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Abstract 

Achtergrond: Sedentair of zittend gedrag draagt bij tot negatieve gezondheidsgevolgen, 

onafhankelijk van het fysieke activiteitsniveau. De prevalentie van sedentair gedrag is reeds hoog 

bij kinderen uit het lager onderwijs, waardoor het belangrijk is om dit te verminderen. Het 

implementeren van statafels kan een haalbare en effectieve omgevingsstrategie zijn om het 

sedentair gedrag bij kinderen aan te pakken.  

 

Doelstelling: Het doel van deze studie is het uitvoeren van een proces- en effectevaluatie van 

standing desks bij kinderen uit lagere scholen in Vlaanderen. 

 

Onderzoeksdesign: Deze studie maakt deel uit van een groter ‘clustered randomised controlled 

trial’ die het proces en effect van de implementatie van de standing desks in de klasomgeving 

evalueert in de lagere en middelbare school. De huidige studie focust enkel op 

lagereschoolkinderen. 

 

Methode: Er werden 10 lagere scholen geselecteerd, waarvan telkens 5 scholen tot de interventie- 

en de controlegroep behoorden. In totaal namen 172 participanten deel aan de studie, waarvan 85 

en 87 respectievelijk tot de controle- en de interventiegroep behoorden (gemiddeld 10-11 jaar; 

53,7% meisjes, 46,3% jongens). Vooraf de interventie werd een vragenlijst afgenomen bij alle 

participanten en werd er door 30 participanten (drie leerlingen per deelnemende klas) een activPAL 

gedragen. Daarna werden per interventieklas 3 standing desks geïmplementeerd voor een periode 

van 3 maanden. Aan het eind van deze 3 maanden werd opnieuw een meting uitgevoerd aan de 

hand van de vragenlijst en de activPAL (i.e. de mid-test).  

 

Resultaten: De evolutie in het totale aantal minuten zitten in de klas dat leerlingen zelf aangeven 

is significant verschillend van de pre- naar mid-interventie voor de interventie-en controlegroep 

(F=6,341; P=0,013). Men ziet een duidelijke afname (-56,6min./dag) in de zittijd in de 

interventiegroep van pre- naar mid-interventie, terwijl de afname in de controlegroep veel kleiner is 

(-8,3min./dag) van pre- naar mid-interventie. Ook voor het aantal minuten PC-tijd per weekdag 

werd een significant interventie-effect gevonden (F=5,924; P=0,016), waarbij er een stijging 

(+18,7min/dag) is bij de controlegroep en dit ongeveer gelijk blijft bij de interventiegroep van pre- 

naar mid-interventie (-0,2min/dag). Daarnaast ziet men een significant interventie-effect van de 

gewoonte (F=2,983; P=0,086) en eigen-effectiviteit (F=7,595; P=0,007) die de leerlingen hebben 

ten opzichte van het onderbreken van de zittijd. In de interventiegroep was er een toename in de 
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mate van gewoonte en eigen-effectiviteit van de leerlingen van pre- naar mid-interventie, terwijl dit 

bij de controlegroep daalde. De data van de activPAL gaven een daling van de zittijd (-2,5% per 

dag) en een stijging van de statijd weer in de interventiegroep (+3,2% per dag) van pre- naar mid-

interventie. In het algemeen waren zowel de leerlingen als de leerkrachten positief over de 

implementatie van de statafels in de klas.  

 

Conclusie: Uit de huidige studie kan men concluderen dat de implementatie van standing desks 

een effectieve manier kan zijn om de sedentariteit bij lagereschoolkinderen gunstig te beïnvloeden. 

Verder onderzoek over het effect van standing desks in een voldoende grote steekproef bij 

lagereschoolkinderen is aan te bevelen. Naast het effect op het sedentaire gedrag, is het ook aan 

te bevelen het effect op leerattitude te onderzoeken. Het is belangrijk voldoende aandacht te 

besteden aan sensibilisering en bewustmaking bij toekomstige implementaties. Bijkomend is het 

aan te raden dat het effect over een langere interventieperiode onderzocht wordt.  

 

Keywords: activPAL, vragenlijst, sedentair gedrag, lagere school, standing desks 
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Abstract 

Background: Sedentary or sitting behaviour contributes to negative effects on health, independent 

of someone’s physical activity level. The prevalence of sedentary behaviour is already high in 

primary school children. Therefore, it is important to reduce their sedentary lifestyle. The 

introduction of standing desks in classrooms could be a feasible and effective strategy to reduce 

sedentary behaviour in primary school children.  

 

Objective: The purpose of this study is to perform a process and effect evaluation of standing 

desks in children from primary schools in Flanders.  

 

Study design: The present study is part of a larger clustered randomized controlled trial that 

evaluates the process and effect of the implementation of standing desks in primary and secondary 

schools. The current study focuses only on primary school children.  

 

Method: Ten primary schools (5 intervention schools, 5 control schools) were selected. In total 172 

children participated in this study, of which 85 participants were part of the control condition and 87 

participants of the intervention condition. Before the intervention, all participants were asked to fill 

in a questionnaire and 30 participants (3 pupils per class) were asked to wear an activPAl 

inclinometer. After this pre-test, 3 standing desks were implemented for a period of 3 months in 

each intervention classroom. After three months, participants were asked again to fill in the 

questionnaire and to wear the activPAL(mid-test).  

 

Results: The change in the total amount of the self-reported sitting time in classroom was 

significantly different from the pre- to mid-test for the intervention and control group (F=6,341; 

P=0,013). A decrease of sitting time was found for the intervention group (-56,6 min./dag), while 

there was a smaller decrease in the control group (-8,3min./dag) from pre- to mid-intervention. In 

addition, a significant intervention effect was found for self-reported computer time on a weekday 

(F=5,924; P=0,016), with an increase (+18,7 min./dag) in the control group, and relatively no 

change (-0,2 min./dag) in the intervention group from pre- to mid-intervention. In addition, a 

significant intervention effect was found on children’s habit (F=2,983; P=0,086) and self-efficacy 

(F=7,595; P=0,007) related to breaking up sedentary activities, with an increase for the intervention 

group and decrease for the control group. The activPAL data showed a decrease in sitting time (-

2,5%) and an increase of the standing time (+3,2%) in the intervention group from pre- to mid-
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intervention. In general, both teachers and primary school children were positive about the 

implementation of the standing desks.  

 

Conclusion: The implementation of standing desks can be an effective and feasible strategy to 

reduce sedentary behaviour of primary school children. Future investigation about the effect of 

standing desks with primary school children is recommended. In addition to the effect on sedentary 

behavior, it is also recommended to investigate the effect on learning attitudes. It is important to 

pay enough attention to sensitization and awareness in future implementations.  Also, it is 

recommended that the effect is assessed over a long-term intervention period. 

 

 

 

Key words: activPAL, questionnaire, sedentary behaviour, standing desks, primary school 
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Inleiding 

De tijd die mensen op een sedentaire of zittende manier doorbrengen, is de laatste jaren aanzienlijk 

gestegen. Dit is onder meer te wijten aan de opmars in de technologie en aan de economische 

vooruitgang (Ng & Popkin, 2012). Sedentair gedrag kan gedefinieerd worden als activiteiten die 

een energieverbruik tussen 1 en 1.5 MET (=metabolische equivalent) hebben in een zittende of 

liggende houding (Sherry et al. 2016). Onafhankelijk van het fysieke activiteitsniveau, kan langdurig 

zitten of een te hoge mate van sedentair gedrag ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. 

Een hoge mate van sedentair gedrag is namelijk geassocieerd met een verminderde fysieke 

gezondheid (vb. hoger lichaamsgewicht, lagere fitheid, meer risico op indicatoren van het metabool 

syndroom,…) en mentale gezondheid (vb. meer depressieve gevoelens) bij kinderen (Tremblay et 

al. 2011; Mitchell & Byun 2014). 

 

Onderzoek heeft verder ook aangetoond dat het regelmatig onderbreken van langdurig zitten door 

het uitvoeren van lichte fysieke activiteit, zoals staan en stappen, de schadelijke gevolgen op de 

gezondheid (geassocieerd met langdurig zitten) kan minimaliseren bij volwassenen (Dunstan et al. 

2012; Healy et al. 2010). Het effect van het regelmatig onderbreken van langdurig zitten werd 

slechts in een gering aantal studies met een jongerenpopulatie onderzocht (Carson & Janssen 

2011; DOWD et al. 2014; Carson et al. 2013). Deze studies ondersteunen het idee dat het 

onderbreken van langdurig zitten kan bijdragen tot cardiometabole gezondheid van kinderen. Toch 

is er meer onderzoek aan te bevelen om de relatie aan te tonen tussen het regelmatig onderbreken 

van langdurig zitten en het minimaliseren van de gezondheidsrisico’s bij kinderen (Contardo Ayala 

et al., 2016). De Australische gezondheidsrichtlijnen bevelen kinderen aan om de sedentaire tijd 

per dag te beperken. Hierbij stelden ze 2 sub-richtlijnen op om de hoofdrichtlijn, namelijk het 

beperken van de sedentaire tijd per dag, te behalen. In de eerste sub-richtlijn wordt aanbevolen 

dat kinderen elektronische media als entertainment (TV, computer, games) moeten beperken tot 

maximum 2 uren per dag. In de tweede sub-richtlijn wordt aanbevolen om lange zitperiodes zo veel 

mogelijk te onderbreken (http://www.health.gov.au). In de Vlaamse richtlijnen opgesteld door het 

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) wordt eveneens aan de 

kinderen het beperken van langdurige periodes van sedentair gedrag en het beperken van 

schermtijd tot maximum 2 uren per dag aanbevolen (http://www.vigez.be/themas/voeding-en-

beweging/aanbevelingen/aanbevelingen-per-leeftijd-voor-sedentair-gedrag). 

  

Ondanks de negatieve gevolgen van sedentair gedrag en ondanks de richtlijnen die zijn opgesteld, 

brengen kinderen nog steeds veel tijd sedentair door. Kinderen brengen bijvoorbeeld veel tijd door 

http://www.health.gov.au/
http://www.vigez.be/themas/voeding-en-beweging/aanbevelingen/aanbevelingen-per-leeftijd-voor-sedentair-gedrag
http://www.vigez.be/themas/voeding-en-beweging/aanbevelingen/aanbevelingen-per-leeftijd-voor-sedentair-gedrag
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op school in de klas wat gepaard gaat met langdurig zitten. (Hinckson et al., 2016; van Stralen et 

al., 2014; Contardo Ayala et al., 2016). Uit onderzoek blijkt dat kinderen tussen de 50% en 70% 

van hun tijd op school al zittend doorbrengen (Hinckson et al. 2016; van Stralen et al. 2014; 

Contardo Ayala et al. 2016). De school is dus een ideale setting om interventiecomponenten te 

implementeren die focussen op dat sedentair gedrag. Het veranderen van de infrastructuur in de 

klassen biedt bijvoorbeeld potentieel om het langdurig zitten te verminderen of te onderbreken. Dit 

kan onder meer door het implementeren van standing desks of statafels in de klaslokalen, wat de 

leerlingen ervan mogelijk maakt om af te wisselen tussen zitten en staan (Contardo Ayala et al. 

2016; Hinckson et al. 2016; Sherry et al. 2016). Het tweede deel van deze masterproef omvat dan 

ook een experimenteel onderzoek waarbij een effect- en procesevaluatie van standing desks bij 

kinderen uit de lagere school werd uitgevoerd.  

 

Vooraf aan het experimenteel onderzoek werd een literatuurstudie uitgevoerd (eerste deel van 

deze masterproef). Het doel van de literatuurstudie was om het effect van standing desks op 

relevante gedragsvariabelen (vb. zittijd) bij kinderen in de lagere school te onderzoeken, aan de 

hand van reeds gepubliceerde interventiestudies gevonden op de wetenschappelijke databases 

Pubmed en Web of Science. Er werden 10 artikels opgenomen in de literatuurstudie, die allemaal 

het effect op één of meerdere uitkomstmaten onderzochten. Uitkomsten zoals de zittijd, sta-tijd, 

stap-tijd, het aantal transities van zitten naar staan, het aantal stappen en het energieverbruik van 

de lagereschoolkinderen werden geëvalueerd. Dit werd gemeten aan de hand van accelerometers, 

inclinometers, stappentellers en een meetinstrument om de pols om het energieverbruik te meten. 

Daarnaast werden in zes van de tien studies ook nog andere uitkomsten geëvalueerd, namelijk 

discomfort/pijn, gedrag van de leerlingen in de klas, aandacht en concentratie. Dit werd 

geëvalueerd aan de hand van vragenlijsten en interviews (Aminian et al. 2015; Benden et al. 2013; 

Benden et al. 2011; Benden et al. 2014; Koepp et al. 2012; Clemes et al. 2015; Hinckson et al. 

2013; Blake et al. 2012; Cardon et al. 2004; Lanningham-Foster et al. 2008). Over het algemeen 

kan gesteld worden dat de resultaten eerder inconsistent waren overheen de studies, behalve de 

resultaten over het energieverbruik. In drie studies vond men namelijk een toename in het 

energieverbruik in de interventiegroep (Benden et al. 2014; Benden et al. 2011; Blake et al. 2012). 

In zes studies werd het aantal stappen gemeten. Slechts in twee studies van de zes werd een 

significante toename van het aantal stappen gevonden (Benden et al. 2014; Clemes et al. 2015). 

Deze significantie vond men enkel in de interventiegroep na follow up en niet wanneer men de 

interventiegroep vergelijkt met de controlegroep. De overige vier studies vonden geen significant 

effect (Hinckson et al. 2013; Aminian et al. 2015; Koepp et al. 2012; Clemes et al. 2015). In vier 
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studies werd de zittijd gemeten. Er werd een minimale (Aminian et al. 2015) tot significante reductie 

van de zittijd gerapporteerd in de interventiegroep na follow up ten opzichte van de controlegroep 

(Hinckson et al. 2013; Clemes et al. 2015). Deze reductie lag tussen de 44 en 59 minuten in de 

verschillende studies.  In diezelfde vier studies werd het effect op de sta-tijd gemeten. Enkel twee 

studies vonden een toename in sta-tijd in de interventiegroep ten opzichte van de controlegroep 

(Hinckson et al., 2013; Australische populatie van Clemes et al., 2015). Enkel in de studie van 

Clemes et al. (2015) was deze toename significant. In twee studies werd het aantal transities van 

zitten naar staan gemeten (Hinckson et al., 2013; Aminian et al., 2015) en in één ervan werd een 

grote afname gevonden in de interventiegroep (Hinckson et al., 2013). In de andere studie vond 

men geen verschil in de veranderingen van het aantal transities van zit naar staan in de 

interventiegroep ten opzichte van de controlegroep (Aminian et al., 2015). Ten laatste werd in drie 

studies het energieverbruik gemeten. In alle drie de studies werd een toename gevonden in de 

interventiegroep ten opzichte van de controlegroep (Benden et al., 2014; Benden et al., 2011; Blake 

et al. 2012). Zoals hierboven vermeld is dit de enige parameter waarover een duidelijke consensus 

werd aangegeven. Aangezien er weinig vergelijking mogelijk is wegens de grote diversiteit aan 

uitkomstmaten overheen slechts een beperkt aantal studies is het moeilijk om de impact van 

standing desks duidelijk weer te geven op basis van deze studies. Doordat er ook enkele positieve 

effecten werden gevonden in dit beperkt aantal artikels (Benden et al. 2014; Clemes et al., 2015; 

Aminian et al. 2015; Hinckson et al. 2013; Blake et al. 2012; Benden et al. 2011),  kan men toch 

stellen dat het gebruik van standing desks in de klas veelbelovend zou kunnen zijn.  

