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DOEL VAN DIT PROEFSCHRIFT 

Het belangrijkste doel van dit proefschrift was het onderzoeken van het effect van het pro-
gramma Fit & Vaardig op school (F&V) op de schoolvaardigheden van achterstandskinderen 
en kinderen zonder achterstand. F&V is een programma voor basisschoolkinderen waarin 
fysieke activiteit wordt geïntegreerd in reken- en taallessen. De 20–30 minuten durende 
lessen worden drie keer per week gegeven in het klaslokaal. Tijdens de lessen ligt de nadruk 
op het automatiseren en herhalen van reeds bekende lesstof. Woorden worden bijvoorbeeld 
gespeld door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter. 

Om te kunnen onderzoeken wat de effecten van de F&V lessen waren, werd allereerst de 
implementatie van de F&V lessen geëvalueerd na een eenjarig pilotjaar op zes basisscholen. 
Daarna zijn de onmiddellijke effecten van de lessen onderzocht op de taakgerichtheid van 
de deelnemende kinderen. Vervolgens zijn in een tweejarig gerandomiseerd onderzoek de 
effecten van de F&V lessen op de schoolprestaties onderzocht. Van elk hoofdstuk uit dit 
proefschrift volgt hieronder een korte samenvatting van de bevindingen. 

SAMENVATTING VAN DE BEVINDINGEN

Hoofdstuk 2 beschreef de evaluatie van het F&V programma na een eenjarige pilotstudie 
in de groepen 4 en 5 van zes basisscholen. De resultaten van deze studie lieten zien dat het 
F&V programma succesvol geïmplementeerd kon worden. Leerkrachtobservaties en door 
leerkrachten ingevulde lesevaluaties toonden aan dat de lessen gegeven werden zoals bedoeld. 
Bovendien waren de reken- en leesresultaten van de kinderen uit groep 5 die drie keer per 
week, 30 minuten per keer, meededen aan de F&V lessen significant beter dan de resultaten 
van de kinderen in de controlegroep die de reguliere lessen volgden. De rekenresultaten 
van de deelnemende kinderen uit groep 4 waren significant lager dan de resultaten van de 
kinderen uit groep 5. Naar aanleiding van de pilotstudie werd een aantal aanpassingen aan 
de lessen gedaan: het type bewegingen, de moeilijkheid van de lesstof en de lesduur van een 
aantal lessen moest worden aangepast. 

In hoofdstuk 3 werd de taakgerichtheid van de kinderen gemeten door observaties in de 
klas. Taakgerichtheid is het vermogen om de aandacht te richten op de gekregen opdracht 
en daar geconcentreerd mee bezig te zijn. De resultaten van de taakgerichtheidobservaties 
lieten zien dat de taakgerichtheid van achterstandskinderen meteen na een F&V les en 
meteen na een reguliere les, lager is dan de taakgerichtheid van andere kinderen. Verder 
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bleek dat de taakgerichtheid van alle kinderen meteen na een F&V les hoger was dan de 
taakgerichtheid meteen na een reguliere les. Dit betekent dat F&V lessen een positieve 
invloed hadden op de taakgerichtheid van zowel achterstandskinderen als kinderen zonder 
achterstand. Ook werd aangetoond dat de kinderen gedurende 64% van de lestijd met een 
matige tot intensieve intensiteit bewogen (gemiddeld 16 minuten van de les). Er werd geen 
significante relatie aangetoond tussen het percentage matig tot intensieve fysieke activiteit 
tijdens de F&V lessen en de taakgerichtheid tijdens de reguliere lessen die hierop volgden.

