappij worden naast 

een slechte eetgewoonte ook gedeeltelijk veroorzaakt door een te laag fysiek 

activiteitsniveau. Deze doodsoorzaken zijn in volgorde van incidentie voor vrouwen: 

cardiovasculaire aandoeningen, nieuwvormingen (kanker) en endocriene voedings- en 

stofwisselingsstoornissen (vb: diabetes type 2); voor mannen: nieuwvormingen, 

cardiovasculaire aandoeningen en endocriene voedings- en stofwisselingsstoornissen 

(Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid). Het is dus belangrijk voor de maatschappij om 

een fysiek actieve levensstijl te promoten en dit reeds op zeer jonge leeftijd. Hieronder 

wordt alles van dagdagelijkse activiteiten, zoals wandelen, de trappen opgaan, naar school 

fietsen en dergelijke, tot recreatief sporten en competitief sporten verstaan. Een fysiek 

actieve levensstijl op jonge leeftijd is belangrijk omdat actieve kinderen een grotere kans 

hebben om op latere leeftijd nog steeds fysiek actief te zijn (Malina, 1996).  

 

Wat is nu de verklaring achter het feit dat sommige mensen op jonge leeftijd fysiek 

actief zijn (vb. aan atletiek doen, turnen, etc.), terwijl anderen dit niet doen of snel 

afhaken? Dit verschil manifesteert zich reeds op jonge leeftijd en zou veroorzaakt kunnen 

worden door een verschil in motorische competentie tussen verschillende kinderen 

(Stodden et al., 2008). Vooraleer verder te gaan, wordt het begrip motorische competentie 

eerst in een volgende alinea gedefinieerd. 
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2   Definities 

 

2.1  Motorische competentie en motorische vaardigheden: wat is het en hoe 

ontwikkelen deze zich? 
 

Motorische competentie kan men omschrijven als het hebben van bepaalde motorisch 

gecoördineerde vaardigheden op het gebied van het uitvoeren van bepaalde motorische 

handelingen (Henderson et al., 1992). De motorische vaardigheden ontwikkelen zich 

reeds tijdens de prenatale periode (Fagard, 1996). Volgens Fagard (1996) kan men al bij 

foetussen van 7-8 weken bepaalde bewegingen waarnemen die niet uitgelokt zijn. Deze 

vallen onder de categorie van spontane en ritmische bewegingen zonder externe stimulus. 

Bewegingen zoals : uitrekken, geïsoleerde arm- en beenbewegingen, hoofdanteflexie 

komen vaak voor tijdens deze periode. Men ziet deze bewegingen na de geboorte nog 

voorkomen maar deze dalen in frequentie naarmate de baby de leeftijd van één jaar 

bereikt. De geïsoleerde beenbeweging zou een basis vormen voor het latere stappen 

(Thelen, 1983). Na de geboorte komen naast de spontane bewegingen ook uitgelokte 

bewegingen voor, deze noemen we de reflexen. 

 

De reflexen vormen een belangrijk deel van het motorische repertoire bij de geboorte. 

Ze onderscheiden zich van andere bewegingen doordat ze uitgelokt worden, er geen 

gewenning optreedt en de beweging automatisch verloopt (Fagard, 1996). Voorbeelden 

van reflexen zijn: de parachutereflex (Peiper, 1962); hier komt een abductie van de armen 

voor en strekking van de vingers wanneer het kind een snelle neerwaartse verplaatsing 

ondergaat, de asymmetrische tonische nekreflex (Illingworth, 1975); hier komt een 

strekking van arm en been voor aan de kant waarnaar het kind zijn gezicht gedraaid is en 

een buiging aan de tegenovergestelde kant. Sommige reflexen verdwijnen voor het eerste 

levensjaar en noemen we primitieve reflexen. De asymmetrisch tonische nekreflex is zo 

een voorbeeld van een primitieve reflex (Fagard, 1996). De voorgaande bewegingen 

(spontane / ritmische bewegingen en reflexen) kan men nog niet echt onder motorische 

vaardigheden klasseren omdat er eigenlijk weinig evolutie in de beweging zit en deze ook 

onbewust worden uitgevoerd.  
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De vroeg-sensomotorische patronen zijn hierin anders, omdat deze niet reflexmatig 

voorkomen, maar aandacht van het kind vergen. Zo is het volgen van een bewegend 

voorwerp met de ogen een voorbeeld van een sensomotorisch patroon (Fagard, 1996). 

Deze sensomotorische patronen ondergaan wel een evolutie in die zin dat ze van maand 

tot maand kwalitatief kunnen verschillen. Zo komt "pre-reaching", waarbij het kind 

weinig gecoördineerd naar voorwerpen gaat reiken waarna het zijn/haar hand terugtrekt,  

eerst voor en pas daarna het echt visueel geleid reiken, dat een paar weken later voorkomt 

(Bower, 1974). Hierbij kan men wel stellen dat het "pre-reaching" een voorloper is van 

het visueel geleid reiken en dat het visueel geleid reiken een positieve evolutie is van het 

"pre-reaching". Deze vroeg-sensomotorische patronen kunnen aanzien worden als de 

eerste vormen van motorische coördinatie waardoor ze de voorloper vormen van 

fundamentele motorische vaardigheden (Seefeldt, 1980; Clark & Metcalfe, 2002). 

 

Op het einde van de vroege kindertijd (6 jaar) hebben de meeste kinderen de 

fundamentele motorische vaardigheden zoals lopen, springen, kruipen, gooien, etc. onder 

de knie (Fagard, 1996). Deze vormen bij het ingaan van het schoolleven een basis voor 

het ontwikkelen van meer complexe vaardigheden zoals tekenen, muziek spelen, dansen, 

turnen, voetballen, etc. Om een onderscheid te kunnen maken tussen al deze 

(fundamentele) motorische vaardigheden kunnen deze opgedeeld worden volgens 

spiergroep: grootmotorisch coördinatieve vaardigheden en fijnmotorisch coördinatieve 

vaardigheden (Gesel, 1954). Daarnaast kunnen ze ook opgedeeld worden volgens functie, 

namelijk: locomotorische vaardigheden en object controle vaardigheden (Haywood & 

Getchel, 2005). 

 

De ontwikkeling van de motorische vaardigheden volgt een bepaalde tendens over de 

tijd. Zo zien we dat bij de ontwikkeling van locomotorische en object controle 

vaardigheden een cephalocaudale en proximodistale as wordt gevolgd (Gesel, 1954). Een 

kind gaat eerst controle hebben over zijn hoofdbewegingen alvorens over zijn 

beenbewegingen (cephalocaudaal) en het gaat eerst controle hebben over zijn 

armbeweging alvorens controle te hebben over zijn vingerbewegingen (proximodistaal).  
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Daarnaast is er ook nog een bepaalde tendens waargenomen bij de ontwikkeling van 

grootmotorisch coördinatieve en fijnmotorisch coördinatieve vaardigheden. 

Grootmotorisch coördinatieve vaardigheden zijn in het begin van hun ontwikkeling 

inefficiënt, waarna ze over de tijd steeds efficiënter worden op het gebied van 

energieverbruik (energy efficient & energy inefficient) (Halverson et al., 1982). Bij de 

ontwikkeling van de fijnmotorisch coördinatieve vaardigheden zien we dat de reactietijd 

en de bewegingstijd voor het uitvoeren van een beweging daalt en de nauwkeurigheid 

stijgt over de tijd (Brown et al., 1986). 

 

Het is belangrijk dat kinderen de basisvaardigheden zoals kruipen, stappen, lopen, 

object controle, etc. voldoende onder de knie krijgen opdat ze deze op latere leeftijd 

makkelijk kunnen hanteren bij het uitvoeren van tal van specifieke fysieke activiteiten 

(vb. voetballen, tennissen) en dagdagelijkse activiteiten (vb. rietje in een drankkarton 

prikken). En dat ze er tevens op kunnen voortbouwen voor het ontwikkelen van meer 

complexe vaardigheden (Barnett et al., 2008). Seefeldt (1980) opperde dat een minimaal 

competentieniveau in fundamentele motorische vaardigheden noodzakelijk is om deze 

fundamentele motorische vaardigheden te kunnen toepassen in de sport. Het onderzoek 

van Clark en Metcalfe (2002) beschrijft dit als de "mountain of motor development". Men 

kan pas de top van de motorische ontwikkeling bereiken als men eerst de voet van de 

berg, namelijk de fundamentele motorische vaardigheden, goed beklommen heeft.  

 

2.2  Meten van motorische competentie 
 

In de praktijk bestaan er verschillende testbatterijen om de motorische competentie te 

meten. Zo is er de M-ABC (Movement Assessment Battery for Children) (Henderson en 

Sugden, 1992), de BOT-2 (Bruininks Oseretsky Test of motor proficiency) (Bruininks & 

Bruininks, 2005) en de KTK (Körperkoordinations Test für Kinder) (Kiphard & Schilling, 

1974, 2007). Aangezien motorische competentie niet meetbaar is door middel van één 

enkele test, bestaan de meerderheid van deze testbatterijen uit verschillende taken die 

gericht zijn op het meten van zowel fysieke als coördinatieve vaardigheden.  
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De M-ABC meet zowel grootmotorisch coördinatieve vaardigheden als fijnmotorische 

coördinatieve vaardigheden. Ze bestaat uit acht testen, ingedeeld in drie categorieën, 

namelijk: handvaardigheid, balvaardigheid en statisch/dynamisch evenwicht. Kinderen 

van verschillende leeftijden worden ingedeeld per leeftijdscategorie, namelijk 4-6 jarigen, 

7-8 jarigen, 9-10 jarigen en 11-12 jarigen (Henderson en Sugden, 1992). Iedere 

leeftijdsgroep wordt getest aan de hand van verschillende taken specifiek voor die 

leeftijdscategorie, waardoor men de resultaten per leeftijdscategorie apart kan vergelijken 

met standaardwaarden voor die bepaalde leeftijd. Zo kan men de kinderen indelen in drie 

groepen, namelijk: kinderen die laag, normaal of hoog motorisch competent zijn. Omdat 

op die manier de kinderen die motorische problemen hebben geïdentificeerd kunnen 

worden, wordt deze testbatterij voornamelijk gebruikt in diagnostische settings (Haga, 

2009). Omdat het voor dit onderzoek echter niet van belang is om enkel kinderen met 

motorische problemen te identificeren en omdat men de resultaten van de verschillende 

leeftijdscategorieën niet met elkaar kan vergelijken, is deze testbatterij minder interessant 

voor dit onderzoek en zal ze dus niet gebruikt worden. 

 

De BOT-2 (Bruininks & Bruininks, 2005) meet zowel de fijnmotorische als 

grootmotorische vaardigheden en is geschikt voor kinderen van 4 tot jong-volwassenen 

van 21 jaar. Ze bestaat uit verschillende subtests die gericht zijn op het meten van 

fijnmotorische of grootmotorische vaardigheden. De fijne handcontrole is ingedeeld in 

fijnmotorische precisie (zeven subtests) en fijnmotorische integratie (acht subtests). 

Handcoördinatie is ingedeeld in handvaardigheid (vijf subtests) en coördinatie van de 

bovenste ledematen (zeven subtests). Lichaamscoördinatie is opgedeeld in bilaterale 

coördinatie (zeven subtests) en evenwicht (negen subtests). Uiteindelijk is er nog kracht 

en beweeglijkheid die ingedeeld zijn in loopsnelheid en beweeglijkheid (vijf subtests) en 

kracht (vijf subtests). Net zoals de M-ABC wordt ook de BOT-2 gebruikt in diagnostische 

settings om kinderen te screenen op motorische achterstand en kinderen met motorische 

problemen te identificeren (Bruininks & Bruininks, 2005), wat dus maakt dat deze test 

ook van minder belang voor dit onderzoek is. 
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De KTK-test is gericht op het meten van de grootmotorische coördinatieve 

vaardigheden van kinderen zonder motorische problemen, alsook van kinderen met 

motorische problemen (Kiphard & Schilling, 1974, 2007). Ze bestaat uit vier testen, 

namelijk: rugwaarts wandelen over balkjes van verschillende breedtes, het zijwaarts 

verplaatsen van plankjes, springen op één been over kussens en zijwaarts springen met 

beide voeten. In tegenstelling tot de M-ABC worden hier dezelfde testen afgenomen voor 

alle leeftijdsgroepen (5-15 jaar). Bovendien kan men zo de resultaten van verschillende 

testafnames van dezelfde persoon zeer gemakkelijk vergelijken, wat noodzakelijk is in 

longitudinaal onderzoek (Vandorpe et al., 2010). En waar men bij de M-ABC vooral op 

zoek gaat naar kinderen met motorische problemen, is men hier geïnteresseerd in alle 

kinderen, zowel deze die normaal scoren en de uitschieters die heel goed scoren, als de 

meer zwakke bewegers. Om deze redenen zal de KTK-testbatterij gebruikt worden in dit 

onderzoek.  