 

Om de resultaten van deze masterproef actueel te houden, werd er gezocht naar recent 

gepubliceerde artikels. Drie nieuwe studies voldoen aan de inclusiecriteria opgesteld voor de 

literatuurstudie (Contardo Ayala et al. 2016; Dornhecker et al. 2015; Wendel et al. 2016). De studies 

moesten een interventiestudie zijn met een controlegroep en met een pre- en post-test; als 

interventie een standing desk gebruiken in een klaslokaal binnen een schoolsetting; een populatie 

hebben van kinderen uit de lagere school; Nederlandstalig, Franstalig of Engelstalig gepubliceerd 

zijn en volledig beschikbaar zijn. In een eerste artikel werd de betrokkenheid op school 

geobserveerd tijdens de herfst- en lenteperiode bij klassen van het 2e, 3e en 4e leerjaar (7-11 jaar) 

(Dornhecker et al., 2015). Met de betrokkenheid wordt de aandacht tijdens de lessen bedoeld 

(passieve betrokkenheid) en ook de actieve deelname aan de les zoals een hand op steken, vragen 

beantwoorden en actief deelnemen in discussies (actieve betrokkenheid). Alle deelnemende 

klassen, van 3 verschillende scholen, werden willekeurig verdeeld over 2 groepen, namelijk een 

interventiegroep (n=158) waarbij standing desks werden geïmplementeerd in de klas en een 
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controlegroep (n=124) waar de traditionele zitbanken aanwezig waren in de klas. In de herfst werd 

er een significant grotere mate van betrokkenheid gevonden in de interventiegroep als men dit 

vergelijkt met de controlegroep. In de lente daarentegen is de toename in de controlegroep groter, 

maar ondanks dat de toename in de interventiegroep zwakker is, scoort de interventiegroep nog 

steeds met de grootste betrokkenheid. De resultaten suggereren dat er zonder een negatief effect 

te hebben op de betrokkenheid standing desks in de lagere school kunnen geïmplementeerd 

worden. Een 2e artikel beschrijft een experiment in Texas op 3 verschillende scholen, waarvan de 

controleklassen in elke school (n=4) ingericht werden met de standaard zitbanken en de 

interventieklassen (n=4) in elke school ingericht werden met standing desks (Wendel et al., 2016). 

De studie bevatte in totaal 193 deelnemers en verliep over 2 jaar. Het doel van het experiment was 

het effect te meten op de body mass index (BMI) van de leerlingen wanneer men standing desks 

implementeert. In de interventiegroep vond men een daling van de BMI in tegenstelling tot de 

controlegroep die een stijging had van de BMI. In deze studie had de implementatie van standing 

desks in de klas dus een significant interventie-effect op de BMI van de leerlingen. Het laatste 

artikel onderzocht de impact van standing desks in de klas op zitpatronen en markers van cardio-

metabolische en musculoskeletale- gezondheid (Contardo Ayala et al. 2016). Twee klassen van 

het 6e leerjaar (24 leerlingen per klas) dienden als een interventieklas of een controleklas. De 

interventieklas werd ingericht met in hoogte verstelbare standing desks. Dit maakte mogelijk dat 

de leerlingen zelf konden kiezen of ze de les al zittend of al staand volgden. De leerkracht van de 

interventiegroep kreeg een opleiding over hoe die de leerlingen kon aanzetten tot reductie en/of 

het onderbreken van het langdurig zitten. Wanneer men de resultaten van de interventiegroep 

vergelijkt met de controlegroep rapporteert het artikel dat de tijd die zittend wordt doorgebracht in 

lange periodes (> 10min) korter is en het aantal transities van zitten naar staan groter was in de 

interventiegroep vergeleken met de controlegroep. Daarentegen werden er geen veranderingen 

gevonden voor musculoskeletale pijn of discomfort en zijn er geen significante effecten gevonden 

voor de antropometrische metingen en de bloeddruk.  

 

In het algemeen kan men stellen dat het implementeren van standing desks positieve effecten kan 

hebben (vb. toename van energieverbruik) en dat er geen schadelijke of negatieve, maar in 

tegendeel positieve effecten verbonden zijn aan het gebruik van de standing desks, bijvoorbeeld 

op het gedrag of de concentratie in de klas (Dornhecker et al. 2015; Benden et al., 2014; Benden 

et al., 2011; Blake et al. 2012). Toch wordt er in vele studies aangegeven dat verder onderzoek 

aangewezen is (Dornhecker et al. 2015; Wendel et al., 2016; Contardo Ayala et al., 2016; Sherry 

et al., 2016). Dit kan verklaard worden doordat er slechts weinig studies zijn die de impact van 
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standing desks bestudeerden. Ook werd er vaak met een kleine populatie gewerkt en over een 

relatief korte periode. Bovendien hebben de reeds bestaande studies vaak een lage 

methodologische kwaliteit (vb. geen pre-test of controlegroep). Tot slot werd er nog geen 

onderzoek naar de implementatie van standing desks uitgevoerd in Vlaanderen.  

 

Daarom werd een experimenteel onderzoek opgezet om het effect van standing desks op sedentair 

gedrag te onderzoeken in Vlaamse scholen. Het experiment onderzoekt het effect van standing 

desks op sedentair gedrag bij leerlingen uit lagere en middelbare scholen. Daarbovenop wordt een 

procesevaluatie uitgevoerd. Dit houdt in dat er aan de hand van focusgroepen en interviews 

gevraagd wordt aan de leerlingen en leerkrachten van de interventiescholen hoe zij de standing 

desks ervaren in de klas. Een procesevaluatie is belangrijk om aanbevelingen te kunnen 

formuleren over hoe de standing desks het best geïmplementeerd worden in de klas. Deze 

masterproef maakt deel uit van het groter experiment en heeft als doel om een proces- en 

effectevaluatie uit te voeren van standing desks in de lagere school (5e leerjaar). Er wordt gebruik 

gemaakt van een vragenlijst waarbij (het aantal onderbrekingen van) sedentaire activiteiten thuis 

en zittijd op school subjectief bevraagd worden, naast ook enkele gedragsdeterminanten. Aan de 

hand van een inclinometer meet men verschillende parameters, namelijk de zittijd, de sta-tijd, 

staptijd en het aantal transities van zitten naar staan. De onderzoeksvraag in deze masterproef is 

‘Wat is het effect van standing desks op het sedentaire gedrag bij lagereschoolkinderen’. Meerdere 

onderzoeksuitkomsten, zoals hierboven beschreven, worden hierbij geëvalueerd.  
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Methode 

Studieprotocol 

Deze studie maakt deel uit van een grotere interventie studie die het effect en proces van standing 

desks in de klasomgeving evalueert in lagere en middelbare school gedurende één schooljaar 

(2016-2017). In totaal werden negentien scholen gerekruteerd, waarvan tien scholen tot de 

interventiegroep behoorden (5 lagere, 5 middelbare scholen) en de overige negen tot de 

controlegroep (5 lagere, 4 middelbare). In de lagere scholen werd de directeur gevraagd om een 

klas te selecteren uit het 5e leerjaar, terwijl er in de middelbare scholen een klas uit het 4e 

middelbaar werd geselecteerd. Deze masterproef focust enkel op de lagere scholen. Aan de hand 

van een ‘clustered randomised controlled trial’ werd een effectevaluatie gedaan. Dit is een vorm 

van gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep, waarbij de deelnemers gerandomiseerd 

zijn in groep (namelijk per klas) in plaats van gerandomiseerd te zijn per individu.  

 

Alle participanten uit de interventie- en controlescholen die toestemming hadden van de ouders 

om deel te nemen aan deze studie namen vooraf het experiment deel aan een pre-test. In bijlage 

vindt u de informatie- en toelatingsbrief, voor de controle- en interventiescholen, die werd 

meegegeven aan de kinderen voor de ouders (zie bijlage 2 en 3). Bij deze pre-test werden de 

kinderen gevraagd om een vragenlijst in te vullen over de sedentaire tijd op school en specifieke 

sedentaire activiteiten thuis, over onderbrekingen in de sedentaire tijd en een aantal bijkomende 

determinanten. Dit zal verder uitgebreid besproken worden bij ‘Meetinstrumenten’. Daarnaast 

werden drie leerlingen per klas geselecteerd om een inclinometer te dragen om objectieve 

informatie te hebben over de zittijd, sta-tijd, stap-tijd en aantal transities van zitten naar staan per 

dag. Na het uitvoeren van de pre-test, werden de standing desks geïmplementeerd in de 

interventiescholen (december 2016). Na 3 maanden (maart 2017) werd een mid-test afgenomen. 

Dit wil zeggen dat men halfweg de interventie opnieuw een testmoment organiseerde. Hierbij 

werden opnieuw dezelfde metingen uitgevoerd als op de pre-test (vragenlijst en inclinometer). Voor 

leerlingen uit de interventieschool werden enkele extra procesevaluatie vragen toegevoegd (zie 

verder). Daarbovenop werden er nog interviews afgenomen bij de leerkrachten en focusgroepen 

georganiseerd met de leerlingen in de vijf interventiescholen. Per interventieschool werd één 

interview met de leerkracht afgenomen (in totaal vijf) en werd er één focusgroep met zes tot acht 

leerlingen georganiseerd.  De leerkracht werd ten slotte ook gevraagd om een kleine vragenlijst in 

te vullen (procesevaluatie). In het kader van het grotere onderzoek (zowel lagere scholen als 

middelbare scholen) zal er ook nog een post-test plaatsvinden. Hierbij zullen dezelfde metingen 
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als pre- en mid-test uitgevoerd worden (vragenlijst en inclinometer). In huidige studie beschrijft men 

een proces- en effectevaluatie op basis van de resultaten van de pre-test en de mid-test.  

 

De steekproefgrootte 

Van de 208 leerlingen zijn er 172 participanten die de ouderlijke toestemming kregen om deel te 

nemen aan deze studie, waarvan 49,4% tot de controlegroep behoort en 50,6% tot de 

interventiegroep (Ncontrole= 85; Ninterventie= 87). Van de 172 deelnemers zijn 53,7% meisjes en 46,3% 

jongens, met een gemiddelde leeftijd van 10-11 jaar. Het grootste deel van de participanten werd 

geboren is het jaar 2006 (89,7%) en spreekt voornamelijk Vlaams thuis (91,5%). Bij al deze 

participanten werden de vragenlijsten afgenomen op 2 tijdstippen, namelijk pre- en mid-interventie. 

Aangezien er slechts een beperkt aantal inclinometers ter beschikking waren, is de 

steekproefgrootte van het onderzoek met de activPALs veel kleiner, slechts 30 deelnemers. Door 

het ontbreken van data zijn er slechts van 20 deelnemers data opgenomen in dit onderzoek, 

waarvan 9 participanten tot de controlegroep en 11 tot de interventiegroep behoren.  

 

De implementatie van de standing desks 

De standing desks die gebruikt werden voor de interventie zijn van Jaswig, een klein bedrijf dat zelf 

een standing desk ontwierp en nu ook lokaal laat produceren met milieuvriendelijke materialen 

(www.jaswig.be).  

 

Voor de effectieve implementatie van de standing desks werd eerst een afspraak gemaakt met de 

interventiescholen om hen hierover te informeren. Aan de hand van een power-point presentatie 

werd de informatie meegedeeld in de interventieklassen. Eerst en vooral werd in de presentatie 

het begrip sedentair gedrag gekaderd. We duidden de leerlingen en leerkrachten er op dat er heel 

veel dagelijkse activiteiten al zittend gebeuren, waaronder het les volgen in de klas zeker een 

belangrijke en bijna dagelijkse zittende activiteit is. Er werd aangetoond dat er negatieve gevolgen 

gekoppeld kunnen zijn aan te hoge mate van sedentair gedrag. Hierbij verwezen we kort naar de 

gezondheidsrichtlijnen volgens VIGeZ, die stellen dat langdurige periodes van sedentair gedrag 

vermeden moeten worden en dat er maximum 2 uur per dag ‘schermtijd’ toegelaten is. Na het 

geven van deze informatie kwamen we tot het besluit dat wij dit probleem graag willen aanpakken 

en dat we hieromtrent een onderzoek zouden doen, om te kijken of standing desks positieve 

effecten kunnen hebben op het zittend gedrag in de schoolomgeving. Ook werden enkele 

instructies gegeven over het gebruik van de standing desks zelf, zoals het instellen van de juiste 

hoogte van de tafels per leerling en hoe ze die tafels in hoogte konden verzetten, het duiden op de 
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aanwezigheid van een voetsteun, enzovoort. Aangezien iedere klas slechts drie standing desks 

kreeg,  werden de leerkrachten gesuggereerd om met een rotatiesysteem te werken. Er werd aan 

elke leerkracht van de interventiescholen een optioneel rotatiesysteem voorgesteld, maar de 

leerkrachten konden finaal zelf beslissen welk rotatiesysteem zij hanteerden in hun klas. Al deze 

informatie werd in een handleiding opgenomen en meegegeven wanneer de standing desks 

geïmplementeerd werden. De handleiding vindt u terug in bijlage (zie bijlage 4). Ook werd er een 

poster gemaakt met de bedoeling dat die werd opgehangen op school en in de klas, zodanig dat 

de leerlingen geprikkeld werden om aan de standing desks te werken. Ook de poster vindt u terug 

in bijlage (zie bijlage 5).  

 

Meetinstrumenten 

1. Inclinometer 

Er werd gebruik gemaakt van een activPAL inclinometer (PAL Technologies Glasgow, Scotland). 

Dit is een metertje dat gedragen werd in het midden en aan de voorzijde van de rechterdij. De 

activPAL inclinometer kan volgens Ridley et al. (2016) als een valide instrument beschouwd 

worden. De activPAL heeft de mogelijkheid om de zittijd, sta-tijd, stap-tijd en aantal transities van 

zitten naar staan te meten. De inclinometer werd geïnitialiseerd via activPAL softwareprogramma. 

Dat programma werd nadien ook gebruikt om de data van de inclinometer te downloaden. De 

uitkomsten zittijd, sta-tijd en stap-tijd werden uitgedrukt in het gemiddelde percentage per dag (i.e. 

de wakkere uren). Het aantal transities werd uitgedrukt in het gemiddelde aantal transities per uur. 

Aangezien er slechts een gering aantal activPAL inclinometers ter beschikking waren zijn er bij 

iedere meting slechts drie participanten per klas die een inclinometer droegen, voor 4 tot 5 

weekdagen (van maandag- of dinsdagochtend tot vrijdagnamiddag wanneer school eindigde). Er 

werd hen mondeling meegedeeld dat ze de metertjes continu moesten dragen. Ze mochten alle 

dagelijkse activiteiten zoals sporten, douchen, slapen, lopen, springen, fietsen, enzovoort doen, 

aangezien de metertjes volledig waterbestendig waren gemaakt door ze in te pakken in een 

rubberen omhulsel. Ook kregen de leerlingen een infobrief (zie bijlage 2 en 3) in verband met de 

inclinometer mee naar huis zodanig dat zij en de ouders de nodige informatie voorhanden hadden.  

 

2. Vragenlijst 

Naast het meten met de activPAL werden ook sedentaire activiteiten (totale zittijd in de klas, 

schermtijd, onderbreken van schermtijd,…) en  determinanten van het minder zitten tijdens de les 

gemeten aan de hand van vragenlijsten bij de pre- en mid-test. Determinanten als eigen-effectiviteit 

en attitude, ten opzichte van het onderbreken van de zittijd, ervaren voor- en nadelen en sociale 
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steun werden met reeds gevalideerde vragen getoetst. In het begin van het experiment werden de 

vragen aangepast en op validiteit getest, zodanig dat het risico, dat de vragen niet specifiek 

gerelateerd waren aan het gedefinieerd gedrag, context en doelgroep, werd uitgesloten. De 

vragenlijst bevat 5 gelijke delen voor zowel de controlegroep als voor de interventiegroep bij de 

pre-test. Bij de mid-testing werd een 6e deel toegevoegd aan dezelfde vragenlijst enkel voor de 

interventiegroep. De vragenlijst voor de controlegroep bleef juist dezelfde als bij de pre-test. De vijf 

vaste delen bevroegen verschillende onderwerpen, namelijk (1) enkele vragen over jezelf, (2) 

vragen over zittende activiteiten, (3) vragen over het onderbreken van de tijd die je al zittend 

doorbrengt, (4) sterke kanten en moeilijkheden, (5) nog enkele vragen over je school, (6) laatste 

vragen over de statafels in je klas. De volledige vragenlijst vindt u terug in bijlage (zie bijlage 1).  