De effecten van het F&V programma op schoolvaardigheden zijn onderzocht in een tweejarig 
cluster-gerandomiseerd onderzoek. Groepen 4 en 5 van twaalf basisscholen zijn willekeurig 
ingedeeld in een experimentele groep en een controlegroep. Op elke school deed één groep 
(groep 4 of groep 5) mee aan de F&V lessen en de andere groep vormde de controlegroep. 
De leerlingen in de experimentele groep deden gedurende twee schooljaren mee aan de F&V 
lessen. De leerlingen in de controlegroep volgden het reguliere taal- en rekenonderwijs. In 
hoofdstuk 4 bleek dat de kinderen in de experimentele groep na een deelname van twee jaar, 
significant meer vooruit waren gegaan op rekenen en spelling dan de kinderen in de contro-
legroep. Dit kwam overeen met ongeveer vier maanden extra leerwinst op zowel rekenen als 
spelling. Er werden geen verschillen gevonden tussen de leesprestaties van kinderen uit de 
experimentele en de controlegroep. Hoofdstuk 5 liet de resultaten zien van retentiemetingen 
die 7–9 maanden na afloop van het programma waren gedaan. Gedurende deze periode 
volgden de kinderen geen F&V lessen meer. Er bleek nog steeds een significant grotere 
leerwinst te zijn voor de kinderen uit de experimentele groep op rekenen, maar op spelling 
was geen significant verschil meer te zien tussen de experimentele en de controlegroep. Ook 
op lezen werden geen significante verschillen gevonden. Tevens beschreef dit hoofdstuk 
de effecten van de F&V lessen op de schoolvaardigheden van achterstandsleerlingen. De 
reken- en spellingprestaties van achterstandskinderen verbeterden significant na twee jaar 
deelname aan F&V in vergelijking met de controlegroep. Bij rekenen was het effect ook bij 
de retentiemetingen nog zichtbaar. Achterstandskinderen profiteerden echter niet meer van 
de lessen dan andere kinderen. 

Concluderend kan gesteld worden dat fysiek actieve reken- en taalessen met succes geïm-
plementeerd konden worden en dat de lessen de taakgerichtheid en de schoolvaardigheden 
van zowel achterstandskinderen als kinderen zonder achterstand verbeterden. Bij rekenen 
was het effect ook 7–9 maanden na afloop van de F&V lessen nog zichtbaar.
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Na vijf jaar is het dan zover, mijn proefschrift is klaar! Dat betekent dat ik me nu kan buigen 
over het dankwoord. Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de bijdrage van 
vele personen. Alle personen die mij (op wat voor manier ook) hebben geholpen bij het 
afronden van mijn proefschrift wil ik hierbij heel erg bedanken. Een aantal mensen bedank 
ik hieronder in het bijzonder.

In de eerste plaats bedank ik mijn beide promotoren Roel Bosker en Chris Visscher en mijn 
copromotoren Esther Hartman en Simone Doolaard. Bedankt dat jullie mij de kans hebben 
gegeven om dit onderzoek te doen. Ik heb onze gezamenlijke overleggen altijd als zeer prettig 
ervaren. Na elk overleg kwam ik weer een stap dichterbij het voltooien van mijn proefschrift. 

Beste Roel, ik heb veel van jou geleerd over het onderzoeksdesign en de data-analyse. Je was 
altijd bereid me te helpen bij het analyseren van mijn data en bij het beantwoorden van inge-
wikkelde vragen van reviewers, dank hiervoor. Beste Chris, ik heb veel gehad aan de kritische 
vragen die je stelde. Bedankt voor je inspirerende ideeën en enthousiasme voor het onderzoek. 

Beste Esther, ik had me geen betere dagelijks begeleider kunnen wensen. Ik kon altijd bij je 
terecht met al mijn vragen over het onderzoek, maar er was ook altijd ruimte om gezellig 
te kletsen. Vaak liep ik ’s ochtends om 8.00 uur even bij je binnen met een aantal bespreek-
punten en dan nam je echt even de tijd, dank hiervoor. Samen zijn we ook regelmatig op 
pad geweest om scholen te werven of om brandjes op scholen te blussen, ik heb hier goede 
herinneringen aan. Beste Simone, ook jij bedankt voor het lezen van mijn artikelen en je 
bijdrage tijdens onze overleggen. Fijn dat je mee hebt gedacht bij o.a. het ontwikkelen van 
de interventie en de observatie-instrumenten. 