 

Bij het meten van motorische competentie is het zeer moeilijk om enkel de motorische 

competentie te meten omdat de fysieke karakteristieken vaak een invloed hebben op de 

motorische vaardigheden en vice versa (Hands, 2008). Zo kan het zijn dat een kind, met 

een zeer goede sprongkracht, laag scoort op de standing broad jump, omdat zijn 

coördinatie hiervoor nog niet optimaal verloopt. Het kan ook zijn dat de 

sprongcoördinatie al zeer goed ontwikkeld is, maar dat het kind sprongkracht ontbreekt en 

hierdoor niet goed scoort. Er wordt beweerd dat de  KTK-testbatterij een testbatterij is 

waarbij men vooral de motorische competentie meet, waarbij storende factoren zoals 

fitheid slechts een zeer beperkte invloed op de resultaten zouden hebben. Reden te meer 

dat er voor deze testbatterij gekozen is in dit onderzoek (Vandorpe et al., 2010).  

 

Zoals hierboven vermeld, is men in dit onderzoek in zowel de normaal-, laag- als 

hoogscorende kinderen geïnteresseerd. Kiphard en Schilling (1974, 2007) hebben 

duidelijke normwaarden opgesteld om kinderen onder te verdelen in één van deze drie 

groepen. Zo worden kinderen met een MQ van 0-85 ingedeeld in de groep met motorisch 

lage coördinatie, kinderen met een MQ van 85-115 behoren tot de groep met motorisch 

normale coördinatie en kinderen met een MQ dat hoger dan 115 is, vormen de groep met 

motorisch hoge coördinatie. Deze opsplitsing van de kinderen in drie groepen, zal ook in 

de data-analyse van dit onderzoek gebruikt worden. 
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3   Motorische competentie in relatie tot... 

 

 
Fig. 1: Ontwikkelingsfactoren die de fysieke activiteit bij kinderen beïnvloeden (Stodden 

et al., 2008). 

 

Tijdens de inleiding werd er geschreven dat een fysiek actieve levensstijl een bepaald 

effect heeft op de gezondheid en dat het verschil in de mate van fysiek actief zijn 

verklaard zou kunnen worden door een verschil in motorische competentie bij kinderen 

op jonge leeftijd (Stodden et al., 2008). Motorische competentie op zich wordt ook 

beïnvloed door bepaalde factoren, namelijk: de perceptie van motorische competentie, 

fysieke activiteit, gezondheidsgerelateerde fitheid en het risico op obesitas (Stodden et 

al.,2008) (figuur 1). Er is een continue wisselwerking die zowel positief als negatief kan 

verlopen. Zo zouden motorisch vaardige kinderen meer deelnemen aan fysieke activiteit 

doordat ze het gemakkelijker vinden om te participeren dan de minder motorisch vaardige 

kinderen, die een sedentaire levensstijl zullen kiezen omdat ze motorische problemen 

hebben. Dit fenomeen zal effect hebben op de fysieke fitheid en op zijn beurt ook de kans 

op obesitas verminderen. Omdat op die manier het gezond gewicht gepromoot wordt, zal 

ook de motorische competentie stijgen, wat leidt tot een positieve wisselwerking. Daarom 

wordt motorische competentie beschouwd als een belangrijke determinant om al dan niet 

deel te nemen aan fysieke activiteit (Haga, 2009). 
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3.1 … psychologisch welzijn 
 

Kinderen met coördinatieve ontwikkelingsstoornissen hebben niet enkel een lagere 

motorische vaardigheid, maar hun zwakkere motorische coördinatie zal ook invloed 

hebben op andere aspecten van hun ontwikkeling (Piek et al., 2006)(Haga, 2009). Zo is 

uit onderzoek gebleken dat kinderen met motorische problemen meer kans hebben op 

sociale, emotionele en gedragsproblemen die telkens gerelateerd zijn aan hun slechte 

motorische competentie. Ook is gebleken dat een zwakke motorische coördinatie 

gerelateerd is aan aandachtsstoornissen en een laag zelfwaarde en –beeld (Skinner & Piek, 

2001).  

 

Naast de eigenlijke motorische competentie, het beheersingsniveau over een bepaalde 

vaardigheid, zal ook de perceptie van de motorische competentie een belangrijke rol 

spelen in het al dan niet deelnemen aan fysieke activiteit (figuur Stodden et al., 2008). De 

perceptie van competentie is volgens Ebbeck & Weiss (1998) een bron van genot en 

genot beïnvloedt op zijn beurt de competentie-informatie. Deze perceptie van motorische 

competentie is bij kinderen zeer belangrijk in het volhouden van bepaalde activiteiten en 

het oefenen hiervan (Barnett et al., 2008). Zo zullen kinderen, die zichzelf beschouwen als 

zijnde motorisch competent, blijven deelnemen aan fysieke activiteiten. Kinderen met een 

zwakke motorische coördinatie zullen vaak echter een lage perceptie van hun motorische 

competentie ervaren als gevolg van herhaalde mislukkingen bij het proberen van bepaalde 

bewegingsvaardigheden en zullen zichzelf zodoende beschouwen als zijnde motorisch 

incompetent (Piek et al., 2006).  

 

Vaak gaan ze dan als gevolg hiervan motorische activiteiten ontwijken omdat ze hier 

niet goed in zijn om zo verdere mislukkingen en kritiek proberen te vermijden (= Harter‟s 

competentie motivatietheorie) (Harter, 1987) . Op deze manier komen ze terecht in een 

vicieuze cirkel (Skinner & Piek, 2001) waarin angst voor het falen leidt tot het stoppen 

van de motorische activiteiten en zo ook tot minder mogelijkheden om de nodige 

motorische vaardigheden te oefenen, wat Bouffard et al.(1996) als „activity deficit‟ 

omschrijven. 
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De perceptie van motorische competentie is ook een sterke voorspeller van iemands 

zelfwaarde. Zo is er in onderzoek gevonden dat kinderen met DCD (Developmental 

Coördination Disorder = stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie) een lagere 

zelfwaarde hebben dan kinderen met een normale of goede coördinatie, omdat ze zichzelf 

beschouwen als zijnde minder competent in bepaalde domeinen en ook minder sociale 

steun krijgen. Omdat ze minder actief zijn, zullen ze ook minder interactie met 

leeftijdsgenoten hebben en missen ze zo belangrijke kansen om hun sociale vaardigheden 

te ontwikkelen (Piek et al., 2006).  

 

Dit fenomeen wordt al op jonge leeftijd gezien, waar kinderen elkaar sociaal gaan 

beoordelen en ook de eigen competenties gaan vergelijken met deze van leeftijdsgenoten. 

Omdat kinderen met DCD reeds op jonge leeftijd al een achterstand hebben op bepaalde 

fijnmotorisch coördinatieve vaardigheden, kunnen ze slordig en traag overkomen, 

waardoor ze sociaal minder aanvaard kunnen worden (Piek et al., 2006). Hun zwakkere 

grootmotorisch coördinatieve vaardigheden zullen dan op zich een impact hebben op hun 

fysieke verschijning, welke ook invloed heeft op hun sociale status, hun zelfbeeld en het 

al dan niet deelnemen aan fysieke activiteiten. 

 

Naast de resultaten die men haalt op een bepaalde vaardigheid, is ook de waarde die 

men aan het beheersen van die vaardigheid hecht een belangrijke determinant voor 

iemands zelfwaarde. Zo zullen positieve zelfevaluaties van vaardigheden die men zelf 

belangrijk acht, leiden tot het hebben van een goede zelfwaarde en omgekeerd. Ook de 

emoties die men bij het uitvoeren van een bepaalde vaardigheid voelt of verwacht, zijn 

mede bepalend voor de zelfwaarde. Zo zal de perceptie van de motorische competentie 

vaak verhogen wanneer men veel plezier verwacht bij de bewegingservaring (Ebbeck & 

Weiss, 1998). Een andere belangrijke voorspeller van de zelfwaarde bij kinderen is de 

angstdispositie. Uit onderzoek van Schoemaker & Kalverboer (1994) is gebleken dat 

kinderen met DCD hogere angstniveaus vertonen door herhaalde mislukkingen, gevoel 

van onbekwaamheid en angst voor toekomstige participatie aan fysieke activiteit. Deze 

kinderen, die meer angst tegenover fysieke activiteiten vertonen, ervaren als gevolg 

hiervan ook een lagere zelfwaarde. 
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Al deze factoren zullen uiteindelijk een invloed hebben op de sportparticipatie. Hierbij 

kan sportparticipatie beschouwd worden als een specifieke vorm van participatie aan 

fysieke activiteit. Zo staat self efficacy (het vertrouwen dat men de capaciteiten heeft om 

een bepaald gedrag te behouden of te veranderen)  in verband met fysiek actief gedrag en 

zou het mogelijks zelf de sportparticipatie kunnen voorspellen (Kohl et al., 1998). 

Kinderen met DCD ervaren meestal gevoelens van onkunde, dus hebben een lage self 

efficacy, wat uiteindelijk zal leiden tot een verminderde motivatie om deel te nemen aan 

fysieke activiteiten (Haga, 2009). Dit zal op zijn beurt dan gevolgen hebben op het 

gezondheidsgedrag en de daarbij horende self efficacy (Kohl et al., 1998). 

 

3.2   …fysieke fitheid en gezondheid 

 
 

Fysieke fitheid wordt gezien als de mogelijkheid om een fysieke activiteit uit te 

voeren en bestaat uit verschillende basiscomponenten, zoals spierkracht, aërobe en 

anaërobe uithouding,  lenigheid en coördinatie (Ortega et al., 2008).  De 

gezondheidsgerelateerde fitheid bestaat uit de drie belangrijke componenten; 

cardiorespiratoire fitheid, musculaire fitheid en snelheid/behendigheid (Barnett et al; 

2008). Hierbij is cardiorespiratoire fitheid zowel gerelateerd aan cardiovasculaire 

risicofactoren als aan obesitas (Ortega et al. 2008). Alhoewel cardiorespiratoire fitheid 

een grote impact heeft op de gezondheid, bestaat er een neerwaartse trend in het 

cardiorespiratoire fitheidsniveau bij jongeren (Dollman et al., 2007). Daarbij bestaat er 

een verband tussen het cardiorespiratoire fitheidsniveau bij jongeren en het 

cardiorespiratoire fitheidsniveau bij volwassenen. Er kan dus gesteld worden dat het van 

belang is om een goede cardiorespiratoire fitheid te hebben op jonge leeftijd in functie 

van gezondheidsvoordelen op latere leeftijd (Ortega et al., 2008).  

 

Alhoewel er volgens Stodden et al. (2008) geen sterke relatie bestaat tussen 

gezondheidsgerelateerde fysieke fitheid "health related fitness" en motorische 

competentie/fysieke activiteit tijdens de vroege kindertijd (EC: Early Childhood 2-6 jaar ) 

(zie figuur 1), zal deze er wel zijn tijdens de midden en late kindertijd (MC-LC: Middle 

en Late Childhood, 6-12 jaar en 12-18 jaar). Gedurende deze fase kan er een onderlinge 

wisselwerking tussen gezondheidsgerelateerde fysieke fitheid, motorische competentie en 

fysieke activiteit ontstaan als gevolg van het participeren aan sport. 
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Kinderen met een goede motorische competentie zullen waarschijnlijk meer fysiek 

actief zijn en een betere fitheid vertonen (Beunen & Malina, 1992). Door de fysieke 

activiteit zal de motorische competentie opnieuw verbeteren en ook de fitheid positief 

beïnvloed worden. Daarnaast zal men door het stijgen van de fitheid meer aan sport 

kunnen doen, wat op zijn beurt de motorische competentie en fitheid kan verhogen. 

 

Deze relatie (Stodden et al., 2008) wordt door meerdere cross-sectionele onderzoeken 

bevestigd. Zo vonden Haga (2009) en Hands (2008) een verschil in fysieke fitheid bij 

kinderen (respectievelijk 9-10 jaar en 5-7 jaar) met een hoge motorische competentie en 

kinderen met een lage motorische competentie waarbij deze laatsten meer geneigd zijn 

een lage fysieke fitheid te hebben.   

 

Cantell et al. (2008) omschrijven dit in hun onderzoek als de significante rol van 

motorische competentie op het fitheidsniveau. Hierbij werden er lage fitheidsniveaus op 

bepaalde testen  gevonden voor mensen met een lage motorische competentie, en dit 

zowel bij kinderen (8-9 jaar), adolescenten (17-18 jaar) als volwassenen (20-60 jaar). 