 

 

 

Tabel 1: Vragen en antwoordmogelijkheden van de onderdelen uit de 

vragenlijst gebruikt in deze masterproef 

DEEL 2: Vragen over zittende activiteiten 

 

1. Hoeveel uur per dag ongeveer kijk je normaal naar TV/DVD’s in je vrije tijd? (Kruis 1 
bolletje aan voor de weekdagen en 1 bolletje voor de weekenddagen) 

2. Hoeveel uur per dag ongeveer gebruik je normaal een computer/spelconsole voor 
vrijetijdsbesteding? (Kruis 1 bolletje aan voor de weekdagen en 1 bolletje voor de 
weekenddagen) 

3. Hoeveel uur per dag ongeveer zit je neer in de klas? De tijd die je thuis doorbrengt 
voor schoolwerk telt niet mee. 

Weekdagen Weekenddagen 

o Niet 

o < 30 min./dag 

o 30 min./dag 

o 1u/dag 

o 1u30/dag 

o 2u/dag 

o 2u30/dag 

o 3u/dag 

o 3u30/dag 

o 4u/dag 

o Niet 

o < 30 min./dag 

o 30 min./dag 

o 1u/dag 

o 1u30/dag 

o 2u/dag 

o 2u30/dag 

o 3u/dag 

o 3u30/dag 

o 4u/dag 
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DEEL 3: Vragen over het onderbreken van de tijd die je al zittend doorbrengt 

 

4. Als je 1 uur naar TV/DVD’s kijkt, hoe vaak sta je dan normaal gezien recht, stretch je 
of wandel je een beetje rond? 

5. Als je 1uur een computer/spelconsole/smartphone gebruikt, hoe vaak sta je dan 
normaal gezien recht, stretch je of wandel je een beetje rond? 

6. Tijdens een normale les op school, hoe vaak sta je recht, stretch je of wandel je een 
beetje rond? 
 

o Nooit 

o 1 keer 

o 2 keer 

o 3 keer 

o 4 keer of meer 

o Ik kijk nooit een volledig uur naa TV/DVD’s 
Ik gebruik nooit een volledig uur een computer/spelconsole/smartphone 

 

7. Het onderbreken van de tijd die ik al zittend doorbreng, is goed voor me. 
8. Ik vind het leuk om de tijd die ik al zittend doorbreng, te onderbreken. 
9. Ik vind het moeilijk om de tijd die ik al zittend doorbreng, te onderbreken. 
10. Het onderbreken van de tijd die ik al zittend doorbreng, is iets wat ik doe zonder erbij 

na te denken. 

o Helemaal mee eens 

o Een beetje mee eens 

o Niet mee eens/niet mee oneens 

o Een beetje oneens 

o Helemaal mee oneens 

DEEL 5: Nog enkele vragen over je school 

 

11. Mijn klasgenoten zijn graag samen 
12. De meeste leerlingen van mijn klas zijn vriendelijk en behulpzaam 
13. Mijn klasgenoten aanvaarden mij zoals ik ben 
14. De leerlingen in onze school zijn betrokken bij het organiseren van schoolactiviteiten 
15. Mijn klasgenoten en ik hebben een goede band met de leraren op school 

 

o Helemaal mee eens 

o Een beetje mee eens 

o Soms niet/soms wel mee eens 

o Een beetje niet mee eens 

o Helemaal niet mee eens 
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DEEL 6: een paar laatste vragen over de statafels in je klas 

 

16. Hoe vaak sta je recht aan de statafel per week (van maandag tot vrijdag)? 

o Nooit 

o Bijna nooit 

o Minder dan 1 keer per week 

o 1 keer per week 

o 2 keer per week 

o 3 keer per week 

o 4 keer per week 

o Elke dag 1 keer 
 

 

17. Als je aan zo’n statafel staat, hoe lang sta je dan ongeveer recht per keer? 

o 1-15 min./keer 

o 16-30 min./keer 

o 31-45 min./keer 

o 46-60 min./keer 

o Meer dan 1u/keer 
 

 

18. ik vind het leuk om rechtstaand les te volgen aan de statafel 
19. ik vind het moeilijk om rechtstaand les te volgen aan de statafel 
20. rechtstaand les volgen aan de statafel is goed voor mij 
21. rechtstaand les volgen aan de statafel is iets wat ik doe zonder er bij na te denken 
22. de leerlingen uit mijn klas vinden het goed dat ik rechtstaand les volg aan de statafel 

 

o Helemaal mee eens 

o Een beetje mee eens 

o Soms niet/soms wel mee eens 

o Een beetje niet mee eens 

o Helemaal niet mee eens 
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Statistische analyse  

Om de statistische analyses uit te voeren werd er gebruik gemaakt van SPSS 23 (Statistical 

Package for the Social Sciences). Om het effect van de interventie na te gaan, werd een Repeated 

Measures MANOVA (multivariate analysis of variance) uitgevoerd. Hierin wordt bekeken of er een 

verschil is in de gemiddelden tussen de interventie- en controlegroep (de between-factor) overheen 

de tijdstermijn door ons opgegeven (within-factor). Deze tijdstermijn bedraagt plus minus 3 

maanden, waarbij voor de interventiegroep gedurende deze periode standing desks in de 

klaslokalen werden geplaatst. Op basis van de analyses worden de F-waarden, bijhorende p-

waarden en gemiddelden weergegeven van het interactie-effect (tijd*groep) in de tabellen en in de 

tekst. Voor de procesevaluatie bij de leerlingen werden percentages berekend door middel van 

frequenties (ook in SPSS) en dit wordt eveneens weergegeven in de tabellen en in de tekst. Voor 

de procesevaluatie bij de leerkrachten werden absolute waarden aan de hand van beschrijvende 

statistiek weergegeven in de tabellen en in de tekst. Het significantieniveau werd gezet op 0,05. 

Dit wil zeggen dat wanneer de p-waarde kleiner is dan 0,05 het interventie-effect significant is. Een 

p-waarde tussen 0,05 en 0,1 wordt beschouwd als randsignificant. 
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Resultaten 

1. Interventie-effect op zittijd in de klas, TV-tijd en PC-tijd  

 

1.1. Het aantal minuten zitten in de klas 

 

In tabel 2 worden de gegevens weergegeven omtrent het aantal minuten die de leerlingen 

zittend doorbrengen in de klas. Men ziet dat het interactie-effect significant is (F=6,341; 

P=0,013). Dit wil zeggen dat de verandering in het aantal minuten zitten in de klas van pre- 

naar mid-interventie significant verschillend is voor de interventie- en de controlegroep. In 

tabel 1 kan je eveneens zien dat er een heel kleine daling is in het aantal minuten zitten in 

de klas bij de controlegroep (-8,3 min./dag) ten opzichte van een aanzienlijk grotere daling 

bij de interventiegroep (-56,6 min./dag), (zie tabel 2; zie figuur 1). 

  

 1.2. Het aantal minuten TV 

 

1.2.1. Het aantal minuten TV/weekdag 

 

Als men kijkt naar het aantal minuten dat kinderen in hun vrije tijd doorbrengen voor TV in 

een normale schoolweek voor de interventie dan ziet men geen significant interactie-effect 

(F=0,025; P=0,874). De verandering in de mate van TV kijken tijdens de week van pre- naar 

mid-interventie is niet significant verschillend voor de interventie- en controlegroep (zie 

tabel 2). 

 

1.2.2. Het aantal minuten TV/weekenddag 

 

Er is eveneens geen significant interactie-effect wanneer men het aantal minuten TV kijken 

in het weekend bekijkt bij pre– en mid-interventie in de interventiegroep ten opzichte van 

de controlegroep (F=0,823; P= 0,366), (zie tabel 2). 
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1.3. Het aantal minuten PC 

 

1.3.1. Het aantal minuten PC/weekdag 

 

Er is een significant interactie-effect voor de interventie (F=5,924; P=0,016) als men kijkt 

naar het aantal minuten dat kinderen in hun vrije tijd doorbrengen op de PC of met 

spelconsoles in een normale schoolweek. Dit wil zeggen dat de verandering in de mate van 

tijd doorbrengen op de PC van pre- naar mid-interventie significant verschillend is voor de 

interventie- en controlegroep. In de tabel ziet men een duidelijke verandering, met name 

een stijging (+18,7 min./dag) in de controlegroep van het aantal minuten PC in de week als 

men pre- en mid-interventie vergelijkt. In de interventiegroep daarentegen is er een heel 

kleine daling van het aantal minuten (-0,2 min./dag) die de lagereschoolkinderen 

doorbrengen op de PC of met spelconsoles in de week (zie tabel 2; zie figuur 2). 

 

1.3.2. Het aantal minuten PC/weekenddag 

 

Dezelfde analyse voor het aantal minuten PC/spelconsoles maar dan in het weekend werd 

uitgevoerd. Uit deze analyse blijkt er geen significant interactie-effect te zijn (F=1,729; 

P=0,191).  De verandering in het aantal minuten op de PC in het weekend van pre- naar 

mid-interventie is dus niet significant verschillend voor de controle- en de interventiegroep 

(zie tabel 2). 
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Tabel 2: Interventie-effect op tijd zittend in de klas, TV-tijd en PC tijd 

Variabelen  Gem. SD N 
F 

(tijd*groep) 

P 

(tijd*groep) 

Min. zitten in 

de klas 

(min./dag) 

Pre 

controle 
307,8 76,72 77 

 

6,341 

 

0,013** 

Mid 

controle 
299,5 102,51 77 

Pre 

interventie 
298,4 89,58 71 

Mid 

interventie 
241,8 89,48 71 

Min. TV Week 

(min./dag) 

Pre 

controle 69,2 54,69 
77 

0,025 0,874 

Mid 

controle 64,7 48,56 
77 

Pre 

interventie 77,1 50,22 
71 

Mid 

interventie 
71,4 54,76 71 

Min. TV 

Weekend 

(min./dag) 

Pre 

controle 
101,1 63,24 77 

 

0,823 

 

0,366 

Mid 

controle 
101,3 64,66 77 

Pre 

interventie 
109,4 62,90 71 

Mid 

interventie 
100,4 64,72 71 

Min. PC Week 

(min./dag) 

Pre 

controle 
30,8 35,50 77 

 

5,924 

 

0,016** 

Mid 

controle 
49,5 46,49 77 

Pre 

interventie 
41,6 37,71 71 

Mid 

interventie 
41,4 45,60 71 

Min. PC 

Weekend 

(min./dag) 

Pre 

controle 
69,7 58,89 77 

1,729 0,191 

Mid 

controle 
88,1 61,04 77 

Pre 

interventie 
65,7 58,23 71 

Mid 

interventie 
71,0 61,27 71 

Alle 

variabelen 

samen 

 

  

 
2,536 0,031** 

gem., gemiddelde; SD, standaarddeviatie; N, aantal; F, F-statistiek; P, P-waarde; pre, pre-interventie; mid, mid-interventie 

Mate van significantie: (*), p< 0,1; *, p< 0,05; **, p< 0,01; ***, p< 0,001 



 

 28 

 

 
 

 
  

0

50

100

150

200

250

300

350

pre-interventie mid-interventie

A
an

ta
l m

in
u

te
n

 p
e

r 
d

ag
Figuur 1: Interventie-effect op de tijd  zittend 

in de klas

controlegroep

interventiegroep

0

10

20

30

40

50

60

pre-interventie mid-interventie

A
an

ta
l m

in
u

te
n

 p
e

r 
d

ag

Figuur 2: Interventie-effect op de PC-tijd op 

een normale weekdag

controlegroep

interventiegroep



 

 29 

2. Interventie-effect op het onderbreken van de sedentaire tijd en determinanten 

 

2.1. Interventie-effect op het aantal onderbrekingen van de sedentaire tijd 

 

2.1.1. Onderbrekingen van de zittijd in de klas per uur 

  

 Het aantal onderbrekingen van het zitten in de klas is niet significant verschillend voor de 

controle- en interventiegroep. (F=1,590; P=0,210), (zie tabel 3). 

 

2.1.2. Onderbrekingen van de TV-tijd per uur  

 

Als men kijkt naar de verandering in het aantal onderbrekingen van de TV-tijd bij kinderen 

van de lagere school van pre- naar mid-interventie ziet men geen significant verschil in de 

interventie- en controlegroep (F=0,072; P=0,788), (zie tabel 3). 

 

2.1.3. Onderbrekingen van de PC-tijd 

 

Ook de verandering in het aantal onderbrekingen van de PC-tijd bij lagereschoolkinderen 

van pre- naar mid-interventie is niet significant verschillend voor de controlegroep en de 

interventiegroep (F=0,694; P=0,407), (zie tabel 3). 
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Tabel 3: Interventie-effect op het onderbreken van sedentaire tijd 

Variabelen  Gem. SD N F 

(tijd*groep) 

P 

(tijd*groep)  

 

 

N 

onderbrekingen 

per uur zitten in 

de les 

 
 

Pre 

controle 
1,9 1,54 63 

1,590 0,210 

Mid 

controle 
2,2 1,35 63 

Pre 

interventie 
2,0 1,37 50 

Mid 

interventie 
1,8 1,38 50 

 

 

N 

onderbrekingen 

per uur TV 

kijken 

Pre 

controle 2,7 1,41 63 

0,072 0,788 

Mid 

controle 2,8 1,16 63 

Pre 

interventie 2,2 1,29 50 

Mid 

interventie 
2,4 1,25 50 

 

 

N 

onderbrekingen 

per uur PC 

Pre 

controle 
2,3 1,31 63 

0,694 0,407 

Mid 

controle 
2,4 1,30 63 

Pre 

interventie 
2,2 1,45 50 

Mid 

interventie 
2,2 1,27 50 

Alle variabelen 

samen 
 0,762 0,518 

gem., gemiddelde; SD, standaarddeviatie; N, aantal; F, F-statistiek; P, P-waarde; pre, pre-interventie; mid, mid-interventie 

Mate van significantie: (*), p< 0,1; *, p< 0,05; **, p< 0,01; ***, p< 0,001 
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2.2. Interventie-effect op determinanten van het onderbreken van de zittijd (attitude, 

voorkeur, eigen-effectiviteit en gewoonte) 

 

2.2.1. Attitude ten opzichte van het onderbreken van de zittijd  

 

Er is geen significant interactie-effect op de attitude bij kinderen van de lagere school 

(F=0,049; P=0,825). Dit wil zeggen dat de verandering in de attitude voor het onderbreken 

van de zittijd niet significant verschillend is van pre- naar mid-interventie voor de controle- 

en interventiegroep. Volgens de gemiddelden, blijft de attitude van de kinderen gelijk pre- 

en mid-interventie. In het algemeen zijn ze het er een beetje mee eens dat het onderbreken 

van de zittijd goed is voor zichzelf (zie tabel 4). 

 

2.2.2. Voorkeur ten opzichte van het onderbreken van de zittijd  

 

Eveneens is er geen significant interactie-effect op de voorkeur van de leerlingen van de 

lagere school (F=0,099; P=0,753). Dit wil zeggen dat er geen significante verschillen zijn 

van de veranderingen van de voorkeur pre- en mid-interventie voor de controle- en 

interventiegroep. Volgens de gemiddelden, blijft dus ook de voorkeur van de kinderen gelijk. 

Alle participanten zijn het er een beetje mee eens dat ze het onderbreken van de zittijd leuk 

vinden (zie tabel 4). 

