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Voorwoord 
 

Voor u ligt het afstudeerwerkstuk ‘Samen sporten met een hond’. Dit afstudeerwerkstuk is 

geschreven in het kader van de afstudeerfase en is geschreven in opdracht van Aeres Hogeschool 

Almere. 

In het laatste jaar van de opleiding Biologie, Voeding en Gezondheid op Aeres Hogeschool te Almere 

ben ik bezig geweest met het bedenken van een interventie voor het oplossen van een 

probleemstelling en het uitvoeren van het daar bijbehorende pilotonderzoek. Ik heb veel plezier 

beleefd aan het in praktijk brengen van mijn opgedane kennis. 

In dit afstudeerwerkstuk wordt er gewerkt aan een probleemstelling. De probleemstelling is de 

groeiende mate van overgewicht onder jongeren. De hoofdvraag van deze probleemstelling is: 

“Welke bijdrage levert het samenwerken met een hond aan de bereidheid van Nederlandse 

kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, met in het bijzonder kinderen met overgewicht, om te 

sporten?” 

Dit afstudeerwerkstuk is bestemd voor de examencommissie van Aeres Hogeschool te Almere. Dit 

afstudeerwerkstuk kan ook worden gebruikt als achtergrondinformatie voor andere gerelateerde 

onderzoeken en/of geïnteresseerden voor dit onderwerp. 

Tevens wil ik graag alle betrokken leraren en stagebegeleiders bedanken voor hun steun en hulp. 

Met name wil ik graag Yolanda Maas, Margot Swart en Jasper Kost bedanken voor hun begeleiding, 

ondersteuning en enthousiasme tijdens dit onderzoek. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Sandra Uljee 

 

Gouda, 2021 
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Samenvatting  
Één op de drie kinderen in de westerse wereld heeft overgewicht of obesitas. Overgewicht kent 

negatieve gevolgen bij kinderen zoals het ontwikkelen van een hoge bloeddruk, diabetes type 2, 

chronische ziekten, emotionele en psychosociale problemen.  

Het strelen van of bezig zijn met een hond zorgt voor een toename van "gelukshormonen" 

waaronder oxytocine en serotonine. De combinatie van samenwerken met een hond en 

lichaamsbeweging kan een stap zijn in het verminderen van obesitas bij kinderen maar is nooit 

getest in een onderzoek. Deze pilotstudie is daar de start van. 

De hoofdvraag van deze pilotstudie is als volgt: “Welke bijdrage levert het samen sporten met een 

hond aan de bereidheid van Nederlandse kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, met in het 

bijzonder kinderen met overgewicht, om te sporten?” 

Deze pilotstudie tracht antwoorden te vinden door het uitvoeren van sportoefeningen tijdens een 

controlesessie zonder hond en een testsessie met hond bij twee groepen van 10 en 25 kinderen 

tussen de 10 en 14 jaar oud.  

De belangrijkste resultaten zijn dat sporten met een hond mogelijk een positieve invloed uitoefent 

op het gedrag van kinderen en kinderen met overgewicht. Kinderen in dit onderzoek ervoeren meer 

plezier in bewegen, zetten zich harder in tijdens het sporten, houden het bewegen langer vol en 

hebben een grotere bereidheid om in beweging te komen en te blijven.  

Vier kinderen met overgewicht, die afstandelijker leken tijdens het sporten zonder hond, leken zich 

meer te mengen in de groep met aanwezigheid van de hond. Dit was tevens zichtbaar bij één kind 

met psychosociale problematieken en is dus misschien ook van toepassing bij deze groep kinderen. 

De onderzoeksgroep was te klein om harde conclusies te trekken. Om verschil aan te kunnen tonen 

is een onderzoekspopulatie van 35 kinderen te weinig. Aangezien er vier kinderen waren die op het 

oog overgewicht hadden zijn de resultaten voorzichtige aanwijzingen. Tijdens het onderzoek is er 

gebruik gemaakt van één observator die van een grotere groep gedragingen moest observeren en 

turven. Daardoor zou het kunnen dat sommige gedragingen niet zijn genoteerd. 

Dit onderzoek toont een potentieel verband aan tussen sporten met een hond en een beter 

emotioneel welbevinden, een verhoogde intrinsieke motivatie om in beweging te komen, te blijven 

en wellicht een stap extra te zetten bij kinderen en kinderen met overgewicht met een leeftijd 

tussen 10 en 14 jaar oud. Daarmee is de aanbeveling om hier verder onderzoek naar te doen. 
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Summary 
One in three children in the western world is overweight or obese. Obesity has negative 

consequences for children such as developing high blood pressure, type 2 diabetes, chronic diseases, 

emotional and psychosocial problems.  

Petting or engaging with a dog increases "happiness hormones" including oxytocin and serotonin. 

The combination of working with a dog and exercise may be a step in reducing childhood obesity but 

has never been tested in a study. This pilot study is the start of that. 

The main question of this pilot study is as follows: "What contribution does exercising together with 

a dog make to the willingness of Dutch children aged 10 to 14 years, with in particular overweight 

children, to exercise?" 

This pilot study attempts to find answers by performing sports exercises during a control session 

without a dog and a test session with a dog in two groups of 10 and 25 children between the ages of 

10 and 14 years old.  

The main results are that exercising with a dog may have a positive impact on the behaviour of 

overweight and obese children. Children in this study experienced more enjoyment while exercising, 

put in more effort, kept up the exercise longer, and had a greater willingness to start and keep 

exercising.  

Four overweight children, who seemed more distant during exercise without a dog, seemed to 

engage more with the group in the presence of the dog. This was also evident in one child with 

psychosocial problems and thus may also apply to this group of children. 

The study group was too small to draw any firm conclusions. To be able to show a difference, a 

research population of 35 children is too small. Since there were four children who were apparently 

overweight, the results are tentative indications. During the study, one observer was used to 

observe and tally behaviours from a larger group. As a result, some behaviours might not have been 

noted. 

This study shows a potential link between exercising with a dog and improved emotional well-being, 

increased intrinsic motivation to get moving, stay moving and perhaps go the extra mile in 

overweight children aged 10-14 years old. With that, the recommendation is to do further research 

on this. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en relevantie 
Één op de drie kinderen in de westerse wereld heeft overgewicht of obesitas (Kipping, Payne & 

Lawlor, 2008). In de afgelopen drie decennia is het aantal kinderen met overgewicht zelfs 

verdrievoudigd (Anderson & Butcher, 2006; Kumanyika & Grier, 2006; Wang & Zhang, 2006). In 

zowel westerse landen als ontwikkelingslanden is het daarom een gigantisch probleem dat bij veel 

regeringen hoog op de agenda staat (O'Dea, 2005).  

In Amerika is het beeld van overgewicht bij kinderen erg zorgwekkend: 17,1% van de kinderen heeft 

overgewicht en 16,5% van de kinderen heeft obesitas (Ogden et al., 2016). Dit betekent dat 33,6% 

van de Amerikaanse kinderen een BMI > 25 heeft. Maar ook in Nederland is deze negatieve 

ontwikkeling zichtbaar. In 2020 had 14,7% van de kinderen tussen 4 en 17 jaar overgewicht. Hiervan 

had ook nog eens 2,5% obesitas (Volksgezondheidenzorg, 2021).  

1.2 Theoretisch kader 

1.2.1 Hoe ontstaat overgewicht en obesitas 
Overgewicht is het resultaat van een chronische onbalans in calorieën, waarbij elke dag meer 

calorieën worden geconsumeerd dan verbruikt (Ebbeling et al., 2002; Serra-Majem & Bautista-

Castańo, 2013). Erfelijke factoren, omgeving, stofwisseling, gedrag, cultuur en sociaaleconomische 

status spelen allemaal een rol bij overgewicht en obesitas (Pulgarón, 2013; Pulgaron & Delamater, 

2014; Allison et al., 2001; Meyer & Stunkard, 1993; Kubik, Lytle & Story, 2005; Miller, Gold & 

Silverstein, 2003). De beschikbaarheid van gezonde snacks en maaltijden (Gosliner, Madsen, 

Woodward‐Lopez & Crawford, 2011) en de keuzes van kinderen bij het eten (Park et al., 2010) zijn 

ook belangrijk om in overweging te nemen. 

De meeste volwassenen met obesitas hadden obesitas als adolescent en de meeste adolescenten 

met obesitas hadden overgewicht en/of obesitas als kind (Rooney, Mathiason & Schauberger, 2011) 

In feite wordt de oorsprong van obesitas herleid tot de vroege ontwikkeling van de kindertijd.  

Op de leeftijd van 5 tot 7 jaar neemt het lichaamsvet en BMI normaal af tot een minimum, een punt 

dat adiposity rebound (AR) wordt genoemd, waarna het BMI weer toeneemt tot in de 

volwassenheid. Kinderen die een vroege AR doormaken (voor de leeftijd van 5 jaar) hebben een 

hogere kans op overgewicht dan volwassenen; kinderen die een late AR doormaken (5-7 jaar) 

hebben een lagere kans op overgewicht op latere leeftijd. (Rolland-Cachera, Deheeger, Maillot & 

Bellisle, 2006; Williams & Goulding, 2009) 

Naast de consumptie van voedsel is de besteding van energie, meestal in de vorm van lichamelijke 

activiteit, van groot belang om een gezond gewicht te behouden. Uit de resultaten van de Youth Risk 

Behavioral Survey 2007 in de Verenigde Staten blijkt dat 65% van de middelbare scholieren de week 

voorafgaand aan het onderzoek niet aan de aanbevolen niveaus van lichaamsbeweging heeft 

voldaan (Eaton et al., 2008). In Nederland haalde in 2015 maar 46% van de kinderen de norm van 

minimaal een uur matige lichaamsbeweging per dag (RIVM, 2015). 

1.2.2 Gevolgen van overgewicht voor jongeren 
Overgewicht kent veel negatieve gevolgen bij kinderen (Lobstein, Baur & Uauy, 2004; Han, Lawlor & 

Kimm, 2010). Een zwaarlijvig kind loopt niet alleen een verhoogd risico op chronische ziekten op 

latere leeftijd, maar ook op korte termijn op het ontwikkelen van een reeks co-morbiditeiten, 

evenals verschillende orthopedische, neurologische en psychische aandoeningen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan aandoeningen als een hoge bloeddruk, insulineresistentie, hoog 
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cholesterolgehalte, metabool syndroom, diabetes type 2, orthopedische problemen, slaapapneu, 

ontstekingen, astma en vette leverziekte (Deckelbaum & Williams, 2001; Must & Strauss, 1999). Ook 

kunnen ze verschillende orthopedische en neurologische aandoeningen krijgen (Jackson-Leach & 

Lobstein, 2006; Dietz, 1998; Must & Strauss, 1999). Het kan zelfs leiden tot een verkorte 

levensverwachting (Fontaine et al., 2003).  

Kinderen met overgewicht hebben ook een grotere kans op de ontwikkeling van emotionele en 

psychosociale problemen. Kinderen met overgewicht worden tevens vaak gepest en buitengesloten 

vanwege hun gewicht. Dit zorgt vaak voor een laag gevoel van eigenwaarde, en de daarmee gepaard 

gaande gevoelens van depressie, angst en isolement (Jackson-Leach & Lobstein, 2006; Ebbeling, 

Pawlak & Ludwig, 2002; Strauss, 2000; Gurnani, Birken & Hamilton, 2015). Gezien deze problemen is 

het van belang doeltreffende interventies te ontwikkelen om overgewicht en obesitas bij kinderen te 

voorkomen en te behandelen (Kelleher et al., 2017). 

Tevens is er bij kinderen met overgewicht duidelijk een achterstand zichtbaar in de motorische en 

locomotorische vaardigheden zoals wandelen, hardlopen, huppelen etc. Kinderen met overgewicht 

scoren over het algemeen ook slechter tijdens motorische testen (Catuzzo et al., 2016; Drenowatz, 

2017; Hardy et al. 2012; Lubans et al., 2010; Stodden et al., 2008; D’Hondt et al., 2013; Lima et al., 

2017; Robinson et al., 2015; Rodrigues, Stodden & Lopes, 2016; Wrotniak et al., 2006). Dit kan bij 

deze kinderen meer ongelukken en blessures tot gevolg hebben bij fysieke activiteit.   

Door deze gevolgen is overgewicht bij kinderen een van de belangrijkste gezondheidsproblemen 

onder de jeugd (Hedley et al., 2004; Koplan, Liverman & Kraak, 2005). 

1.2.3 Economische gevolgen 
Naast negatieve gevolgen voor de gezondheid, veroorzaakt overgewicht een toename in 

economische kosten. Zo zorgt een hogere prevalentie van kinderen met overgewicht voor hogere 

economische kosten (Marder & Chang, 2006; Skinner, Mayer, Flower & Weinberger, 2008).  

1.2.4 De rol van beweging bij overgewicht 
Een van de belangrijkste factoren die bijdraagt aan overgewicht en obesitas is lichamelijke 

inactiviteit. Lichamelijk actief zijn helpt om het lichaamsvet te verminderen, waardoor tal van 

chronische ziekten worden voorkomen. Dit geeft aan dat als mensen met overgewicht en obesitas 

meer tijd zouden kunnen besteden aan lichamelijke activiteit, hun gezondheid aanzienlijk zou 

verbeteren. Het blijkt dat kinderen die één keer per week sporten minder vaak overgewicht hebben 

dan kinderen die niet wekelijks sporten. (Drenowatz et al., 2013) 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten mensen ten minste respectievelijk 150 of 75 

minuten per week (min/week) besteden aan matige of intensieve lichaamsbeweging om lichamelijk 

actief te blijven. (World Health Organization, 2020) 

Regelmatige lichaamsbeweging zorgt voor een verminderd risico op hart- en vaatziekten, diabetes, 

hoge bloeddruk, kanker en verlengt de levensverwachting. Er is ook veel bewijs dat levenslange 

lichaamsbeweging het ontstaan van wel 40 chronische aandoeningen/ziekten uitstelt. (Hu et al., 

2005).  

Volwassenen die een actieve leefstijl hebben hadden dit vroeger vaak ook al. Degenen die als kind 

veel in beweging waren, zijn dit in een latere fase van hun leven ook meer (Tammelin et al., 2014). 

Kinderen worden fysiek minder actief vanaf een leeftijd van zes jaar (Cooper et al., 2015). Vanaf de 

leeftijd van zes jaar is er een verband zichtbaar tussen een afname in lichaamsactiviteit en een 
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toename in overgewicht (Cooper et al., 2015). Een gezonde actieve leefstijl moet dus al jong worden 

aangeleerd. 

Het is erg moeilijk om kinderen met overgewicht in beweging krijgen. Ze hebben moeite met hun 

zelfbeeld en hebben daarbij last van onzekerheid (Deforche et al., 2006; Stankov et al., 2012; 

Zabinski et al., 2003). Veel kinderen met overgewicht schamen zich voor hun lichaam. Deze kinderen 

willen daardoor vaak niet in beweging komen bij sport waarbij het lichaam wordt benadrukt door 

strakke kleding zoals bij zwemmen of als het lichaam te veel moet bewegen (Ooms, Veenhof, 

Schipper-van Veldhoven & de Bakker, 2015).  

Kinderen met overgewicht denken zelf minder of niet in staat te zijn om bepaalde sportoefeningen 

uit te voeren en schamen zich als iets niet lukt (en daar soms ook door worden gepest) (Trost, Kerr, 

Ward & Pate, 2001; Stankov et al., 2012). Hierdoor is het sporten met leeftijdgenoten erg lastig voor 

deze kinderen.  

Kinderen met overgewicht ervaren verschillende lichamelijke klachten tijdens het sporten zoals 

buiten adem zijn, last van de gewrichten, snel uitgeput zijn of pijn op de borst. Door het constante 

gevoel van falen bij het sporten is er bij kinderen vaak ook een groot gebrek aan motivatie om te 

gaan en blijven bewegen (Deforche et al., 2006; Stankov et al., 2012). 

1.2.5 Het effect van honden op mensen 
De positieve effecten van honden op de menselijke gezondheid (Wells, 2007) en de voordelen van 

dierlijk gezelschap (Barken & Wolen, 2008) zijn goed gedocumenteerd. Odendaal en Meintjes (2003) 

onderzochten 18 proefpersonen en de effecten van zachtjes aaien en praten tegen een hond als 

huisdier. De gegevens gaven aan dat het niveau van oxytocine in het bloed bijna verdubbelde en een 

vergelijkbaar resultaat werd gevonden bij de dieren. In deze studie vond ook een daling in het gevoel 

van druk plaats in beide groepen, evenals een daling van de cortisolniveaus in het bloed.  

Het strelen van een hond of op een andere manier bezig zijn met een hond zorgt dus voor een 

toename van "gelukshormonen" zoals oxytocine, serotonine, fenylethylamine, dopamine, endorfine, 

prolactine en aanverwante neuropeptiden die een gevoel van welzijn en sereniteit creëren (Creagan, 

Bauer, Thomley, & Borg, 2015). Oxytocine speelt een belangrijke rol bij het verbinden van sociale 

contacten met gevoelens van plezier. Daarnaast werd het stresshormoon cortisol verminderd 

(Friedman et, al., 1983). Het gezelschap van een hond wordt ook in verband gebracht met de, 

"verlichting van depressie en een groter gevoel van eigenwaarde" (Martin & Farnum, 2002).  