 

Uit ander onderzoek, uitgevoerd door Barnett et al. (2008), is gebleken dat een goede 

object controle (behendigheid), één van de fundamentele motorische vaardigheden 

(onderdeel van de motorische competentie), op jonge leeftijd geassocieerd is met de 

cardiorespiratoire fitheid op adolescente leeftijd. De verklaring hiervoor is te vinden in het 

feit dat deze vaardigheden vaak voorkomen bij fysieke activiteiten van matige (vb.: 

voetbal of basket met vrienden) tot zware intensiteit (vb.: waterpolo), waarbij men een 

goede cardiorespiratoire uithouding opbouwt. 

 

Uit bovenstaande onderzoeken is dus gebleken dat motorische competentie een 

invloed heeft op  fysieke fitheid, zowel op jongere als op latere leeftijd, en dat motorische 

competentie op jonge leeftijd een invloed heeft op de fysieke fitheid op latere leeftijd. 

Alhoewel er enkele gezondheidsrisico's bestaan ten gevolge van een lage fysieke fitheid 

op jonge leeftijd (obesitas) worden deze pas echt duidelijk op latere leeftijd 

(cardiovasculaire aandoeningen, obesitas) (Ortega et al., 2008). Vandaar dat het 

belangrijk is om al op jonge leeftijd over een goede motorische competentie te 

beschikken. 

 



Stefanie Casert – Sacha Van Gavere Pagina 12 
  

Zoals eerder vermeld zal, wanneer men de aspecten van de fysieke fitheid wil meten, 

er rekening moeten gehouden worden met het feit dat vele taken die men in de tests 

gebruikt, op zich al bepaalde motorische vaardigheden vereisen. Personen die motorisch 

minder vaardig zijn, zullen veel meer moeite hebben om deze taken uit te voeren, 

waardoor men soms een vertekend resultaat kan bekomen. Verder bestaat de fysieke 

fitheid uit zoveel verschillende parameters, dat het bijna onmogelijk is om een pure 

meting van de basisaspecten te verkrijgen (Hands, 2008). 

 

3.3   …fysieke activiteit en sport 
 

Fysieke activiteit wordt omschreven als "een door skeletspieren geproduceerde 

beweging  en/of houding  die gepaard gaat met een toename van het energieverbruik” 

(Caspersen et al., 1985). Wanneer dit energieverbruik onvoldoende is door een tekort aan 

fysieke activiteit, kunnen we spreken over een activiteitsdeficit. In de " activity deficit 

hypothesis" (Bouffard et al., 1996) wordt gesteld dat kinderen, met motorische problemen 

en/of lage motorische competentie, levensstijlen kunnen ontwikkelen die de fitheid en 

gezondheid kunnen schaden. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het vermijden van 

fysieke activiteit.  

 

Zoals eerder vermeld in de paragraaf over fysieke fitheid en gezondheid is fysieke 

fitheid gelinkt aan fysieke activiteit (FA)(Barnett et al., 2008; Stodden et al., 2008). Zo zal 

men een betere fysieke fitheid hebben wanneer men vaak fysiek actief is en zal de fysieke 

fitheid lijden onder te weinig fysieke activiteit. Net zoals men weinig fysiek actief zal 

zijn, wanneer de fysieke fitheid onvoldoende is om de fysieke activiteiten te kunnen 

uitvoeren (Stodden et al., 2008). Om een duidelijk onderscheid te maken, kunnen we 

fysieke activiteit omschrijven als een handeling en fysieke fitheid als de capaciteit om die 

handeling uit te voeren. Zo kan fysieke activiteit bestaan uit handelingen zoals 

aardappelen schillen (lage fysieke activiteit), een fietstocht maken (matige fysieke 

activiteit), 100m hardlopen (intensieve fysieke activiteit) en is cardiorespiratorische 

fitheid de capaciteit om die fietstocht te kunnen maken. 
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Volgens Stodden et al. (2008) is fysieke activiteit naast fysieke fitheid ook gelinkt aan 

perceptie van de eigen motorische competentie en de eigenlijke motorische competentie 

zelf. De ontwikkeling van deze motorische competentie zou op jonge leeftijd (EC) 

aangedreven worden door fysieke activiteit.  De relatie tussen motorische competentie en 

fysieke activiteit is op jonge leeftijd nog redelijk zwak, maar zou kunnen toenemen 

naarmate men ouder wordt (MC-LC).  

 

Dit zou veroorzaakt kunnen worden doordat de individuele (bv. karakter) en 

omgevingsbeperkingen (bv. opgroeien in een buurt zonder sportfaciliteiten), die op jonge 

leeftijd een invloed hebben, op latere leeftijd een gezamenlijke invloed krijgen, waardoor 

het verband tussen FA en motorische competentie sterker zal worden (Stodden et al., 

2008). Op latere leeftijd zouden kinderen met een gemiddelde tot hoge motorische 

competentie kiezen om intensieve fysieke activiteiten uit te voeren (vb. 

competitiezwemmen), waarnaast kinderen met een lage motorische competentie verkiezen 

om eerder lage tot matige fysieke activiteiten uit te voeren (bv. recreatief dansen).  Hierbij 

wordt op latere leeftijd de fysieke activiteit aangedreven door het niveau van motorische 

competentie (Stodden et al., 2008).  

 

Onderzoek uitgevoerd door Fisher et al. (2005) bevestigt de stelling van Stodden et al.   

(2008) dat er een zwakke relatie bestaat tussen FA en motorische competentie op jonge 

leeftijd. Er werd een zwak verband gevonden tussen fundamentele motorische 

vaardigheden (motorische competentie kan men omschrijven als het hebben van bepaalde 

motorische vaardigheden) en regelmatige fysieke activiteit bij kinderen met een 

gemiddelde leeftijd van 4.2 jaar (± 0.5 jaar). 
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Uit ander onderzoek (Lopes et al., 2009) is gebleken dat motorische competentie, 

gemeten volgens de KTK methode, een significante voorspeller is van FA bij kinderen 

van 6-10 jaar. Hierbij heeft men gevonden dat kinderen met een hoge motorische 

competentie bijna geen verandering ondergaan in de mate van fysiek actief  zijn over de 

drie jaren van het onderzoek heen, maar dat kinderen met een lage of middelmatige 

motorische competentie wel een verandering ondergaan. Kinderen met een lage 

motorische competentie dalen voornamelijk in de mate van fysiek actief zijn, gevolgd 

door de kinderen met een middelmatige motorische competentie. Belangrijk om te weten 

is dat kinderen met een hoge initiële motorische competentie ook meer aan fysieke  

activiteit doen (Lopes et al., 2009). In het onderzoek bevestigen ze de stelling van 

Stodden et al. (2008) dat fysieke activiteit wordt aangedreven door het niveau van 

motorische competentie.  

 

4   Stabiliteit motoriek 

 

 

Zoals eerder uitgelegd is het hebben van motorische coördinatie een voorwaarde voor 

het kunnen uitvoeren van fundamentele motorische vaardigheden. Vervolgens is er 

volgens Seefeldt (1980) en Clark en Metcalfe (2002) een bepaald niveau in fundamentele 

motorische vaardigheden nodig alvorens men deze kan beginnen toepassen in de sport als 

sportspecifieke vaardigheden (zie figuur 2). 

 

 

 

Figuur 2: Evolutie van motorische coördinatie tot sportspecifieke vaardigheden (naar: 

Seefeldt (1980); Clark en Metcalfe (2002)) 
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 Tegenwoordig komt het steeds meer voor dat kinderen die problemen hebben met 

motorische coördinatie, wat een onderliggende factor is van motorische vaardigheden, 

ook kampen met gezondheidsproblemen als gevolg van hun sedentaire levensstijl en 

eventuele obesitas. Om tijdig deze motorische problemen te kunnen opsporen en 

preventieve maatregelen te kunnen toepassen, is voldoende kennis over de stabiliteit van 

de motoriek  belangrijk. Op basis hiervan kan men dan uitmaken tot op welke leeftijd 

ontwikkelingsproblemen en motorische tekorten nog gecompenseerd kunnen worden 

(Ahnert et al., 2009). Ook in functie van talentdetectie en –ontwikkeling, waar men reeds 

op jonge leeftijd getalenteerde kinderen wil identificeren om zo hun ontwikkelingsproces 

te kunnen versnellen, is inzicht in de stabiliteit van motorische vaardigheden zeer 

belangrijk, (Williams & Reilly, 2008; Abbott & Collins, 2004; Kozel, 1996; Morris, 2008; 

Reilly & Williams, 2000). 

 

Welke motorische vaardigheden men op welke leeftijd kan uitvoeren wordt beïnvloed 

door de snelheid van de motorische ontwikkeling en specifieke leerervaringen. Deze 

factoren die een invloed uitoefenen worden opgedeeld in twee groepen. Zo zijn er de 

interne factoren waaronder lichaamsbouw, en cognitieve, emotionele en motivationele 

factoren behoren. Daarnaast zijn er ook  de omgevingsfactoren, zoals socialisatie in 

fysieke activiteiten. Deze factoren zorgen voor instabiliteit in zowel persoonlijke 

ontwikkelingssnelheid als –niveau (Ahnert et al., 2009).  

 

In het algemene ontwikkelingspatroon van de motorische vaardigheden kan men zien 

dat er van de vroege kindertijd (8 jaar) tot in de late kindertijd (12 jaar) een zeer snelle 

ontwikkeling plaatsvindt (zie figuur 3). De versnelling die plaatsvindt vanaf 11-12- jarige 

leeftijd lijkt volgens Bös (1994) te wijten te zijn aan de biologische veranderingen in 

fysieke maturiteit. Na deze laatste versnelling wordt er rond de late tienerjaren een 

maximum bereikt, gevolgd door een korte periode van stabiliteit, om dan uiteindelijk 

terug een afname te hebben rond 30- of 40-jarige leeftijd (Ahnert et al., 2009).  
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Fig. 3: Ontwikkeling van de prestaties op de KTK-test bij mannen en vrouwen van 8-23 jaar. 

(Ahnert et al., 2009) 

 

Ahnert et al. (2009) hebben in hun onderzoek gebruik gemaakt van de KTK-test, om 

aan de hand van de resultaten op deze test, de motorische ontwikkeling na te gaan. Ze 

vonden dat de motorische coördinatie doorheen de kindertijd, jeugd en vroege 

volwassenheid redelijk stabiel is (Ahnert et al., 2009) (zie tabel 1). De correlatie- en 

stabiliteitscoëfficiënten, weergegeven in tabel 1, geven allemaal een positief verband 

overheen de tijd weer. Daaruit kan men dan afleiden dat wanneer men op 8-jarige leeftijd 

goed scoort op de KTK-test, dus een goede motoriek heeft, men op latere leeftijd nog 

steeds goed zal scoren op deze test en dus nog steeds een goede motoriek zal hebben.  

 

 

Tabel 1: Correlatie- en stabiliteitscoëfficiënten van de resultaten op de KTK behaald op 8-

jarige tot 23-jarige leeftijd (Ahnert et al., 2009) 
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5   Onderzoeksvraag en hypothese 

 

 Er is reeds aangetoond dat een sedentaire levensstijl nefaste gevolgen heeft voor de 

gezondheid. Om deze maatschappelijke trend van inactiviteit tegen te gaan, moet er op 

zoek gegaan worden naar een manier om van jongs af aan de fysieke activiteit te 

verhogen. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan aangezien fysieke activiteit door 

verschillende factoren wordt beïnvloed, waaronder de motorisch gerelateerde factoren 

zoals perceptie van motorische competentie, gezondheidsgerelateerde fitheid en 

motorische competentie, maar ook nog vele andere factoren zoals sociale factoren, 

ondersteuning van de ouders, plezier en dergelijke. Omdat het zeer moeilijk is om de 

gezamenlijke invloed van al deze factoren op fysieke activiteit na te gaan, zal men zich in 

dit onderzoek beperken tot het nagaan van de invloed van motorische competentie op 

fysieke activiteit. Er is reeds in meerdere onderzoeken aangetoond dat er een verband is 

tussen fysieke activiteit en motorische competentie, maar er is nog weinig informatie voor 

handen over de richting van het verband tussen motorische competentie en fysieke 

activiteit. Omdat de mate van fysieke activiteit moeilijk te kwantificeren is, zal er in dit 

onderzoek gebruik gemaakt worden van een meer specifieke vorm van fysieke activiteit, 

namelijk: sportparticipatie. 