 

2.2.3. Eigen-effectiviteit ten opzichte van het onderbreken van de zittijd 

 

Er is een significant interactie-effect van de eigen-effectiviteit ten opzichte van het 

onderbreken van de zittijd (F=7,595; P=0,007). Dit wil zeggen dat er een significant verschil 

is van de veranderingen in eigen-effectiviteit pre- en mid-interventie voor de controle- en 

interventiegroep. Volgens de gemiddelden is er een tegengestelde verschuiving plaats. In 

de controlegroep daalt de eigen-effectiviteit terwijl die in de interventiegroep toeneemt. Dus 

in de interventiegroep vinden de leerlingen het mid-interventie minder moeilijk om de zittijd 

te onderbreken (zie tabel 4; zie figuur 3). 
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2.2.4. Gewoonte ten opzichte van het onderbreken van de zittijd  

 

Er werd een randsignificant interactie-effect gevonden op de gewoonte van de leerlingen 

van de lagere school (F=2,983; P=0,086). Dit wil zeggen dat er significante verschil is van 

de veranderingen in gewoonte pre- en mid-interventie voor de controle- en de 

interventiegroep. Volgens de gemiddelden, vindt er in de beide groepen een tegengestelde, 

maar kleine verschuiving plaats. In de controlegroep ziet men dat de mate van gewoonte 

voor het onderbreken van de zittijd afneemt van pre naar mid-test, terwijl er een kleine 

toename is bij de interventiegroep (zie tabel 4; zie figuur 4). 
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Tabel 4: Interventie-effect op determinanten van het onderbreken van 

de sedentaire tijd 

Variabelen  Gem. SD N F 

(tijd*groep) 

P 

(tijd*groep) 

 

Attitude 
Het onderbreken van de 

tijd die ik al zittend 

doorbreng, is goed voor 

mij 

(schaal van 1-5) 

 

Pre 

controle 4,2 1,07 81 

0,049 0,825 

Mid 

controle 4,1 1,20 81 

Pre 

interventie 4,2 0,91 75 

Mid 

interventie 4,2 0,97 75 

 

Voorkeur 
Ik vind het leuk om de tijd 

die ik al zittend 

doorbreng, te 

onderbreken 

(schaal van 1-5) 

Pre 

controle 3,9 1,26 81 

0,099 0,753 

Mid 

controle 3,9 1,14 81 

Pre 

interventie 4,1 1,02 75 

Mid 

interventie 4,1 1,14 75 

Eigen- 

effectiviteit 
Ik vind het moeilijk om de 

tijd die ik al zittend 

doorbreng, te 

onderbreken 

(schaal van 1-5) 

Pre 

controle 2,4 1,43 81 

7,595 0,007** 

Mid 

Controle 2,9 1,46 81 

Pre 

interventie 2,8 1,44 75 

Mid 

interventie 2,6 1,45 75 

Gewoonte 
Het onderbreken van de 

tijd die ik al zittend 

doorbreng, is iets wat ik  

doe zonder er bij na te 

denken 

(schaal van 1-5) 

Pre 

controle 3,7 1,24 81 

2,983 0,086(*) 

Mid 

controle 3,5 1,31 81 

Pre 

interventie 3,4 1,27 75 

Mid 

interventie 3,6 1,14 75 

Alle variabelen 

samen  2,631 0,037* 

gem., gemiddelde; SD, standaarddeviatie; N, aantal; F, F-statistiek; P, P-waarde; pre, pre-interventie; mid, mid-interventie 

Mate van significantie: (*), p< 0,1; *, p< 0,05; **, p< 0,01; ***, p< 0,001 

  



 

 34 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

pre-interventie mid-interventie

Figuur 3: Eigen-effectiviteit

controlegroep

interventiegroep

3,25

3,3

3,35

3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

pre-interventie mid-interventie

Figuur 4: Gewoonte

controlegroep

interventiegroep



 

 35 

3. Interventie-effect op het samenhorigheidsgevoel, betrokkenheid op school en de band 

met de leerkrachten 

 

Op vlak van samenhorigheid ziet men geen significant interactie-effect voor 2 van de 3 

stellingen. Zowel voor de stelling ‘mijn klasgenoten zijn graag samen’ (F=1,334; P=0,250), 

als voor de stelling ‘mijn klasgenoten aanvaarden me zoals ik ben’ (F=0,007; P=0,931) zijn 

de veranderingen van pre- naar mid-interventie niet significant verschillend voor de 

controle- en de interventiegroep. Voor de stelling ‘de meeste leerlingen van mijn klas zijn 

vriendelijk en behulpzaam’ is het interactie-effect wel randsignificant (F=3,343; P=0,069). 

Wanneer men kijkt naar de resultaten ziet men dat de leerlingen uit de interventiegroep de 

medeleerlingen als minder vriendelijk en behulpzaam ervaren van de pre- naar mid-test. 

De veranderingen in betrokkenheid (F=0,127; P=0,723) en de band met de leerkrachten op 

school (F=1,887; P=0,172) van pre- naar mid-interventie zijn niet significant verschillend 

voor de controle- en de interventiegroep. De band met de leerkrachten vermindert in de 

interventiegroep, daar waar die gelijk blijft in de controlegroep (zie tabel 5). 
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Tabel 5: Interventie-effect op school gerelateerde variabelen 

Variabelen  Gem. SD N 
F 

(tijd*groep) 
P 

(tijd*groep) 

Samenhorigheid 

(item 1) 
Mijn klasgenoten zijn graag 

samen 

Pre 

controle 
4,3 0,74 77 

1,334 0,250 

Mid 

controle 
4,1 1,06 77 

Pre 

interventie 
4,3 0,96 77 

Mid 

interventie 
4,3 0,88 77 

Samenhorigheid 

(item 2) 
De meeste leerlingen van mij 

klas zijn vriendelijk en 

behulpzaam 

Pre 

controle 
4,3 0,77 77 

 

3,343 

 

 

0,069(*) 

 

Mid 

controle 
4,4 0,80 77 

Pre 

interventie 
4,5 0,79 77 

Mid 

interventie 
4,4 0,71 77 

Samenhorigheid 

(item 3) 
Mijn klasgenoten 

aanvaarden me zoals ik ben 

Pre 

controle 
4,4 0,91 77 

0,007 0,931 

Mid 

controle 
4,3 0,99 77 

Pre 

interventie 
4,4 0,85 77 

Mid 

interventie 
4,4 0,85 77 

Betrokkenheid op 

school 
De leerlingen in onze school 

zijn betrokken bij het 

organiseren van 

schoolactiviteiten 

Pre 

controle 
3,7 1,04 77 

0,127 0,723 

Mid 

controle 
3,6 1,10 77 

Pre 

interventie 
3,9 1,06 77 

Mid 

interventie 
3,8 1,14 77 

Band met de 

leerkrachten 
Mijn klasgenoten en ik 

hebben een goede band met 

de leraren op school 

 

Pre 

controle 
3,9 1,02 77 

1,887 0,172 

Mid 

controle 
3,9 0,99 77 

Pre 

interventie 
4,4 0,82 77 

Mid 

interventie 
4,1 0,89 77 

Alle variabelen  1,306 0,265 

gem., gemiddelde; SD, standaarddeviatie; N, aantal; F, F-statistiek; P, P-waarde; pre, pre-interventie; mid, mid-interventie 

Mate van significantie: (*), p< 0,1; *, p< 0,05; **, p< 0,01; ***, p< 0,001 
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4. Interventie-effect op het zitten, staan, stappen en de aantal transities van zit naar staan, 

gemeten door de activPAL 

 

 4.1. Percentage zitten per dag (activPAL) 

 

In tabel 6 worden de gegevens, gemeten met de activPAL weergegeven. Als men naar de 

percentages kijkt, ziet men bij de controlegroep geen verandering in zittijd, terwijl men bij 

de interventiegroep een daling (-2,5%) ziet van de pre- naar de mid-test (zie tabel 6; zie 

figuur 5). 

 

4.2. Percentage staan per dag (activPAL) 

 

Bij het percentage dat kinderen staan in de klas ziet men bij de controlegroep een zeer 

kleine daling (-1,7%) van pre-interventie naar mid-interventie. Bij de interventiegroep ziet 

men een iets grotere stijging (+3,2%) van het aantal minuten staan in de klas van de pre- 

naar mid-test (zie tabel 6; zie figuur 6). 

 

4.3. Percentage stappen per dag (activPAL) 

 

Bij het percentage stappen per dag wordt er een zeer kleine toename gezien bij de 

controlegroep (+0,5%) mid-interventie t.o.v. pre-interventie. In de interventiegroep ziet men 

een zeer kleine daling (-0,7%) van het aantal stappen van de pre- naar mid-test (zie tabel 

6; zie figuur 7). 

 

4.4. Gemiddeld aantal transities per uur (activPAL) 

 

Bij het gemiddeld aantal transities per uur van zit naar staan ziet men een zeer kleine daling 

(-0,3 transities/uur) van het aantal transities bij de controlegroep, wanneer men mid- 

interventie vergelijkt met pre-interventie. Bij de interventiegroep daarentegen vinden we een 

gelijkwaardige stijging van dat gemiddelde (+0,3 transities/uur), wanneer men kijkt van pre- 

naar mid-interventie (zie tabel 6; zie figuur 8). 
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Tabel 6: Veranderingen in zitten, staan, stappen en transities van pre- 

naar mid-interventie (info activPAL) 

Variabelen  Gem. SD N 

 

Zitten 

(%)  

Pre 

controle 57,1 5,42 9 

Mid 

controle 57,0 7,90 9 

Pre 

interventie 54,0 7,97 11 

Mid 

interventie 51,5 6,35 11 

 

Staan  

(%) 

Pre 

controle 25,7 4,19 9 

Mid 

controle 24,0 4,79 9 

Pre 

interventie 28,0 6,53 11 

Mid 

interventie 31,2 5,32 11 

 

 

Stappen  

(%) 

 

Pre 

controle 17,9 5,36 9 

Mid 

controle 18,4 4,90 11 

Pre 

interventie 18,0 3,09 9 

Mid 

interventie 17,3 1,88 11 

Transities 

(gemiddeld 

aantal per 

uur) 

Pre 

controle 6,7 1,33 9 

Mid 

controle 6,4 1,20 11 

Pre 

interventie 6,5 1,15 9 

Mid 

interventie 6,8 1,76 11 

gem., gemiddelde; SD, standaarddeviatie; N, aantal; F, F-statistiek; P, P-waarde; pre, pre-interventie; mid, mid-interventie 

Mate van significantie: (*), p< 0,1; *, p< 0,05; **, p< 0,01; ***, p< 0,001 
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5. Procesevaluatie van de standing desks door de leerlingen  

 

In tabellen 7 en 8 vindt men de resultaten van de extra vragen die enkel gesteld werden 

aan de interventiegroep op het moment van mid-interventie.  

 

5.1. Gebruik van de standing desks, gerapporteerd door de leerlingen 

 

Er is een sterk uiteenlopend gebruik geweest van de statafels per week. 29,1% van de 

leerlingen geeft aan dat ze 1 keer of minder dan 1 keer aan de statafels staan per week. 

39,5% geeft aan dat ze 2-3 keer per week aan de statafels staan. 18,6% geeft aan dat ze 

minstens 1 keer per dag of meer aan de statafels staan per week. Bijna de helft (46,4%) 

van de leerlingen staat gemiddeld 16-30 minuten aan de statafels per keer. Een andere 

belangrijke hoeveelheid leerlingen (35,7%) geeft aan dat ze zo’n 46-60 minuten per keer 

aan de statafels staan. Het gebruik van de statafels betrof slecht bij 1,2% van de leerlingen 

meer dan een uur per keer. Wanneer men de twee variabelen met elkaar vermenigvuldigt 

in SPSS (aantal keer per week * hoe lang per keer) dan komt men op gemiddelde sta-tijd 

van 89,5 minuten per week (SD=79,31). Verder cijfermateriaal wordt weergegeven in tabel 

7 (zie tabel 7). 

 

5.2. Determinanten ten opzichte van staand les volgen  

 

Bijna 90% van de leerlingen vinden het een beetje tot heel leuk om al rechtstaand les te 

volgen. Hiervan is er 67,4% die het er helemaal mee eens is dat ze het leuk vinden om aan 

de statafels les te volgen. Ook op eigen-effectiviteit scoren de leerlingen positief. Zo’n 

55,8% is het er helemaal niet mee eens dat het moeilijk is om rechtstaand les te volgen. 

Toch is er ook een deel van de leerlingen (13,9%) die het wel als moeilijk of een beetje 

moeilijk aangeeft. Op vlak van attitude ziet men dat het merendeel van de leerlingen een 

positieve attitude hebben. Zo is er 61,6% het helemaal eens met het feit dat het rechtstaand 

les volgen goed is voor zichzelf. Het rechtstaand les volgen is echter nog niet door iedereen 

als een gewoonte opgenomen. Dit blijkt uit de nog 20,9% van de leerlingen die nog steeds 

moeten aan denken om recht te staan tijdens de les. Tot slot ziet men dat 72,3% van de 

leerlingen denkt dat de medeleerlingen positief staan tegenover het rechtstaand les volgen. 

De overige leerlingen hebben een neutrale mening (20,5%) of een ontkennende mening 

(7,2%), (zie tabel 8). 
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Tabel 7: Procesevaluatie (door leerlingen) 

Hoe vaak sta je recht aan de statafel per week (van maandag tot vrijdag)? 

Bijna nooit <1/w 1x/w 2x/w 3x/w 4x/w Elke dag 1x Elke dag >1x 

5,8% 3,5% 19,8% 24,4% 15,1% 12,8% 12,8% 5,8% 

 

Als je aan zo’n statafel staat, hoe lang sta je dan ongeveer recht per keer? 

1-15min/keer 16-30min/keer 31-45min/keer 46-60min/keer >60min/keer 
10,7% 46,4% 6% 35,7% 1,2% 

W, week; <, minder dan; >, meer dan; min, minuten 

 
Tabel 8: Determinanten ten opzichte van staand les volgen (door 

leerlingen) 

 Helemaal 

mee eens 
Een beetje 

mee eens 

Soms 

niet/wel 

mee eens 

Een beetje 

niet mee 

eens 

Helemaal 

niet mee 

eens 
Totaal 

Voorkeur 
ik vind het leuk om 

rechtstaand les te volgen 

aan de statafel 

67,4% 22,1% 9,3% 1,2% 0% 100% 

Eigen effectiviteit 
Ik vind het moeilijk om 

rechtstaand les te volgen 

aan de statafel 

5,8% 8,1% 10,5% 19,8% 55,8% 100% 

Attitude 
Rechtstaand les volgen 

aan de statafel is goed 

voor mij 

61,6% 25,6% 11,6% 1,2% 0% 100% 

Gewoonte 
Rechtstaand les volgen 

aan de statafel is iets wat 

ik doe zonder er bij na te 

denken 

27,9% 33,7% 17,4% 5,8% 15,1% 100% 

Subjectieve norm 
De leerlingen uit mijn klas 

vinden het goed dat ik 

rechtstaand les volg aan 

de statafel 

48,2% 24,1% 20,5% 4,8% 2,4% 100% 
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6. Procesevaluatie van standing desks door leerkrachten 

 

6.1. Gebruik van de standing desks, gerapporteerd door de leerkrachten 

 

Tabel 9 geeft een overzicht van het aantal keer dat leerkrachten aangeven dat leerlingen 

aan de standing desks staan en hoe lang per keer. Deze tabel toont dat de leerlingen 

minimum 1 keer per week en maximum 5 keer per week (dus iedere dag) aan de standing 

desks stonden. Daarnaast stond meer als de helft van de leerlingen gemiddeld tussen 31 

en 45 minuten aan de standing desks per keer (zie tabel 9). Wanneer men de twee 

variabelen met elkaar vermenigvuldigt in SPSS (aantal keer per week * hoe lang per keer) 

dan komt men op een gemiddelde sta-tijd van 141,2 minuten per week (SD=51,93), (zie 

tabel 9). 

 

6.2. Determinanten ten opzichte van lesgeven aan staande leerlingen  

 

Tabel 10 is een overzicht van een aantal determinanten die bevraagd werden bij de 5 

leerkrachten, van de interventieklassen, zoals voorkeur, eigen effectiviteit, attitude, 

gewoonte en subjectieve norm. Op de stellingen die de voorkeur, attitude, gewoonte en 

subjectieve norm bevragen antwoorden 4 leerkrachten telkens dat ze het er helemaal mee 

eens zijn. Daarnaast is er bij deze stellingen telkens 1 leerkracht die het maar een beetje 

eens is, soms wel/soms niet eens of een beetje oneens. Op de stelling die de eigen-

effectiviteit bevraagd, ziet men dat de leerkrachten allemaal een hoge eigen-effectiviteit 

weergeven, ze zijn het allemaal helemaal oneens dat het moeilijk is om les te geven aan 

staande leerlingen (zie tabel 10). 