Kinderen met huisdieren hebben over het algemeen een hoger gevoel van eigenwaarde en een 

positiever zelfbeeld dan hun tegenhangers zonder huisdier. Verklaringen voor deze bevindingen 

waren onder andere dat dieren fungeren als een bron van steun tijdens stress, vooral wanneer er 

geen menselijke steun beschikbaar is. (Van Houtte & Jarvis, 1995)  

Het is belangrijk om te beseffen dat wanneer men zich aan moet passen aan een chronische ziekte 

en ermee om moet leren gaan, iemands emotionele vooruitzichten van het grootste belang zijn. 

Dieren kunnen in deze tijden een belangrijke sociale steun zijn (Fine & Eisen, 2008). Johnson (2008) 

besprak in een interview het onderzoek op het gebied van kanker. Hierin werd opgemerkt dat de 

patiënten die in deze studie bezoek kregen van een hond, aangaven dat de hond hen hielp zich 

minder angstig te voelen. 
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1.3 Knowledge Gap  
Er is veel bekend over de voordelen van samenwerken met een hond. Kinderen in beweging krijgen 

is echter nog een groot probleem terwijl dit een belangrijk onderdeel is in het tegengaan van 

overgewicht bij kinderen. De combinatie van samenwerken met een hond en lichaamsbeweging is 

nog niet eerder onderzocht, dus de effecten hiervan zijn nog niet bekend. Deze pilotstudie is daar de 

start van. 

1.4 Doelstelling  
Dit pilotonderzoek tracht een verschil aan te tonen in het gedrag van kinderen, met in het bijzonder 

kinderen met overgewicht, wanneer er in groepsverband wordt gesport met en zonder 

aanwezigheid van een hond. Het doel van dit pilotonderzoek is om te kijken of de intrinsieke 

motivatie van kinderen om in beweging te komen stijgt bij aanwezigheid van een hond tijdens 

sportlessen. Dit om in de toekomst nieuwe interventies op te kunnen zetten om de stijgende mate 

van overgewicht bij kinderen tegen te gaan door aan te sporen om meer in beweging te komen 

wanneer er een hond wordt ingezet. 

1.5 Hoofd- en deelvragen 
Om de doelstelling te kunnen behalen is er een hoofdvraag opgesteld. De hoofdvraag is als volgt: 

“Welke bijdrage levert het samen sporten met een hond aan de bereidheid van Nederlandse kinderen 

in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, met in het bijzonder kinderen met overgewicht, om te sporten?” 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van de volgende deelvragen: 

1. “Welk effect heeft het samenwerken met een hond tijdens het sporten in het algemeen op 

het gedrag van kinderen van 10 tot 14 jaar oud, in het bijzonder van kinderen met 

overgewicht.” 

2. “Welk effect heeft het samenwerken met een hond tijdens het sporten op de bereidheid om 

in beweging te komen bij kinderen van 10 tot 14 jaar oud, in het bijzonder bij kinderen met 

overgewicht.” 

3. “Welk effect heeft het samenwerken met een hond tijdens het sporten op de bereidheid om 

in beweging te blijven bij kinderen van 10 tot 14 jaar oud, in het bijzonder bij kinderen met 

overgewicht.” 

Hypothese 
Er wordt verwacht dat het samenwerken met een hond de zelfverzekerdheid en het plezier in 

bewegen verhoogt door het vrijkomen van oxytocine. Kinderen met overgewicht hebben een laag 

zelfbeeld en zullen waarschijnlijk door het samenwerken met de hond meer zelfverzekerd worden. 

Hierdoor durven de kinderen meer in beweging te komen en zullen actiever met meer plezier mee 

gaan doen in de sportlessen.  

Door de aanwezigheid van de hond wordt er ook verwacht dat er verandering in gedrag zichtbaar 

wordt bij de kinderen zoals bijvoorbeeld: beter kunnen opletten, enthousiaster zijn, meer plezier 

hebben/lachen, minder snel afhaken et cetera. 

Dus de hypothese voor de hoofdvraag: “Welke bijdrage levert het samen sporten met een hond aan 

de bereidheid van Nederlandse kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, met in het bijzonder 

kinderen met overgewicht, om te sporten?” is als volgt: Door de aanwezigheid van een hond tijdens 

het sporten stijgt de intrinsieke motivatie van kinderen met een leeftijd van 10 tot 14 jaar oud om in 

beweging te komen. Door aanwezigheid van de hond stijgt het plezier in bewegen en zullen de 

kinderen langer in beweging blijven. 
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1.6 Leeswijzer  
In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) wordt de methode besproken. Hierin wordt uitgelegd op 

welke manier het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de 

resultaten van het onderzoek genoteerd. In de discussie (hoofdstuk 4) worden deze resultaten 

besproken en als laatste hoofdstuk is een conclusie geschreven en zijn aansluitend aanbevelingen 

opgesteld (hoofdstuk 5).  
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Hoofdstuk 2: Materiaal en Methode 
In dit hoofdstuk wordt de gebruikte onderzoeksmethode uitgelegd en aangegeven welke materialen 

gebruikt zijn waar aan de orde. De opgestelde materiaal en methode is bedoeld om zo met de 

resultaten de hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden. 

De hoofdvraag is als volgt: “Welke bijdrage levert het samen sporten met een hond aan de bereidheid 

van Nederlandse kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, met in het bijzonder kinderen met 

overgewicht, om te sporten?” Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden wordt er gebruik 

gemaakt van de volgende deelvragen: 

1. “Welk effect heeft het samenwerken met een hond tijdens het sporten in het algemeen op 

het gedrag van kinderen van 10 tot 14 jaar oud, in het bijzonder van kinderen met 

overgewicht.” 

2. “Welk effect heeft het samenwerken met een hond tijdens het sporten op de bereidheid om 

in beweging te komen bij kinderen van 10 tot 14 jaar oud, in het bijzonder bij kinderen met 

overgewicht.” 

3. “Welk effect heeft het samenwerken met een hond tijdens het sporten op de bereidheid om 

in beweging te blijven bij kinderen van 10 tot 14 jaar oud, in het bijzonder bij kinderen met 

overgewicht.” 

2.1 Doelgroep 
De doelgroep van dit onderzoek bestond uit kinderen met een leeftijd van 10 tot 14 jaar. Kinderen 

onder de 10 werden te jong geacht om te kunnen gaan sporten met een grote hond. Kinderen boven 

de 14 werden te oud geschat om nog onder de categorie “kinderen” te kunnen vallen; deze vallen 

namelijk in de categorie “adolescenten” (15-20 jaar oud).  

2.2 Onderzoekspopulatie 
De onderzoekspopulatie van deze pilotstudie die meedeed aan het onderzoek bestond uit een groep 

kinderen (n = 10) uit de brugklas (12 tot 13 Jaar) die op 29 juni mee sportte tijdens de sportles op de 

middelbare school én uit een groep kinderen uit groep 6 (10-11 jaar) (n = 25) die op 8 juli mee 

sportte tijdens de sportles op school. 

Vanwege privacyregels is het niet mogelijk om van tevoren lengte- en gewichtsgegevens van de 

kinderen te verkrijgen. Zelf meten in de pilotsessies is niet haalbaar om meerdere redenen. Op de 

testdag zelf werd er een cirkel om de nummers van kinderen gezet die overgewicht leken te hebben. 

In het maken van de tabellen werden deze nummers met geel gemarkeerd (bijlage II). Dit werd op 

het oog beoordeeld. Dit maakte mogelijk om de resultaten van deze kinderen (met vermoed 

overgewicht) apart te analyseren.  

De ouders van de participanten werden vooraf op de hoogte gesteld over het meedoen aan het 

onderzoek. Hierbij werd er door het bedrijf CoHond een brief opgesteld met daarin uitleg wat de 

sportles inhield (bijlage I). In deze brief werd ook aan de ouders toestemming gevraagd om hun kind 

te laten sporten met een hond. De brief werd door de docent van de klas overhandigd aan de 

ouders.  

 

 



     

13 
 

2.3 Datum en locatie 
Het onderzoek vond plaats op twee data:  

- De eerste testsessie vond plaats op 29 Juni 2021, tijdens de sportles op school van 11:00 tot 

12:30. De locatie van het onderzoek was bij het Wellantcollege te Alphen aan den Rijn  

- De tweede testlocatie was op 8 juli 2021, tijdens de reguliere lessen op school van 11:00 tot 

14:00. De locatie van het onderzoek was bij de Rehobothschool te Katwijk aan zee. 

2.4 De testsessies 
Bij beide testlocaties werden de eerste en de tweede testsessie op dezelfde dag gehouden. Dit 

omdat de scholen waarbij getest werd op één dag tijd hadden voor de testsessies van ieder 45 

minuten. Deze vonden direct achter elkaar plaats. Bij de tweede testlocatie ging dit om twee 

testsessies van anderhalf uur i.v.m. de grootte van de groep. Tijdens de eerste testsessie werd er 

geen hond gebruikt, dit was de referentiemeting. Tijdens de tweede testsessie werd er wel een hond 

ingezet. 

Op de testdagen werden er nummers op de T-shirts van de leerlingen geplakt zodat de juiste 

gegevens bij de juiste persoon konden worden genoteerd, terwijl de kinderen anoniem bleven voor 

de onderzoeker.  

Er waren drie sportoefeningen bedacht om de deelvragen, en daarbij ook de hoofdvraag, te kunnen 

beantwoorden. Deze waren iets aangepast in de tweede testsessie om deze met een hond te 

kunnen uitvoeren. De sportoefeningen zijn in 2.4.2 uitgewerkt. De twee testsessies duurde beide 45 

minuten. Per sportoefening werd er een tijd van 10 minuten aangehouden. Zo bleef er vooraf 15 

minuten over voor uitleg en een opwarming.  

De kinderen kregen vooraf een uitleg over het sporten. Er werd aan de kinderen verteld dat er 

onderzoek werd gedaan naar nieuwe sportoefeningen voor CoHond. Om dit te testen werd er 

daarom eerst “gewoon” gesport om het verschil te kunnen meten. Dit werd genoemd zodat de 

kinderen dachten een nieuw product te mogen testen voordat het “op de markt komt”. Hiervoor 

was gekozen zodat de kinderen geen ander gedrag gingen vertonen als er bekend was dat er verschil 

in gedrag gemeten ging worden. In werkelijkheid werd er naar het gedrag van de kinderen gekeken. 

De ouders wisten wel wat er zou gaan gebeuren. 

Bij de tweede testlocatie werd de groep van 25 kinderen gesplitst in een groep van 12 en een groep 

van 13 kinderen. Alle kinderen waren wel continu aanwezig tijdens de testsessies en werden per 

groep afgewisseld, terwijl de andere groep langs de kant wachtte, tijdens het uitvoeren van de 

sportoefeningen. Dit werd gedaan omdat het voor de onderzoeker onmogelijk was om 25 kinderen 

tegelijk in de gaten te houden. Er was een ochtend- en een middagprogramma (van 11:00-12:15 

zonder hond en van 12:45- 14:00 met hond) zodat beide groepen tijd hadden voor het volgen van de 

twee testsessies. Verder verliepen de testsessies op dezelfde wijze zoals hierboven is beschreven.  

2.4.1 De ethogrammen 
Tijdens de sportles waren er naast de gedragsobservator/onderzoeker ook twee coaches van de 

organisatie CoHond aanwezig. Deze organisatie verzorgde de sportles en zorgde voor geschikte 

honden om mee te gaan sporten. Beide coaches hielden zich bezig met het geven van de sportles 

tijdens de eerste testsessie en het begeleiden van de hond en kinderen tijdens de tweede testsessie. 

De hond was bij de eerste testsessie nog niet aanwezig.  

Door de onderzoeker werden tijdens de sportlessen gedragsobservaties uitgevoerd met 

gebruikmaking van deze gedragsethogrammen (bijlagen III-IV-V). Een ethogram is een lijst van 
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objectieve gedragingen die specifiek voor een onderzoek wordt opgesteld. Het ethogram omschrijft 

een actie, geen functie. Op deze gedragsethogrammen stonden alle nummers van de kinderen. De 

gedragingen in het ethogram werden per deelvraag (respectievelijk 1, 2 en 3) opgesteld, maar waren 

hetzelfde bij beide observatiesessies (zonder en met hond) zodat de gegevens één op één met elkaar 

konden worden vergeleken.  

2.4.2 Achtergrondinformatie: Registratiemethoden in een ethogram:  
Er zijn 4 manieren om gedrag te meten: het meten van latentietijd, frequentie, duur of intensiteit 

van vertoond gedrag (afbeelding 2.1). 

 
Afbeelding 2.1 4 manieren om gedrag te meten (Bos, 2017) 

Een ethogram wordt in een onderzoek opgesteld om alle activiteiten die een dier/mens uitvoert te 

kunnen observeren en te registreren. Om deze gedragingen correct te registreren, moet een 

registratiemethode van de gedragingen worden gebruikt. Er zijn verschillende 

registratiemethoden/sampling rules die kunnen worden gebruikt bij het observeren van gedrag. 

Sampling rules beschrijven een manier van kijken naar gedrag. De verschillende soorten methoden 

staan hieronder in afbeelding 2.2. 

 

Afbeelding 2.2 Soorten registratiemethoden/sampling rules bij gedragsonderzoek (Bos, 2017) 

Vervolgens is er een opnamemethode/recording rule nodig. Een recording rule is een manier van 

vastleggen van gedrag. Hier zijn drie verschillende recording rules. Bij Continuous wordt het gedrag 

continu geobserveerd. Instantaneous sampling is een methode die “on the beep” werkt. Er wordt 

dus op vaste momenten gekeken wat op dat moment het gedrag is. Als laatste is er One-zero 

sampling. Hierbij wordt er gekeken of er tussen bepaalde momenten (tussen 00 en 30 seconden 

bijvoorbeeld) het gedrag wel of niet voorkomt. De verschillende recording rules staan hieronder in 

afbeelding 2.3. 
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Afbeelding 2.3 Verschillende opnamemethoden/recording rules bij gedragsonderzoek (Bos, 2017) 

2.4.3 Methode - De ethogrammen werden in dit onderzoek op de volgende wijze ingevuld: 

• De ethogrammen werden over de gehele tijd van de oefening (10 minuten per oefening) 

ingevuld. Dit betekent dat het gedrag werd gemeten op basis van frequentie (zie afbeelding 

2.1). Hiervoor was gekozen omdat er hiermee het meeste gedrag werd gezien. In 

geselecteerde tijdsvakken bijvoorbeeld was er een kans dat er gedrag wordt gemist. 

De ethogrammen werden per oefening (bijlage III-V) op papier gedrukt en met pen ingevuld. 

De onderzoeker zat langs de kant op de bank en observeerde de hele groep. De onderzoeker 

was zichtbaar voor de kinderen. Op alle kinderen werd continu gelet en zodra er gedrag 

zichtbaar was wat op de ethogrammen stond werd er achter hun bijbehorende nummer 

geturfd. Dezelfde manier van observeren en registreren werd gedurende beide sessies 

aangehouden. 

• De registratiemethode/Sampling rule was Behavioural sampling (afbeelding 2.2). Bij 

behavioural sampling worden er vooraf gedragingen gekozen en genoteerd hoe vaak dit 

specifieke gedrag voorkomt en bij welke individuen (Bos, 2017). Dat werd in dit onderzoek 

gedaan met behulp van turven achter de bijbehorende nummers van de kinderen. Hiervoor 

was gekozen zodat niet elk gedrag wat elk kind liet zien genoteerd hoefde te worden maar 

er echt specifiek op de gedragingen gelet kon worden die bij het onderzoek hoorden. In dit 

onderzoek observeerde de onderzoeker per sportoefening het gedrag van de groep. Eén 

sportoefening duurde ongeveer 10 minuten. Dit werd bijgehouden middels de bij de 

oefening horende ethogrammen (bijlagen III-V).  

• De opnamemethode/Recording rule = Continuous recording (afbeelding 2.3). Deze 

opnamemethode houdt continu de frequenties van het vooraf gekozen gedrag bij. Het 

houdt in dat de doelgroep constant geobserveerd wordt en dat al het gedrag dat deze laat 

zien wordt opgeschreven. Hiervoor was gekozen zodat er geen gedrag gemist kon worden. 

In een andere methode was er kans dat als er op een individu werd gelet dat dan een ander 
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individu relevant gedrag vertoonde maar dit niet geregistreerd kon worden. Dit was de 

reden dat er gekozen was voor deze opnamemethode. 