  

 Omdat er in de literatuur weinig data voorhanden zijn omtrent de stabiliteit van de 

motorische coördinatie zal de eerste onderzoeksvraag handelen over de stabiliteit van de 

motorische coördinatie en ook over de stabiliteit van sportparticipatie over de jaren heen. 

Alhoewel er al veel informatie in de literatuur beschikbaar is over het feit dat er een 

relatie bestaat tussen fysieke activiteit en motorische competentie, is er nog niet veel 

geweten over de exacte richting van het verband. Daarom luidt de tweede 

onderzoeksvraag als volgt: Doet men aan sport omdat men een goede motorische 

competentie heeft of heeft men een goede motorische competentie omdat men aan sport 

doet? 
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V  Methode 

 

1   Populatie 

 

Tijdens de periode van september 2007 tot december 2007 werden er 2722 (1442 

jongens en 1280 meisjes) lagere schoolkinderen tussen 5 en 13 jaar getest in opdracht van 

het Vlaams SportKompas. Dit is een samenwerkingsproject tussen de vakgroep 

Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent en de Vlaamse 

gemeenschap. De kinderen kwamen uit 28 verschillende scholen die verspreid zijn over 

heel Vlaanderen. Zo werden er 411 (15,1%)  jongeren uit Antwerpen, 279 (10,9%) 

jongeren uit Limburg, 868 (31,9%) jongeren uit Oost-Vlaanderen, 392 (14,4%) jongeren 

uit Vlaams-Brabant, 656 (24,1%) jongeren uit West-Vlaanderen en 98 (3,6%) jongeren uit 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest getest. 

 

Kinderen die school lopen in het Buitengewoon Lager Onderwijs of lijden aan een 

stoornis zoals ADHD, ADD, autisme of dergelijke, werden ook opgenomen in de sample, 

om zo een totaalbeeld van de maatschappij te verkrijgen. Om deze en andere belangrijke 

gegevens te verkrijgen, werd er een vragenlijst meegegeven aan de ouders (zie bijlage). 

Samen met deze vragenlijst werd er ook een schriftelijke toelatingsbrief meegegeven, 

zodat beide ouders een informed consent tot deelname aan het onderzoek konden 

ondertekenen . Zonder dit ondertekend document kon een kind niet opgenomen worden in 

het onderzoek. Verder is dit onderzoek ook goedgekeurd door het Ethisch Comité van de 

Universiteit Gent. 

 

Vervolgens zijn dezelfde tests ook van september tot december in 2008 en 2009 

afgenomen. In deze studie werden enkel de kinderen die drie maal getest zijn en die in de 

leeftijdscategorie van 6 tot en met 11 jaar vallen opgenomen. Zo is er uiteindelijk een 

representatieve sample verkregen van 707 kinderen, bestaande uit 369 (52,2%) jongens en 

338 (47,8%) meisjes. In tabellen 2 tot 4 zijn zowel leeftijd als antropometrische gegevens 

van de subsample weergegeven. 
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Tabel 2: Lichaamslengte per leeftijd en testjaar 

 

 
 

 

 

 

Tabel 3: Gewicht per leeftijd en testjaar 
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Tabel 4: Vetpercentage per leeftijd en testjaar 

 

 
 

 

2  Procedure 

 

 Een team van ervaren testleiders heeft drie opeenvolgende jaren zowel 

antropometrische als coördinatieve testen bij lagere schoolkinderen afgenomen. Per 

school zijn de kinderen telkens in dezelfde periode gedurende drie opeenvolgende jaren 

getest, zodat er tussen elke testperiode telkens ± één jaar zat. De testen (van de KTK 

testbatterij) werden telkens tijdens de les lichamelijke opvoeding afgenomen. De kinderen 

droegen sportkledij en voerden de tests blootvoets uit. Om te beginnen kregen de kinderen 

een gestandaardiseerde opwarming van 15 minuten waarin zowel het lopen, springen en 

stretchen aan bod kwam ter voorbereiding van de testen. Na het geven van een 

gestandaardiseerde uitleg, werd de test afgenomen volgens de testprocedure conform de 

handleiding. Om de sportparticipatie van de kinderen na te gaan, heeft men gebruik 

gemaakt van een vragenlijst die ingevuld moest worden door de ouders. 
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3  Meetinstrumenten 

 

3.1   Körperkoordinations Test für Kinder (KTK)  
 

 

De KTK testbatterij bestaat uit vier testen, namelijk: rugwaarts wandelen over balkjes 

van verschillende breedtes, springen op één been over kussens, het zijwaarts verplaatsen 

van plankjes en zijwaarts springen met beide voeten, die elk een test-

retestbetrouwbaarheid hebben van respectievelijk 0.80, 0.96, 0.84, 0.95. De scores die op 

iedere subtest behaald worden, worden vervolgens opgeteld en omgezet naar leeftijds- en 

geslachtsspecifieke MQ-waarden (motor quotiënt waarden). Deze gestandaardiseerde 

waarden maken het mogelijk om verschillende leeftijden van verschillend geslacht te 

vergelijken.  

 

3.1.1  Rugwaarts balanceren op de evenwichtsbalken. 

 

 

 Om het evenwichtsvermogen te meten, moesten de proefpersonen achterwaarts 

balanceren op drie balkjes van drie meter lang met elk een andere breedte, namelijk 6 cm, 

4,5 cm en 3 cm. Na een instructie- en oefenfase moest de proefpersoon op iedere breedte 

drie testpogingen ondernemen, te beginnen op de breedste balk en eindigend op het 

smalste balkje. Per testpoging is het doel acht stappen achterwaarts zetten zonder het 

evenwicht hierbij te verliezen. De proefpersoon moest met beide voeten op de balk in 

evenwicht starten en de poging werd aangevangen vanaf het moment dat de proefpersoon 

met de voorste voet een stap achterwaarts zette. Per poging werd het aantal stappen 

genoteerd en uiteindelijk werden de scores van de negen pogingen opgeteld tot een 

totaalscore (max. 72).  
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3.1.2  Springen op één been over kussens 

 

 

 Het doel van deze test is om op één been over zoveel mogelijk opeengestapelde 

kussens van elk vijf cm hoog te hinken. De proefpersoon moest hierbij op een kleine 

afstand vertrekken en minstens twee maal hinken vooraleer de kussens te overschrijden. 

Na het overschrijden van de kussens moest men ook nog twee maal op hetzelfde been 

verder hinken. Als hieraan niet voldaan werd, werd de poging als fout gescoord. De test 

moest zowel met het linker- als rechterbeen worden uitgevoerd en bestond uit maximaal 

drie pogingen per hoogte. Op iedere hoogte kon men per been maximum drie punten 

verdienen door foutloos te springen bij de eerste poging. Als men een tweede poging 

nodig had, werden twee punten toegekend en voor drie pogingen kreeg men nog één punt. 

Als men de hoogte succesvol had kunnen overschrijden, werd er een extra kussen op de 

stapel geplaatst en ging men verder op de volgende hoogte. Wanneer men drie mislukte 

pogingen op een bepaalde hoogte had, was de test voor dat been gedaan. Men kon dan de 

test nog verder doen met het andere been tot men ook daar na drie pogingen de stapel 

kussens niet correct kon overschrijden. 

 

3.1.3  Zijwaarts verplaatsen van plankjes 

 

 

Bij deze test moest men zich op twee plankjes van elk 25 cm op 25 cm en rubberen 

doppen onderaan verplaatsen. Na een mondelinge uitleg mocht men eerst langs elke kant 

vijf verplaatsingen doen om zo te beslissen of men zich naar links of rechts zou 

verplaatsen. Bij het begin van de test moest de proefpersoon rechtstaan op één plankje en  

het ander plankje in beide handen vasthouden. Vervolgens moest men het plankje met 

beide handen naast zich plaatsen, beide voeten op dit plankje zetten en dan het plankje 

waar men opstond opheffen, om dit opnieuw langs de andere kant neer te plaatsen met 

beide handen. Het doel was om dit gedurende 20 seconden zo vaak mogelijk te doen. 

Telkens als men een plankje neerzette en wanneer men op een plankje ging staan, 

verdiende men één punt. Ook deze test werd twee maal afgenomen en de scores van beide 

testen werden opnieuw opgeteld als totaalscore voor de test. 
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3.1.4  Zijwaarts springen met beide voeten 

 

 

 Bij deze test moesten de proefpersonen zo vaak mogelijk lateraal over een houten latje 

springen. Na een oefenpoging van vijf sprongen, moest men proberen om binnen de 15 

seconden zo vaak mogelijk de lat zijwaarts te overschrijden. Telkens moest men met 

beide voeten de mat aan dezelfde kant raken om een geldige score te behalen. Op deze 

manier werden er twee pogingen uitgevoerd waarvan de scores opgeteld werden als 

totaalscore voor deze test. 

 

 

3.2   Vlaamse fysieke activiteit computer vragenlijst    (Philippaerts et al., 2006) 
 

 

 De vragenlijst die in dit onderzoek gebruikt werd (bijlage), is gebaseerd op de 

Vlaamse fysieke activiteit computer vragenlijst. Ze werd meegegeven aan de ouders van 

het kind die deze handmatig moesten invullen en na teruggave werden de gegevens op de 

computer ingevoerd door een medewerker van de Universiteit Gent. Om de 

sportparticipatie in de vrije tijd na te gaan, werd het kind gevraagd om zijn/haar drie 

belangrijkste sporten te selecteren uit een lijst van 200 verschillende sporten. Per sport 

moest men ook het aantal uren per week/per jaar ze deze beoefenen weergeven, naast de 

vraag of ze de sport al dan niet competitief beoefenen.  
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3.3  Antropometrie 
 

 

 Voor dit onderzoek werden enkele antropometrische gegevens verzameld, waarvan 

gestalte,  lichaamsgewicht en vetgehalte de belangrijkste zijn.  

 

3.3.1  Gestalte 

 

 

 Om de lichaamslengte (0.1 cm) te meten, werd er gebruik gemaakt van een draagbare 

stadiometer, de Harpenden Portable Stadiometer (Holtain, UK). Het is hierbij belangrijk 

dat de meting blootvoets wordt afgenomen, dat de voeten tegen elkaar staan en dat de 

hielen, kuiten, zitvlak en schouderbladen de wand raken. Op het moment dat de 

meetschaal tot op het hoofd van de proefpersoon werd verplaatst, moest de proefpersoon 

het hoofd goed recht houden door recht voor zich uit te kijken. Zo kon men de gestalte tot 

op 0,1 cm nauwkeurig noteren. 

3.3.2  Gewicht en vetgehalte 

 

 

 Om het gewicht (0.1 kg) en vetgehalte (0.1 %) te meten, werd er gebruik gemaakt van 

een weegschaal met bio-elektrische impedantie (Tanita Total Body Composition 

Analyzer, Japan). Wanneer de proefpersoon plaats nam op de weegschaal, kon men 

rechtstreeks het gewicht aflezen. Vervolgens moest men ook het vetpercentage meten aan 

de hand van de weegschaal. 
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4  Data-analyse 

 

  

  Er is gebruik gemaakt van het programma SPSS 19.0 voor Windows voor de 

statistische verwerking van de data. Omdat de sample voor dit onderzoek beperkt is tot 

kinderen tussen 6 en 11 jaar die drie keer op rij getest zijn, is dit allereerst aangeduid bij 

„select cases‟. Op deze manier worden de data van kinderen die hieraan niet voldoen niet 

opgenomen in de verdere analyses. Om de beschrijvende statistiek per geslacht en leeftijd 

na te gaan, zijn ook deze determinanten toegevoegd aan de functie van „select cases‟. 

Vervolgens is er per geslacht, leeftijd en testjaar de lichaamslengte, het gewicht en het 

vetpercentage nagegaan door van frequenties te laten lopen in de beschrijvende statistiek 

(zie tabel 1-3).  

 

  Om een antwoord op de eerste onderzoeksvraag te vinden, is gebruik gemaakt van 

Pearson correlaties om na te gaan of de motorische coördinatie een stabiele factor is en of 

de sportparticipatie stabiel blijft. Dit door correlaties over de leeftijden heen na te gaan (6-

8 jaar, 7-9 jaar, 8-10 jaar, 9-11). Bovendien werd het verband nagegaan tussen het 

motorisch quotiënt (MQ), verkregen uit de KTK test-batterij, en het aantal uren dat men 

per week aan sport doet. Zo is nagegaan of de motorische quotiënten onderling correleren, 

het aantal uren sport/week in ieder testjaar onderling correleren en of het motorisch 

quotiënt correleert met het aantal uren sport/week in elk testjaar.  