 

Tabel 9: Procesevaluatie (door leerkrachten) 

Hoe vaak per week staan de leerlingen gemiddeld recht aan de statafel (van maandag tot 

vrijdag)? 

Bijna nooit <1/w 1x/w 2x/w 3x/w 4x/w Elke dag 1x Elke dag >1x 

0 0 0 1 1 1 2 0 

 

Als leerlingen aan de statafel staan, hoe lang staan ze gemiddeld recht per keer? 

1-15min/keer 16-30min/keer 31-45min/keer 46-60min/keer >60min/keer 

0 1 3 1 0 

W, week; <, minder dan; >, meer dan; min, minuten 
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Tabel 10: Determinanten ten opzichte van les geven aan staande 

leerlingen (door leerkrachten) 

 Helemaal 

mee eens 

Een beetje 

mee eens 

Soms 

niet/wel 

mee eens 

Een beetje 

niet mee 

eens 

Helemaal 

niet mee 

eens 

Totaal 

aantal 

Voorkeur 
Ik vind het leuk om les te 

geven terwijl leerlingen 

rechtstaan aan de statafel 

4 1 0 0 
0 

 
5 

Eigen effectiviteit 
Ik vind het moeilijk om les 

te geven als leerlingen 

rechtstaan aan de statafel 

0 0 0 0 5 5 

Attitude 
Ik vind het goed om les te 

geven terwijl leerlingen 

rechtstaan aan de statafel 

4 0 1 0 0 5 

Gewoonte 
Lesgeven terwijl 

leerlingen rechtstaan aan 

de statafel, is iets wat ik 

doe zonder er bij na te 

denken 

4 0 0 1 0 5 

Subjectieve norm 
De andere leerkrachten 

op school vinden het 

goed dat ik lesgeef terwijl 

leerlingen rechtstaan aan 

de statafel 

3 1 0 0 0 4 
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Discussie  

Wat we al weten over het onderwerp uit voorafgaande literatuurstudie 

Zoals geschetst in de introductie van deze masterproef is de tijd die mensen sedentair doorbrengen 

de laatste jaren enorm gestegen, ook bij kinderen. Ook werd reeds aangetoond dat onafhankelijk 

van het fysieke activiteitenniveau, een hoge mate van sedentair gedrag ernstige gevolgen kan 

hebben op de gezondheid. Door deze langdurige periodes van sedentair gedrag te verminderen 

en/of te onderbreken kan men de schadelijke gevolgen op de gezondheid minimaliseren. Wanneer 

er specifiek gekeken wordt naar de lagereschoolkinderen, ziet men dat een groot aandeel van de 

tijd doorgebracht op school al zittend gebeurt, namelijk in de les aan de schoolbanken. Dit 

impliceert dat de schoolomgeving een belangrijke setting kan zijn om de sedentaire tijd van 

lagereschoolkinderen te verminderen en/of te onderbreken. Een specifieke interventiestrategie om 

het sedentaire gedrag te beïnvloeden is het implementeren van standing desks in de klas. Daarom 

is het opzet van deze studie het onderzoeken van het effect op de sedentaire tijd op school, 

sedentaire activiteiten thuis, het aantal onderbrekingen in de zittijd en enkele gerelateerde 

determinanten. Daarnaast werd ook nog een procesevaluatie uitgevoerd.  

 

Bij de voorafgaande literatuurstudie en de actualisatie ervan werden 13 artikels geïncludeerd 

(Aminian et al. 2015; Benden et al. 2013; Benden et al. 2011; Benden et al. 2014; Koepp et al. 

2012; Clemes et al. 2015; Hinckson et al. 2013; Blake et al. 2012; Cardon et al. 2004; Lanningham-

Foster et al. 2008; Contardo Ayala et al. 2016; Dornhecker et al. 2015; Wendel et al. 2016). Het 

meest consistente en onderzochte effect was het energieverbruik, waarbij er in de interventiegroep 

een stijging werd gevonden  (Benden et al. 2011; Benden et al. 2014; Blake et al. 2012). Daarnaast 

werd in sommige studies ook een interventie-effect gevonden op de zittijd (Clemes et al. 2015; 

Hinckson et al. 2013), sta-tijd (Clemes et al. 2015), het aantal stappen (Clemes et al. 2015; Benden 

et al. 2014), het aantal transities van zit tot staan en het onderbreken van de langdurige zitperiodes 

(Hinckson et al. 2013; Contardo Ayala et al. 2016) en de BMI (Wendel et al. 2016). Al deze 

parameters werden gemeten aan de hand van objectieve meetinstrumenten, zoals een 

inclinometer, accelerometer, energieverbruikmeter,… Bijkomend werd gekeken naar het effect van 

standing desks op vlak van betrokkenheid tijdens de les, die het grootst blijft in de interventiegroep 

ten opzichte van de controlegroep (Dornhecker et al. 2015). Daarnaast wordt in enkele artikels ook 

het effect op discomfort in het lichaam/in de spieren gemeten die de kinderen ervaren door het 

rechtstaand les volgen (Contardo Ayala et al. 2016; Koepp et al. 2012; Hinckson et al. 2013; 

Cardon et al. 2004; Benden et al. 2013; Aminian et al. 2015). Hierover werden geen eenduidige 
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resultaten gevonden. Dit zijn parameters die gemeten werden aan de hand van vragenlijsten of 

interviews.   

 

Wat deze studie toevoegt van informatie 

In deze studie wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van vragenlijsten en bijkomend van activPAL 

inclinometers. De vragenlijst werd bij iedere leerling afgenomen, terwijl de activPAL door 3 

leerlingen per klas werd gedragen. Met de vragenlijsten werd er gepeild naar de TV-tijd, PC-tijd en 

zittende tijd in de klas, naar het aantal onderbrekingen van de sedentaire tijd en gerelateerde 

determinanten, en naar een aantal school-gerelateerde variabelen, zoals betrokkenheid op school 

en de band met de leerkracht. Met de activPAL inclinometers werd de sta-tijd, zittijd, aantal 

transities van zit naar staan en de stap-tijd gemeten. Daarnaast werd er ook een procesevaluatie 

gedaan aan de hand van een vragenlijst bij leerlingen en leerkrachten. 

 

Er werden een aantal significante interventie-effecten gevonden in deze studie op basis van de 

data uit de vragenlijsten. Eén van de belangrijkste parameters waarbij een significant interventie-

effect werd gevonden, is het aantal minuten dat wordt gezeten in de klas. De leerlingen die 

deelnamen aan de interventie zaten aanzienlijk minder na het uitvoeren van de interventie, terwijl 

dit in de controlegroep ongeveer gelijk bleef. In de controlegroep ziet men een zeer kleine daling 

van de zittijd van 308 minuten per dag naar 300 minuten per dag, van pre- naar mid-interventie. In 

de interventiegroep vindt men daarentegen een veel grotere daling van de zittijd, namelijk van 298 

minuten per dag pre-interventie naar 242 minuten per dag mid-interventie. Aangezien met het 

huidige experiment, namelijk de implementatie van de standing desks, een daling van de zittijd als 

effect ervan werd beoogd, is dit een veelbelovend resultaat. Met een beperkt aantal standing desks 

in de klas kan men dus reeds een gunstig effect bekomen op het sedentair gedrag bij kinderen van 

de lagere school. Dit betekent dat het vervangen van alle klassieke zittende schoolbanken door 

standing desks geen voorwaarde is om reeds een effect te bekomen op het aantal minuten zitten 

per dag in de klas. Dit is goed nieuws voor de scholen, aangezien de kostprijs van de statafels een 

van de grootste barrières is om de implementatie verder te zetten. Dit argument kwam uit de 

procesevaluaties die men uitvoerde bij de leerkrachten in het kader van een groter onderzoek. Ook 

in de studie van Hinckson et al. (2015) werd de kostprijs van de standing desks aangehaald als 

een barrière om ze te verkiezen boven de standaard zitbanken. Doordat men met een klein aantal 

statafels al een aanzienlijk effect kan bekomen, is een minder groot budget nodig voor het 

aankopen en implementeren van de standing desks. 
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Wanneer men kijkt naar de objectieve data bekomen door de metingen met de activPAL, ziet men 

in de interventiegroep ook hier een afname (-2,5%) van het percentage zittijd van de leerlingen van 

pre- naar mid-interventie en een toename (+3,2%) in percentage dat ze staand doorbrengen, wat 

opnieuw een positief effect van de standing desks weergeeft. Deze effecten werden ook gevonden 

in de artikels van Clemes et al. (2015) en Hinckson et al. (2013). In deze studies werden wel alle 

standaard schoolbanken vervangen door standing desks. De leerlingen hadden steeds de keuze 

of ze wilden zitten of staan, aangezien er materiaal werd voorzien om tussendoor te kunnen zitten. 

In de literatuurstudie werden de activPAL inclinometers in elke studie 7 week-en/of weekenddagen 

gedragen, daartegenover in de huidige studie werden ze slechts 4 tot 5 weekdagen gedragen.    

 

Hiernaast werd ook een significant interactie-effect gevonden op het aantal minuten per dag dat 

de kinderen op hun PC of spelconsole doorbrengen in de week. Men ziet in de interventiegroep 

een kleine daling (-0,2 min./dag) van het aantal minuten dat kinderen doorbrengen op hun 

PC/spelconsole op een weekdag. In de controlegroep werd daarentegen een grote stijging 

(+18,7min./dag) geobserveerd van het aantal minuten PC-tijd in de week. Men zou er dus van 

kunnen uitgaan dat de standing desks een positief effect kunnen hebben op de PC-tijd in de week. 

Dit zou eventueel kunnen verklaard worden door een bewustmakingseffect van de interventie bij 

de interventiegroep waardoor ze ook minder tijd spenderen in sedentaire activiteiten buiten school. 

Dit wordt ook gevonden in andere interventie studies bij volwassenen die zich focusten op het 

verminderen van sedentair gedrag op het werk, maar ook effecten vonden op sedentaire 

activiteiten in de vrije tijd (Chau et al., 2014; De Cocker et al., 2016). Er werd echter op de andere 

sedentaire activiteiten zoals PC-tijd in het weekend en TV kijken geen effect gevonden in deze 

studie. Hieruit kan men concluderen dat het belangrijk blijft om specifieke strategieën toe te passen 

om effect teweeg te brengen op deze sedentaire activiteiten, meer specifiek op de schermtijd. Dit 

zou men bijvoorbeeld kunnen doen door in te spelen op de invloed van de ouders zoals het hebben 

van regels over de schermtijd, de functie van ouders als rolmodel, de beschikbaarheid van 

schermen thuis, enzovoort, of door gezondheidspromotie en begeleiding (Carlson et al. 2010; Wu 

et al. 2016). 

 

Uit de door de leerlingen gerapporteerde resultaten blijkt dat leerlingen van de lagere school, 

ondanks een rotatiesysteem in het gebruik van de standing desks in de klas, hun zittijd niet meer 

dan anders onderbreken. Daarentegen was er wel een stijging in de eigen-effectiviteit en de 

gewoonte om de zittijd te onderbreken van de leerlingen in de interventiegroep mid- interventie en 

ziet men dat het interventie-effect ook significant is. Als men dit vergelijkt met de objectieve 
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waarden van de activPAL observeert men een kleine stijging van het aantal transities van zitten 

naar staan in de interventiegroep, waardoor men kan stellen dat de standing desks toch enig 

positief effect kunnen hebben op de transities. Dit kan mogelijks verklaard worden door het feit dat 

een circulatiesysteem gehanteerd werd in de interventiescholen. Deze stijging van transities van 

zit naar staan geven de leerlingen echter zelf niet aan. Het zou kunnen dat de leerlingen deze 

onderbrekingen onbewust meer uitvoeren dan ze effectief denken en weergeven. Toch moet men 

de resultaten bekomen met de activPAL steeds met voorzichtigheid interpreteren, aangezien deze 

resultaten slechts uit een onderzoek komen met een heel kleine steekproefgrootte. Bovendien 

werden deze resultaten niet statistisch onderzocht. In de literatuur zijn er reeds 3 artikels die een 

onderzoek deden naar het aantal transities van zitten naar staan of naar het onderbreken van de 

langdurige zitperiodes (Aminian et al. 2015; Hinckson et al. 2013; Contardo Ayala et al. 2016). Eén 

artikel vond een grote afname in het aantal transities van zitten naar staan, wat mogelijks verklaard 

kan worden door het feit dat de volledige klas ingericht werd met standing desks. Wel werden er 

zitballen, zitzakken en matten voorzien voor als de leerlingen het staan wilden onderbreken 

(Hinckson et al. 2013). In een andere studie vond men dat de langdurige zitperiodes korter werden 

door de interventie (Contardo Ayala et al. 2016). De laatste studie vond geen veranderingen in 

transities van zitten naar staan (Aminian et al. 2015). Ondanks men weinig effecten vond op het 

onderbreken van de zittijd, is dit toch een belangrijk gegeven in het kader van sedentariteit en 

sedentair gedrag. Zoals eerder vermeld, wordt er in de gezondheidsrichtlijnen van Australië 

aanbevolen om lange zitperiodes zo veel mogelijk te onderbreken (http://www.health.gov.au). Ook 

in de Vlaamse richtlijnen wordt eveneens aan de kinderen aangeraden om langdurige periodes 

van sedentair gedrag te beperken naast het beperken van de schermtijd tot maximaal 2 uren per 

dag (http://www.vigez.be/themas/voeding-en-beweging/aanbevelingen/aanbevelingen-per-leeftijd-

voor-sedentair-gedrag). Naast deze richtlijnen vond een systematische review ook de voordelen 

van het onderbreken van lange zitperiodes (Braga Benatti & Ried-Larsen 2015). Daarom is het 

belangrijk verder wetenschappelijk onderzoek te verrichten om te weten wat de effecten van 

standing desks kunnen zijn op het onderbreken van de zittijd.  

 

Aangezien slechts weinig studies reeds onderzoek deden naar de samenhorigheid, de 

betrokkenheid en de band met de leerkrachten leek het interessant dit op te nemen in deze studie. 

De verandering in de samenhorigheid getoetst door de stelling ‘de meeste leerlingen van mijn klas 

zijn vriendelijk en behulpzaam’ was significant verschillend voor de interventie- en de 

controlegroep. Dit significant effect toont wel aan dat de leerlingen uit de interventiegroep hun 

medeleerlingen minder vriendelijk en behulpzaam ervaren dan pre-interventie, wat omgekeerd is 

http://www.health.gov.au/
http://www.vigez.be/themas/voeding-en-beweging/aanbevelingen/aanbevelingen-per-leeftijd-voor-sedentair-gedrag
http://www.vigez.be/themas/voeding-en-beweging/aanbevelingen/aanbevelingen-per-leeftijd-voor-sedentair-gedrag


 

 49 

in de controlegroep. Dit is moeilijk te verklaren in het kader van deze interventie. Het zou een 

mogelijkheid kunnen zijn dat er onenigheid ontstaat over het gebruik van de standing desks, maar 

aangezien de procesevaluatie positief was, is dit onwaarschijnlijk. Het zou ook mogelijks te kunnen 

wijten zijn aan eventuele incidenten die zich kunnen voorgedaan hebben op school tijdens de 

interventie (vb. klasgesprek over pesten, houding/humeur van de leerkracht). Wanneer men kijkt 

naar de betrokkenheid op school en de band die de leerlingen hebben met hun leerkrachten ziet 

men geen significant interventie-effect. Er werd eerder een positief effect op deze 3 parameters 

verwacht. Ben-Ner et al. (2014) rapporteert een versterking van de band tussen collega’s die deel 

uitmaken van een interventiegroep waar standing desks geïmplementeerd werden (Ben-Ner et al. 