Gedragingen 
Om de drie deelvragen te kunnen beantwoorden waren er voor de vragen verschillende gedragingen 

opgesteld. Deze stonden in de ethogrammen (Bijlage III-IV-V). Hierin is keuze gemaakt in gedrag dat 

mogelijk zichtbaar kan zijn tijdens het sporten zowel op gebied van het bewegen als op gebied van 

emotie (zoals plezier, lachen of huilen). Het is erg breed gehouden omdat het van tevoren nog 

onduidelijk was welk gedrag voor zou gaan komen. Vervolgens zijn de gedragingen gesorteerd per 

deelvraag. Dit is gedaan op basis van of het gedrag te maken heeft met het gedrag in het algemeen, 

met het in beweging komen of met het in beweging blijven.  

In de ethogrammen werd bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen gedragingen van plezier: 

(glim)lachen, actief/enthousiast meedoen, opletten. Maar bijvoorbeeld ook gedragingen van 

verveling/onplezierigheid/onzekerheid zoals: niet opletten, klieren, aan de kant gaan zitten, niet 

meer mee willen doen.  

Gedragingen van de eerste deelvraag: “Welk effect heeft het samenwerken met een hond tijdens het 

sporten in het algemeen op het gedrag van kinderen van 10 tot 14 jaar oud, in het bijzonder van 

kinderen met overgewicht.” waren als volgt (tabel 2.1). Hieruit is een ethogram gemaakt ter 

beantwoording van deelvraag één (Bijlage III). 

Tabel 2.1 Gedragingen kinderen deelvraag één 

Handeling Beschrijving 

Armen over elkaar heen Het kind staat en doet zijn of haar armen 
over elkaar heen 

Erdoorheen praten Kind praat door de sportdocent heen 

Frustratie Het kind is zichtbaar gefrustreerd en kan 
zich niet kalm houden 

Huilen Het kind is aan het huilen 

Rustig Het kind kan rustig aan de oefening bezig en 
blijft kalm ook wanneer iets niet lukt. 

Hardop klagen Het kind is hardop aan het klagen/of maakt 
klaaggeluiden (puffen, zuchten, met de ogen 
draaien) over het sporten niet leuk vinden 

Klieren met elkaar Kinderen klieren met elkaar (vervelend 
doen). De kinderen trekken aan elkaar of 
vermaken zich door samen andere 
activiteiten te bedenken 

Klieren Een kind houdt zich niet aan de regels en is 
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vervelend aan het doen. Het kind gaat een 
andere activiteit doen.  

Afgeleid Het kind heeft de aandacht niet bij het 
sporten of de uitleg 

Lachen Een kind lacht duidelijk met ontblote tanden  

Plezier Het kind toont enthousiasme en doet 
vrijwillig mee met het sporten.  

Aandacht bij het sporten Het kind let goed op bij het sporten.  

Aandacht bij de uitleg Het kind let goed op bij de uitleg.  

Schreeuwen Het kind schreeuwt of is luidruchtig 

Samenwerken De kinderen werken samen om de 
sportoefening goed te kunnen laten 
verlopen 

Geen samenwerking Er is onenigheid of er is geen goede 
communicatie waardoor er geen goede 
samenwerking is 

Struikelen Tijdens het rennen struikelen 

 

Gedragingen van de tweede deelvraag: “Welk effect heeft het samenwerken met een hond tijdens 

het sporten op de bereidheid om in beweging te komen bij kinderen van 10 tot 14 jaar oud, in het 

bijzonder bij kinderen met overgewicht.” waren als volgt (tabel 2.2). Hieruit is een ethogram gemaakt 

ter beantwoording van deelvraag twee (Bijlage IV). 

Tabel 2.2 Gedragingen kinderen deelvraag twee 

Handeling Beschrijving 

Langs de kant zitten Het kind gaat langs de kant zitten vooraf aan 
het sporten 

Weglopen Het kind loopt weg vooraf aan het sporten 

Achteraan staan Het kind gaat achteraan in de rij staan of 
probeert zo ver mogelijk achteraan te gaan 
staan 
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Vooraan staan Het kind gaat vooraan in de rij staan of 
probeert zo ver mogelijk vooraan te staan. 

Voordringen Het kind probeert voor te dringen in de rij. 

Klieren in de rij Het kind kliert terwijl het wacht op zijn of 
haar beurt of doet vervelend 

Wachten op de beurt Het kind wacht geduldig op zijn of haar 
beurt 

Enthousiast in de rij Het kind is erg enthousiast/kan niet wachten 
tot hij of zij aan de beurt is 

 

Gedragingen van deelvraag drie: “Welk effect heeft het samenwerken met een hond tijdens het 

sporten op de bereidheid om in beweging te blijven bij kinderen van 10 tot 14 jaar oud, in het 

bijzonder bij kinderen met overgewicht.” waren als volgt (tabel 2.3). Hieruit is een ethogram gemaakt 

ter beantwoording van deelvraag drie (Bijlage V). 

Tabel 2.3 Gedragingen kinderen deelvraag drie 

Handeling Beschrijving 

Gaan zitten tijdens het sporten Het kind gaat langs de kant zitten en doet 
niet meer mee met het sporten 

Weglopen tijdens het sporten Het kind loopt weg van het sporten en doet 
niet meer mee 

Hervatten Het kind hervat het sporten nadat hij/zij was 
gestopt met het sporten 

Moeite hebben met de oefening Het kind heeft moeite met de oefening en 
uit dit hardop door bijvoorbeeld te klagen 
dat het te zwaar wordt, te lang duurt of 
door te gaan puffen. 

Vertragen Het kind vertraagt tijdens het rennen. 
Noteer ook na hoeveel seconden! 

Stil staan Het kind gaat stil staan tijdens het rennen 

Versnellen Het kind versnelt zijn of haar pas tijdens het 
rennen. Dit telt niet als er vanuit stilstand 
begonnen wordt met rennen. Noteer ook na 
hoeveel seconden! 
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Bij de gedragingen “Vertragen” en “Versnellen” wordt ook met behulp van de timerfunctie op de 

iPhone bijgehouden na hoeveel seconden er vertraagd of versneld werd. Dit werd gedaan door de 

observator. De timer werd gestart aan de start van het rennen van een individueel kind 

(sportoefening 1). Na ieder kind werd de timer opnieuw aangezet voor de beurt van het volgende 

kind. Het timen gold alleen voor sportoefening 1 en 2 omdat er in sportoefening 3 geen sprake is van 

rennen. 

2.4.2 De testsessies 
Voor de testsessies was er tijd voor twee keer 45 minuten. De drie sportoefeningen duurden in 

totaal 30 minuten per testsessie. Bij de eerste testsessie was er vooraf 15 minuten warming up. Bij 

de tweede testsessie was er vooraf 15 minuten een warming up voor en met de hond en uitleg voor 

de kinderen hoe de kinderen met een hond om moesten gaan. Er is in twee groepen getest op twee 

verschillende dagen. Het programma was opgesteld op basis van sportoefeningen die regelmatig 

door de kinderen werden uitgevoerd in de reguliere sportlessen. Doordat de kinderen bekend waren 

met de oefeningen in het programma kon er gefocust worden op de toevoegde waarde van de 

honden. 

Warming up voor de kinderen 
De eerste testsessie werd ingeleid met een warming up. Dit werd gedaan zodat de kinderen goed 

warm zijn voordat de kinderen intensief moesten gaan rennen. De warming up hield in: rek- en 

strekoefeningen, Jumping jacks, en joggen. De warming up had verder geen invloed op het 

onderzoek en had alleen als doel de spieren warm te maken voordat er gesport kon worden. 

Warming up voor en met de hond 
Na de eerste testsessie werd aan de start van de tweede testsessie de hond erbij gehaald. Er volgde 

een uitleg over het sporten met een hond: 

- “Hoe onrustiger de situatie wordt hoe onrustiger het wordt voor de hond. De hond kan dus 

worden geholpen als iedereen geconcentreerd bezig is en zich rustig houdt.”  

- “Als het voor de hond toch te druk wordt kan de hond worden geholpen door rustig rechtop 

te gaan staan, jezelf groot te maken en even diep ademhalen. Doordat de persoon zelf tot 

rust komt, komt ook de hond tot rust.” 

- “Contact houden met de hond is erg belangrijk. Het is niet de bedoeling dat er aan de hond 

getrokken wordt of dat de hond wordt meegesleurd. Door stemgebruik kan de aandacht van 

de hond vastgehouden worden en blijft het voor de hond leuk. “ 

Na de uitleg was het tijd om de hond op te warmen. De hond moest namelijk even in het ritme van 

werken komen. Dit werd gedaan door in een kring te gaan staan en om de beurt de hond te roepen 

en te laten zitten. Hierna kreeg de hond een beloning. Iedereen roept de hond één keer. Tijdens het 

testen op de Rehobothschool werd de testgroep in twee subgroepen gesplitst i.v.m. de grote 

hoeveelheid kinderen (kind nummer 11 tot 22 en 23 tot 35). Bij de warming-ups werd er daarom 

gebruik gemaakt van twee honden (één per subgroep), anders was het fysiek te zwaar voor één 

hond. De subgroepen wisselden elkaar af maar bleven allemaal op het plein aanwezig. 

Sportoefening 1, testsessie 1: 
Tijdens de eerste sportoefening werd er een estafette gehouden. De groep kinderen ging in twee 

gelijke groepen op een rijtje achter elkaar staan langs één kant van het plein. De voorste twee 

personen kregen een staafje in de hand en gingen rennen naar de andere kant van het plein. Daarna 
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renden deze personen weer terug en gaven het staafje door aan de volgende persoon. Het was een 

wedstrijd waarbij de groep die als eerste klaar was won. 

Sportoefening 1, testsessie 2:  
Tijdens de eerste sportoefening ging de groep kinderen in twee gelijke groepen op een rijtje achter 

elkaar staan langs de ene kant van het plein. De voorste personen kregen de riem van de hond in de 

hand en gingen rennen naar de andere kant van het plein samen met de hond. De hond moest 

hierbij niet worden meegesleurd maar geënthousiasmeerd worden om mee te komen. Daarna rende 

deze persoon weer terug en gaf de riem van de hond door aan de volgende persoon. Het was een 

wedstrijd waarbij de groep met de beste tijd, ofwel de kortste tijd, won 

Sportoefening 2, testsessie 1: 
Bij de tweede oefening gingen alle kinderen naast elkaar op een rij staan. De bedoeling was dat ze 

een sprintje gingen trekken naar de overkant van het plein. Dit moesten ze zo snel mogelijk 

proberen te doen. De kinderen raceten hierbij tegen elkaar. De persoon die als eerste aan de 

overkant was won. Er waren drie pogingen.  

Sportoefening 2, testsessie 2: 
Bij de tweede oefening gingen alle kinderen naast elkaar op een rij staan. De bedoeling was dat ze 

een sprintje gingen trekken naar de overkant van het plein. Deze keer moesten de kinderen echter 

racen tegen de hond.  

Vooraf werd de hond van één kant van het plein naar de andere kant geroepen om te laten zien hoe 

snel de hond was. Vervolgens moest er gezamenlijk als groep overlegd worden over een startpunt 

van de hond en een startpunt van de groep waarop de kinderen dachten dat iedereen kon winnen 

van de hond (bijvoorbeeld dat de hond aan het begin stond en de kinderen halverwege waardoor er 

een voorsprong was van de helft). Daarna gingen de kinderen rennen en probeerde de kinderen te 

winnen van de hond.  

Er waren drie pogingen. De pogingen konden zowel gebruikt worden om het makkelijker te maken 

als de afstand toch te moeilijk was, als om de poging moeilijker te maken als deze te makkelijk was. 

Sportoefening 3, testsessie 1: 
Bij de laatste oefening werd de groep in tweeën gedeeld. Dan gingen van elke groep alle kinderen, 

behalve één iemand, een plankhouding aannemen. Dit éne kind ging dan vervolgens over de benen 

van de andere kinderen heen springen. Voordat het springende kind bij de laatste liggende persoon 

was moet het kind dat vooraan in plankhouding lag snel naar achteren zijn gerend en erachter weer 

gaan planken zodat het springende kind aan één stuk door kon blijven springen. De afstand die 

afgelegd moest werd uitgestippeld in een vierkant met 4 pionnen. Bij elke pion wisselde het 

springende kind en was de eerstvolgende in de rij aan de beurt om te springen en sloot het vorige 

kind achteraan aan. Bij de laatste pion waren alle kinderen aan de beurt geweest en was de oefening 

klaar. 

Sportoefening 3, testsessie 2: 
Bij de laatste oefening werd de groep in tweeën gedeeld. De groepen waren om de beurt aan de 

beurt. De eerste groep kreeg de hond om de oefening mee uit te voeren. Alle kinderen behalve één 

iemand namen een plankhouding aan. Één iemand had de hond vast en liet de hond over de 

kinderen heen springen (afbeelding 2.2). Voordat de hond bij de laatste persoon was moest het kind 

dat vooraan stond snel naar achteraan zijn gerend en erachter weer gaan planken zodat de hond aan 

één stuk door kon blijven springen. De afstand die afgelegd moest worden werd uitgestippeld met 4 



     

21 
 

pionnen in een vierkant. Bij elke pion wisselde het kind met de hond en was de eerstvolgende in de 

rij aan de beurt en nam de hond over. Daarna sloot het vorige kind achteraan aan. Bij de laatste pion 

waren alle kinderen aan de beurt geweest en was de oefening klaar. Dan was de andere groep aan 

de beurt en ging de groep op dezelfde wijze de opdracht uitvoeren.  

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.4 Planken met de hond 

Voor de sportoefeningen waren er ethogrammen opgesteld om het gedrag van de kinderen bij te 

houden (bijlage III-V).  Bij “Testsessie” werd genoteerd om welke testsessie het ging (1= zonder 

hond, 2= met hond). Bij “Sportoefening” werd genoteerd om welke sportoefening het ging, 

respectievelijk 1,2 of 3. Deze werden door één observator ingevuld. De ethogrammen waren per 

sportoefening en per testgroep hetzelfde.  

2.5 Het interview met de docent 
Na het uitvoeren van de twee sportlessen werd er mondeling een interview met de docenten van 

beide scholen gehouden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen over de resultaten van sporten 

met een hond. Het interviewschema is uitgewerkt in bijlage VI.  

Dit interview was een semigestructureerd interview. Dit betekende dat er gebruik werd gemaakt van 

een vooropgesteld interviewschema met topics en subtopics (bijlage VI) en dat er van tevoren 

vragen waren opgesteld (bijlage VII). Dit betekende ook dat er ruimte was voor doorvragen of extra 

onderwerpen als deze aan bod zouden komen. 

Het interview werd opgenomen met een iPhone 12 met de dictafoon app en verbatim in Microsoft 

Word uitgeschreven. De uitgeschreven interviews werden dan vervolgens in een bijlage gezet 

(Bijlage VIII). 

Het doel van het interview was om erachter te komen wat de betreffende docent vond van de 
gegeven les in het kader van het onderzoek “Samen sporten met een hond”. 

Alle gegevens van deze evaluatie zijn anoniem verwerkt en geanalyseerd in het rapport. De 
aantekeningen en eventuele geluidsopnames (alleen met mondelinge toestemming) worden een 
jaar bewaard en daarna vernietigd. 

Het interview zou 15 minuten duren, maar kon naar wens uitlopen.  
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2.6 Analyse 
De ingevulde ethogrammen van de sportoefeningen met en zonder hond werden met elkaar 

vergeleken en verwerkt met behulp van Excel. Hierin zijn alle gegevens verzameld, waarmee 

vervolgens diagrammen en tabellen zijn gemaakt (Hoofdstuk 3: Resultaten).  

Bij sportoefening 1 en 2 was in het bijbehorende ethogram de tijd (in seconden) bijgehouden bij het 

gedrag “Versnellen” of “Vertragen”. Hier werd een gemiddelde berekend van kinderen die het 

gedrag “Vertraging” toonde en van kinderen die “Versnelling” toonde. 

De resultaten van deelvraag 3 werden hierdoor opgedeeld in twee tabellen en diagrammen tijdens 

de verwerking in verband met dat een deel van de data in tijd (in seconden) was gemeten en een 

ander deel van de data in aantal keer was gemeten. 

Op basis van de informatie uit de interviews werd een tabel opgesteld om de beide interviews te 

kunnen vergelijken.  

In het hiernavolgende hoofdstuk worden alle verzamelde gegevens beschreven en de daaruit 

volgende resultaten weergegeven.   
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Hoofdstuk 3: Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten getoond die zijn gekomen uit het onderzoek. De resultaten 

van beide groepen (groep 1 en 2) en van testsessie 1 (de testsessie waarbij geen hond aanwezig was) 

en testsessie 2 (de testsessie waarbij de kinderen sporten met honden) zijn los van elkaar per 

deelvraag getoond. Dit houdt de resultaten overzichtelijk en zo kunnen de figuren met elkaar 

vergeleken worden zodat in één oogopslag te zien is wat het verschil is van sporten zonder en 

sporten met hond. 

3.1 Procedure  
Het onderzoek is uitgevoerd op twee scholen: het Wellantcollege te Alphen aan den Rijn en de 

Rehobothschool te Katwijk aan zee. Het onderzoek is op beide dagen op exact dezelfde wijze 

uitgevoerd. Er heeft eerst een controlesessie plaatsgevonden zonder hond. Na een pauze van 30 

minuten is een tweede sessie uitgevoerd samen met een hond.  