 

  Vervolgens werden logistische regressies uitgevoerd om na te gaan of de motorische 

coördinatie en de sportparticipatie in het eerste jaar voorspellende waarden vormden voor 

de sportparticipatie in het derde jaar. Op die manier werd een antwoord gezocht op de 

tweede onderzoeksvraag. 

 

  Als laatste werden er Repeated Measure Anova's uitgevoerd om de evolutie van het 

verband tussen sportparticipatie en motorische coördinatie te onderzoeken. Eerst zal de 

evolutie van het aantal uren sport per week nagegaan worden waarbij men de kinderen in 

drie groepen opdeelt volgens hun motorisch quotiënt (Kiphard & Schilling., 1974). 

Vervolgens wordt de evolutie van het motorisch quotiënt over de drie jaren heen bekeken, 

waarbij de kinderen zijn ingedeeld in drie groepen volgens het aantal uren dat ze per week 

sporten (geen sport, 1u sport/week, ≥ 2u sport/week). 



Stefanie Casert – Sacha Van Gavere Pagina 26 
  

 Ook zal men deze evolutie nagaan in Repeated Measures Anova‟s, waarbij men de 

kinderen indeelt volgens het beginnen, stoppen, blijven sporten, blijvend niet-sporten, 

vermeerderen en verminderen in aantal uren sport/week. Hierbij worden de kinderen 

ingedeeld in zeven groepen, namelijk: neenneen = nooit sporten, janeen = eerst wel 

sporten en dan stoppen, neenja = eerst niet sporten en dan wel sporten, jaja1-3uur = 

blijven sporten aan 1 tot 3 uur per week, jaja >3uur = blijven sporten aan meer dan 3 uur 

per week, vermeerderen = vermeerderen in het aantal uren sport per week en verminderen 

= verminderen in het aantal uren sport per week. Bij alle analyses werd het 

betrouwbaarheidsinterval op 95% ingesteld, wat een significantieniveau van 0.05 

oplevert. 
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VI  Resultaten 

 

1   Beschrijvende statistiek van het motorische quotiënt en het aantal uren 

sporten per week. 

 

Tabel 5: Gemiddelden en standaarddeviaties van de motorische quotiënten en het aantal uren 

sporten per week per leeftijdscategorie en testjaar 

 
 

 

 

Uit de analyse gezien in tabel 5 blijkt dat het motorisch quotiënt gemiddeld schommelt 

rond de 100 met een standaarddeviatie van ongeveer 12 tot 17. Hierbij zien we dat er een 

globale tendens is van een lager motorisch quotiënt in het eerste testjaar . Het aantal uren 

sporten per week in clubverband varieert gemiddeld tussen de één en twee uur met een 

standaarddeviatie tussen de één en twee uur. Daarbij is er een tendens dat het aantal uren 

sporten per week toeneemt over de leeftijdscategorieën heen. 
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2   Stabiliteit van het motorische quotiënt 

 

Tabel 6: Correlatiecoëfficiënten van het motorisch quotiënt over de jaren heen per 

leeftijdscategorie. 

 
 

 

Uit de resultaten van de correlaties in tabel 6 blijkt dat er over alle testjaren heen en bij 

alle leeftijdscategorieën een positief significant verband (p < 0.01) bestaat tussen de 

motorische quotiënten gemeten in de drie opeenvolgende testjaren. Deze 

correlatiecoëfficiënten variëren van 0.662 tot 0.922, welke als hoog tot zeer hoog 

beschouwd mogen worden (Portney & Watkins, 2009). Globaal gezien werden de laagste 

correlatiecoëfficiënten in de jongste leeftijdscategorie gevonden. Aangezien het MQ het 

resultaat is van een berekening waarbij leeftijd al in acht wordt genomen, kunnen ook de 

correlatiecoëfficiënten over alle leeftijdsgroepen samen berekend worden. Dit levert 

volgende correlatiecoëfficiënten op :  

MQ testjaar 1→2: R = 0.831, MQ testjaar 1→3: R = 0.799, MQ testjaar 2→3: R = 0.862, 

waarbij p < 0.001. 
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3  Stabiliteit van het aantal uren sport per week 

 

Tabel 7: Correlatiecoëfficiënten van het aantal uren sport per week over de jaren heen per 

leeftijdscategorie 

 
 

 

Uit tabel 7 kan er afgeleid worden dat er een positief significant verband (p < 0.01) is 

tussen het aantal uren sport per week beoefend in clubverband, gemeten in de drie 

opeenvolgende testjaren, over alle testjaren heen en bij alle leeftijdscategorieën. De 

gevonden correlatiecoëfficiënten, die variëren van 0.492 tot 0.780, worden beschouwd als 

gemiddeld hoog tot hoog (Portney & Watkins, 2009). Ook hier kan waargenomen worden 

dat de laagste correlatiecoëfficiënten gevonden worden bij de jongste leeftijdscategorie. 

Aangezien het MQ het resultaat is van een berekening waarbij leeftijd al in acht wordt 

genomen, kunnen ook de correlatiecoëfficiënten over alle leeftijdsgroepen samen 

berekend worden. Dit levert volgende correlatiecoëfficiënten op :  

# testjaar 1 → 2: R = 0.726, # testjaar 1 → 3: R = 0.550, # testjaar 2 → 3: R = 0.623, 

waarbij p < 0.001. 
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4   Verband motorische quotiënten en het aantal uren sport/week 

 

Tabel 8: Correlatie tussen het motorische quotiënt en het aantal uren sport. Bij deze analyse 

zijn alle leeftijden samen genomen. 

 

 
 

 

 Er is een positief significant (p < 0.001) verband te zien tussen het aantal uren sport 

en het motorisch quotiënt (zie tabel 8), en dit voor elk testjaar. De correlatiecoëfficiënten 

variëren tussen 0.165 en 0.288, welke eerder als laag beschouwd moeten worden(Portney 

& Watkins, 2009). 
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5   Voorspellende waarde van sportparticipatie op latere sportparticipatie 

 

Tabel 9a: Logistische regressie die aantoont of het wel of niet sporten in testjaar 1 kan 

voorspellen of men wel of niet sport in testjaar 3 

 
 

 

Uit de logistische regressie analyse uit tabel 9a blijkt dat kinderen die aan sport doen 

tijdens het eerste testjaar (Sporten testjaar 1) meer dan 17 keer meer kans zouden hebben 

om aan sport te doen in het derde testjaar (Sporten testjaar 3) in vergelijking met kinderen 

die niet sporten tijdens het eerste testjaar: ORSporten testjaar 1 = 17.680, CI (9.236 – 33.843). 

Uit tabel 9a kan volgende logistische regressievergelijking opgesteld worden:  

 

 Sporten testjaar 3 = -0.639 + 2.872 * Sporten testjaar1 

 

Tabel 9b: Logistische regressie die aantoont of het wel of niet sporten in testjaar 1 kan 

voorspellen of men wel of niet sport in testjaar 3 (enkel voor groep met een laag MQ (0-85)) 

 

 
 

Uit de logistische regressie analyse uit tabel 9b blijkt dat kinderen met een lage MQ-

waarde die aan sport doen tijdens het eerste testjaar (Sporten testjaar 1) bijna 17 keer meer 

kans zouden hebben om aan sport te doen in het derde testjaar (Sporten testjaar 3) in 

vergelijking met kinderen met een lage MQ-waarde die niet sporten tijdens het eerste 

testjaar: ORSporten testjaar 1 = 16.917, CI (4.783 – 59.834). Uit tabel 9b kan volgende 

logistische regressievergelijking opgesteld worden:  

 

 Sporten testjaar 3 = -1.253 + 2.828 * Sporten testjaar1  
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6   Voorspellende waarde van het motorisch quotiënt en sportparticipatie 

op latere sportparticipatie 

 

Tabel 10: Logistische regressies die aantonen of het wel of niet sporten in testjaar 1 en/of het 

motorisch quotiënt in testjaar 1 konden voorspellen of men wel of niet sport in testjaar 3 

 
 

 

Uit de logistische regressie analyse in tabel 10 blijkt dat kinderen die aan sport doen 

tijdens het eerste testjaar (Sporten testjaar 1) meer dan 18 keer meer kans zouden hebben 

om aan sport te doen in het derde testjaar (Sporten testjaar 3) in vergelijking met kinderen 

die niet sporten tijdens het eerste testjaar: ORSporten testjaar 1 = 18.532, CI (9.421 – 36.455). 

Ook is er gevonden dat kinderen die boven de mediaan scoren op gebied van motorisch 

quotiënt tijdens het eerste testjaar (MQ testjaar 1) meer dan twee keer zoveel kans zouden 

hebben om te sporten in het derde testjaar in vergelijking met kinderen die onder de 

mediaan scoren op gebied van motorisch quotiënt tijdens het eerste testjaar: ORMQ testjaar 1 

= 2.474, CI (1.269 – 4.821) (zie tabel 10). Uit tabel 11 kan volgende logistische 

regressievergelijking opgesteld worden:  

 

 Sporten testjaar 3 = -1.172 + 2.920 * Sporten testjaar1 + 0.906 * MQ testjaar 1 
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7   Evolutie van het aantal uren sport per week in clubverband (opdeling 

volgens MQ) 

 

Figuur 4: Evolutie van het aantal uren sport per week in clubverband (opdeling volgens MQ) 

 

Uit de multivariate statistiek (Wilk‟s Lambda) blijkt geen significant interactie-effect             

te zijn van het testjaar en het motorisch quotiënt in het eerste testjaar op het aantal uren 

sport per week in clubverband (F = 2.218, p = 0.066). Er kan dus gesteld worden dat de 

drie groepen niet significant verschillen in de evolutie van het aantal uren sporten per 

week. Figuur 4 verduidelijkt dat er bij alle drie de groepen zo goed als geen evolutie van 

het aantal uren sporten per week te zien is over de drie testjaren heen.  

 

Wanneer er vervolgens wordt nagegaan of er een hoofdeffect van het testjaar is, blijkt 

er een significant effect te zijn van het testjaar op het aantal uren sport per week (F = 

4.103, p = 0.018). Om hierover een uitspraak te doen, moet eerst nagegaan worden of dit 

verschil significant is tussen alle drie de testjaren. Daarbij kan er geconcludeerd worden 

dat er enkel een significant (p = 0.005) verschil is tussen het eerste en het tweede testjaar, 

waarbij men in het tweede jaar significant meer aantal uren per week zal sporten   

(Testjaar 1: M = 2.127, SD = 0.166; Testjaar 2: M = 2.493, SD = 0.159).  
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Als laatste zal ook het hoofdeffect van het motorisch quotiënt in jaar 1 nagegaan 

worden. Hier blijkt het motorisch quotiënt een significant effect op het aantal uren sport 

per week te hebben (F = 17.229, p < 0.001). Ook hier wordt eerst nagegaan of de drie 

MQ-categorieën significant van elkaar verschillen. Uit de Post Hoc (Scheffe) test blijkt 

dat de drie groepen inderdaad significant (p < 0.001) verschillend zijn.  

 

Hierbij kan er geconcludeerd worden dat naarmate men in een hoge MQ-classificatie 

zit, men ook meer aantal uren sport per week zal beoefenen (MQ 0-85: M = 1.217, SD = 

0.233; MQ 85-115: M = 2.209, SD = 0.140; MQ 115+: M = 3.560, SD = 0.330) 
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8   Evolutie van het motorisch quotiënt (opdeling volgens aantal uren 

sport/week) 

 

 
Figuur 5: Evolutie van het motorisch quotiënt (opdeling volgens aantal uren sport/week) 

 

 

Aan de hand van de multivariate statistiek (Wilk‟s Lambda) kan men zien dat er geen 

significant interactie-effect is van het testjaar en het aantal uren sport per week in het 

eerste testjaar op het motorisch quotiënt (F = 1.058, p = 0.376). Er kan dus gesteld worden 

dat de drie groepen niet significant verschillen in de evolutie van het motorisch quotiënt. 

Zo is in figuur 5 te zien dat er bij alle drie de groepen over de jaren heen een lichte 

stijging is van het motorisch quotiënt.  

 

Ook hier wordt er vervolgens nagegaan of er een hoofdeffect van het testjaar is. Zo 

blijkt er een significant effect te zijn van het testjaar op het motorisch quotiënt (F = 

83.661, p < 0.001). Wederom moet eerst nagegaan worden of dit verschil significant is 

tussen alle drie de testjaren. Daarbij kan er geconcludeerd worden dat er tussen alle drie 

de testjaren een significant (p < 0.001) verschil is, waarbij men kan stellen dat het 

motorisch quotiënt stijgt over de testjaren heen. (Testjaar 1: M = 96.114, SD = 0.674; 

Testjaar 2: M = 98.432, SD = 0.704; Testjaar 3: M = 101.910, SD = 0.722).  
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Als laatste zal ook hier het hoofdeffect van het aantal uren sport per week in 

clubverband in jaar 1 nagegaan worden. Hier blijkt dat het aantal uren sport per week in 

jaar 1 een significant effect heeft op het motorisch quotiënt (F = 22.349, p < 0.001). 