Mijn speciale dank gaat uit naar mijn kamergenoot Marck. Beste Marck, samen met jou 
ben ik vijf jaar geleden aan het promotieavontuur begonnen. Met zijn tweeën (en met eni-
ge hulp van anderen) hebben we Fit & Vaardig op school ontwikkeld. Ik ben je dankbaar 
voor je flexibiliteit en doorzettingsvermogen, je hebt ervoor gezorgd dat het project soepel 
doordraaide toen ik met zwangerschapsverlof was (en dat zelfs twee keer!). Dank voor de 
goede samenwerking!

Ook bedank ik mijn andere kamergenootje Anneke. Beste Anneke, ik heb veel gehad aan onze 
theoretische discussies. Jij, Marck en ik begonnen allemaal ongeveer tegelijk als promovendi. 
Het was fijn om het promotietraject tegelijkertijd met jullie te doorlopen, bedankt voor alle 
gezelligheid. Ook mijn andere collega’s bij Bewegingswetenschappen wil ik bedanken, dank 
voor alle ondersteuning en voor vijf mooie jaren. 
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Dan alle interventieleerkrachten die de Fit & Vaardig lessen hebben gegeven: Grietje, Lidewij, 
Manon, Anneke, Bas en Sanne. Bedankt dat jullie de lessen wilden geven en daarnaast ook 
nog regelmatig meedachten over de inhoud van de lessen. Een bijzonder woord van dank 
voor Grietje, Lidewij, Manon en Bas die naast het geven van de lessen regelmatig andere 
taken overnamen. Bedankt voor jullie hulp.

Studenten en testleiders die mee hebben geholpen aan mijn onderzoek, jullie hebben er 
mede voor gezorgd dat alle data binnenkwam. De meetperioden waren intensief, maar jullie 
inzet zorgde ervoor dat het (meestal) goed verliep, dank hiervoor. In het bijzonder bedank 
ik Rik, die veel observaties in klassen heeft gedaan en daarmee een bijdrage heeft geleverd 
aan de dataverzameling. 

Directeuren, leerkrachten en leerlingen van scholen in Emmen, Klazienaveen, Hoogeveen, 
Groningen en Hoogezand die mee hebben gedaan aan het onderzoek, heel erg bedankt. 
Zonder jullie hadden we geen Fit & Vaardig lessen kunnen geven. Fijn dat jullie geloofden 
in het programma. Leerkrachten van alle deelnemende basisscholen, in het tweede jaar 
hebben jullie de lessen zelf gegeven. Bedankt voor jullie inzet.

Dan naar mijn Success for All collega’s: Mechteld, Marij, Tiny, Mariёtte, Kees, Ginette, Marlot 
en Kirsten. Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier met jullie samengewerkt. Bedankt 
voor jullie interesse in mijn proefschrift. Het was fijn dat ik bij jullie af toe kon klagen over 
alles wat erbij kwam kijken om mijn proefschrift drukklaar te maken. Ik heb zin om het 
komende jaar verder te werken aan het Success for All project, met zijn allen gaan we er 
wat moois van maken.

Ook mijn vriendinnen wil ik bedanken voor de nodige afleiding, een aantal wil ik hier bij 
naam noemen. Marieke, bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn. Van jongs af aan ben je 
mijn beste vriendinnetje. Heel fijn om jou tijdens mijn verdediging naast me te hebben. 
Ook een woord van dank voor mijn andere paranimf Marleen. Marleen, samen zijn we 
afgestudeerd en na ons afstuderen samen bij het Gion gaan werken, deze periode roept 
mooie herinneringen op. Bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn. Neeltje en Tetsje, bedankt 
voor jullie vriendschap sinds de middelbare school. De avondjes met jullie zorgden voor 
de nodige afleiding, het is altijd gezellig met jullie. 