De scores per individueel kind zijn te lezen in de bijlagen (Bijlage II). 

3.2 Onderzoekspopulatie 
De resultaten van de onderzoekspopulatie staan in deze paragraaf uitgewerkt. 

Dit onderzoek is uitgevoerd op 35 kinderen van twee scholen. Bij het Wellantcollege ging het om 

tien kinderen van 12 tot 13 jaar (n=10). Bij de Rehobothschool ging het om totaal 25 kinderen van 10 

tot 11 jaar (n=25).  

De kinderen met nummer 21, 23, 27 en 28 (allen in testgroep 2) hadden op het oog vermoedelijk 

overgewicht/obesitas. Dit was beoordeeld op morfologie (denk aan: rond gezicht, dubbele kin, een 

ronde lichaamsbouw en een (ver) vooruitstekende buik). 

3.2.2 Toestemming ouders 
Alle ouders van groep 1 (n=10) gingen akkoord met het onderzoek. Bijna alle ouders van de kinderen 

uit groep2 (n=25) gingen akkoord met het onderzoek. De ouders van kind nummer 27 gingen alleen 

akkoord met het sporten zonder hond in verband met een hondenallergie. 

3.2.3 Missing values  
In groep 2 (n=25) zaten een aantal kinderen die niet volledig mee konden doen aan beide 

testsessies. Voor deze kinderen zijn in de desbetreffende testsessie(s) geen gegevens verzameld.  

Dit waren:  

- Kind nummer 11 had een angst voor honden waardoor hij bij sportoefening 2 tijdens de 

testsessie met hond de eerste ronde niet meedeed. Bij ronde 2 en 3 durfde hij zich wel aan 

te sluiten. 

- Kind nummer 15 had een val tijdens de eerste testsessie (zonder hond) bij de eerste 

sportoefening en sportte daarna niet meer mee tijdens de eerste testsessie. Bij de testsessie 

met hond (testsessie 2) sloot hij zich, ondanks de pijn, weer aan bij de groep.  

- Kind nummer 17 gaf voorafgaand aan de testsessies zelf aan een angst te hebben voor 

honden en sportte daarom niet mee tijdens de testsessies met hond (testsessie 2).  

- Kind nummer 27 mag vanwege een hondenallergie niet meesporten van zijn ouders tijdens 

de tweede testsessie van alle sportoefeningen (met een hond uitgevoerd), en is dus niet 

zichtbaar in de resultaten van de tweede testsessies (de testsessie met hond). Echter, toen 

participant 27 zag dat bij sportoefening 2 er geen contact is tussen kind en hond wilde 27 
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graag meedoen en sloot 27 bij alleen sportoefening 2 aan bij de rest van de groep. De 

gegevens zijn meegenomen in de oefeningen waarbij 27 heeft deelgenomen. 

Op de Rehobothschool was het niet mogelijk om de 25 kinderen te verdelen in twee gelijke groepen 

en deze volledig apart van elkaar te analyseren. De groep is wel in tweeën gedeeld maar waren in 

dezelfde ruimte aanwezig. Hierdoor worden deze 25 kinderen als één groep behandelt in de 

resultaten.  

3.3 Deelvraag 1  
De eerste deelvraag: “Welk effect heeft het samenwerken met een hond tijdens het sporten in het 

algemeen op het gedrag van kinderen van 10 tot 14 jaar oud, in het bijzonder van kinderen met 

overgewicht” kan beantwoord worden met de resultaten van het ethogram uit bijlage III tijdens de 

eerste en tweede testsessie bij groep 1 (n=10) en groep 2 (n=25) tijdens sportoefening 1 (afbeelding 

3.1), 2 en 3). Deze twee kunnen met de volgende figuren (figuur 3.1 en 3.2) met elkaar worden 

vergeleken.  

 

Afbeelding 3.1 Illustratie van de estafette met de hond op de Rehobothschool te Katwijk aan zee 

De verschillende geobserveerde gedragingen (X-as) zijn uitgezet in figuur 3.1 tegenover de kwantiteit 

van het vertonen van de gedragingen (Y-as).  De resultaten van de testsessie zonder hond zijn per 

uitgevoerde sportoefening en groep weergegeven. 

De verschillende geobserveerde gedragingen (X-as) zijn uitgezet in figuur 3.2 tegenover de kwantiteit 

van het vertonen van de gedragingen (Y-as).  De resultaten van de testsessie met hond zijn per 

uitgevoerde sportoefening en groep weergegeven. 

Te zien is dat de gedragingen “Hardop klagen” en “Armen over elkaar” het meeste zijn voorgekomen 

bij de sportoefeningen in de testsessie zonder hond. Tijdens de sportoefeningen met hond zijn de 

twee gedragingen “Lachen” en “Plezier” het meeste voorgekomen. 
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Deelvraag 2 - Zonder hond

Sportoefening 1: Groep 1 zonder hond Sportoefening 1: Groep 2 zonder hond Sportoefening 2: Groep 1 zonder hond

Sportoefening 2: Groep 2 zonder hond Sportoefening 3: Groep 1 zonder hond Sportoefening 3: Groep 2 zonder hond

3.4 Deelvraag 2 
De tweede deelvraag “Welk effect heeft het samenwerken met een hond tijdens het sporten op de 

bereidheid om in beweging te komen bij kinderen van 10 tot 14 jaar oud, in het bijzonder bij kinderen 

met overgewicht” kan worden beantwoord met de resultaten van het ethogram uit bijlage IV tijdens 

de eerste en tweede testsessie. Deze twee testsessies van groep 1 (n=10) en groep 2 (n=25) kunnen 

met behulp van de twee onderstaande figuren (figuur 3.3 en 3.4) met elkaar worden vergeleken. 

De verschillende geobserveerde gedragingen (X-as) zijn uitgezet in figuur 3.3 tegenover de kwantiteit 

van het vertonen van de gedragingen (Y-as).  De resultaten van de testsessie zonder hond zijn per 

uitgevoerde sportoefening en groep weergegeven. 

De verschillende geobserveerde gedragingen (X-as) zijn uitgezet in figuur 3.4 tegenover de kwantiteit 

van het vertonen van de gedragingen (Y-as).  De resultaten van de testsessie met hond zijn per 

uitgevoerde sportoefening en groep weergegeven. 

In de figuren (3.3 en 3.4) is te zien dat tijdens de testsessie zonder hond de gedragingen “Klieren in 

de rij” en “Vooraan staan” het meeste zijn voorgekomen. Tijdens de sportoefeningen met hond zijn 

de twee gedragingen “Enthousiast in de rij”, die het minste voorkwam tijdens de testsessie zonder 

hond, en “Wachten op de beurt” het meeste voorgekomen. 

Kinderen met overgewicht (respectievelijk kind nummer 21, 23, 27 en 28) gingen vaker achteraan 

staan en zonderden zich af van de groep in de testsessie zonder hond. In testsessie met hond was dit 

niet zichtbaar of gingen deze kinderen vooraan staan (bijlage II tabel 13 tot en met 24b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.3. Diagram met de resultaten van de metingen in de testsessie zonder hond in het kader van deelvraag 2. Per 

gedraging is aangegeven hoe vaak het gedrag is vertoond en door welke groep (groep 1 n=10 of groep 2 n=25) en tijdens 

welke sportoefening (sportoefening 1, 2 of 3) met op de Y-as het aantal keer dat het gedrag is gemeten en op de X-as de 

gedragingen. 
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Deelvraag 2 - Met hond

Sportoefening 1: Groep 1 met hond Sportoefening 1: Groep 2 met hond Sportoefening 2: Groep 1 met hond

Sportoefening 2: Groep 2 met hond Sportoefening 3: Groep 1 met hond Sportoefening 3: Groep 2 met hond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.4. Diagram met de resultaten van de metingen in de testsessie met hond in het kader van deelvraag 2. Per 

gedraging is aangegeven hoe vaak het gedrag is vertoond en door welke groep (groep 1 n=10 of groep 2 n=25) en tijdens 

welke sportoefening (sportoefening 1, 2 of 3) met op de Y-as het aantal keer dat het gedrag is gemeten en op de X-as de 

gedragingen. 

3.5 Deelvraag 3  
De deelvraag die met deze resultaten beantwoord moet worden is als volgt: “Welk effect heeft het 

samenwerken met een hond tijdens het sporten op de bereidheid om in beweging te blijven bij 

kinderen van 10 tot 14 jaar oud, in het bijzonder bij kinderen met overgewicht.”. In dit onderdeel 

worden de resultaten weergegeven die horen bij deze deelvraag beantwoord met de resultaten van 

het ethogram uit bijlage V tijdens de eerste en tweede testsessie. Deze twee testsessies van groep 1 

(n=10) en groep 2 (n=25) kunnen met behulp van de twee onderstaande figuren (figuur 3.5 en 3.6) 

met elkaar worden vergeleken. 

De verschillende geobserveerde gedragingen (X-as) zijn uitgezet in figuur 3.5 tegenover de kwantiteit 

van het vertonen van de gedragingen (Y-as).  De resultaten van de testsessie zonder hond zijn per 

uitgevoerde sportoefening en groep weergegeven. 

De verschillende geobserveerde gedragingen (X-as) zijn uitgezet in figuur 3.6 tegenover de kwantiteit 

van het vertonen van de gedragingen (Y-as).  De resultaten van de testsessie met hond zijn per 

uitgevoerde sportoefening en groep weergegeven. 

In de figuren (3.5 en 3.6) is te zien dat tijdens de testsessie zonder hond het gedrag “Vertraging” en 

het gedrag “Moeite hebben met de oefening” het meeste voorgekomen. Tijdens de sportoefeningen 

met hond is het gedrag “Versnelling” het meeste voorgekomen.  

Bij sportoefening 1 werd er zonder hond 3x (n=10) en 18x vertraagd (n=25). Hieronder vielen ook 

alle kinderen met vermoedelijk overgewicht (uit groep 2 n=25). In de sportoefening (sportoefening 
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Deelvraag 3 - Zonder hond

Sportoefening 1: Groep 1 zonder hond Sportoefening 1: Groep 2 zonder hond Sportoefening 2: Groep 1 zonder hond

Sportoefening 2: Groep 2 zonder hond Sportoefening 3: Groep 1 zonder hond Sportoefening 3: Groep 2 zonder hond

1) met hond was er 2x vertraagd (n=10) en 1x vertraagd (n=25), dit kind uit groep 2 had vermoedelijk 

overgewicht (n=25). (Bijlage II tabel 1.26,1.28,1.30 en 1.32).  

Bij sportoefening 2 werd er 4x (n=10) en 13x (n=25) vertraagd in het sporten zonder hond. Hieronder 

vielen ook alle kinderen met vermoedelijk overgewicht (groep 2 n=25). Tijdens het sporten met hond 

(testsessie 2) werd er tijdens de tweede sportoefening 0x (n=10) en 0x (n=25) vertraagd (Bijlage II 

tabel 34, 36, 38 en 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.5. Diagram met de resultaten van de metingen in de testsessie zonder hond in het kader van deelvraag 3. Per 

gedraging is aangegeven hoe vaak het gedrag is vertoond en door welke groep (groep 1 n=10 of groep 2 n=25) en tijdens 

welke sportoefening (sportoefening 1, 2 of 3) met op de Y-as het aantal keer dat het gedrag is gemeten en op de X-as de 

gedragingen. 
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Deelvraag 3 - Met hond

Sportoefening 1: Groep 1 met hond Sportoefening 1: Groep 2 met hond Sportoefening 2: Groep 1 met hond

Sportoefening 2: Groep 2 met hond Sportoefening 3: Groep 1 met hond Sportoefening 3: Groep 2 met hond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.6. Diagram met de resultaten van de metingen in de testsessie met hond in het kader van deelvraag 3. Per 

gedraging is aangegeven hoe vaak het gedrag is vertoond en door welke groep (groep 1 n=10 of groep 2 1n=25) en tijdens 

welke sportoefening (sportoefening 1, 2 of 3) met op de Y-as het aantal keer dat het gedrag is gemeten en op de X-as de 

gedragingen. 

Bij het observeren van gedrag in het kader van deelvraag 3 is er ook bijgehouden na hoeveel 

seconden een kind versnelde of vertraagde. Zo kon er goed worden gekeken wat voor effect het 

sporten met een hond had op de bereidheid om in beweging te blijven. De resultaten van deze twee 

testsessies kunnen voor het beantwoorden van deelvraag 3 met elkaar worden vergeleken. 

De verschillende geobserveerde acties (X-as) zijn uitgezet in figuur 3.7 tegenover de verstreken tijd 

in seconden (Y-as).  De resultaten van de testsessie zonder hond zijn per uitgevoerde sportoefening 

en groep weergegeven. 

De verschillende geobserveerde acties (X-as) zijn uitgezet in figuur 3.8 tegenover de verstreken tijd 

in seconden (Y-as).  De resultaten van de testsessie zonder hond zijn per uitgevoerde sportoefening 

en groep weergegeven. 

In de figuur (3.5) is te zien dat tijdens de testsessie zonder hond de gemiddelde vertraging bij beide 

sportoefeningen en testgroepen ongeveer rond de 4 seconden lag. Tijdens de sportoefeningen met 

hond (figuur 3.6) was “vertraging” alleen tijdens sportoefening 1 waargenomen met een gemiddelde 

van 9 seconden bij groep 1 en 8 seconden bij groep 2.  

De gemiddelde versnelling bleef bij sportoefening 1 ongeveer gelijk bij het sporten met en zonder 

hond (figuur 3.5 en figuur 3.6). Bij sportoefening 2 was de gemiddelde versnelling met hond bij 

groep 1 (n=10) versnellen na 1 seconde en bij groep 2 (n=20) na 0 seconden (dus gelijk vanaf de start 

steeds sneller). Bij het sporten zonder hond was dit na 3 seconden (n=10) en na 2 seconden (n=25).  
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Figuur 3.7. Diagram met de resultaten van de metingen in tijd (seconden) in de testsessie zonder hond in het kader van 

deelvraag 3. Per actie is aangegeven van welke groep (groep 1 n=10 of groep 2 n=25) en tijdens welke sportoefening 

(sportoefening 1 of 2) het gemiddelde is met op de Y-as de verstreken tijd in seconden en op de X-as de gedragingen. 

 

 

Figuur 3.8. Diagram met de resultaten van de metingen in tijd (seconden) in de testsessie met hond in het kader van 

deelvraag 3. Per actie is aangegeven van welke groep (groep 1 n=10 of groep 2 n=25) en tijdens welke sportoefening 

(sportoefening 1 of 2) het gemiddelde is met op de Y-as de verstreken tijd in seconden en op de X-as de gedragingen.  
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Vragen Docent groep 1 (n=10) Docent groep 2 (n=25)

Moeilijkheidsgraad ? Goed Goed

Sportoefeningen afgesteld op leeftijdsgroep ? Ja Ja

Logische opbouw in oefeningen ? Goed Goed

Keuze van sportoefeningen ? Goed Goed

Opvallend gedrag ? Ja Niks wat me erg verbaasde

Verschil in gedrag tussen eerste en tweede sessie ? Ja Ja

Specifiek voorval bij eerste testsessie ? Ja Geen specifiek voorval

Specifiek voorval bij tweede testsessie ? Ja Geen specifiek voorval

Verschil in dynamiek tussen kinderen bij de tweede t.o.v. eerste sessie? Ja Geen antwoord

Verschil in gedrag tussen kinderen in de tweede t.o.v. eerste sessie? Ja Ja

Verschil in concentratie in de tweede t.o.v. eerste sessie? Ja Ja

Verschil in motivatie in de tweede t.o.v. eerste sessie? Ja Ja

Verschil in de houding in de tweede t.o.v. eerste sessie? Ja Ja

Zorgt de hond voor verandering? Ja Ja

Op welke manier invloed op het sporten? Leuker voor de kinderen, meer plezier in het sporten. Gerichter bezig met sporten

Op welke manier invloed op het gedrag? Kinderen werden blijer en werden aardiger naar elkaar. Een goede, fijne en rustgevende invloed

Verbeterpunten? Nee Kleinere groepen kinderen en meer tijd 

Interviews

3.6 Interviews 
In het kader van het beantwoorden van de drie deelvragen zijn er interviews gehouden met de 

docenten van groep 1 (n=10) en groep 2 (n=25). De resultaten van het interview worden gebruikt ter 

ondersteuning van de gevonden resultaten in de vorige paragrafen ter beantwoording van deelvraag 

1, 2 en 3. 

3.6.1 Resultaten interviews 
De uitkomsten van de interviews zijn verwerkt in een tabel (zie tabel 3.1). Hierdoor kunnen de 

resultaten uit beide interviews eenvoudiger worden vergeleken.  