Wederom wordt eerst nagegaan of de drie sportparticipatie-categoriëen significant van 

elkaar verschillen. Uit de Post Hoc test (Scheffe) blijkt dat er wel een significant               

(p < 0.001) verschil is tussen geen sport beoefenen en wel sport beoefenen, onafhankelijk 

van het aantal uren, maar niet (p = 0.495) tussen 1 uur of meerdere uren per week sporten.   

 

Daarbij kan er geconcludeerd worden dat kinderen die sporten (ongeacht het aantal 

uren per week) een hoger motorisch quotiënt hebben dan kinderen die niet sporten (Geen 

sport: M = 92.704, SD = 1.226; 1 uur sport/week: M = 100.960, SD = 1.236; ≥ 2 uur 

sport/week: M =102.792, SD =0.928) 
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9   Evolutie van het motorisch quotiënt (opdeling volgens beginnen/stoppen 

met sporten, blijven wel/niet sporten, vermeerderen/verminderen met 

sporten) 

 

Figuur 6: Evolutie van het motorisch quotiënt (opdeling volgens evolutie sportparticipatie) 

 

 

Eerst en vooral zal opnieuw het interactie-effect nagegaan worden aan de hand van de 

multivariate statistiek (Wilk‟s Lambda), waarbij men kan zien dat er geen significant 

interactie-effect is van het testjaar en de evolutie van de sportparticipatie op het motorisch 

quotiënt (F = 0.483, p = 0.925). Er kan dus gesteld worden dat de zeven groepen niet 

significant verschillen in de evolutie van het motorisch quotiënt. Zo kan men in figuur 6 

zien dat er bij de zeven groepen over de jaren heen een lichte stijging is van het motorisch 

quotiënt.  
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Vervolgens wordt er opnieuw nagegaan of er een hoofdeffect van het testjaar is. Zo 

blijkt er een significant effect te zijn van het testjaar op het motorisch quotiënt (F = 

55.258, p < 0.001). Net zoals bij de vorige repeated measures moet eerst nagegaan 

worden of dit verschil significant is tussen alle drie de testjaren. Zo vindt men tussen alle 

drie de testjaren een significant (p ≤ 0.001) verschil is, waarbij gezegd kan worden dat het 

motorisch quotiënt stijgt over de testjaren heen. (Testjaar 1: M = 96.671, SD = 0.928; 

Testjaar 2: M = 98.575, SD = 0.974; Testjaar 3: M = 102.764, SD = 0.970).  

 

Opnieuw zal men als laatste het hoofdeffect van de evolutie van de sportparticipatie in 

clubverband nagaan. Hier blijkt dat deze evolutie een significant effect heeft op het 

motorisch quotiënt (F = 6.063, p < 0.001). Zoals telkens bij de vorige berekening ook is 

gedaan, wordt eerst nagegaan of de 7 groepen (ingedeeld volgens de evolutie van hun 

sportparticipatie) significant van elkaar verschillen. Uit de Post Hoc test (Scheffe) blijkt 

dat er wel een significant verschil is tussen nooit sporten en: jaja 1-3 u (p < 0.001), jaja > 

3u (p = 0.002), vermeerderen (p < 0.001) en verminderen (p = 0.005). Ook is er een 

significant verschil gevonden tussen janeen en: jaja 1-3 u (p = 0.014) en vermeerderen    

(p = 0.009) en als laatste is er een trend tot significantie gevonden tussen neenja en 

vermeerderen (p = 0.051).  

 

Daaruit kan men concluderen dat kinderen die nooit sporten een lager motorisch 

quotiënt hebben dan kinderen die wel blijvend sporten (ongeacht het aantal uren per week 

en of men vermeerdert of vermindert) (neenneen: M = 91.267, SD = 1.981; jaja 1-3 u: M 

= 103.575, SD = 1.556; jaja > 3u: M =103.583, SD = 3.323; vermeerderen: M = 103.920, 

SD = 1.417; verminderen: M = 99.547, SD = 2.128).  

 

Daarnaast kan ook gesteld worden dat kinderen die eerst wel sporten en vervolgens 

stoppen met sporten een lager motorisch quotiënt hebben dan diegene die 1 tot 3 uur 

blijven sporten en/of vermeerderen in aantal uren sport per week (janeen: M = 95.754, SD 

= 2.771; jaja 1-3 u: M = 103.575, SD = 1.556; vermeerderen: M = 103.920, SD = 1.417).  

 

Als laatste is ook gevonden dat er een trend is dat kinderen die eerst niet aan sport 

doen en dan toch beginnen te sporten een lager motorisch quotiënt zouden hebben dan 

mensen die wel sporten en vermeerderen in het aantal uren sport (neenja: M = 97.712, SD 

= 2.833; vermeerderen: M = 103.920, SD = 1.417). 
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VII  Discussie 
 

 

1  Discussie 

 

 

In een poging om een antwoord te vinden op de vraag wat er eerst was : “de 

motorische kip of het motorische ei”, met andere woorden “is de motorische coördinatie 

een voorspeller van sportparticipatie”, werd in dit onderzoek allereerst geprobeerd om de 

stabiliteit van de motorische coördinatie, als bouwsteen van motorische vaardigheden 

(Henderson et al., 1992; Seefeldt, 1980; Clark & Metcalfe, 2002),  in kaart te brengen. 

Om de stabiliteit na te gaan werd de KTK-testbatterij (Kiphard & Schilling, 1974, 2007; 

Vandorpe et al., 2010) in een longitudinaal design gebruikt. 

 

Er bleek een sterke correlatie te bestaan tussen de motorische quotiënten (verkregen 

uit de KTK-testbatterij) over de drie opeenvolgende testjaren heen en dit voor alle 

leeftijdscategorieën (6-11 jaar). Dit stemt overeen met eerdere bevindingen uit onderzoek 

van Ahnert et al. (2009) waar men vond dat de motorische coördinatie een redelijke 

stabiele factor was over verschillende leeftijdsjaren heen (8-23 jaar). Op basis daarvan 

kan men aannemen dat de motorische coördinatie genetisch vastgelegd is en men hierin 

over de jaren heen niet echt in kan verbeteren. Bij gevolg kan men vanaf de leeftijd van 

zes jaar niet meer ingrijpen op een tekort aan basiscoördinatie, omdat deze niet langer 

gecompenseerd zouden kunnen worden. Men zou dan kunnen veronderstellen dat 

interventies op bepaalde stoornissen in de motorische coördinatie (DCD, developmental 

coördination disorder of dyspraxie) nutteloos zijn. Dit is echter niet het geval. Alhoewel 

men kan beschikken over een zwakke motorische coördinatie wil dit niet zeggen dat men 

bepaalde bewegingen of vaardigheden niet kan aanleren. Het aanleerproces zal 

waarschijnlijk meer tijd en aandacht eisen maar zal tenslotte wel leiden tot het verbeteren 

van de bewegingen of vaardigheden.  
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Dit zou ook een belangrijke bevinding kunnen zijn in het gebied van 

talentidentificatie. Zo zou men kunnen verwachten dat wanneer men een kind op 6-jarige 

leeftijd selecteert omdat deze uitblinkt in motorische coördinatie, dat deze op latere 

leeftijd nog steeds zal uitblinken op dit vlak. Ook al is dit misschien een belangrijke 

bevinding, moet men steeds in het achterhoofd houden dat niet enkel het niveau van de 

motorische coördinatie belangrijk is, maar dat er nog andere factoren zijn die een 

minstens even belangrijke rol spelen. Zo blijkt uit het model van Gagné (2004) dat er ook 

omgevings- en intrapersoonlijke factoren zijn die het talentontwikkelingsproces zullen 

beïnvloeden.  

 

Om de richting van het verband tussen fysieke activiteit en motorische coördinatie na 

te gaan, heeft men in deze studie sportparticipatie als vorm van fysieke activiteit als 

variabele genomen. Uit de resultaten is gebleken dat sportparticipatie en motorisch 

quotiënt positief aan elkaar gecorreleerd zijn. Wanneer men het verband over de drie 

opeenvolgende testjaren bekijkt, moet men echter vaststellen dat dit gemiddeld eerder een 

zwak een verband is. Dit zou mogelijk kunnen verklaard worden door het feit dat er nog 

verscheidene andere factoren een invloed uitoefenen op de variabele sportparticipatie. Zo 

zeggen Stodden et al. (2008) dat de mate van fysieke activiteit, waar sportparticipatie een 

onderdeel van is, naast motorische competentie (= motorische coördinatie + fundamentele 

bewegingsvaardigheden + sportspecifieke bewegingsvaardigheden) beïnvloed kan worden 

door de individuele karakteristieken, de omgevingsfactoren, de gezondheidsgerelateerde 

fitheid en de perceptie van motorische competentie.  

 

Hoe het verband voor de leeftijd van zes jaar verloopt, kan men uit de resultaten van 

dit onderzoek niet halen. Wel kan men vermoeden dat de motorische coördinatie voor de 

leeftijd van zes jaar nog niet als stabiel kan aanzien worden, maar eerder als een 

plastische factor, mogelijks beïnvloed door het aantal opgedane 

bewegingservaringen(Malina et al.,2004).  
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Wanneer men vervolgens een antwoord op de tweede onderzoeksvraag wil bekomen, 

moet men kijken naar de voorspellende waarden van MQ en sportparticipatie in het eerste 

testjaar op de sportparticipatie in het derde testjaar. Net zoals Lopes et al. (2009) werd in 

het huidige onderzoek gevonden dat de motorische coördinatie een voorspeller is van de 

fysieke activiteit bij kinderen van zes tot tien jaar. Bij deze resultaten valt het op dat 

zowel sportparticipatie als motorische coördinatie  een zeer significante voorspellende 

waarde hebben, maar dat sportparticipatie een belangrijkere voorspeller lijkt te zijn dan 

het motorisch quotiënt. Zo zou men kunnen stellen dat het belangrijker is om aan sport te 

doen in functie van latere sportparticipatie dan effectief ook een hoog motorisch quotiënt 

te hebben.  

 

Een mogelijke hypothese hiervoor zou zijn dat aan sport doen gepaard gaat met 

sociale interacties welke een persoon kunnen motiveren om later nog steeds aan sport te 

doen, terwijl niet iedereen met een hoog motorisch quotiënt aan sport zal doen in het 

eerste jaar en deze sociale interactie als motivatie minder ervaart. Verder is het niet omdat 

eerder gesteld is dat het motorisch quotiënt een stabiele factor is, dat men aan de hand van 

sportparticipatie niet zal kunnen verbeteren in de sportspecifieke vaardigheden. Dit is 

zeker en vast wel het geval en oefent opnieuw een positieve invloed uit op het verder 

blijven beoefenen van sport.  

 

Om niet opnieuw in het verhaal van de kip of het ei te hervallen, is in dit onderzoek de 

voorspellende waarde van sportparticipatie in het eerste testjaar op verdere 

sportparticipatie nog eens apart nagegaan voor de groep met een laag motorisch quotiënt. 

De resultaten gevonden in deze analyse bevestigen de eerdere bevindingen, waardoor men 

met iets meer zekerheid kan stellen dat sportparticipatie in het eerste testjaar een 

belangrijke voorspeller is van de sportparticipatie in het derde testjaar en dat dit niet enkel 

te wijten is aan het feit dat kinderen met een hoog MQ in het eerste testjaar aan sport  

zouden doen. 
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Bij het verder onderzoeken van het verband  tussen  motorisch quotiënt en  de 

sportparticipatie, kan uit figuur 4 afgeleid worden dat er een verband is tussen het niveau 

van motorisch quotiënt en het aantal uren sport per week in clubverband. Specifiek kan 

men uit de resultaten concluderen dat men meer aan sport doet naarmate men een hoger 

motorisch quotiënt heeft en dat wanneer men een lager motorisch quotiënt heeft, men ook 

minder aan sport doet. Waar men in dit onderzoek heeft gevonden dat alle drie de MQ-

categorieën geen significante evolutie doorlopen, vonden Lopes et al. (2009) echter wel 

een evolutie bij de kinderen met een lage of middelmatige motorische competentie, 

waarbij hun sportparticipatie daalt over de jaren heen. Een mogelijke verklaring voor deze 

uiteenlopende resultaten zou kunnen liggen in het feit dat men in dit onderzoek de 

sportparticipatie kwantitatief is nagaan, aan de hand van de uren dat men effectief aan 

sport doet, waar Lopes et al. (2009) in hun onderzoek de fysieke activiteit kwalitatief zijn 

nagegaan, aan de hand van de MET-waarden. MET-waarde staat voor metabool 

equivalent waarde en gebruikt men om de intensiteit van een fysieke activiteit na te gaan.  