2014). Daarnaast rapporteert ook Aminian et al. (2015) een verhoogde sociale interactie, dat de 

kinderen gelukkiger zijn en meer gemotiveerd en ook dat het gedrag van de leerlingen beter is 

(weergegeven door leerkrachten via interviews).   

 

Wanneer men kijkt naar het percentage stappen (dat een weergave is van de actieve tijd per dag) 

observeert men een kleine toename in de controlegroep en een kleine afname in de 

interventiegroep. Dit is een resultaat dat men niet verwacht, aangezien de interventiescholen met 

een rotatiesysteem werkten in hun klas voor het gebruik van de standing desks. In tegenstelling tot 

deze resultaten zijn er in de literatuur 2 studies die een significante toename vonden in het aantal 

stappen (Benden et al. 2014; Clemes et al. 2015). Deze significantie werd enkel gevonden na 

follow up in de interventiegroep en niet in vergelijking met de controlegroep. Ook hier moet men de 

bekomen resultaten van de huidige studie met voorzichtigheid interpreteren (kleine steekproef, 

geen statistische analyse). 

 

Bij de procesevaluatie door de leerlingen ziet men dat er grote verschillen worden gerapporteerd 

over het aantal keer dat er aan de standing desks wordt gestaan per week. 53,5% van de leerlingen 

gaf aan dat ze minder dan 3 keer per week aan de statafels stonden en de overige 46,5% gaf aan 

dat ze 3 of meer keren aan de statafels stonden. Telkens ze aan de standing desks stonden, gaat 

dit over een gemiddelde duur van 45 minuten, wat overeenkomt met ongeveer één lesuur. 

Daarnaast gaven de leerkrachten aan dat de leerlingen 2-5 keer per dag aan een standing desk 

stonden. Telkens als de leerlingen aan een statafel stonden, gaat dat over een duur van gemiddeld 

31-45 minuten. Wanneer men deze 2 waarden met elkaar vermenigvuldigt komt men een 

gemiddelde sta-tijd uit van 141,2 minuten of ongeveer 2 uur en 20 minuten per week, weergegeven 

door de leerkrachten en 89,5 minuten of ongeveer 1 uur en 30 minuten per week weergegeven 

door leerlingen. In literatuurstudie wordt de sta-tijd per week niet gerapporteerd, waardoor men 
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deze waarde niet kan vergelijken. Er is een grote verscheidenheid in de resultaten die hier worden 

weergegeven. Deze grote spreiding is mogelijks te wijten aan de grote diversiteit tussen de 

verschillende klassen (grootte van de lokalen, aantal leerlingen) en de verschillende 

rotatiesystemen die gehanteerd werden.  

 

Over het algemeen zijn de leerlingen van de interventiegroep positief over de implementatie van 

de standing desks. Dit wordt afgeleid uit de procesevaluatie afgenomen bij de leerlingen. Er is een 

duidelijke voorkeur om aan de standing desks te staan (67,4%), ook vindt 55,8% het niet moeilijk 

om staand les te volgen en 61,6% vindt het goed voor zichzelf om aan de standing desks te staan. 

Op de stellingen in verband met de gewoonte en subjectieve norm ten opzichte van staand les 

volgen liggen de antwoorden eerder gespreid tussen de antwoordmogelijkheden ‘helemaal mee 

eens’, ‘een beetje mee eens’, soms wel/niet mee eens. Deze positiviteit komt ook tot uiting bij de 

procesevaluatie door de leerkrachten. Men ziet een duidelijke voorkeur, een hoge eigen-

effectiviteit, een positieve attitude, goede gewoonte en een positieve subjectieve norm. Er zijn 

slechts enkele leerlingen en leerkrachten die nog niet volledig overtuigd zijn over het werken met 

de standing desks of de positieve effecten ervan. Sensibilisering van de leerlingen en leerkrachten 

is noodzakelijk voor verdere implementatie van de standing desks.  

 

Sterktes en beperkingen van deze studie 

De korte interventieperiode (3 maanden) kan gezien worden als een beperking van deze studie. In 

de huidige studie ontbreken de resultaten van de post-testing, maar deze studie kadert in een 

groter onderzoek. Het is dus belangrijk ook de gegevens van de post-test te gebruiken voor verder 

onderzoek. Ook is er een relatief kleine steekproefgrootte (N= 172; Ncontrole= 85; Ninterventie= 87). 

Toch ziet men dat de steekproef van de huidige studie ten opzichte van de steekproeven van de 

reeds bestaande literatuur groter is. Eveneens is het grotere experiment gericht op zowel 

middelbaar als op lager onderwijs, wat als een sterkte kan gezien worden.  

 

Daarnaast werden de standing desks ook op verschillende manieren geïmplementeerd (vb. 

verschillende rotatiesystemen) op de verschillende scholen. Daardoor zijn er geen gelijke 

basiscondities (verschillen in grootte van klaslokalen, aantal leerlingen, de houding ten aanzien 

van de standing desks,…) voor en tijdens de interventie, wat gezien kan worden als een beperking. 

Anderzijds geeft dit een zekere vrijheid en autonomie aan de leerkrachten die mogelijks nodig is 

om hen te motiveren om het experiment zo goed mogelijk uit te voeren.  Een bijkomende 

belangrijke beperking die men in deze studie ziet, is het ontbreken van data. Als men kijkt naar de 
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vragenlijsten zijn er toch een aantal niet volledig ingevuld. Ook is er slechts een heel beperkte 

steekproef die de activPAL inclinometers heeft gedragen en zijn er van die beperkte steekproef 

ook nog enkele leerlingen met invalide data op de pre- of mid-test. Dit zorgt voor een heel beperkt 

aantal gegevens, waardoor de veranderingen in de parameters enkel via beschrijvende statistiek 

zijn bekeken. Naast het voordeel dat je met de vragenlijsten bijkomende determinanten kan 

onderzoeken, blijven deze resultaten subjectief. Daarentegen zijn de data bekomen met de 

activPAL objectief. Beide meetinstrumenten vullen elkaar dus aan. Een combinatie van beide 

meetinstrumenten geeft een goed beeld van de resultaten weer.  Ook De Cocker et al. (2016) wijst 

op het belang van de combinatie van zelf-gerapporteerde en objectieve metingen.  

 

Deze beperkingen brengen ons tot de aanbeveling om in de toekomst verder wetenschappelijk 

onderzoek te verrichten. We bevelen aan dit te doen met een grotere steekproef (vb. scholen over 

heel Vlaanderen) en over een langere interventieperiode (vb. over volledig schooljaar). 

Bewustmaking en sensibilisering van de leerkrachten en leerlingen over het gebruik van de 

standing desks, de voor- en nadelen van dit gebruik,… zijn belangrijk. Verder wetenschappelijk 

onderzoek naar het effect van standing desks bij kinderen in de lagere school is dus zeker aan te 

bevelen. Naast het effect van de standing desks op het sedentair gedrag kan het ook interessant 

zijn om te onderzoeken wat het effect is op leerattitude (concentratie, motivatie, betrokkenheid,…).  
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Conclusie 

Uit eerder onderzoek blijkt dat het implementeren van standing desks in een schoolsetting 

potentieel heeft om het zittend gedrag te verminderen en de sta-tijd te doen toenemen bij 

lagereschoolkinderen. De huidige studie toont een daling van de totale zittijd in de klas, 

gerapporteerd door de leerlingen uit de interventiegroep. Ook een significante verandering in PC-

tijd in de week werd gevonden. Daarnaast lijken nog enkele determinanten eveneens significant 

en gunstig te veranderen. Men kan dus ook uit deze studie veronderstellen dat standing desks een 

positief effect hebben op de sedentaire tijd (afname) van lagereschoolkinderen. Toch is verder 

wetenschappelijk onderzoek aangewezen, aangezien er slechts een beperkt aantal studies zijn die 

de effecten van standing desks hebben onderzocht bij lagereschoolkinderen. Verder onderzoek 

aan de hand van activPAL interventies, met een voldoende grote steekproef, is hierbij sterk aan te 

bevelen. Uit metingen met een activPAL kan men namelijk objectieve meetresultaten halen, waaruit 

men bijgevolg ook meer concrete conclusies zal kunnen trekken. Verder onderzoek naar andere 

parameters zoals in deze studie (vb. betrokkenheid, samenhorigheid, band met de leerkracht,…), 

maar ook leerattitude (concentratie, motivatie,…), zijn aan te bevelen. Daarnaast kan een langere 

interventieperiode aangeraden zijn, om de effecten op langere termijn te onderzoeken.  
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Abstract in lekentaal 

Activiteiten als zitten, liggen, TV-kijken,… zijn activiteiten waarbij men weinig energie 

verbruikt. Dit noemt men sedentaire activiteiten. Doordat een te veel van deze sedentaire 

activiteiten negatieve gevolgen kan hebben op de gezondheid, is het belangrijk om 

interventies te implementeren die het sedentair gedrag verminderen. Aangezien kinderen 

op school veel sedentair gedrag vertonen door neer te zitten in de klas, leek het gebruik 

van statafels een mogelijke manier om het zitten in de klas te verminderen.  

 

Deze studie onderzoekt het effect van statafels op de mate van sedentair gedrag en andere 

gerelateerde uitkomsten bij lagereschoolkinderen. Er werden 10 lagere scholen gekozen, 

waarbij telkens 1 klas van het vijfde leerjaar deelnam aan het onderzoek. In totaal waren 

er 172 deelnemers, waarbij 87 leerlingen gebruik maakten van statafels in hun klas 

(interventiegroep) en 85 leerlingen zoals gewoonlijk gebruik maakten van de standaard 

zittafels (controlegroep). Er werd op twee tijdstippen een test afgenomen, namelijk 

vooraleer de statafels in de klas werden geplaatst en nadat ze 3 maanden gebruikt werden. 

Alle leerlingen van zowel de interventie- als de controlescholen vulden vragenlijsten in en 

3 leerlingen per klas droegen een metertje dat op een objectieve manier de sta-tijd, 

zittijd,… mat. Er werd vastgesteld dat het aantal minuten zitten in de klas en het gebruik 

van de PC tijdens de week duidelijk verminderd waren bij de kinderen die de statafels 

gebruikten. Bij de kinderen die in de controlegroep zaten, was er een veel kleinere daling 

van het aantal minuten zitten in de klas en een stijging van het gebruik van de PC tijdens 

de week. De leerlingen rapporteerden bovendien dat ze gebruik maken van de statafels 

zonder erbij na te denken (wat aantoont dat het al een gewoonte is voor hen) en dat ze het 

niet moeilijk vinden om rechtstaand les te volgen. Uit deze studie blijkt dat het gebruik van 

statafels in de lagere school de sedentaire activiteiten kan verminderen en dat deze positief 

worden onthaald door zowel leerlingen als leerkrachten.  

  



 

 

Bewijs van indiening bij het ethisch comité 

 

  



 

 

Bijlage 1 

 

VRAGENLIJST over zittende activiteiten 
 

We zouden je willen vragen om deze vragenlijst te beantwoorden. Het zal ongeveer 20 minuten duren. 

Niemand, behalve de onderzoeker, zal je antwoorden te zien krijgen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken 

dat de leerkracht, je ouders of klasgenoten je antwoorden zullen zien. Er zijn geen ‘juiste’ of ‘foute’ 

antwoorden. Je duidt het antwoord aan dat het meest bij jou past. De vragenlijst bestaat uit 5 verschillende 

delen, het is de bedoeling dat deze allemaal ingevuld worden.  

Je deelname aan deze studie is vrijwillig. Als je deze vragenlijst dus niet wilt invullen, mag je ons dit zeggen.  

Alvast heel erg bedankt voor je hulp!  

Deel 1: Enkele vragen over jezelf  

1. Geef hier het ID nummer dat je hebt gekregen van de 

onderzoeker.  

     

2. Wat is de naam van je school?  

..……………………………………………....…………………………………………… 

3. Wat is de datum van vandaag?  

..…………………………………………… 

4. In welk jaar ben je geboren?  

..…………………………………………… 

5. In welke maand valt je verjaardag?  

..…………………………………………… 

6. Ben je een jongen of een meisje?  

o Jongen 

o Meisje 

 



 

 

DEEL 2: Vragen over zittende activiteiten 

7. Hoeveel uur per dag ongeveer kijk je normaal naar TV/DVD’s in je vrije tijd? (Kruis 1 bolletje aan voor de 

weekdagen en 1 bolletje voor de weekenddagen) 

 

Wanneer we het hebben over ‘kijken naar TV/DVD’s, bedoelen we alle TV-programma’s en films die je 

bekijkt op de televisie of op een computer. 

 

(a) Weekdagen 

o Niet 

o Minder dan 30 minuten per dag 

o 30 minuten per dag 

o 1 uur per dag 

o 1 uur 30 minuten per dag 

o 2 uur per dag 

o 2 uur 30 minuten per dag 

o 3 uur per dag 

o 3 uur 30 minuten per dag 

o 4 uur of meer uur per dag 

(b) Weekenddagen 

o Niet 

o Minder dan 30 minuten per dag 

o 30 minuten per dag 

o 1 uur per dag 

o 1 uur 30 minuten per dag 

o 2 uur per dag 

o 2 uur 30 minuten per dag 

o 3 uur per dag 

o 3 uur 30 minuten per dag 

o 4 uur of meer uur per dag 

 

8. Hoeveel uur per dag ongeveer gebruik je normaal een computer/spelconsole voor vrijetijdsactiviteiten? 

(Kruis 1 bolletje aan voor de weekdagen en 1 bolletje voor de weekenddagen) 

Met vrijetijdsactiviteiten bedoelen we het gebruiken van een computer in je vrije tijd en NIET op school of 

voor huiswerk. 

Met ‘het gebruiken van een computer/spelconsole’ bedoelen we: 

- Spelletjes spelen op een computer, spelconsole (vb. Playstation, Xbox, Nintendo (Wii, GameCube, DS)) 

of GSM. 

- Het internet gebruiken voor vrijetijdsactiviteiten zoals chatten, emailen, surfen op het Internet, 

Facebook, … 

 

 



 

 

(a) Weekdagen 

o Niet 

o Minder dan 30 minuten per dag 

o 30 minuten per dag 

o 1 uur per dag 

o 1 uur 30 minuten per dag 

o 2 uur per dag 

o 2 uur 30 minuten per dag 

o 3 uur per dag 

o 3 uur 30 minuten per dag 

o 4 uur of meer uur per dag 

(b) Weekenddagen 

o Niet 

o Minder dan 30 minuten per dag 

o 30 minuten per dag 

o 1 uur per dag 

o 1 uur 30 minuten per dag 

o 2 uur per dag 

o 2 uur 30 minuten per dag 

o 3 uur per dag 

o 3 uur 30 minuten per dag 

o 4 uur of meer uur per dag 

 

9. Hoeveel uur per dag ongeveer zit je neer in de klas? De tijd die je thuis doorbrengt voor schoolwerk telt 

niet mee.   

 

(a) Weekdagen 

o Niet 

o 1 tot 15 minuten/dag 

o 15 tot 30 minuten/dag 

o 30 tot 60 minuten/dag 

o 1 tot 2 uren/dag 

o 2 tot 3 uren/dag 

o 3 tot 4 uren/dag 

o 4 tot 5 uren/dag 

o 5 tot 6 uren/dag 

o 6 tot 7 uren/dag 

o Meer dan 7 uren/dag 

 

 

 

 

 



 

 

Deel 3: Vragen over het onderbreken van de tijd die je al 

zittend doorbrengt 

Met 'het onderbreken van de tijd die je al zittend doorbrengt', bedoelen we rechtstaan, stretchen of een 

beetje rondwandelen tijdens het doen van een activiteit die je normaal al zittend doet.  

Tel enkel de onderbrekingen mee die je doet omdat je bewust de tijd die je al zittend doorbrengt wil 

onderbreken - tel niet de onderbrekingen mee zoals naar het toilet gaan of iets halen om te eten. 