Tabel 3.1 Resultaten van de interviews van de docent van groep 1 (n=10) en groep 2 (n=25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Interview docent 1 (groep 1 n=10) 
Dit interview is uitgevoerd op 29 juni 2021. Het interview heeft plaats gevonden met de mentor van 

de brugklas (groep 1 n=10) op de middelbare school het Wellantcollege te Alphen aan den Rijn. Deze 

persoon is het gehele onderzoek aanwezig geweest bij de groep. Het interview is afgenomen door 

de observator en heeft 27 minuten geduurd.  

Het interview was een semigestructureerd interview (bijlage VI en VII) en is in verbatim 

uitgeschreven in bijlage VIII. 

Enkele quotes uit het interview: 

“Kind nummer 6 hield zich tijdens het sporten zonder hond afzijdig van de rest van de groep. Ze was 

bang het fout te doen dus wilde eigenlijk niet meedoen. Toen de hond erbij kwam heb ik geen angst 

meer gezien bij haar en ging ze met de rest van de klas blij meedoen. Dit gedrag heb ik bij haar nog 

niet eerder gezien.” 

 

“Ik merkte dat de kinderen veel blijer werden van de hond. Ze werden ook aardiger naar elkaar toe 

en gingen elkaar helpen. Tijdens de sportles zonder hond merkte ik nog wel eens op dat er onderling 

wat opmerkingen werden gemaakt naar elkaar (pesterijen) maar met de hond erbij was iedereen 

veel aardiger en positiever naar elkaar.” 
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“Tijdens de tweede sessie was het een stuk stiller. De kinderen waren rustiger en hadden meer de 

aandacht voor de coach van CoHond. Ze waren beter aan het opletten dan zonder hond. Zonder hond 

merkte ik dat veel kinderen afgeleid waren of niet aan het opletten waren op de coach.” 

 

“Ik merkte een verschil dat er zonder hond er veel geklaagd werd. Er werd mij ook meerdere malen 

gevraagd of het ook al klaar was of wanneer het zou eindigen. Toen de hond erbij kwam heb ik dit 

gedrag niet gezien en was het een veel gezelligere sfeer waarin iedereen plezier had. Ik zag meer blije 

kinderen en zag dat ze veel plezier hadden. In hun gedrag kon ik merken dat ze het veel leuker 

vonden dan sporten zonder hond.” 

 

3.6.3 Interview docent 2 (groep 2 n=25) 
Dit interview is uitgevoerd op 8 juli 2021. Het interview heeft plaats gevonden met de leraar van 

groep 6 (groep 2 n=25) op basisschool de Rehobothschool te Katwijk aan zee. Deze persoon is het 

gehele onderzoek aanwezig geweest bij de groep. Het interview is afgenomen door de observator en 

heeft 21 minuten geduurd.  

Het interview was een semigestructureerd interview (bijlage VI-VII) en is in verbatim uitgeschreven 

in bijlage VIII. 

Enkele quotes uit het interview: 

 

“Ik zag veel verschil in de klas in het gedrag het moment dat de hond erbij kwam. Er was meer 

aandacht voor de coach, het sporten en natuurlijk voor de hond. Doordat de interesse steeg was er 

dus ook meer aandacht voor dingen die ze wellicht normaal minder leuk vinden. Ik merkte dus echt 

dat ze veel geconcentreerder te werk gingen, ze waren echt gericht op de hond.”  

 

“Ik merkte een verschil in de motivatie. Die steeg echt enorm met hond erbij. Ze wilden ineens alles 

doen voor en met de hond terwijl ze daarvoor soms erg lastig te motiveren waren. Hierdoor waren ze 

meer gedreven, de hond werd een motivator voor hen en gaf ze meer energie.”  

 

“Het zorgde voor rust in de groep en dat de kinderen gerichter bezig waren met de sport. Ook waren 

er met hond geen kinderen meer gevallen omdat ze denk ik veel bewuster bezig waren.” 

 

“Ik vond het een erg geslaagde les. Er zijn zelfs kinderen geweest (nummer 28 en 11) die hun angst 

voor honden hebben overwonnen! Wat een lieve honden waren het, echt iedereen was enthousiast!” 
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Hoofdstuk 4: Discussie 

4.1 Reflectie op onderzoeksmethode 

4.1.1 Groepsgrootte 
Aangezien dit onderzoek een pilotstudie is, was het aantal onderzochte individuen laag (35 

participanten). Om duidelijk verschil aan te kunnen tonen in de resultaten is een 

onderzoekspopulatie van 35 kinderen te weinig. Een grotere onderzoekspopulatie had de resultaten 

sterker gemaakt. Wel kan deze pilot aanwijzingen opleveren waar toekomstig onderzoek op gericht 

zou kunnen worden. Omdat de twee groepen afzonderlijk van elkaar zijn bekeken heeft dat als 

meerwaarde dat er vergeleken kan worden of er in verschillende groepen vergelijkbare effecten te 

zien zijn bij het inzetten van een hond. 

Door omstandigheden kon groep 2 niet als twee losse groepen worden geobserveerd. Ze moesten 

allemaal, vanwege regels vanuit de school, op het plein blijven. Hierdoor waren ze bij elkaars’ 

oefeningen aanwezig en konden de resultaten niet worden gescheiden. In een vervolgonderzoek zou 

het beter zijn als er meer groepen van gelijke grootte zouden zijn. 

4.1.2 Onderzoekspopulatie 

Groepsgrootte 

Aangezien er in totaal vier kinderen waren, bovendien allemaal in testgroep twee, die op het oog 

overgewicht hadden zijn de resultaten die hieruit komen geen harde bewijzen, slechts hooguit 

voorzichtige aanwijzingen. Ook de groepsgrootte van 10 en 25 maakt conclusies in dit stadium 

onmogelijk.  

Missing values 

Er waren een aantal kinderen (respectievelijk kind nummer 11, 15 en 27) die door omstandigheden 

niet de volledige les hebben kunnen volgen. Dit kan er wellicht voor hebben gezorgd dat de 

gevonden data niet volledig representatief is. Achteraf beschouwd was het verstandiger geweest 

van tevoren bij de scholen na te gaan of er kinderen aanwezig waren met angst of allergie voor 

honden zodat deze kinderen niet meegenomen zouden worden tijdens de observatie. Een andere 

optie is om gebruik te maken van hypoallergene hondenrassen of kleinere honden waardoor er 

minder angst is. Het kan er wel op duiden dat de methode wellicht beperkt toepasbaar is in 

sommige situaties. 

4.1.3 Ethogrammen 
Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van slechts één observator die van een grotere groep 

zowel gedragingen moest observeren als turven. Daardoor zou het kunnen dat er een aantal 

gedragingen niet zijn genoteerd. Terugblikkend had dit opgelost kunnen worden door meer 

observatoren te hebben die op de groep letten, waarbij iedere observator steeds dezelfde 

gedragingen scoort. Hiermee voorkom je interobserver variatie. Een strengere selectie in de 

gedragingen, om zo een compacter ethogram te maken, kan een andere oplossing voor dit probleem 

zijn. De gedragingen die behouden dienen te worden kunnen worden geselecteerd op basis van dit 

pilotonderzoek: “Welk gedrag werd nooit gezien, of was achteraf niet echt ter zake doend”. 

Het turven werd steeds makkelijker omdat de observator na verloop van tijd wist waar alles stond. 

Een oplossing hiervoor zou zijn geweest om eerst proefsessies te hebben gedraaid, zodat de 

observator de routine al door had. 

Niet bij elk formulier is er van elk kind gedrag gemeten. Het is onwaarschijnlijk dat deze kinderen 

een lange tijd helemaal niks hebben gedaan. Waarschijnlijk vertoonden de kinderen subtiel gedrag 
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dat op dat moment wegviel tegen kinderen die uitbundiger reageerden. Hierdoor is wellicht niet al 

het gedrag gemeten.  

4.1.4 Interviews 
Terugkijkend op het onderzoeksproces en het verwerken van de data uit de interviews waren de 

antwoordopties niet effectief genoeg voor het kunnen verwerken van de data. Het had efficiënter 

gekund door de docenten scores te laten geven op de vragen waardoor de waardes met elkaar 

konden worden vergeleken.  

Ook waren niet alle antwoorden van belang om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zoals 

bijvoorbeeld de vraag over “tips voor sportoefeningen”. In het vervolg zal hier strenger naar moeten 

worden gekeken. 

4.1.5 Keuze sportoefeningen 
In dit onderzoek zijn de sportoefeningen gebaseerd op oefeningen die uit de reguliere sportlessen 

komen. Dit zorgde ervoor in dat er het onderzoek gefocust kon worden op de toevoeging van de 

honden omdat de kinderen al bekend waren met de oefeningen. Ook zorgde dit ervoor dat de keuze 

in de oefeningen geen invloed konden hebben op de resultaten. In een vervolgonderzoek dient er 

dan ook rekening gehouden te worden met dat de kinderen bekend zijn met de sportoefeningen 

voordat deze worden uitgevoerd.  

4.1.6 Objectiviteit  
Tijdens het doen van het onderzoek is er de kans dat er subjectiviteit ontstaat bij de onderzoeker. 

Dit is geprobeerd te ondervangen door:  

- De keuze in sportoefeningen te laten bij sportoefeningen die al in reguliere lessen zaten. 

- Zo compleet mogelijk te zijn in het gekozen te observeren gedrag. 

- Door het houden van de interviews ter ondersteuning van de gevonden resultaten.  

Hierdoor is het onderzoek zo objectief mogelijk verlopen.  
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4.2 Vergelijking resultaten met literatuur 

4.2.1 Deelvraag 1 
Het was opvallend hoe groot het verschil in “klieren” en “er doorheen praten” tijdens de eerste 

testsessie was vergeleken met de tweede testsessie waarin gedragingen als “plezier hebben” en 

“lachen” de overhand hadden. Dit kan verklaard worden met de bron van Creagan, Bauer, Thomley, 

& Borg, 2015 waarin naar voren kwam dat het bezig zijn met een hond zorgt voor een toename van 

"gelukshormonen" zoals oxytocine en serotonine. Dit versterkt wat er in dit onderzoek is 

geobserveerd. 

4.2.2 Deelvraag 2 
Uit de resultaten komt een mogelijk verband naar voren dat de kinderen met overgewicht vaker 

achteraan gingen staan bij het sporten zonder hond (in totaal is dit zes keer voorgekomen). Dat komt 

overeen met het onderzoek van Trost, Kerr, Ward & Pate, 2001; Stankov et al., 2012 waarin 

geconcludeerd werd dat kinderen met overgewicht niet graag in een groep sporten en zich vaak 

schamen. In de testsessies met hond was dit beeld niet zichtbaar wat te herleiden valt naar het 

onderzoek van Van Houtte & Jarvis, 1995, dat beschreef dat de aanwezigheid van een hond zorgt 

voor een hogere eigenwaarde en een positiever zelfbeeld. Dit versterkt wat er in het onderzoek is 

geobserveerd. 

4.2.3 Deelvraag 3 
De kinderen met overgewicht liepen vaak achter op de rest, ze vertraagden gemiddeld sneller dan 

de rest en ze hadden vaker zichtbaar moeite met opdrachten of gingen zitten tijdens het sporten. Dit 

komt overeen met wat er uit het onderzoek van Deforche et al., 2006; Stankov et al., 2012 komt, 

waarbij duidelijk was dat kinderen met overgewicht veel lichamelijke klachten ondervinden van hun 

gewicht, zoals sneller buiten adem raken, vermoeid raken en sneller pijn hebben aan bijvoorbeeld 

gewrichten. Ook zijn ze lastiger te motiveren in beweging te blijven. Dit versterkt wat er in het 

onderzoek is geobserveerd. 

Dit beeld was een stuk minder zichtbaar tijdens de sessies met hond. Dit was naar verwachting. Dit 

gold overigens voor alle kinderen. Alle kinderen hielden het rennen langer vol en waren meer 

gemotiveerd te versnellen of langer door te gaan.  

4.2.4 Opvallende resultaten 
Opvallend was kind nummer 6. Dit kind heeft in de testsessie zonder hond bij elke sportoefening 

gehuild, het kind praatte niet en zonderde zich van iedereen af. Echter, het moment dat de hond 

erbij werd gehaald verscheen er een grote glimlach op haar gezicht, begon ze te praten en ging ze 

zich mengen met haar leeftijdsgenootjes. Dit was erg opvallend omdat er een hele grote 

gedragsverandering zichtbaar was door te gaan sporten met een hond. Na de les vroeg ze zelfs nog 

aan de coach of ze nog met de hond wat rondjes mocht gaan rennen. Dat is echt een dag-nacht 

verschil. Dit werd beaamd door de docent in het interview. Kijkend naar de literatuur valt deze 

gedragsverandering te verklaren met behulp van de bron Creagan, Bauer, Thomley, & Borg, 2015 

waarin naar voren kwam dat het bezig zijn met een hond zorgt voor een toename van 

"gelukshormonen" zoals oxytocine, serotonine, fenylethylamine, dopamine, endorfine, prolactine en 

aanverwante neuropeptiden die een gevoel van welzijn en sereniteit creëren. Oxytocine speelt een 

belangrijke rol bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier (Friedman et, al., 

1983).  Dit versterkt wat er in het onderzoek is geobserveerd. 

Het sporten met een hond lijkt ook een mogelijkheid te bieden om blessures te verminderen. Tijdens 

het sporten met een hond is er niemand gestruikeld of gevallen terwijl in de eerste testsessie zes 
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kinderen zijn gevallen. Er zijn geen onderzoeken gedaan naar het effect van een hond tijdens het 

sporten, het effect van een hond op het oplopen van blessures of het effect van een hond op een 

beter bewustzijn van je lichaam. Het zou mogelijk verklaard kunnen worden met dat een hond 

misschien zorgt voor een beter bewustzijn bij de handelingen die worden gedaan, waardoor er met 

meer voorzichtigheid wordt gesport. Helaas is hier in de literatuur niks over terug te vinden dus dit 

kan alleen mogelijk duiden op een kleine voorzichtige aanwijzing.  

4.3 Reikwijdte van de resultaten 
De reikwijdte van de resultaten gaat mogelijk verder dan alleen sporten op basisscholen. Deze vorm 

van bewegen met een hond kan in veel beroepspraktijken van belang zijn. Denk hierbij aan de 

(geestelijke)gezondheidszorg, personal trainers, kinderopvang, buurtsportverenigingen en 

(sport)scholen.   
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Hoofdstuk 5: Conclusie en aanbevelingen 

5.1 Doel van het rapport 
Door de stijgende mate van overgewicht bij kinderen is het belangrijk om kinderen meer in 

beweging te laten komen. Het doel van dit onderzoek is dan ook om te kijken of de intrinsieke 

motivatie van de kinderen om in beweging te komen stijgt bij aanwezigheid van een hond tijdens 

sportlessen, met in het bijzonder bij kinderen met overgewicht. Dit onderzoek werd uitgevoerd om 

in de toekomst nieuwe interventies op te kunnen zetten om de stijgende mate van overgewicht bij 

kinderen tegen te gaan door met een hond aan te sporen om meer in beweging te komen. 

Deze pilotstudie is opgezet om te onderzoeken of er een verschil is in het gedrag van kinderen, met 

in het bijzonder kinderen met overgewicht, wanneer er in groepsverband wordt gesport met en 

zonder aanwezigheid van een hond. 

5.2 Beantwoorden van de deelvragen 
In het volgende onderdeel worden de deelvragen beantwoord om zo vervolgens een antwoord op 

de hoofdvraag te kunnen geven. 

5.2.1 Antwoord deelvraag 1 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het beantwoorden van de deelvragen noodzakelijk. 

Deelvraag 1 is: “Welk effect heeft het samen sporten met een hond tijdens het sporten in het 

algemeen op het gedrag van kinderen van 10 tot 14 jaar oud, in het bijzonder van kinderen met 

overgewicht.” 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er een mogelijk verband is tussen sporten met een hond en 

het emotionele welbevinden van kinderen. Dit kwam zowel in de metingen als in de interviews naar 

voren, in beide groepen (groep 1 n=10 en groep 2 (n=25). Tijdens dit onderzoek was er bij de 

kinderen tijdens sporten met een hond meer plezier en lachen gemeten met de opgestelde 

ethogrammen. Tevens waren de kinderen rustiger en geconcentreerder. Dit kan betekenen dat het 

sporten met een hond de intrinsieke motivatie van kinderen verhoogd om niet alleen in beweging te 

komen maar ook om beter op te letten.  

In alle drie de tweede testsessies met hond mengden kinderen die zich in testsessie 1 afzonderden 

zich meer in de groep en kinderen die eerder veel klierden of klaagden hadden nu een lach op hun 

gezicht. De aanwezigheid van een hond lijkt mogelijk een positieve invloed te hebben op het gedrag 

van de kinderen. Dit kwam ook naar voren uit de interviews: de kinderen waren aardiger (naar 

elkaar) en vertoonden een betere samenhorigheid. Dit gold voor zowel de kinderen met als zonder 

(vermoedelijk) overgewicht.  