 

Om het verband tussen sportparticipatie en het motorisch quotiënt ook in de andere 

richting te onderzoeken, is men in dit onderzoek ook nagegaan of de hoeveelheid 

sportparticipatie een invloed uitoefent op de evolutie in motorisch quotiënt. Dit is via 

twee analyses gedaan, die elk een andere groepsindeling gebruiken en dus elk aparte 

informatie verschaffen. Uit de analyse, waarbij de groepen ingedeeld werden volgens het 

aantal uren sporten per week in clubverband, blijkt dat alle kinderen dezelfde evolutie in 

hun motorisch quotiënt doorlopen, onafhankelijk van het aantal uren dat ze per week aan 

sport doen. Aangezien uit eerdere analyses gebleken was dat het motorisch quotiënt een 

stabiele factor is, zou men verwachten dat er geen evolutie in MQ zou zijn. In deze 

analyse is echter gevonden dat alle drie de groepen een positieve evolutie van het 

motorisch quotiënt doorlopen. Deze stijging in MQ overheen de drie opeenvolgende 

testjaren zou eventueel te verklaren zijn door een mogelijk testeffect op de KTK-

testbatterij. In eerder onderzoek hebben Van Waelvelde et al. (2007) hetzelfde fenomeen 

waargenomen bij een soortgelijke testbatterij, namelijk de Movement Assessment Battery 

for Children of afgekort de M-ABC. Net als in dit onderzoek scoorden de kinderen op de 

drie opeenvolgende testmomenten telkens beter als gevolg van een systematisch 

oefeneffect.  
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Om de werkelijke invloed van sportparticipatie op het motorisch quotiënt na te gaan, 

zal men het hoofdeffect van sportparticipatie in het eerste testjaar op het motorisch 

quotiënt over de jaren heen moeten bekijken. Uit de grafiek zou men kunnen afleiden dat  

enkel het wel of niet sporten in het eerste jaar een significant effect zou hebben op het 

MQ, maar hoeveel uren per week men dan juist aan sport doet, zou waarschijnlijk geen 

verschil uitmaken. Zo zouden kinderen die aan sport participeren in het eerste testjaar een 

hoger motorisch quotiënt hebben dan kinderen die niet aan sport doen in het eerste 

testjaar. Het is echter wel betwijfelbaar of dit verschil in MQ te wijten is aan de 

sportparticipatie, want het verschil is reeds gemanifesteerd in het eerste testjaar en blijft 

volgens deze analyse even groot over de testjaren heen. Zo zou men misschien eerder 

kunnen stellen dat er meer kinderen met een hoog MQ al vanaf het eerste testjaar wel 

sporten en dat kinderen met een laag MQ in het eerste testjaar eerder niet zullen sporten.  

 

Aan de hand van de volgende analyse zouden we kunnen nagaan of deze 

veronderstelling mogelijks zou kunnen kloppen. Allereerst kan men eerdere bevindingen 

uit dit onderzoek mogelijks bevestigen, namelijk dat er enkel een verschil is tussen de 

groep die wel aan sport doet en deze die niet aan sport doet, doordat men uit deze analyse 

kan stellen dat er een verschil is tussen de kinderen die over alle drie de testjaren heen 

nooit aan sport doen en de kinderen die over alle drie de testjaren heen wel aan sport 

doen. Er zou aan de hand van deze laatste analyse dus gesteld kunnen worden dat 

kinderen die blijven sporten een hoger motorisch quotiënt hebben dan kinderen die nooit 

sporten, onafhankelijk van het aantal uren men dan sport.  

 

Daarnaast kan ook in deze analyse het effect van sportparticipatie op MQ nagegaan 

worden. In deze analyse zal men nagaan welk effect de evolutie van de sportparticipatie 

heeft op de evolutie van het motorisch quotiënt. Opnieuw kan er eenzelfde evolutie van 

het MQ voor alle groepen gezien worden, waarbij men de positieve evolutie zou kunnen 

wijten aan een mogelijk testeffect. Zo zou men dus kunnen stellen dat het motorisch 

quotiënt van kinderen vanaf zes jaar niet veranderd onder invloed van de mogelijke 

sportparticipatie en wijzigingen in de sportparticipatie.  
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De voorsprong in MQ van de groep sportende kinderen, die reeds zichtbaar is aan de 

start van het onderzoek, is waarschijnlijk te wijten aan eerder opgedane 

bewegingservaringen (voor zes jaar) en/of het intrinsieke niveau van coördinatie volgens 

de huidige ontwikkelingsstatus van het kind. Vermoedelijk zullen bewegingservaringen 

(waaronder sportparticipatie) voor de leeftijd van zes jaar immers wel een effect hebben 

op het uiteindelijke niveau van motorische coördinatie door de hoge plasticiteit van het 

zenuwstelsel voor die leeftijd (Malina et al., 2004).  

 

2   Beperkingen van het onderzoek 

 

Een van de beperkingen van het onderzoek is het uiteindelijke aantal proefpersonen 

dat voor sommige analyses redelijk laag ligt. Alhoewel het initiële aantal proefpersonen 

voldoende hoog leek is dit aantal aanzienlijk gedaald door de indeling in groepen van 

graad van sportparticipatie.  

 

Een volgende beperking is de indeling van proefpersonen bij de logistische regressie. 

De proefpersonen werden in groepen ingedeeld, volgens een MQ boven of onder de 

mediaan. Dit is een redelijk ruwe splitsing en het verschil tussen de proefpersonen die net 

boven en net onder de mediaan liggen is waarschijnlijk minimaal maar toch worden ze 

bij twee verschillende groepen ingedeeld. 

 

3   Richtlijnen voor verder onderzoek 

 

Het zou interessant zijn voor verder onderzoek om de stabiliteit van de motorische 

coördinatie na te gaan voor de leeftijd van zes jaar. Zo kan men bepalen of de motorische 

coördinatie op zeer jonge leeftijd plastisch is, en zo ja tot op welke leeftijd deze plastisch 

blijft. Hiervoor zou de KTK-testbatterij bij jongere kinderen (kleuters) afgenomen moeten 

worden.  
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4  Conclusie 

 

Dat de motorische coördinatie stabiel blijft na de leeftijd van zes jaar heeft belangrijke 

gevolgen voor de talentidentificatie en het identificeren van motorische 

ontwikkelingsproblemen. Men zou al vanaf de leeftijd van zes jaar kunnen bepalen welke 

kinderen er motorische problemen hebben en zodoende ook een aangepaste begeleiding 

kunnen aanbieden. Het feit dat kinderen (6-11 jaar) ongeveer 18 keer meer kans hebben 

om aan sport te doen als men drie jaar eerder ook aan sport deed in vergelijking met 

kinderen die niet aan sport deden drie jaar eerder heeft belangrijke individuele en 

maatschappelijke gevolgen. Dus ook al wordt er gesteld dat het motorisch quotiënt vanaf 

de leeftijd van zes jaar niet meer kan beïnvloed worden door de sportparticipatie, zal het 

deelnemen aan sport toch een belangrijke invloed blijven uitoefenen op 

gezondheidsgerelateerde fitheidsaspecten,  sociale vaardigheden en de sportspecifieke 

vaardigheden. 
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IX Bijlage 
Beste ouders, 

 

Het Vlaams Sport Kompas is een project dat loopt aan de universiteit van Gent in 
samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap. Het heeft tot doel de motorische 
vaardigheden van onze Vlaamse jeugd in kaart te brengen. De school waar uw kind les volgt 
neemt deel aan het onderzoek.  
Uw kind werd de voorbije jaren reeds door ons getest. Om sluitende uitspraken te kunnen 
doen over het motorisch profiel van onze Vlaams jeugd, volgen we de kinderen verschillende 
jaren op. 
Het huidige testjaar is het derde en tevens het laatste testjaar. Dit betekent dat de kinderen 
voor de laatste keer de uitdagende en leuke testjes uitvoeren tijdens hun les LO.  
Ook deze vragenlijst maakt deel uit van het meerjarige onderzoek. We zouden het dan ook 
erg waarderen indien u deze vragenlijst als ouder zo correct en volledig mogelijk invult. We 
wensen te benadrukken dat de resultaten volledig anoniem verwerkt worden.  
Deze korte inspanning biedt een grote meerwaarde aan ons onderzoek! 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking en veel succes! 

 
 
 

Sportparticipatie en fysieke activiteit van de Vlaamse 6-11 

jarigen 

 

 

 
 

De vragen vult u in door het juiste bolletje te kleuren.  

 

Voor verdere info: contact: 

Joric.Vandendriessche@UGent.be 

Barbara.Vandorpe@UGent.be 

 Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, UGent 
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LET OP: DEZE VRAGENLIJST IS RECTO VERSO! 
1.      Naam van de school:…………………………………………………..  Klas: ……………….  
 
 
2. Voor- en achternaam:………………………………………………………………………………………. 
        
 
3. Geboortedatum: …../…./…… 
 
 Telefoonnummer:    ….....……………….   (Vrijblijvend) 

 

 
 
4. Hoe groot ben je nu? .......... centimeter 
 
5. Hoeveel weeg je nu? .......... kilogram 
 
6.  Wat is de lichaamslengte van je biologische moeder?  …….. centimeter 
 
7.  Wat is de lichaamslengte van je biologische vader?  …….. centimeter 
 
8. Ben je een jongen of een meisje? (kleur het juiste bolletje) 

O jongen 
O meisje 

 
 
9.  Welke nationaliteit heb je? (kleur het juiste bolletje) 
  O  Belg 

O  Onderdaan van een andere Europese lidstaat 
O  Onderdaan van een niet-Europese lidstaat       

 
10.  In welke provincie woon je? 

O  Antwerpen  O  Oost-Vlaanderen 
O  Henegouwen  O  Vlaams-Brabant 
O  Limburg   O  Waals-Brabant 
O  Luik   O  West-Vlaanderen  
O  Luxemburg  O  Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
O  Namen   O  Niet in België 

 
11. In welke stad of dorp woon je?  .........................................  
 
12. Tot welke soort behoort je stad of gemeente? (kleur het juiste bolletje) 

O  ik weet het niet 
O  dorp of kleine gemeente (minder dan 2.000 inwoners) 
O  grote gemeente of voorstad (2.000 tot 20.000 inwoners) 
O  kleine stad (20.000 tot 100.000 inwoners) 
O  grote stad (meer dan 100.000 inwoners) 
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13. Hoeveel broers en/of zussen heb je? (Stiefbroers/stiefzussen wel in 

rekening nemen; overleden broers/zussen niet in rekening 

nemen) (kleur het juiste bolletje) 
O  geen   O  6 
O  1    O  7 
O  2    O  8 
O  3    O  9 
O  4    O  10 
O  5    O  meer dan 10 

 
14. Hoe verhoudt zich de huidige rangorde volgens leeftijd binnen je gezin en 

op welke plaats sta je zelf? Schrijf de namen op van al je broers en/of zussen in 
chronologische volgorde (de oudste bovenaan, dan de tweede, etc.) alsook jezelf. Voor 
de samengestelde gezinnen: schrijf de namen op van al je broers en/of zussen 
waarmee je voldoende tijd in de week en/of weekend samen doorbrengt (minstens 2 
weken/maand) en situeer ook jezelf. Omcirkel je eigen naam. 

   

Naam + voornaam Geboortedatum Jongen/Meisje 

   

   

   

   

   

   

 
15. Wat is het beroep van je vader? (kleur het juiste bolletje) 

O  Ik weet het niet 
 O  Arbeider  

O  Bediende  
O  Onderwijs  
O  Kaderpersoneel  
O  Zelfstandige/Vrij beroep 

 
16. Wat is het beroep van je moeder? (kleur het juiste bolletje) 

O  Ik weet het niet 
 O  Arbeidster 

O  Bediende  
O  Onderwijs  
O  Kaderpersoneel  
O  Zelfstandige/ Vrij beroep  
 

17.  Wat is het hoogst behaalde diploma van je vader? ……………………………………. 
 
18.  Wat is het hoogst behaalde diploma van je moeder? …………………………………. 
      
19.  Hoeveel uur studeert u gemiddeld tijdens een normale week (7dagen)? 
(Buiten de les vb. huiswerk, zelfstudie,...)  
 
 .......... uur 
 

LET OP: VERGEET DE OMMEZIJDE NIET IN TE VULLEN ! 