 

10. Als je 1 uur naar TV/DVD’s kijkt, hoe vaak sta je dan normaal gezien recht, stretch je of wandel je een 

beetje rond?  

o Nooit  

o 1 keer  

o 2 keer  

o 3 keer  

o 4 keer of meer  

o Ik kijk nooit een volledig uur naar TV/DVD’s. 

11. Als je 1 uur een computer/spelconsole/smartphone gebruikt, hoe vaak sta je dan normaal gezien recht, 

stretch je of wandel je een beetje rond?  

o Nooit  

o 1 keer  

o 2 keer  

o 3 keer  

o 4 keer of meer  

o Ik gebruik nooit een volledig uur een computer/spelconsole/smartphone.  

12. Tijdens een normale zittende les op school, hoe vaak sta je recht, stretch je of wandel je een beetje 

rond?  

o Nooit  

o 1 keer  

o 2 keer  

o 3 keer  

o 4 keer of meer  

 

 



 

 

13. Het onderbreken van de tijd die ik al zittend doorbreng, is goed voor me. 

o Helemaal mee eens 

o Een beetje mee eens 

o Niet mee eens/niet mee oneens 

o Een beetje oneens 

o Helemaal mee oneens 

14. Ik vind het leuk om de tijd die ik al zittend doorbreng, te onderbreken. 

o Helemaal mee eens 

o Een beetje mee eens 

o Niet mee eens/niet mee oneens 

o Een beetje oneens 

o Helemaal mee oneens 

15. Ik vind het moeilijk om de tijd die ik al zittend doorbreng, te onderbreken. 

o Helemaal mee eens 

o Een beetje mee eens 

o Niet mee eens/niet mee oneens 

o Een beetje oneens 

o Helemaal mee oneens 

16. Het onderbreken van de tijd die ik al zittend doorbreng, is iets wat ik doe zonder er bij na te denken. 

o Helemaal mee eens 

o Een beetje mee eens 

o Niet mee eens/niet mee oneens 

o Een beetje oneens 

o Helemaal mee oneens 

17. Hoe belangrijk is het voor de gezondheid volgens jou om af en toe eens recht te staan, te stretchen of 

rond te wandelen als je een lange tijd neerzit?  

o Heel belangrijk  

o Een beetje belangrijk  

o Soms belangrijk, soms niet belangrijk  

o Niet belangrijk  

o Helemaal niet belangrijk  

 

 



 

 

Deel 4: Sterke kanten en moeilijkheden 
18. Plaats in onderstaande tabel een kruisje bij het antwoord dat voor jou het best past. Het is belangrijk 

dat je alle vragen zo goed mogelijk beantwoordt, ook al ben je niet helemaal zeker of ook al vind je de vraag 

een beetje raar. Denk bij het lezen van de vragen na hoe dat bij jou de laatste zes maanden is geweest. 

 

 Niet waar Een beetje 

waar 

Zeker waar 

Ik probeer aardig te zijn tegen anderen. Ik houd 

rekening met hun gevoelens. 

   

Ik ben rusteloos, ik kan niet lang stilzitten.    

Ik heb vaak hoofdpijn, buikpijn, of ik ben 

misselijk. 

   

Ik deel gemakkelijk met anderen (vb. snoep, 

balpen, …) 

   

Ik word vaak erg boos en ben vaak driftig.    

Ik ben nogal op mezelf. Ik speel meestal alleen of 

bemoei me niet met anderen. 

   

Ik doe meestal wat me wordt opgedragen.    

Ik pieker veel. 

 

   

Ik help iemand die zich pijn heeft gedaan, 

verdrietig is, of zich ziek voelt. 

   

Ik zit constant te wiebelen of te friemelen.    

Ik heb minstens één goede vriend of vriendin.    

Ik vecht vaak. Het lukt mij om andere mensen te 

laten doen wat ik wil. 

   

Ik ben vaak ongelukkig, zit vaak in de put, of ben 

vaak in tranen. 

   

Andere jongeren van mijn leeftijd vinden mij over 

het algemeen aardig. 

   

Ik ben snel afgeleid, ik vind het moeilijk om me te 

concentreren. 

   

Ik ben zenuwachtig in nieuwe situaties. Ik verlies 

makkelijk mijn zelfvertrouwen 

   

Ik ben aardig tegen jongere kinderen.    

Ik word er vaak van beschuldigd dat ik lieg of 

bedrieg. 

   

 Niet waar Een beetje 

waar 

Zeker waar 

Andere kinderen of jongeren pesten of treiteren 

mij. 

   

Ik bied vaak anderen aan hun te helpen (ouders, 

leerkrachten, kinderen). 

   

Ik denk na voor ik iets doe. 

 

   

Ik neem dingen weg die niet van mij zijn thuis, 

op school of op andere plaatsen. 

   



 

 

Ik kom beter overeen met volwassenen dan met 

jongeren van mijn leeftijd. 

   

Ik ben voor heel veel dingen bang, ik ben snel 

angstig. 

   

Ik maak af waar ik mee bezig ben. Ik kan mijn 

aandacht er goed bij houden. 

   

 

Deel 5: Nog enkele vragen over je school  

19. Hier volgen enkele uitspraken over jouw klasgenoten en jouw school. In welke mate ben jij het hiermee 

eens?  

 
Helemaal 

mee eens  

Een 

beetje 

mee 

eens  

Soms 

niet/ 

soms 

wel 

mee 

eens  

Een 

beetje 

niet 

mee 

eens  

Helemaal 

niet mee 

eens  

Mijn klasgenoten zijn 

graag samen.  
o  o  o  o  o  

De meeste leerlingen van 

mijn klas zijn vriendelijk 

en behulpzaam.  

o  o  o  o  o  

Mijn klasgenoten 

aanvaarden me zoals ik 

ben.  
o  o  o  o  o  

De leerlingen in onze 

school zijn betrokken bij 

het organiseren van 

schoolactiviteiten.  

o  o  o  o  o  

Mijn klasgenoten en ik 

hebben een goede band 

met de leraren op school.  

o  o  o  o  o  

20. Hoe vaak praat je met je ouders/verzorgers over wat je op school doet?  

o Ongeveer elke dag  

o Ongeveer 1 of 2 keer per week  

o Ongeveer 1 of 2 keer per maand  

o Minder dan 1 keer per maand  

o Nooit  



 

 

21. Wat denk je momenteel over school?  

o Ik vind het er leuk/ Ik doe het zeer graag 

o Ik vind het redelijk leuk 

o Ik hou er niet zo erg van 

o Ik heb er een hekel aan/ Ik doe het helemaal niet graag 

 

Deel 6: Een paar laatste vragen over de statafels in je klas  

 

In jullie klas staan drie standing desks of statafels (zie 

foto). Hieronder enkele vragen over die statafels. 

 

22. Hoe vaak sta je recht aan de statafel per week 

(van maandag tot vrijdag)? 

o Nooit (Ga meteen naar vraag 24) 

o Bijna nooit 

o Minder dan 1 keer per week 

o 1 keer per week 

o 2 keer per week 

o 3 keer per week 

o 4 keer per week 

o Elke dag 1 keer 

o Elke dag meer dan 1 keer 

 

 

23. Als je aan zo’n statafel staat, hoe lang sta je dan ongeveer recht per keer? 

o 1-15 minuten per keer 

o 16-30 minuten per keer (= een half lesuur) 

o 31-45 minuten per keer  

o 46-60 minuten per keer (= een volledig lesuur) 

o Meer dan 1 uur per keer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24. In welke mate ben je het eens met de volgende uitspraken?  
Helemaal 

mee eens  

Een 

beetje 

mee 

eens  

Soms 

niet/ 

soms 

wel mee 

eens  

Een 

beetje 

niet mee 

eens  

Helemaal 

niet mee 

eens  

Ik vind het leuk om 

rechtstaand les te 

volgen aan de statafel. 

o  o  o  o  o  

Ik vind het moeilijk 

om rechtstaand les te 

volgen aan de statafel.  

o  o  o  o  o  

Rechtstaand les 

volgen aan de statafel 

is goed voor mij.   

o  o  o  o  o  

Rechtstaand les 

volgen aan de statafel 

is iets wat ik doe 

zonder er bij na te 

denken.  

o  o  o  o  o  

De leerlingen uit mijn 

klas vinden het goed 

dat ik rechtstaand les 

volg aan de statafel. 

o  o  o  o  o  

 

 

Heel erg bedankt om mee te werken!! 

 

 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjymtH8hoLNAhXLA8AKHcbTCr4QjRwIBw&url=https://gewoonanneke.wordpress.com/2013/03/12/duim-voor-me/&psig=AFQjCNE0VvwrYgBVHBsqQMfF2gAkOOzK1Q&ust=1464706456371810


 

 

Bijlage 2   

 

Beste ouder(s), 

 

Universiteit Gent (Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen) voert een project uit rond het 

zittend gedrag van jongeren. Daarom doen wij onderzoek naar het gebruik van ‘standing desks’ of 

statafels in de klassen. Op die manier kunnen leerlingen soms afwisselen tussen al zittend en al 

rechtstaand les volgen. De bedoeling is dat de leerlingen daardoor minder zittend gedrag zullen 

vertonen, aangezien dit op lange termijn een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid. 

De klas van uw zoon/dochter zal deelnemen aan dit project. Dit project vindt plaats tijdens het 

schooljaar 2016-2017.  

 

Verloop van het project 

Dit is een project dat doorgaat in ongeveer 20 scholen overheen Vlaanderen: 10 scholen zijn 

interventieschool en 10 scholen zijn controleschool. De school van uw kind is een 

controleschool. Het verschil tussen de twee ligt in het feit dat de interventieschool een interventie 

ondergaat en dus de standing desks zal plaatsen in de klas. Voorgaand aan die interventie is er 

een meting, tijdens de interventie is er een meting en na de interventie is er meeting, zodat we 

kunnen kijken of de standing desks kunnen leiden tot een verandering in het gedrag van het kind. 

Een controleschool neemt eveneens deel aan de drie metingen, maar tussenin is er geen 

interventie.  

Omdat wij de school toch de mogelijkheid willen bieden om de interventie toe te passen, schenken 

wij NA de drie metingen ook standing desks aan alle controlescholen.  

Indien uw zoon/dochter zou meewerken aan de metingen, zou het de bedoeling zijn om in het 

begin, in het midden en op het einde van dit schooljaar een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst 

omvat vragen over zittend gedrag, vragen over zichzelf (vb. leeftijd, geslacht, wat zijn je sterke 

kanten,…), en enkele vragen over school (vb. worden de leerlingen betrokken in het organiseren 

van klasactiviteiten?).  

http://www.ugent.be/nl


 

 

Enkele leerlingen per klas zullen ook gevraagd worden om een bewegingsmetertje te dragen voor 

een aantal dagen tijdens die drie meetmomenten: dit metertje heeft de grootte van een plat 

luciferdoosje, wordt op het bovenbeen bevestigd en meet de activiteit. Op die manier weten we 

hoeveel minuten er al zittend worden doorgebracht op een dag. Dit metertje is enkel voor 

leerlingen die dit zelf wensen te dragen! 

 

Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek 

verbonden aan het UZ Gent. Er is een foutloze aansprakelijkheidsverzekering voorzien conform 

de Belgische experimentenwet (dd. 7 mei 2004). Alle informatie rond de deelname van leerlingen 

in deze studie zal in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 vertrouwelijk 

behandeld worden en enkel gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. Enkel de leden 

van het onderzoeksteam hebben toegang tot de gegevens. Geen enkele persoon van de school 

van uw kind zal de informatie te zien krijgen van de vragenlijsten en bewegingsmeters. 

Deelname aan de metingen (vragenlijsten en bewegingsmeters) is vrijwillig en ouders of 

kinderen kunnen zich elk moment terugtrekken uit de metingen indien ze dit willen, zonder 

een reden te geven. Indien u zich terugtrekt, zullen alle voorgaande gegevens verwijderd worden. 

Indien u liever niet hebt dat uw kind de vragenlijst invult of indien u zich achteraf nog terugtrekt, zal 

dit uiteraard geen gevolgen hebben voor u of uw zoon/dochter.  

 

Contactinformatie 

Voor verdere informatie over dit project, gelieve onderstaande persoon te contacteren: 

 

Dr. Maïté Verloigne 

Universiteit Gent, Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, Watersportlaan 2, 9000 Gent 

09/264.63.23; Maite.Verloigne@Ugent.be 
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Actief toestemmingsformulier 

U dient dit formulier enkel terug te brengen naar school indien u toestemming geeft dat 

uw zoon/dochter deelneemt aan de metingen. 

Indien u dit formulier terugbrengt, gaat u akkoord met het volgende: 

- Ik heb de informatiebrief gelezen en ik begrijp de inhoud van de brief. Ik weet wie ik moet 

contacteren voor meer informatie. 

- Ik ga akkoord dat mijn zoon/dochter deelneemt aan de metingen door 3 keer een vragenlijst te 

beantwoorden. Indien mijn zoon/dochter dit wil, kan hij/zij een bewegingsmetertje dragen. 

- Ik ben geïnformeerd geweest dat de deelname aan de metingen vrijwillig is. Ik kan mijn 

zoon/dochter op elk moment terugtrekken uit de metingen zonder hiervoor een reden te moeten 

geven. Niet deelnemen aan de metingen of zich terugtrekken uit de metingen zal niet resulteren in 

nadelen voor mijn zoon/dochter.. 

 

Naam van uw zoon/dochter (in drukletters) 

       

Naam van de school en de klas 

       

Naam van de ouder (of verzorger) 

       

Plaats, datum 

       

Handtekening ouder/verzorger 
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Beste ouder(s), 

 

Universiteit Gent (Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen) voert een project uit rond het 

zittend gedrag van jongeren. Omdat jongeren een groot deel van de dag neerzitten op school, 

willen we hier graag op inwerken. Daarom zullen er ‘standing 

desks’ of statafels in verschillende scholen worden geplaatst (zie 

foto). De bedoeling is dat de leerkracht van die klas werkt met een 

doorschuifsysteem waarbij de leerlingen die dit willen een deel van 

een les al rechtstaand kunnen volgen aan een statafel. Op die 

manier kunnen de leerlingen afwisselen tussen al zittend en al 

rechtstaand les volgen. De bedoeling is dat de leerlingen daardoor 

minder zittend gedrag zullen vertonen, aangezien dit op lange 

termijn een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid. De 

klas van uw zoon/dochter zal deelnemen aan dit project. Dit project 

vindt plaats tijdens het schooljaar 2016-2017.  

 

Verloop van het project 

Dit is een project dat doorgaat in 20 scholen overheen Vlaanderen: 10 scholen zijn 

interventieschool en 10 scholen zijn controleschool. De school van uw kind is een 

interventieschool. We willen nagaan of de interventie een verandering teweeg brengt in het 

gedrag van de leerlingen aan de hand van enkele metingen.  

Indien uw zoon/dochter zou meewerken aan de metingen, zou het de bedoeling zijn om in het 

begin, in het midden en op het einde van dit schooljaar een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst 

omvat vragen over zittend gedrag, vragen over zichzelf (vb. leeftijd, geslacht, wat zijn je sterke 

kanten,…), en enkele vragen over school (vb. worden de leerlingen betrokken in het organiseren 

van klasactiviteiten?).  

http://www.ugent.be/nl


 

 

Enkele leerlingen per klas zullen ook gevraagd worden om een bewegingsmetertje te dragen voor 

een aantal dagen tijdens die drie meetmomenten: dit metertje heeft de grootte van een plat 

luciferdoosje, wordt op het bovenbeen bevestigd en meet de activiteit. Op die manier weten we 

hoeveel minuten er al zittend worden doorgebracht op een dag. Dit metertje is enkel voor 

leerlingen die dit zelf wensen te dragen! 

Daarnaast willen we ook vragen aan uw zoon/dochter of zij één keer willen deelnemen aan een 

groepsgesprek over de middag waarbij alle leerlingen hun mening kunnen geven over die standing 

desks (wat vinden ze goed, wat vinden ze minder goed, …). De bedoeling van het groepsgesprek 

is dat elke leerling vrijuit zijn of haar mening kan geven. Dit gesprek zal ongeveer een halfuur duren. 