Bij de kinderen met overgewicht was zichtbaar dat de kinderen, die in testsessies zonder hond, veel 

negatief gedrag lieten zien, in de testsessies met hond juist veel gedragingen van blijdschap en 

enthousiasme lieten zien. Dit kan mogelijk erop duiden dat de aanwezigheid van een hond ervoor 

zorgt dat kinderen met overgewicht zich makkelijker bij klasgenoten kunnen voegen. Dit bleek ook 

uit de antwoorden van de interviews. 

5.2.2 Antwoord deelvraag 2 
Deelvraag 2 is: “Welk effect heeft het samenwerken met een hond tijdens het sporten op de 

bereidheid om in beweging te komen bij kinderen van 10 tot 14 jaar oud, in het bijzonder bij kinderen 

met overgewicht.” 
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De kinderen lieten zien dat bij aanwezigheid van de hond de bereidheid om in beweging te komen 

groter was. Deze bevindingen kwamen naar voren in beide groepen. Gedragingen zoals “Klieren in 

de rij” en “Achteraan gaan staan” kwamen minder voor in de testsessie met hond. Gedragingen 

zoals “Enthousiast in de rij staan” en “Vooraan staan” of zelfs “Voordringen” kwamen gemiddeld 

vaker voor. Dit toont dat er een mogelijk verband bestaat tussen de bereidheid om in beweging te 

komen en sporten met een hond. Ook kinderen die niet meer meededen vanwege bijvoorbeeld een 

val of allergie kwamen toch weer in beweging toen de hond erbij kwam.  

De kinderen met overgewicht gingen zonder hond gemiddeld vaker achteraan staan en hielden zich 

rustig of gingen juist heel erg klieren. Bij aanwezigheid van de hond gingen deze kinderen niet meer 

achteraan staan en soms juist vooraan staan. 

5.2.3 Antwoord deelvraag 3 
Deelvraag 3 is: “Welk effect heeft het samenwerken met een hond tijdens het sporten op de 

bereidheid om in beweging te blijven bij kinderen van 10 tot 14 jaar oud, in het bijzonder bij kinderen 

met overgewicht.” 

Uit de resultaten van deelvraag drie kan worden afgeleid dat er een effect lijkt te zijn van de hond op 

de bereidheid om in beweging te blijven bij kinderen. Uit de resultaten komt een aanwijzing naar 

voren dat kinderen die met een hond sporten niet alleen later pas langzamer gaan rennen of 

stoppen, maar juist gemotiveerder zijn om harder hun best te doen.  

Alle kinderen hielden het bewegen langer vol. Het duurde langer voor er vertraagd werd en veel 

kinderen gingen juist versnellen. De hond motiveerde mogelijk de kinderen om sneller te gaan 

bewegen in plaats van te stoppen met bewegen. Bij het racen tegen de hond ging zelfs iedereen, 

overgewicht of niet, vanaf het begin direct versnellen. Bij het sporten zonder hond werd er veel 

vertraagd. Dit laat mogelijk een invloed zien van de hond op de motivatie van de kinderen om in 

beweging te blijven en zelfs een paar stappen extra te zetten. 

Dit was tevens ook van toepassing bij kinderen met overgewicht. De kinderen met overgewicht 

konden in dit onderzoek met hond de sportoefeningen langer volhouden en op een hogere 

intensiteit sporten dan zonder aanwezigheid van de hond. Wellicht dat de aanwezigheid van een 

hond zorgt voor de nodige afleiding tijdens zware oefeningen. Dit betekent dat de hond mogelijk 

een goede motivator en wellicht afleider is voor kinderen met overgewicht om in beweging te 

blijven. Dit is erg belangrijk omdat uit eerdere bronnen bleek dat de motivatie bij kinderen met 

overgewicht vaak zorgt voor een probleem bij beweeginterventies. Sporten met een hond kan dus 

een belangrijke schakel zijn in preventie en behandeling. 

5.3 Conclusie: Beantwoorden hoofdvraag 
Na het beantwoorden van alle deelvragen kan hiermee de hoofdvraag worden beantwoord. De 

hoofdvraag is als volgt: “Welke bijdrage levert het samen sporten met een hond aan de bereidheid 

van Nederlandse kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, met in het bijzonder kinderen met 

overgewicht, om te sporten?” 

Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat sporten met een hond mogelijk een positieve 

invloed uitoefent op het gedrag van een kind. Kinderen ervaren mogelijk onder andere meer plezier 

in bewegen en hebben een grotere bereidheid om in beweging te komen en in beweging te blijven. 

Kinderen die tijdens dit onderzoek sporten met een hond sporten langer, zetten zich harder in 

tijdens het sporten en houden het bewegen langer vol. Deze positieve invloed is ook te zien bij 

kinderen met overgewicht. Bovendien helpt het kinderen met overgewicht mogelijk met hun sociale 
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vaardigheden omdat het onderzoek demonstreerde dat kinderen met overgewicht die zich meer op 

de achtergrond hielden zich meer gingen mengen in de groep bij aanwezigheid van de hond. Het 

onderzoek geeft ook enkele aanwijzingen dat dit kan gelden voor kinderen met overgewicht met 

psychosociale (vaardigheid)problemen.  

Dit pilotonderzoek laat voorzichtig zien dat sporten met een hond een positieve bijdrage kan leveren 

bij kinderen met een leeftijd van 10 tot 14 jaar oud met in het bijzonder kinderen met overgewicht 

aan plezier beleven aan bewegen, aan bereidheid om te bewegen en dit langer vol te houden.  

5.4 Overige conclusies 

Er was een opvallende situatie waarin kind 6, die elke sportoefening moest huilen en zich 

afzonderde van de groep, wanneer de hond erbij kwam veel lachte en zich ging mengen in de groep. 

Kind 6 begon mee te praten waar dit kind daarvoor nog helemaal niet had gepraat. Dit werd ook 

bevestigd in het interview met de mentor. Dit geeft een voorzichtige aanwijzing naar een mogelijk 

verband tussen de aanwezigheid van een hond en het beter omgaan met psychosociale problemen 

bij kinderen. Hoewel het gaat om één kind was het wel opvallend en zou mogelijk een aanwijzing 

kunnen zijn. 

Het sporten met een hond toonde een mogelijke aanwijzing naar het verminderen van blessures. 

Tijdens het sporten met een hond is er in dit onderzoek niemand gestruikeld of gevallen terwijl er in 

de eerste testsessie zes kinderen zijn gevallen. Dit kan mogelijk interessant zijn voor fysiotherapie en 

revalidatieprocessen. 

5.5 Aanbevelingen 

5.5.1 Aanbevelingen voor een vervolgonderzoek 
Door alle resultaten van zowel de interviews als de observaties lijkt het de moeite waard deze 

bevindingen verder te onderzoeken in een vervolgonderzoek ten behoeve van zowel fysieke als 

mentale gezondheid van kinderen. In een volgende studie is het aan te raden onderzoek uit te 

voeren met meer kinderen met meer observatoren die gerichter observeren (de ethogrammen 

inkorten) zodat het gedrag beter geobserveerd kan worden en er een statistische analyse kan 

worden uitgevoerd. Voor een volgend onderzoek is het dus noodzakelijk dat er meerdere 

observatoren zijn die allemaal maar op een kleine hoeveelheid gedragingen hoeven te letten. In een 

vervolgonderzoek dient er ook rekening gehouden te worden met dat de kinderen bekend zijn met 

de sportoefeningen voordat deze worden uitgevoerd zodat de gekozen sportoefeningen geen 

invloed hebben op de resultaten. 

In het geval van een interview is het aan te raden de vragen zo te formuleren dat de docenten scores 

kunnen geven op vragen, in plaats van open vragen, waardoor de waardes makkelijker met elkaar 

kunnen worden vergeleken. Daarbij is een strengere selectie van vragen raadzaam. 

Opmerkelijk bleek de observatie dat het samenwerken met een hond mogelijk een positief effect 

heeft bij kinderen met een concentratiestoornis. Uit de resultaten kwam een mogelijke aanwijzing 

naar voren dat kinderen met concentratieproblemen beter hun aandacht bij het sporten konden 

houden op het moment dat de hond aanwezig was. Ondanks dat het feit dat concentratie niet direct 

iets te maken heeft met de bereidheid om in beweging te komen kan in een ander onderzoek wel 

worden uitgezocht of dit tevens het geval is als de hond tijdens de reguliere lessen aanwezig is, zoals 

bijvoorbeeld bij rekenlessen, in plaats van tijdens het sporten.  
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Er is een mogelijkheid dat sporten met een hond kan helpen bij kinderen met psychosociale 

problematieken. Hoewel het in dit onderzoek gaat om één geval was het opvallend en zou het een 

aanwijzing kunnen zijn dat er een relatie is. Het is aan te bevelen dit nader te onderzoeken. 

5.5.2 Aanbevelingen voor in de praktijk 
Dit kleine pilotonderzoek laat potentieel een gedragsverandering zien bij jongeren die sporten met 

een hond, zowel op fysiek, cognitief als emotioneel gebied. Ongeacht dat dit verschil naar alle 

waarschijnlijkheid niet significant te krijgen is vanwege de kleine groepsgrootte, is het essentieel dat 

hier wat mee wordt gedaan. Buurtsportcoaches, die verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van 

gymlessen op basisscholen, zouden dit element al kunnen gaan implementeren tijdens het sporten. 

Door bijvoorbeeld samen te werken met organisaties die met honden werken kan er een 

sportprogramma worden ontwikkeld voor deze jongeren. Hierbij kan er gebruik worden gemaakt 

van praktijkleren, ofwel het leren tijdens het uitvoeren. Ondertussen kan er dan worden gemonitord 

en geëvalueerd. 

Ook voor de zorgsector kan dit erg interessante en relevante informatie zijn. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan fysiotherapie of revalidatie waarbij het inzetten van een hond het herstelproces 

voor patiënten aangenamer kan maken en het bewustzijn bij het handelen en bewegen vergroot. 
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Bijlage I – Informatiebrief en toestemmingsformulier voor ouders 

   Toestemmingsformulier 8-18 jaar  

Naam leerling: 

Naam ouder/voogd/verzorger: 

      

 

 

 

Lever dit toestemmingsformulier in vóór aanvang van de training. 

Op …….dag ..-..-2021 wordt er een sportles gegeven waarbij de leerling samen met een hond 

gaat sporten. Dit wordt uitgevoerd ten behoeve van een scriptie onderzoek van een 

stagiaire van CoHond. De les wordt verzorgd door een SKJ geregistreerd jeugd- en 

gezinsprofessional van CoHond. 

Hierbij geef ik mijn zoon/dochter  toestemming om deel te nemen 

aan de CoHond honden sporttraining.  

 

Handtekening ouder/voogd/verzorger  Datum 

 

 

 

Handtekening leerling  Datum 

 

 

 

Leerling en ouder/voogd/verzorger gaan wel/ niet * akkoord met het maken van opnames 
t.b.v. het onderzoek 
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Bijlage II – Tabellen met gescoorde gedragingen 
 

Deelvraag 1 Sportoefening 1 - Zonder hond 
Tabel 1. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening zonder hond) in het 

kader van deelvraag 1 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

Tabel 2a. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening zonder hond) in het 

kader van deelvraag 1 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

  

  

Deelvraag 1 Testsessie 1 Sportoefening 1 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Armen over elkaar 1

Erdoorheen praten 2 1 1 2

Frustratie

Huilen 1

Rustig

Hardop klagen 1 1 2 1 2

Klieren met elkaar 1 1

Klieren 1

Afgeleid 1 1 1

Lachen

Plezier

Aandacht bij het sporten

Aandacht bij de uitleg 1 1 1

Schreeuwen

Samenwerken 1 1 1 1

Geen samenwerking

Struikelen

Leerlingnummer

Deelvraag 1 Testsessie 1 Sportoefening 1 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Armen over elkaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Erdoorheen praten 1 1 1 3 1 1

Frustratie

Huilen

Rustig 1 1

Hardop klagen 1 2 1 1 4 2

Klieren met elkaar 1 1 1 1 1 1 1

Klieren 1 5 2

Afgeleid 1 1 3 1 1 1 1

Lachen 1 1

Plezier 1 1 1

Aandacht bij het sporten

Aandacht bij de uitleg 1 1 1

Schreeuwen 3 1

Samenwerken

Geen samenwerking

Struikelen 1 1

Leerlingnummer
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Tabel 2b. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening zonder hond) in het 

kader van deelvraag 1 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

  

Deelvraag 1 Sportoefening 1 - Met hond 
Tabel 3. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening met hond) in het kader 

van deelvraag 1 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven welke leerling (aangegeven 

met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

  

Deelvraag 1 Testsessie 1 Sportoefening 1 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Armen over elkaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Erdoorheen praten 1 1 1 3 1 1

Frustratie

Huilen

Rustig 1 1

Hardop klagen 1 2 1 1 4 2

Klieren met elkaar 1 1 1 1 1 1 1

Klieren 1 5 2

Afgeleid 1 1 3 1 1 1 1

Lachen 1 1

Plezier 1 1 1

Aandacht bij het sporten

Aandacht bij de uitleg 1 1 1

Schreeuwen 3 1

Samenwerken

Geen samenwerking

Struikelen 1 1

Leerlingnummer

Deelvraag 1 Testsessie 2 Sportoefening 1 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Armen over elkaar

Erdoorheen praten

Frustratie

Huilen

Rustig

Hardop klagen

Klieren met elkaar 1 1

Klieren

Afgeleid

Lachen 5 4 3 4 6 3 3 4 2 3

Plezier 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2

Aandacht bij het sporten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aandacht bij de uitleg 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2

Schreeuwen

Samenwerken

Geen samenwerking

Struikelen

Leerlingnummer
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Tabel 4a. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening met hond) in het 

kader van deelvraag 1 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

  

Tabel 4b. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening met hond) in het 

kader van deelvraag 1 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 

. 

  

Deelvraag 1 Testsessie 2 Sportoefening 1 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Armen over elkaar

Erdoorheen praten

Frustratie

Huilen

Rustig

Hardop klagen

Klieren met elkaar

Klieren

Afgeleid

Lachen 3 3 4 5 3 3 4 4 5 6 5 5 3 5 4 4 5 5 3 4 3 3 4

Plezier 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 2 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 2

Aandacht bij het sporten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aandacht bij de uitleg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schreeuwen

Samenwerken

Geen samenwerking

Struikelen

Leerlingnummer

Deelvraag 1 Testsessie 2 Sportoefening 1 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Armen over elkaar

Erdoorheen praten

Frustratie

Huilen

Rustig

Hardop klagen

Klieren met elkaar

Klieren

Afgeleid

Lachen 3 3 4 5 3 3 4 4 5 6 5 5 3 5 4 4 5 5 3 4 3 3 4

Plezier 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 2 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 2

Aandacht bij het sporten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aandacht bij de uitleg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schreeuwen

Samenwerken

Geen samenwerking

Struikelen

Leerlingnummer
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Deelvraag 1 Sportoefening 2 - Zonder hond 
Tabel 5. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 2: "De race tegen elkaar" (oefening zonder hond) 

in het kader van deelvraag 1 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

Tabel 6a. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 2: "De race tegen elkaar" (oefening zonder hond) 

in het kader van deelvraag 1 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 

  

Deelvraag 1 Testsessie 1 Sportoefening 2 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Armen over elkaar 1 1 1 1 1 1

Erdoorheen praten 1 1 1

Frustratie

Huilen 1

Rustig

Hardop klagen 1 1

Klieren met elkaar 1 1

Klieren

Afgeleid 1 1 1 1 1

Lachen

Plezier 1

Aandacht bij het sporten 1

Aandacht bij de uitleg 1

Schreeuwen 1 1

Samenwerken

Geen samenwerking

Struikelen

Leerlingnummer

Deelvraag 1 Testsessie 1 Sportoefening 2 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Armen over elkaar 1 1 1

Erdoorheen praten 2 1

Frustratie 1 1

Huilen

Rustig 1 1 1 1

Hardop klagen 2 1 3 2 2 1 1

Klieren met elkaar 1 1

Klieren 1

Afgeleid 1 1 1

Lachen 1 1 1

Plezier 1 1 1

Aandacht bij het sporten

Aandacht bij de uitleg 1 1

Schreeuwen 3 2 1

Samenwerken

Geen samenwerking 1 1 1 1 1

Struikelen

Leerlingnummer
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Tabel 6b. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 2: "De race tegen elkaar" (oefening zonder hond) 

in het kader van deelvraag 1 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 

Deelvraag 1 Sportoefening 2 - Met hond 
Tabel 7. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 2: "De race tegen de hond" (oefening met hond) in 

het kader van deelvraag 1 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

 

 

Deelvraag 1 Testsessie 1 Sportoefening 2 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Armen over elkaar 1 1 1

Erdoorheen praten 2 1

Frustratie 1 1

Huilen

Rustig 1 1 1 1

Hardop klagen 2 1 3 2 2 1 1

Klieren met elkaar 1 1

Klieren 1

Afgeleid 1 1 1

Lachen 1 1 1

Plezier 1 1 1

Aandacht bij het sporten

Aandacht bij de uitleg 1 1

Schreeuwen 3 2 1

Samenwerken

Geen samenwerking 1 1 1 1 1

Struikelen

Leerlingnummer

Deelvraag 1 Testsessie 2 Sportoefening 2 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Armen over elkaar

Erdoorheen praten

Frustratie

Huilen

Rustig

Hardop klagen

Klieren met elkaar

Klieren

Afgeleid

Lachen 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3

Plezier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aandacht bij het sporten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aandacht bij de uitleg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schreeuwen

Samenwerken 1 1 1 1

Geen samenwerking

Struikelen

Leerlingnummer
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Tabel 8a. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 2: "De race tegen de hond" (oefening met hond) 

in het kader van deelvraag 1 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer.