   O Werkgever of zaakvoerder van een groot bedrijf   
   O  Werkloos  
   O  Gepensioneerde  
   O  Huisman, werkt bewust niet 
   O  Mijn vader is overleden  
   O  Mijn vader kan niet werken o.w.v een handicap 

   O Werkgeefster of zaakvoerster van een groot bedrijf   
   O  Werkloos  
   O  Gepensioneerde  
   O  Huisvrouw, werkt bewust niet 
   O  Mijn moeder is overleden  
   O  Mijn moeder kan niet werken o.w.v een handicap 
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Schooltijd 

 

De volgende vragen hebben betrekking op uw VERPLAATSING van en naar de 
school, zowel heen als terug. U moet ook rekening houden met de verplaatsing 

als u 's middags thuis gaat eten. 

  

20. Hoe verplaats je je meestal van en naar school?  
(je mag meerdere mogelijkheden aankruisen) 

 
O met de fiets 

Hoe lang (per dag) rijd je gemiddeld van en naar de school? (heen en 
terug samengeteld) 

 
.......... minuten  

 
O te voet 

Hoe lang (per dag) stap je gemiddeld van en naar de school? (heen en 
terug samengeteld) 

 
.......... minuten 

 
O met de auto, trein, bus of motorfiets 

Hoe lang (per dag) rij je gemiddeld van en naar de school? (heen en terug 
samengeteld) 

 
.......... minuten 

 
O met de skateboard, step, autoped, rollerblades, skeelers, ... 

Hoe lang (per dag) rij je gemiddeld van en naar de school? (heen en terug 
samengeteld) 

 
.......... minuten  

 
 
21. Hoeveel uur lichamelijke opvoeding krijg je tijdens de week op school?  
 (slechts 1 bolletje kleuren voor LO en 1 bolletje kleuren voor zwemmen) 
 

Lichamelijke opvoeding              Zwemmen 
     O geen       O geen 
     O een half uur       O 1 uur per week 

O 1 uur           O 1 uur om de 14 dagen 
O 2 uur       O 1 uur per maand 
O iets anders: ………..     O iets anders: ……… 

 
 

22. Wat doe je meestal tijdens de speeltijd en de middagpauze? 
(slechts 1 bolletje kleuren) 

O zitten 
O staan 
O wandelen 
O sporten (springtouw, loopspelletjes, voetballen, hinkelen…) 
O er is geen speeltijd of pauze 
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23. Hebt u de mogelijkheid om aan sport of beweging te doen op school of op de 
universiteit (door de school of de universiteit georganiseerd tijdens de 
middag, tijdens de studie, klas- en schooltornooien, op woensdagnamiddag, 
na de schooluren)? 

O ja 
O nee    ga nu naar vraag 28 

 
 
24. Op welke momenten kan je aan sport of beweging doen op school?(door de 

school georganiseerd) 
Je mag meerdere antwoorden kleuren. 
 

O tijdens de middagpauze en de speeltijd 
O tijdens de studie  
O bij klas- en schooltornooien 
O op woensdagnamiddag 

  O na de schooluren  
 
 
25. Neem je aan één van deze activiteiten deel? (kleur het juiste bolletje) 

O nee      ga nu naar vraag 28 
O ja 

 
 
26. Aan welke activiteit(en) neem je deel? (kleur het juiste bolletje) 

Je mag meerdere antwoorden kleuren. 
O sport tijdens de middagpauze of de speeltijd 
O tijdens de studie 
O klas- en schooltornooien 
O sport op woensdagnamiddag 
O na de schooluren 

 
 
27. Hoeveel tijd besteed je aan al deze sportactiviteiten op school?  

(slechts 1 bolletje kleuren) 
O minder dan 1 uur per maand 
O 1 uur per maand 
O 2 uur per maand 
O 3 uur per maand 
O 1 uur per week 
O 2 uur per week 
O 3 uur per week 
O 4 uur per week 
O meer dan 4 uren per week 

 
 
 
 
 
 
 

LET OP: VERGEET DE OMMEZIJDE NIET IN TE VULLEN ! 
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Bij de volgende vragen moet je een gemiddelde week 

(= 7 dagen) voor ogen nemen !!!!!!!!    

  
 
28. Hoe verplaats je je meestal in je vrije tijd?  

bijvoorbeeld: hoe ga je naar de sportclub, de bakker, de winkel? 
   Let Op!!!!: De verplaatsing van én naar school mag je er niet bij rekenen       
           Fietsen en wandelen als sport mag je er ook niet bij rekenen  
     Meerdere antwoorden mogelijk!!!  

 

 met de fiets 

Hoeveel tijd per dag gebruik je gemiddeld de fiets als transportmiddel in je 
vrije tijd? 

tijdens de week: .......... uur .......... minuten  

tijdens het weekend: .......... uur .......... minuten 

 te voet 

Hoeveel tijd per dag wandel je om je te verplaatsen in je vrije tijd? 
tijdens de week: .......... uur .......... minuten  
tijdens het weekend: .......... uur .......... minuten  

 met de auto, trein, bus of motorfiets 

Hoeveel tijd per dag gebruik je de auto, trein, bus of motorfiets om je te 
verplaatsen in je vrije tijd? 

tijdens de week: .......... uur .......... minuten  

tijdens het weekend: .......... uur .......... minuten  

 met de step, autoped, rollerblades, skeelers,... 

Hoeveel tijd per dag gebruik je de step, skeelers,... om je te verplaatsen in 
je vrije tijd? 

tijdens de week: .......... uur .......... minuten  

tijdens het weekend: .......... uur .......... minuten  
 
 
29. Gedurende een normale week, hoeveel uur per dag kijk je gemiddeld 

televisie, video of speel je spelletjes op de computer, game boy, playstation? 
   Let Op!!!: Computerlessen in de school mag je er niet bijrekenen  
 

tijdens de week (maandag-vrijdag)      tijdens het weekend (zaterdag en zondag) 
   

O geen       O geen 
     O minder dan een half uur per dag  O minder dan een half uur per dag 
   O een half uur per dag    O een half uur per dag 

O 1 uur per dag        O 1 uur per dag  
O 2 uur per dag     O 2 uur per dag 
O 3 uur per dag     O 3 uur per dag 
O 4 uur per dag     O 4 uur per dag 
O 5 uur per dag     O 5 uur per dag 
O 6 uur of meer per dag   O 6 uur of meer per dag 
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Vrije tijd en sport 

 
30. Hoeveel keer per week doe je aan intense fysieke activiteit (= zware 

lichaamsinspanning, sporten inbegrepen) gedurende minimum 20 minuten 
aan één stuk? (= activiteiten waarbij u zweet en waarbij u zweet en waarbij 
uw ademhaling sneller verloopt dan normaal) 

O 0 keer per week    O 5 keer per week 
O 1 keer per week   O 6 keer per week 
O 2 keer per week   O 7 keer per week 
O 3 keer per week   O meer dan 7 keer per week 
O 4 keer per week 

  
 
31. Hoeveel dagen in een normale week doet u aan matig fysieke activiteit of 

lichte sporten gedurende minstens 60 minuten per dag aan 1 stuk? (= 
Activiteit waarbij uw ademhaling iets sneller verloopt dan normaal) 

O 0 keer per week    O 4 dagen per week 
O 1 dag per week   O 5 dagen per week 
O 2 dagen per week   O 6 dagen per week 
O 3 dagen per week   O 7 dagen per week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LET OP: VERGEET DE OMMEZIJDE NIET IN TE VULLEN ! 
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32. Geef de drie belangrijkste sporten die je tijdens je vrije tijd het meest 
beoefent  
      Let op!!!: de les lichamelijke opvoeding en schoolsport tellen niet mee  
 

 
 

 
O ik beoefen geen sport    vragenlijst is ten einde 

 O mijn eerste sport is: .................................. (beoefen ik het meest) 
        

Hoe regelmatig beoefen  
je deze sport? 

Slechts 1 bolletje kleuren 

Hoeveel tijd (uren) besteed je 
aan deze sport? 

 
O af en toe 

   
          .......... uren per jaar 
 

O 1 week per jaar 
O 2 weken per jaar 
O 3 weken per jaar 
O 4 weken per jaar 
 

          .......… uren per jaar 

O 1 keer per maand 
O 2 keer per maand 
O 3 keer per maand 
 

          .......... uren per maand 

 
O 1 keer per week 
O 2 keer per week 
O 3 keer per week 
O 4 keer per week 
O 5 keer per week 
O 6 keer per week 
O 7 keer per week 
O meer dan 7 keer per week 
 

       
         .......... uren per week 

 
Hoeveel maanden per jaar beoefent u deze sport? (vb.: Bij voetbal is 
er een winterstop, sommige sporten stoppen tijdens de 
schoolvakanties, ...)  
  ………… maanden/jaar 

      
     Hoeveel jaar beoefent u deze sport reeds?  
      ……….. jaar 

 
 Doe je deze sport in een club?    

 O ja 
 O neen 

 
 Doe je mee aan competitie (wedstrijden)?    

      O ja 
 O neen 

Mijn eerste sport 
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   O ik beoefen geen tweede sport    vragenlijst is ten einde 

 
O mijn tweede sport is: .................................. 

      

Hoe regelmatig beoefen  
je deze sport? 

Slechts 1 bolletje kleuren 

Hoeveel tijd (uren) besteed je 
aan deze sport? 

 
O af en toe 

   
          .......... uren per jaar 
 

O 1 week per jaar 
O 2 weken per jaar 
O 3 weken per jaar 
O 4 weken per jaar 
 

          .......… uren per jaar 

O 1 keer per maand 
O 2 keer per maand 
O 3 keer per maand 
 

          .......... uren per maand 

O 1 keer per week 
O 2 keer per week 
O 3 keer per week 
O 4 keer per week 
O 5 keer per week 
O 6 keer per week 
O 7 keer per week 
O meer dan 7 keer per week 

          .......... uren per week 

   
 

Hoeveel maanden per jaar beoefent u deze sport? (vb.: Bij voetbal 
is er een winterstop, sommige sporten stoppen tijdens de 
schoolvakanties, ...) 

  ………… maanden/jaar 
 

     Hoeveel jaar beoefent u deze sport reeds?  
      ……….. jaar 

 
 
 Doe je deze sport in een club?    

 O ja 
 O neen 

 
 Doe je mee aan competitie (wedstrijden)?    

 O ja 
 O neen 
 
 

LET OP: VERGEET DE OMMEZIJDE NIET IN TE VULLEN ! 

Mijn tweede sport 
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O ik beoefen geen derde sport    vragenlijst is ten einde 

 
O mijn derde sport is: .................................. 

        

Hoe regelmatig beoefen  
je deze sport? 

Slechts 1 bolletje kleuren 

Hoeveel tijd (uren) besteed je 
aan deze sport? 

 
O af en toe 

   
          .......... uren per jaar 
 

O 1 week per jaar 
O 2 weken per jaar 
O 3 weken per jaar 
O 4 weken per jaar 
 

          .......… uren per jaar 

O 1 keer per maand 
O 2 keer per maand 
O 3 keer per maand 
 

          .......... uren per maand 

O 1 keer per week 
O 2 keer per week 
O 3 keer per week 
O 4 keer per week 
O 5 keer per week 
O 6 keer per week 
O 7 keer per week 
O meer dan 7 keer per week 

          .......... uren per week 

 
 

Hoeveel maanden per jaar beoefent u deze sport? (vb.: Bij voetbal 
is er een winterstop, sommige sporten stoppen tijdens de 
schoolvakanties, ...) 

  ………… maanden/jaar 
 

     Hoeveel jaar beoefent u deze sport reeds?  
      ……….. jaar 

 
 Doe je deze sport in een club?    

 O ja 
 O neen 

 
 Doe je mee aan competitie (wedstrijden)?    

 O ja 
 O neen 

 
 

 

 

Mijn derde sport 
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DIT BLAD IS ENKEL IN TE VULLEN DOOR DE OUDERS !!! 

 

Tot slot:  

 

33.  Is er enige vorm van ontwikkelingsstoornis bij uw kind aanwezig? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 ADHD 

 ADD 

 Mentale handicap 

 Randbegaafdheid 

 Motorische stoornissen (dyspraxie/DCD) 

 Complexe leerstoornissen 

o Dyslexie 

o Dyscalculie 

o Dysgrafie 

o Afasie 

 Complexe spraak- en taalstoornissen 

 Autistisch Syndroom 

 Specifieke vormen van stotteren 

 Dove en gehoorgestoorde kinderen 

 Fobieën, zoja, dewelke?: ......... 

 Iets anders: ………..  

 Neen 

 

 

 

 

Bedankt voor uw medewerking! 

 

 


