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SPORTEN

Voeding en drinken

Buitenspelen

speelt minimaal
5 dagen per week
buiten, 1 op de 10 speelt 
bijna nooit buiten

Van de kinderen in groep 
7 op de 8 scholen die 
mee hebben gedaan in 
dit onderzoek had in het 
schooljaar 2018/2019 
overgewicht. Gemiddeld 
in Lelystad is dat  23%.

43%

van de kinderen die buiten 
spelen doet dat minstens 
1 uur per dag

63%

Speeltuin

Schoolplein

In mijn straat/op de stoep 
in mijn tuin

63%

60%

57%

Balspelletjes zoals voetbal 
of basketbal

Tikkertje/verstoppertje

Op een speeltoestel spelen

58%

47%

36%

Heeft een 
zwemdiploma

93%
Top 3 bij een vereniging

Voetbal

Dansen

Paardrijden

1

2

3

71% Sport

20% Sport niet, maar 
zou wel willen 

9% Sport niet

3 op de 10 geven 
aan minimaal elke 
dag minstens een 
uur te bewegen 

Komt lopend naar school 27%

Komt fietsend naar school 50%

Komt met auto of OV23%

542
kinderen van 8 
basisscholen
hebben een vra-
genlijst ingevuld

Top 3 spelletjes buitenspelenTop 3 buitenspelen
1 2 3

eet elke
dag groente30%

eet elke
dag fruit

Op de fruitdagen eet 
54% minimaal 2 porties

49% ontbijt 
minimaal
5 dagen 
per week

82%

drinkt elke dag water
of thee. 13%  doet dit 
bijna nooit

47%

Op waterdagen drinkt 47%
minimaal 3 glazen

van de kinderen drinkt 
elke dag op school water 
of thee zonder suiker

34%

drinkt elke dag zoete
dranken22%

drinkt minimaal 3 glazen zoete 
dranken op een dag dat zij zoete 
dranken drinken

31%

Onderzoek Bewegen en Voeding
Deze factsheet is gemaakt door GGD Flevo-
land en is gebaseerd op de resultaten  van 
het onderzoek Bewegen en Voeding, een 
initiatief van Sportbedrijf Lelystad, de 
vakgroep Bewegingsonderwijs van St. 
SchOOL en JOGG Gezonde Jeugd Gezonde 
Toekomst. Een vragenlijst over bewegen, 
sport, voeding en drinken is uitgezet  in de 
groepen 6, 7 en 8 van acht basisscholen in 
Lelystad.

22%