 

Tabel 8b. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 2: "De race tegen de hond" (oefening met hond) 

in het kader van deelvraag 1 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 

  

Deelvraag 1 Testsessie 2 Sportoefening 2 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Armen over elkaar

Erdoorheen praten

Frustratie

Huilen

Rustig

Hardop klagen

Klieren met elkaar

Klieren

Afgeleid

Lachen 3 3 3 4 6 4 4 4 5 3 5 6 6 4 5 8 6 5 4 5 4 4 6 6

Plezier 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 3 2 4 3 5 4 3 4 2 4 2 3 3 2

Aandacht bij het sporten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aandacht bij de uitleg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schreeuwen

Samenwerken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Geen samenwerking

Struikelen

Leerlingnummer

Deelvraag 1 Testsessie 2 Sportoefening 2 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Armen over elkaar

Erdoorheen praten

Frustratie

Huilen

Rustig

Hardop klagen

Klieren met elkaar

Klieren

Afgeleid

Lachen 3 3 3 4 6 4 4 4 5 3 5 6 6 4 5 8 6 5 4 5 4 4 6 6

Plezier 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 3 2 4 3 5 4 3 4 2 4 2 3 3 2

Aandacht bij het sporten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aandacht bij de uitleg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schreeuwen

Samenwerken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Geen samenwerking

Struikelen

Leerlingnummer
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Deelvraag 1 Sportoefening 3 - Zonder hond 
Tabel 9. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 3: "Het planken" (oefening zonder hond) in het 

kader van deelvraag 1 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

Tabel 10a. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 3: "Het planken" (oefening zonder hond) in het 

kader van deelvraag 1 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 

  

Deelvraag 1 Testsessie 1 Sportoefening 3 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Armen over elkaar 1 1 1 2 3 2 3

Erdoorheen praten 1 1 1 2 2 1

Frustratie

Huilen 1

Rustig

Hardop klagen 3 4 3 2 5 3 5 6 3

Klieren met elkaar 1 1 2 3 2 2

Klieren 1 1 2 3

Afgeleid 1 1 1 1 1 1 1 1

Lachen 1 2 2 3 1 1 2

Plezier 1 1 2 2 1

Aandacht bij het sporten

Aandacht bij de uitleg

Schreeuwen

Samenwerken 1 1 1

Geen samenwerking

Struikelen 1 1

Leerlingnummer

Deelvraag 1 Testsessie 1 Sportoefening 3 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Armen over elkaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Erdoorheen praten 1 1 2

Frustratie

Huilen

Rustig

Hardop klagen 3 2 4 1 2 3 2 1 3 3 3 2 4 6 5 3 4 2 3 2 4

Klieren met elkaar 1 1

Klieren 1 2 2 1

Afgeleid

Lachen 1

Plezier 1

Aandacht bij het sporten

Aandacht bij de uitleg 1 1

Schreeuwen

Samenwerken

Geen samenwerking

Struikelen 1 1

Leerlingnummer
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Tabel 10b. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 3: "Het planken" (oefening zonder hond) in het 

kader van deelvraag 1 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 
Deelvraag 1 Sportoefening 3 - Met hond 

Tabel 11. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 3: "Het planken" (oefening met hond) in het 

kader van deelvraag 1 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

  

Deelvraag 1 Testsessie 1 Sportoefening 3 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Armen over elkaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Erdoorheen praten 1 1 2

Frustratie

Huilen

Rustig

Hardop klagen 3 2 4 1 2 3 2 1 3 3 3 2 4 6 5 3 4 2 3 2 4

Klieren met elkaar 1 1

Klieren 1 2 2 1

Afgeleid

Lachen 1

Plezier 1

Aandacht bij het sporten

Aandacht bij de uitleg 1 1

Schreeuwen

Samenwerken

Geen samenwerking

Struikelen 1 1

Leerlingnummer

Deelvraag 1 Testsessie 2 Sportoefening 3 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Armen over elkaar

Erdoorheen praten

Frustratie

Huilen

Rustig

Hardop klagen

Klieren met elkaar

Klieren

Afgeleid

Lachen 3 3 4 5 3 6 3 3 4 5

Plezier 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2

Aandacht bij het sporten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aandacht bij de uitleg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schreeuwen

Samenwerken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Geen samenwerking

Struikelen

Leerlingnummer
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Tabel 12a. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 3: "Het planken" (oefening met hond) in het 

kader van deelvraag 1 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 

Tabel 12b. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 3: "Het planken" (oefening met hond) in het 

kader van deelvraag 1 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 
  

Deelvraag 1 Testsessie 2 Sportoefening 3 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Armen over elkaar 1 1

Erdoorheen praten

Frustratie

Huilen 1

Rustig

Hardop klagen

Klieren met elkaar

Klieren

Afgeleid

Lachen 4 7 8 5 6 5 7 4 6 7 6 2 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4

Plezier 3 3 4 3 2 4 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Aandacht bij het sporten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aandacht bij de uitleg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schreeuwen

Samenwerken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Geen samenwerking

Struikelen

Leerlingnummer

Rehobothschool - Deelvraag 1 - Sportoefening 3 met hond

Deelvraag 1 Testsessie 2 Sportoefening 3 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Armen over elkaar 1 1

Erdoorheen praten

Frustratie

Huilen 1

Rustig

Hardop klagen

Klieren met elkaar

Klieren

Afgeleid

Lachen 4 7 8 5 6 5 7 4 6 7 6 2 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4

Plezier 3 3 4 3 2 4 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Aandacht bij het sporten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aandacht bij de uitleg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schreeuwen

Samenwerken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Geen samenwerking

Struikelen

Leerlingnummer

Rehobothschool - Deelvraag 1 - Sportoefening 3 met hond
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Deelvraag 2 Sportoefening 1 - Zonder hond 
Tabel 13. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening zonder hond) in het 

kader van deelvraag 2 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

Tabel 14a. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening zonder hond) in het 

kader van deelvraag 2 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 

Tabel 14b. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening zonder hond) in het 

kader van deelvraag 2 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 

  

Deelvraag 2 Testsessie 1 Sportoefening 1 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Langs de kant zitten 1 1 1

Weglopen

Achteraan staan 1 1

Vooraan staan 1 1 1

Voordringen

Klieren in de rij 1 1 1 1

Wachten op de beurt 1

Enthousiast in de rij

Leerlingnummer

Deelvraag 2 Testsessie 1 Sportoefening 1 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Langs de kant zitten

Weglopen 1

Achteraan staan

Vooraan staan 1 1 1 1

Voordringen

Klieren in de rij

Wachten op de beurt 1 1 1 1

Enthousiast in de rij

Leerlingnummer

Deelvraag 2 Testsessie 1 Sportoefening 1 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Langs de kant zitten

Weglopen 1

Achteraan staan

Vooraan staan 1 1 1 1

Voordringen

Klieren in de rij

Wachten op de beurt 1 1 1 1

Enthousiast in de rij

Leerlingnummer
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Deelvraag 2 Sportoefening 1 - Met hond 
Tabel 15. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening met hond) in het 

kader van deelvraag 2 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

  

Tabel 16a. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening met hond) in het 

kader van deelvraag 2 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 

Tabel 16b. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening met hond) in het 

kader van deelvraag 2 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 

 

  

Deelvraag 2 Testsessie 2 Sportoefening 1 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Langs de kant zitten 1

Weglopen

Achteraan staan

Vooraan staan 1 1 1 1

Voordringen 2

Klieren in de rij 1

Wachten op de beurt

Enthousiast in de rij 1 1 1 2 2 1

Leerlingnummer

Deelvraag 2 Testsessie 2 Sportoefening 1 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Langs de kant zitten 1

Weglopen

Achteraan staan

Vooraan staan 1 1

Voordringen 1

Klieren in de rij

Wachten op de beurt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enthousiast in de rij 1 1 1 1 1 1 1 1

Leerlingnummer

Deelvraag 2 Testsessie 2 Sportoefening 1 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Langs de kant zitten 1

Weglopen

Achteraan staan

Vooraan staan 1 1

Voordringen 1

Klieren in de rij

Wachten op de beurt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enthousiast in de rij 1 1 1 1 1 1 1 1

Leerlingnummer
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Deelvraag 2 Sportoefening 2 - Zonder hond 
Tabel 17. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 2: "De race tegen elkaar" (oefening zonder hond) 

in het kader van deelvraag 2 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

Tabel 18a. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 2: "De race tegen elkaar" (oefening zonder 

hond) in het kader van deelvraag 2 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke 

leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk 

overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

  

Tabel 18b. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 2: "De race tegen elkaar" (oefening zonder 

hond) in het kader van deelvraag 2 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke 

leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk 

overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

 

  

Deelvraag 2 Testsessie 1 Sportoefening 2 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Langs de kant zitten

Weglopen

Achteraan staan

Vooraan staan

Voordringen

Klieren in de rij 1 1 1 1

Wachten op de beurt

Enthousiast in de rij

Leerlingnummer

Deelvraag 2 Testsessie 1 Sportoefening 2 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Langs de kant zitten

Weglopen

Achteraan staan 1 1

Vooraan staan

Voordringen

Klieren in de rij 1 1 1 1 1

Wachten op de beurt 1 1

Enthousiast in de rij

Leerlingnummers

Deelvraag 2 Testsessie 1 Sportoefening 2 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Langs de kant zitten

Weglopen

Achteraan staan 1 1

Vooraan staan

Voordringen

Klieren in de rij 1 1 1 1 1

Wachten op de beurt 1 1

Enthousiast in de rij

Leerlingnummers
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Deelvraag 2 Sportoefening 2 - Met hond 
Tabel 19. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 2: "De race tegen de hond" (oefening met hond) 

in het kader van deelvraag 2 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

Tabel 20a. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 2: "De race tegen de hond" (oefening met hond) 

in het kader van deelvraag 2 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 

Tabel 20b. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 2: "De race tegen de hond" (oefening met 

hond) in het kader van deelvraag 2 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke 

leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk 

overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

 

  

Deelvraag 2 Testsessie 2 Sportoefening 2 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Langs de kant zitten

Weglopen

Achteraan staan

Vooraan staan 1

Voordringen

Klieren in de rij

Wachten op de beurt

Enthousiast in de rij

Leerlingnummer

Deelvraag 2 Testsessie 2 Sportoefening 2 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Langs de kant zitten 1 1

Weglopen 1 1

Achteraan staan

Vooraan staan

Voordringen

Klieren in de rij

Wachten op de beurt 1 1 1 1

Enthousiast in de rij 1 1 1 1 1 1 1

Leerlingnummer

Deelvraag 2 Testsessie 2 Sportoefening 2 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Langs de kant zitten 1 1

Weglopen 1 1

Achteraan staan

Vooraan staan

Voordringen

Klieren in de rij

Wachten op de beurt 1 1 1 1

Enthousiast in de rij 1 1 1 1 1 1 1

Leerlingnummer
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Deelvraag 2 Sportoefening 3 - Zonder hond 
Tabel 21. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 3: "Het planken" (oefening zonder hond) in het 

kader van deelvraag 2 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

Tabel 22a. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 3: "Het planken" (oefening zonder hond) in het 

kader van deelvraag 2 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 

Tabel 22b. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 3: "Het planken" (oefening zonder hond) in het 

kader van deelvraag 2 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 

 

  

Deelvraag 2 Testsessie 1 Sportoefening 3 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Langs de kant zitten 1 1

Weglopen

Achteraan staan 1

Vooraan staan 1 1 1 1

Voordringen 2 1

Klieren in de rij 1 1

Wachten op de beurt 1

Enthousiast in de rij 1

Leerlingnummer

Deelvraag 2 Testsessie 1 Sportoefening 3 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Langs de kant zitten 1

Weglopen

Achteraan staan 1 1 1 1

Vooraan staan

Voordringen

Klieren in de rij 1 1

Wachten op de beurt

Enthousiast in de rij

Leerlingnummer

Deelvraag 2 Testsessie 1 Sportoefening 3 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Langs de kant zitten 1

Weglopen

Achteraan staan 1 1 1 1

Vooraan staan

Voordringen

Klieren in de rij 1 1

Wachten op de beurt

Enthousiast in de rij

Leerlingnummer
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Deelvraag 2 Sportoefening 3 - Met hond 
Tabel 23. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 3: "Het planken" (oefening met hond) in het 

kader van deelvraag 2 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

Tabel 24a. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 3: "Het planken" (oefening met hond) in het 

kader van deelvraag 2 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke leerling 

(aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk overgewicht 

kregen een geel gekleurd nummer. 

 

Tabel 24b. Tabel met de metingen verricht voor sportoefening 3: "Het planken" (oefening met hond) in het 

kader van deelvraag 2 bij het bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke 

leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk 

overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

 

  

Deelvraag 2 Testsessie 2 Sportoefening 3 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Langs de kant zitten

Weglopen

Achteraan staan

Vooraan staan 1

Voordringen

Klieren in de rij

Wachten op de beurt 1

Enthousiast in de rij 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1

Leerlingnummer

Deelvraag 2 Testsessie 2 Sportoefening 3 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Langs de kant zitten

Weglopen

Achteraan staan

Vooraan staan 1

Voordringen

Klieren in de rij

Wachten op de beurt 1 1 1 1 1 1 1

Enthousiast in de rij 1 1 1 1 1 1 1

Leerlingnummer

Deelvraag 2 Testsessie 2 Sportoefening 3 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Langs de kant zitten

Weglopen

Achteraan staan

Vooraan staan 1

Voordringen

Klieren in de rij

Wachten op de beurt 1 1 1 1 1 1 1

Enthousiast in de rij 1 1 1 1 1 1 1

Leerlingnummer



     

62 
 

Deelvraag 3 Testsessie 1 Sportoefening 1 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gaan zitten tijdens het sporten  

Weglopen tijdens het sporten 1

Hervatten 1

Moeite hebben met de  oefening

Stilstaan

Leerlingnummer

Deelvraag 3 Testsessie 1 Sportoefening 1 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Gaan zitten tijdens het sporten

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 

Moeite hebben met de  oefening 1 1

Stilstaan

Leerlingnummer

Deelvraag 3 Sportoefening 1 - Zonder hond 
Tabel 25. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening 

zonder hond) in het kader van deelvraag 3 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven 

welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

 

 

 

 

Tabel 26. Tabel met de metingen op basis van tijd verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening 

zonder hond) in het kader van deelvraag 3 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven 

welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

Tabel 27a. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening 

zonder hond) in het kader van deelvraag 2 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven 

welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk 

overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

 

 

 

 

 

 

Deelvraag 3 Testsessie 1 Sportoefening 1 Wellantcollege

Leerlingnummer Vertraging Versnelling

Gemidde

lde

vertragin

g

1 3,67

2 3,67

3 3,00 3,67

4 3,67

5 4,00 3,67

6 6,00 3,67

7 3,67

8 3,67

9 4,00 3,67

10 3,67

Seconden
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Deelvraag 3 Testsessie 1 Sportoefening 1 Rehobothschool

Leerlingnummer Vertraging Versnelling

Gemidde

lde

vertragin

g Gemiddelde versnelling

11 2,00 3,94 5,00

12 6,00 3,94 5,00

13 4,00 3,94 5,00

14 3,00 3,94 5,00

15 5,00 3,94 5,00

16 6,00 3,94 5,00

17 5,00 3,94 5,00

18 6,00 3,94 5,00

19 5,00 3,94 5,00

20 3,94 5,00

21 3,00 3,94 5,00

22 4,00 3,94 5,00

23 2,00 3,94 5,00

24 3,94 5,00

25 3,94 5,00

26 6,00 3,94 5,00

27 2,00 3,94 5,00

28 4,00 3,94 5,00

29 3,00 3,94 5,00

30 4,00 3,94 5,00

31 5,00 3,94 5,00

32 5,00 3,94 5,00

33 3,00 3,94 5,00

34 5,00 3,94 5,00

35 3,00 3,94 5,00

Seconden

Tabel 27b. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening 

zonder hond) in het kader van deelvraag 2 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven 

welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk 

overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

 

Tabel 28. Tabel met de metingen op basis van tijd verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening 

zonder hond) in het kader van deelvraag 3 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven 

welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk 

overgewicht kregen een geel gekleurd nummer.  