Tot slot wil ik mijn familie bedanken. Lieve heit en mem, ik ben ontzettend blij met jullie. 
Bedankt dat jullie mij altijd blijven steunen. Ik ben jullie erg dankbaar dat de kinderen altijd 
bij jullie terecht kunnen, ze hebben een heerlijk plekje bij jullie. Lieve zussen en zwagers, 
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Hennie, Jan Willem, Nynke en Luc, bedankt voor jullie interesse in mijn onderzoek, voor alle 
keren dat jullie op de kinderen pasten en voor alle gezelligheid. Ook mijn schoonfamilie wil 
ik bedanken. Lieve Foekje, Jelmer en Karin, ook jullie staan altijd voor mij klaar en helpen 
ons en de kinderen waar mogelijk, bedankt voor alle steun!

Tot slot wil ik de belangrijkste personen in mijn leven bedanken, mijn gezin. Lieve Esmee 
en Fleur, jullie zorgen ervoor dat ik mijn werk los kan laten en kan genieten van de dingen 
die echt belangrijk zijn. Ik geniet ervan om jullie te zien opgroeien, bedankt dat ik jullie 
‘memmie’ mag zijn! Lieve Bert-Johan, bedankt voor het maken van de omslag van mijn 
proefschrift en voor je hulp bij het opmaken van de figuren. Maar bovenal bedank ik je 
voor je onvoorwaardelijke steun, je liefde en je vertrouwen. Het is niet in woorden uit te 
drukken hoe blij ik ben dat jij elf jaar geleden mijn leven binnenliep, ik houd van je! Ik kijk 
uit naar de toekomst samen met jou en onze kinderen.
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OVER DE AUTEUR

Marijke Mullender-Wijnsma is geboren op 2 mei 1985 te Dokkum. Na het behalen van 
haar VWO-diploma aan het Dockinga College in Dokkum in 2003, is zij op de Christelijke 
Hogeschool Nederland gestart met de Lerarenopleiding Basisonderwijs. In 2007 heeft Ma-
rijke haar opleiding succesvol afgerond. Vervolgens is zij gestart met het schakelprogramma 
Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2009 is zij cum laude afgestudeerd 
en daarna als onderzoeksmedewerker gaan werken bij het Gronings Instituut voor Onder-
zoek van Onderwijs (GION). Hier heeft zij meegewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering 
van het Digitaal Ondersteund Voorleesproject (DIVO). Als onderzoeker heeft Marijke 
aansluitend onderzoek gedaan naar het effect van digitale prentenboeken op de rekenvaar-
digheden van kleuters. In 2011 is zij gestart met haar promotieonderzoek bij het Centrum 
voor Bewegingswetenschappen in Groningen. Momenteel is zij als docent/onderzoeker 
werkzaam bij het GION. Ze werkt als projectleider aan het taal- en leesprogramma Success 
for All – Nederland. 
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Marijke Mullender-Wijnsma was born on May 2, 1985 in Dokkum. After obtaining her 
high school diploma in 2003 in Dokkum, she attended the Teachers´ Training College for 
Primary Education. She received her teaching degree in 2007. After graduating she started 
with a pre master Educational Sciences at the University of Groningen. She moved on to the 
master´s program and received her Master’s degree in Educational Sciences (cum laude) in 
2009. After completing her studies, Marijke started working as a research assistant at the 
Groningen Institute for Educational Research (GION). She worked on a Digital Picture 
Storybooks (DIVO) project. She continued as a researcher and examined the effect of digi-
tal picture storybooks on numeracy skills of children in Kindergarten. After finishing this 
project, she started her PhD project in 2011 at the Center for Human Movement Sciences. 
Marijke is currently working as a teacher/researcher at the GION. She is working as a project 
leader on the Success for All – Nederland project.
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