De leerlingen in de controlescholen zullen ook drie keer een vragenlijst invullen op dezelfde 

tijdstippen, maar er zullen geen standing desks worden geplaatst in die scholen. Op die manier 

kunnen we zien of er een verschil is tussen leerlingen die in een school zitten MET standing desks 

en leerlingen die in een school zitten ZONDER standing desks. 

 

Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek 

verbonden aan het UZ Gent. Er is een foutloze aansprakelijkheidsverzekering voorzien conform 

de Belgische experimentenwet (dd. 7 mei 2004). Alle informatie rond de deelname van leerlingen 

in deze studie zal in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 vertrouwelijk 

behandeld worden en enkel gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. Enkel de leden 

van het onderzoeksteam hebben toegang tot de gegevens. Geen enkele persoon van de school 

van uw kind zal de informatie te zien krijgen van de vragenlijsten, bewegingsmeters en het 

groepsgesprek.  

Deelname aan de metingen (vragenlijsten, bewegingsmeters en groepsgesprek) is vrijwillig 

en ouders of kinderen kunnen zich elk moment terugtrekken uit de metingen indien ze dit 

willen, zonder een reden te geven. Indien u zich terugtrekt, zullen alle voorgaande gegevens 

verwijderd worden. Indien u liever niet hebt dat uw kind de vragenlijst invult of indien u zich achteraf 

nog terugtrekt, zal dit uiteraard geen gevolgen hebben voor u of uw zoon/dochter.  

 

 



 

 

Contactinformatie 

Voor verdere informatie over dit project, gelieve onderstaande persoon te contacteren: 

 

Dr. Maïté Verloigne 

Universiteit Gent, Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, Watersportlaan 2, 9000 Gent 

09/264.63.23 

Maite.Verloigne@Ugent.be 
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Actief toestemmingsformulier 

U dient dit formulier enkel terug te brengen naar school indien u toestemming geeft dat 

uw zoon/dochter deelneemt aan de metingen. 

Indien u dit formulier terugbrengt, gaat u akkoord met het volgende: 

- Ik heb de informatiebrief gelezen en ik begrijp de inhoud van de brief. Ik weet wie ik moet 

contacteren voor meer informatie. 

- Ik ga akkoord dat mijn zoon/dochter deelneemt aan de metingen door 3 keer een vragenlijst te 

beantwoorden en door 1 keer deel te nemen aan een groepsgesprek over wat hij/zij vindt van de 

standing desks. Indien mijn zoon/dochter dit wil, kan hij/zij een bewegingsmetertje dragen. 

- Ik ben geïnformeerd geweest dat de deelname aan de metingen vrijwillig is. Ik kan mijn 

zoon/dochter op elk moment terugtrekken uit de metingen zonder hiervoor een reden te moeten 

geven. Niet deelnemen aan de metingen of zich terugtrekken uit de metingen zal niet resulteren in 

nadelen voor mijn zoon/dochter. 

 

Naam van uw zoon/dochter (in drukletters) 

       

Naam van de school en de klas 

       

Naam van de ouder (of verzorger) 

       

Plaats, datum 

       

Handtekening ouder/verzorger 
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Handleiding voor leerkrachten: Het 

gebruik van standing desks in de klas om 

het zittend gedrag van leerlingen op 

school te verminderen 
Project Universiteit Gent 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

Universiteit Gent (Vakgroep Bewegings- en 

Sportwetenschappen) voert een project uit rond het zittend 

gedrag van jongeren. Omdat jongeren een groot deel van de 

dag neerzitten op school, willen we hier graag op inwerken. 

Daarom wordt er dit schooljaar een project uitgevoerd in uw 

school waarbij we enkele ‘standing desks’ of statafels in de 

klas plaatsen (zie foto). Op die manier kunnen de leerlingen 

afwisselen tussen al zittend en al rechtstaand les volgen.  

Met deze handleiding willen we alle leerkrachten die 

meewerken aan het project wat informatie geven over zittend 

gedrag en de toepassing van standing desks op school. Niet 

alle klassen of leerkrachten hebben echter standing desks ter 

beschikking. Daarom willen we ook enkele extra tips meegeven om het zittend gedrag van 

leerlingen te verminderen die door u of andere leerkrachten mogelijks kunnen toegepast 

worden.  

We bedanken jullie alvast voor de medewerking in dit onderzoek en kijken uit naar de 

resultaten.   



 

 

2. Wat is zittend gedrag? 

Zittend gedrag of sedentair gedrag omvat alle gedragingen die men uitvoert in een zittende 

of liggende positie (behalve slapen!). De meest bekende en voorkomende zittende 

activiteiten zijn TV kijken en computergebruik, maar ook een boek/tijdschrift lezen, 

telefoneren terwijl men zit, in de auto zitten, bureauwerk, enzovoort, zijn sedentaire 

activiteiten Als je alle tijd optelt die men aan sedentaire activiteiten besteedt, bekom je de 

totale zit-tijd.  

Naast het feit dat er wordt aangeraden om maximum twee uur per dag te spenderen voor 

een scherm (= TV kijken en computergebruik in de vrije tijd), wordt het ook algemeen 

aangeraden om langdurig zitten zo veel mogelijk te beperken. Het is namelijk zo dat 

sedentair gedrag geassocieerd wordt met verschillende gezondheidsindicatoren bij 

jongeren zoals een verhoogd risico op het ontwikkelen van overgewicht en obesitas en 

een daling in fitheid. Daarnaast kan het vertonen van teveel sedentair gedrag ook gevolgen 

hebben voor de mentale gezondheid zoals depressieve symptomen, minder zelfzekerheid 

en een laag zelfbeeld. Aangezien een hoge mate van sedentair gedrag bij kinderen 

geassocieerd is met een hoger risico om als volwassene ook veel sedentair gedrag te 

vertonen, en sedentair gedrag in de volwassenheid nog bijkomende negatieve 

gezondheidsgevolgen met zich meebrengt, is het echt belangrijk om reeds bij jongeren al 

in te spelen op hun sedentair gedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Zittend gedrag op school & het gebruik van standing desks 

Internationale studies tonen aan dat kinderen en jongeren meer dan 60% per dag op een 

sedentaire manier doorbrengen. Specifiek voor Vlaanderen werd aangetoond dat Vlaamse 

kinderen meer dan 8 uur per dag neerzitten. Een groot deel van die sedentaire tijd gebeurt 

op school. Internationale studies tonen aan dat 62-70% van de tijd op school al zittend 

wordt doorgebracht. Specifiek voor Vlaamse kinderen was dit 63%.  

De klasomgeving kan dus gezien worden als een belangrijke setting om de zit-tijd te 

verminderen bij kinderen en jongeren en met dit project willen we hieraan tegemoet komen 

door standing desks te implementeren op school. De 

school is een ideale omgeving hiervoor. Kinderen van alle 

leeftijden en socio-economische lagen zijn aanwezig op 

school en kunnen dus ook bereikt worden.  

Verschillende interventies uitgevoerd in de Verenigde 

Staten, Nieuw-Zeeland en Australië hebben al bewezen 

dat het implementeren van standing desks op school een 

effectieve manier is om sedentair gedrag bij jongeren te 

verminderen. Bovendien vonden ze ook een positief effect op het energieverbruik van de 

jongeren.  

Daarnaast is het ook belangrijk om na te gaan hoe de leerlingen en leerkrachten tegenover 

de standing desks staan. We deden een groepsgesprek met leerlingen en een interview 

met een leerkracht uit een school die vorig jaar al standing desks had geplaatst in de klas.  

Globaal waren de reacties van leerlingen en leerkrachten positief ten opzichte van de 

standing desks. Hieronder lijsten we enkele quotes op: 

- ‘Ik vind het goed dat de hoogte van de standing desks kan aangepast worden terwijl 

je dat bij gewone zitbanken niet hebt.’ (leerling) 

-  ‘Ik sta liefst 1 lesuur per dag recht’ (leerling) 

- ‘Als ik nu zou moeten zeggen ‘We gaan in een U zitten’ ben ik 20 minuten kwijt met 

die logge tweepersoonsbanken, terwijl ik door die standing desks makkelijker een 

andere klasopstelling kan bekomen’ (leerkracht)  



 

 

- ‘Het feit dat ze eens mogen rechtstaan en dat ze eens kunnen afwisselen vind ik 

heel positief. Ik zit ook niet graag stil, dus standing desks zouden voor mij echt 

perfect geweest zijn vroeger.’ (leerkracht) 

 

De mening van leerlingen en leerkrachten is nuttig en belangrijk om na te gaan of de 

standing desks op scholen aanvaard worden, welke barrières er zijn en om te kijken op 

welke manier de implementatie van standing desk op scholen verbeterd kan worden.  



 

 

4. Het gebruik van standing desk in de klas 

 

Een correcte positie vereist dat de leerling de ellebogen in 90° op de desk kan plaatsen, 

met de voeten stevig op de grond kan staan en met 

een rechte rug achter de lessenaar kan staan. Het is 

goed om regelmatig te wisselen van steunbeen, dit 

kan door onder andere gebruik te maken van de 

voetsteun. 

Het is belangrijk dat de standing desk aangepast 

wordt aan de lengte van de leerling om zo de juiste 

houding te kunnen aannemen. De standing desk is 

makkelijk aanpasbaar in hoogte.  

Voor dit project worden er drie standing desks gezet in de klas. Dit betekent dat niet alle 

leerlingen constant zullen rechtstaan. Bij het gebruik van standing desks in de klas wordt 

er dus best gebruik gemaakt van een rotatie- of doorschuifsysteem. Het is niet de 

bedoeling dat steeds dezelfde leerlingen de standing desk gebruiken. Het doel is dat alle 

leerlingen per week, of indien mogelijk per dag (vb. in de lagere school), eens aan de 

standing desk hebben gestaan. 

Wij stellen bijvoorbeeld voor dat er een lijst wordt gemaakt waarbij er voor de leerlingen 

een duidelijke volgorde is wie wanneer aan de desk staat (vb. de volgorde van de 

klasnummers volgen). Deze lijst kan opgehangen worden in de klas zodat de leerkracht en 

leerlingen zien welke volgorde er is. De leerkracht kan dan afvinken wie er reeds heeft 

rechtgestaan, zodat er zeker niemand wordt overgeslagen. Naargelang de voorkeur van 

de leerkracht kan er elke les afgewisseld worden of per half uur.  

 

 

 

 



 

 

5. Tips om leerlingen minder te laten zitten en meer de zit-tijd te laten 

onderbreken in de klas 

 

In jullie school werden drie standing desks geplaatst in één klas. Zoals aangegeven in het 

voorwoord betekent dit dat niet alle klassen of leerkrachten standing desks ter beschikking 

hebben. Daarom willen we ook enkele extra tips meegeven om het zittend gedrag van 

leerlingen te verminderen die door u of andere leerkrachten mogelijks kunnen toegepast 

worden. Deze tips zijn gebaseerd op andere interventies die reeds zijn uitgevoerd in 

andere scholen of in andere landen, maar het kan uiteraard zijn dat bepaalde tips minder 

relevant zijn voor uw lessen of minder geschikt zijn om toe te passen in een bepaalde klas. 

Het kan natuurlijk ook zijn dat onderstaande tips ervoor zorgen dat u zelf creatieve ideeën 

bedenkt om leerlingen minder te laten zitten! 

1. Als er geen standing desks ter beschikking zijn in de klas, hoeft dit niet uit te sluiten dat 

er geen bepaalde delen van de les al rechtstaand kunnen gevolgd worden door 

leerlingen (zelfs al is het maar enkele minuten). Voorbeelden zijn: 

- De leerkracht of een leerling leest iets voor en vraagt aan de (andere) leerlingen 

om ondertussen recht te staan naast hun bureau. 

- Tijdens een spreekbeurt of presentatie van een andere leerling, luisteren de 

andere leerlingen terwijl ze rechtstaan. 

- Een leerling die een antwoord geeft, wordt gevraagd om recht te staan tijdens zijn 

of haar antwoord. 

2. Bij het toepassen van actieve werkvormen (vb. werken in groep aan een bepaalde 

taak) kan dit ook al rechtstaand worden gedaan. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld 

bepaalde zaken bespreken of bediscussiëren in groep terwijl ze rechtstaan. Ze 

kunnen gewoon rechtstaan in de klas of eventueel kan er gebruik gemaakt worden van 

‘hogere’ tafels. Zo is er een school in Oost-Vlaanderen die gebruik maakt van oude 

cocktailtafels om als leerlingen in groep werken, ze dit rechtstaand kunnen doen aan de 

cocktailtafel. Een andere creatieve mogelijkheid die we al hebben gezien, is dat de 

leerkracht een stevige doos plaatst op de gewone tafel zodat ze ook zaken al rechtstaand 

kunnen neerschrijven. 



 

 

3. In het midden van een les of tussen twee lessen door die in hetzelfde klaslokaal 

doorgaan, kunnen de leerlingen even hun benen strekken zodat ze hun zit-tijd 

onderbreken. Dit kan variëren van hen even te laten rechtstaan tot specifiek enkele 

stretchoefeningen of bewegingstussendoortjes aan te bieden (afhankelijk ook van de 

leeftijd van de leerlingen). 

Op de volgende pagina’s vindt u enkele voorbeelden van oefeningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SIMPELE BEWEGINGSACTIVITEITEN 

 

1) Ter plaatse lopen 

 Loop ter plaatse. 

 Beweeg ook de armen mee. 

 
 

2) Knie heffen  

 Wissel het lopen af met het heffen van de knieën. 

 Tussenin opnieuw ter plaatse lopen. 

 Wissel het ter plaatse lopen af met brengen van de hielen naar het 
zitvlak. 

 

 

3) Langlaufen 

 Beweeg je armen en benen zoals een langlauf-      
beweging.  

 

 

 

4) Springen op één voet 

 Spring op één voet. 

 Wissel halfweg van voet. 

 

 

5) Cirkels met de armen 

 Maak cirkelbewegingen met de armen. Varieer in de grootte 
en de richting van de cirkels. 

 



 

 

6) Squats 

 Start in een staande positie, handen in de zij. 

 Buig je knieën en voer een squat uit naar beneden.  

 Probeer het bovenlichaam niet te buigen (rechte  

      rug houden). 

 

 

 

7) Ster-sprong 

 Start in een squat positie 

 Spring omhoog met de armen naar buiten gericht.  

 

 

 

 

8) Jumping Jacks 

 Spring open met de benen terwijl je de armen boven het 
hoofd brengt.  

 

 

 

 



 

 

STRETCHOEFENINGEN 

 

1) Armen stretchen 

 Hef je armen en sla de handen in elkaar.  

 Buig je hoofd naar voor en de armen naar achter.  

 Houd deze houding 10 tellen aan. 

 Niet te ver stretchen, zodat er geen pijn ervaren wordt. 

 

2) Nek stretch 

 Buig je hoofd naar één zijde, totdat je dit stretchen voelt.  

 Houd deze houding 10 tellen aan. 

 Stretch beide kanten even lang (links en rechts). Je kan ook 
voorzichtig het hoofd naar voor en achter stretchen (niet te ver en op 
een rustige manier). 

Niet te ver stretchen, zodat er geen pijn ervaren wordt. 

 

3) Schouder stretch 

 Plaats één arm gestrekt, gekruist over het lichaam.  

 Met je tegenovergestelde hand reik je naar je gestrekte arm en 
trek je aan de elleboog tot je dit stretchen voelt.  

 Houd deze houding 10 tellen aan. 

 Stretch beide kanten even lang (links en rechts). 

 Niet te ver stretchen, zodat er geen pijn ervaren wordt. 

 



 

 

 

4) Rug stretchen 

 Rechtervoet voor de andere voet.  

 Rechterhand in de rechterheup 

 Hef je linkerarm en buig deze schuin naar voor.  

 Houd deze houding 10 tellen aan. 

 Stretch beide kanten even lang (links en rechts). 

 Niet te ver stretchen, zodat er geen pijn ervaren wordt. 
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