Deelvraag 3 Testsessie 1 Sportoefening 1 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Gaan zitten tijdens het sporten

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 

Moeite hebben met de  oefening 1 1

Stilstaan

Leerlingnummer
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Deelvraag 3 Testsessie 2 Sportoefening 1 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gaan zitten tijdens het sporten

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 

Moeite hebben met de  oefening

Stil staan

Leerlingnummer

Deelvraag 3 Testsessie 2 Sportoefening 1 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Gaan zitten tijdens het sporten

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 

Moeite hebben met de  oefening

Stil staan

Leerlingnummer

Deelvraag 3 Sportoefening 1 - Met hond 
Tabel 29. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening 

met hond) in het kader van deelvraag 3 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven 

welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

 

 

 

Tabel 30. Tabel met de metingen op basis van tijd verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening met 

hond) in het kader van deelvraag 3 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven welke 

leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak 

 

Tabel 31a. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening 

met hond) in het kader van deelvraag 3 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven 

welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk 

overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelvraag 3 Testsessie 2 Sportoefening 1 Wellantcollege

Leerlingnummer Vertraging Versnelling

Gemiddelde

vertraging Gemiddelde versnelling

1 4,00 9,00 5,91

1 9,00 9,00 5,91

2 3,00 9,00 5,91

2 11,00 9,00 5,91

3 9,00 5,91

4 5,00 9,00 5,91

5 9,00 5,91

6 2,00 9,00 5,91

6 7,00 9,00 5,91

7 8,00 9,00 5,91

8 10,00 4,00 9,00 5,91

9 4,00 9,00 5,91

9 10,00 9,00 5,91

10 6,00 9,00 5,91

Seconden
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Tabel 31b. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening 

met hond) in het kader van deelvraag 3 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven 

welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk 

overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

 

Tabel 32. Tabel met de metingen op basis van tijd verricht voor sportoefening 1: "De estafette" (oefening met 

hond) in het kader van deelvraag 3 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven welke 

leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk 

overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

 

 

 

 

Deelvraag 3 Testsessie 2 Sportoefening 1 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Gaan zitten tijdens het sporten

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 

Moeite hebben met de  oefening

Stil staan

Leerlingnummer

Deelvraag 3 Testsessie 2 Sportoefening 1 Rehobothschool

Leerlingnummer Vertraging Versnelling Gemiddelde versnelling

11 5,00 6,09

12 12,00 6,09

13 6,00 6,09

14 6,09

15 6,09

16 4,00 6,09

17 7,00 6,09

18 6,09

19 6,09

20 6,09

21 8,00 6,09

22 5,00 6,09

23 6,09

24 7,00 6,09

25 6,00 6,09

26 6,09

27 6,09

28 4,00 6,09

29 6,09

30 6,00 6,09

31 6,09

32 6,09

33 6,09

34 5,00 6,09

35 6,09

Seconden
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Deelvraag 3 Testsessie 1 Sportoefening 2 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gaan zitten tijdens het sporten

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 

Moeite hebben met de  oefening

Stil staan

Leerlingnummer

Deelvraag 3 Sportoefening 2 - Zonder hond 
Tabel 33. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 2: "De race tegen elkaar" 

(oefening zonder hond) in het kader van deelvraag 3 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is 

aangegeven welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

 

 

 

 

Tabel 34. Tabel met de metingen op basis van tijd verricht voor sportoefening 2: "De race tegen elkaar" 

(oefening zonder hond) in het kader van deelvraag 3 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is 

aangegeven welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak 

 
Tabel 35a. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 2: "De race tegen elkaar" 

(oefening zonder hond) in het kader van deelvraag 3 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is 

aangegeven welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met 

vermoedelijk overgewicht kregen een geel gekleurd nummer.  

Deelvraag 3 Testsessie 1 Sportoefening 2 Wellantcollege

Leerlingnummer Vertraging Versnelling

Gemidde

lde

vertragin

g

1 4,00 4,00

2 4,00

3 4,00

4 5,00 4,00

5 4,00

6 4,00

7 3,00 4,00

8 4,00

9 3,00 4,00

10 4,00 4,00

Seconden

Deelvraag 3 Testsessie 1 Sportoefening 2 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Gaan zitten tijdens het sporten

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 

Moeite hebben met de  oefening 1 1 1 1 1 1 1

Stil staan

Leerlingnummer
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 Tabel 35b. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 2: "De race tegen elkaar" 

(oefening zonder hond) in het kader van deelvraag 3 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is 

aangegeven welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met 

vermoedelijk overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

  

Tabel 36. Tabel met de metingen op basis van tijd verricht voor sportoefening 2: "De race tegen elkaar" 

(oefening zonder hond) in het kader van deelvraag 3 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is 

aangegeven welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met 

vermoedelijk overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

  

Deelvraag 3 Testsessie 1 Sportoefening 2 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Gaan zitten tijdens het sporten

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 

Moeite hebben met de  oefening 1 1 1 1 1 1 1

Stil staan

Leerlingnummer

Deelvraag 3 Testsessie 1 Sportoefening 2 Rehobothschool Seconden

Leerlingnummer Vertraging Versnelling

Gemidde

lde

vertragin

g

11 3,00 3,38

12 3,38

13 3,38

14 3,38

15 3,38

16 3,38

17 4,00 3,38

18 3,00 3,38

19 3,38

20 3,38

21 2,00 3,38

22 3,38

23 3,00 3,38

24 3,38

25 5,00 3,38

26 3,38

27 2,00 3,38

28 4,00 2,00 3,38

29 4,00 3,38

30 3,38

31 3,00 3,38

32 3,38

33 2,00 3,38

34 4,00 3,38

35 5,00 3,38
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Deelvraag 3 Testsessie 2 Sportoefening 2 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gaan zitten tijdens het sporten

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 

Moeite hebben met de  oefening

Stil staan

Leerlingnummer

Deelvraag 3 Testsessie 2 Sportoefening 2 Wellantcollege

Leerlingnummer Vertraging Poging 1 Versnellen Poging 2 versnellen Poging 3 versnellen Gemiddelde versnelling poging 1

1 2,00 0,00 0,00 3,20

2 2,00 0,00 0,00 3,20

3 3,00 0,00 0,00 3,20

4 4,00 0,00 0,00 3,20

5 2,00 0,00 0,00 3,20

6 5,00 0,00 0,00 3,20

7 2,00 0,00 0,00 3,20

8 5,00 0,00 0,00 3,20

9 4,00 0,00 0,00 3,20

10 3,00 0,00 0,00 3,20

Seconden

Deelvraag 3 Testsessie 2 Sportoefening 2 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Gaan zitten tijdens het sporten

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 1

Moeite hebben met de  oefening

Stil staan

Leerlingnummer

 

Deelvraag 3 Sportoefening 2 - Met hond 
Tabel 37a. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 2: "De race tegen de hond" 

(oefening met hond) in het kader van deelvraag 3 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is 

aangegeven welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

 

 

 

 

Tabel 37b. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 2: "De race tegen de hond" 

(oefening met hond) in het kader van deelvraag 3 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is 

aangegeven welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

Tabel 38. Tabel met de metingen op basis van tijd verricht voor sportoefening 2: "De race tegen de hond" 

(oefening met hond) in het kader van deelvraag 3 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is 

aangegeven welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 39a. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 2: "De race tegen de hond" 

(oefening met hond) in het kader van deelvraag 3 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is 

aangegeven welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met 

vermoedelijk overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

  

 

 

Deelvraag 3 Testsessie 2 Sportoefening 2 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gaan zitten tijdens het sporten

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 

Moeite hebben met de  oefening

Stil staan

Leerlingnummer
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Deelvraag 3 Testsessie 2 Sportoefening 2 Rehobothschool

Leerlingnummer Vertraging Poging 1 Versnellen Poging 2 versnellen Poging 3 versnellen Gemiddelde versnelling poging 1

11 0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0,00 0,00 0,00 0,00

16 0,00 0,00 0,00 0,00

17 0,00

18 0,00 0,00 0,00 0,00

19 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0,00 0,00 0,00 0,00

21 0,00 0,00 0,00 0,00

22 0,00 0,00 0,00 0,00

23 0,00 0,00 0,00 0,00

24 0,00 0,00 0,00 0,00

25 0,00 0,00 0,00 0,00

26 0,00 0,00 0,00 0,00

27 0,00 0,00 0,00 0,00

28 0,00 0,00 0,00 0,00

29 0,00 0,00 0,00 0,00

30 0,00 0,00 0,00 0,00

31 0,00 0,00 0,00 0,00

32 0,00 0,00 0,00 0,00

33 0,00 0,00 0,00 0,00

34 0,00 0,00 0,00 0,00

35 0,00 0,00 0,00 0,00

Seconden

 

Tabel 39b. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 2: "De race tegen de hond" 

(oefening met hond) in het kader van deelvraag 3 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is 

aangegeven welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met 

vermoedelijk overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

 

Tabel 40. Tabel met de metingen op basis van tijd verricht voor sportoefening 2: "De race tegen de hond" 

(oefening met hond) in het kader van deelvraag 3 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is 

aangegeven welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met 

vermoedelijk overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

  

Deelvraag 3 Testsessie 2 Sportoefening 2 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Gaan zitten tijdens het sporten

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 1

Moeite hebben met de  oefening

Stil staan

Leerlingnummer



     

70 
 

Deelvraag 3 Sportoefening 3 - Zonder hond 
Tabel 41. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 3: "De estafette" (oefening 

zonder hond) in het kader van deelvraag 3 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven 

welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

  

Tabel 42a. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 3: "De estafette" (oefening 

zonder hond) in het kader van deelvraag 3 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven 

welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk 

overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

 

 Tabel 42b. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 3: "De estafette" (oefening 

zonder hond) in het kader van deelvraag 3 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven 

welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk 

overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

 

  

Deelvraag 3 Testsessie 1 Sportoefening 3 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gaan zitten tijdens het sporten

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 

Moeite hebben met de  oefening 1 1 1 2 1

Vertragen

Stil staan

Versnellen

Leerlingnummer

Deelvraag 3 Testsessie 1 Sportoefening 3 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Gaan zitten tijdens het sporten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 

Moeite hebben met de  oefening 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vertragen

Stil staan

Versnellen

Leerlingnummer

Deelvraag 3 Testsessie 1 Sportoefening 3 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Gaan zitten tijdens het sporten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 

Moeite hebben met de  oefening 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vertragen

Stil staan

Versnellen

Leerlingnummer
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Deelvraag 3 Sportoefening 3 - Met hond 
Tabel 43. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 3: "De estafette" (oefening 

met hond) in het kader van deelvraag 3 bij het Wellantcollege (groep 1 n=10). Per gedraging is aangegeven 

welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. 

 

Tabel 44a. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 3: "De estafette" (oefening 

met hond) in het kader van deelvraag 3 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven 

welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk 

overgewicht kregen een geel gekleurd nummer. 

 

Tabel 44b. Tabel met de metingen op basis van gedrag verricht voor sportoefening 3: "De estafette" (oefening 

met hond) in het kader van deelvraag 3 bij de Rehobothschool (groep 2 n=25). Per gedraging is aangegeven 

welke leerling (aangegeven met nummer) het gedrag heeft vertoond en hoe vaak. Kinderen met vermoedelijk 

overgewicht kregen een geel gekleurd nummer.  

 

  

Deelvraag 3 Testsessie 2 Sportoefening 3 Wellantcollege

Gedragingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gaan zitten tijdens het sporten 0

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 

Moeite hebben met de  oefening 1

Vertragen

Stil staan

Versnellen

Leerlingnummer

Deelvraag 3 Testsessie 2 Sportoefening 3 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Gaan zitten tijdens het sporten 1 1 1

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 1

Moeite hebben met de  oefening 1 1 1

Vertragen

Stil staan

Versnellen

Leerlingnummer

Deelvraag 3 Testsessie 2 Sportoefening 3 Rehobothschool

Gedragingen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Gaan zitten tijdens het sporten 1 1 1

Weglopen tijdens het sporten

Hervatten 1

Moeite hebben met de  oefening 1 1 1

Vertragen

Stil staan

Versnellen

Leerlingnummer
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Bijlage III – Ethogram deelvraag één 
Datum: Testsessie:  Observator: Sportoefening: 

Handeling 
Deelvraag 1 

Afkorting Beschrijving Nummer van kind en 
turflijst 

Armen over elkaar 
heen 

Ar Het kind staat en doet 
zijn of haar armen 
over elkaar heen 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Erdoorheen praten Er Kind praat door de 
sportdocent heen 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Frustratie Fr Het kind is zichtbaar 
gefrustreerd en kan 
zich niet kalm houden 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Huilen Hi Het kind is aan het 
huilen 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Rustig Ru Het kind kan rustig 
aan de oefening bezig 
en blijft kalm ook 
wanneer iets niet lukt. 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Hardop klagen Hk Het kind is hardop aan 
het klagen/of 
klaaggeluiden (puffen, 
zuchten, met de ogen 
draaien) over de het 
sporten niet leuk 
vinden 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Klieren met elkaar Ke Kinderen klieren met 
elkaar (vervelend 
doen). De kinderen 
trekken aan elkaar of 
vermaken zich door 
samen andere 
activiteiten te 
bedenken 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Klieren Ki Een kind houdt zich 
niet aan de regels en 
is vervelend aan het 
doen. Het kind gaat 
een andere activiteit 
doen.  

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          
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Afgeleid 
 
 
 
 

Af Het kind heeft de 
aandacht niet bij het 
sporten of de uitleg 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Lachen La Een kind lacht 
duidelijk met ontblote 
tanden  

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Plezier Pl Het kind toont 
enthousiasme en doet 
vrijwillig mee met het 
sporten.  

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Aandacht bij het 
sporten 

Aa Het kind let goed op 
bij het sporten.  

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Aandacht bij de uitleg Au Het kind let goed op 
bij de uitleg.  

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Schreeuwen Sc Het kind schreeuwt of 
is luidruchtig 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Samenwerken Sa De kinderen werken 
samen om de 
sportoefening goed te 
kunnen laten verlopen 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Geen samenwerking Gs Er is onenigheid of er 
is geen goede 
communicatie 
waardoor er geen 
goede samenwerking 
is 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Struikelen Su Tijdens het rennen 
struikelen 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          
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Bijlage IV – Ethogram deelvraag twee 
Datum: Testsessie:  Observator: Sportoefening: 

Handeling 
Deelvraag 2 

Afkorting Beschrijving Nummer van kind en 
turflijst 

Langs de kant zitten Lk Het kind gaat langs de 
kant zitten vooraf aan 
het sporten 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Weglopen We Het kind loopt weg 
vooraf aan het 
sporten 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Achteraan staan As Het kind gaat 
achteraan in de rij 
staan of probeert zo 
ver mogelijk 
achteraan te gaan 
staan 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Vooraan staan Vs Het kind gaat vooraan 
in de rij staan of 
probeert zo ver 
mogelijk vooraan te 
staan. 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Voordringen Vo Het kind probeert 
voor te dringen in de 
rij. 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Klieren in de rij Kl Het kind kliert terwijl 
het wacht op zijn of 
haar beurt of doet 
vervelend 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Wachten op de beurt Wa Het kind wacht 
geduldig op zijn of 
haar beurt 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Enthousiast in de rij En Het kind is erg 
enthousiast/kan niet 
wachten tot hij of zij 
aan de beurt is 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          
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Bijlage V – Ethogram deelvraag drie 
Datum: Testsessie:  Observator: Sportoefening: 

Handeling 
Deelvraag 3 

Afkorting Beschrijving Nummer van kind en 
turflijst 

Gaan zitten tijdens het 
sporten 

Gz Het kind gaat langs de 
kant zitten en doet 
niet meer mee met 
het sporten 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Weglopen tijdens het 
sporten 

Wg Het kind loopt weg 
van het sporten en 
doet niet meer mee 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Hervatten He Het kind hervat het 
sporten nadat hij/zij 
was gestopt met het 
sporten 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Moeite hebben met 
de oefening 

Mo Het kind heeft moeite 
met de oefening en uit 
dit hardop door 
bijvoorbeeld te klagen 
dat het te zwaar 
wordt of te lang duurt 
of door te gaan 
puffen. 
Noteer ook na 
hoeveel seconden! 

1:                       6: 
 
2:                       7: 
 
3:                       8:   
 
4:                       9: 
 
5:                       etc.                                                          

Vertragen Ve Het kind vertraagt 
tijdens het rennen.  
Noteer ook na 
hoeveel seconden! 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Stil staan St Het kind gaat stil staan 
tijdens het rennen. 
Noteer ook na 
hoeveel seconden! 

1:                       6: 
2:                       7: 
3:                       8:   
4:                       9: 
5:                       etc.                                                          

Versnellen Ve Het kind versnelt zijn 
of haar pas tijdens het 
rennen. Dit telt niet 
als er vanuit stilstand 
begonnen wordt met 
rennen.  
 
Noteer ook na 
hoeveel seconden! 

1:                       6: 
 
2:                       7: 
 
3:                       8:   
 
4:                       9: 
 
5:                       etc.                                                         
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Bijlage VI – Interviewschema 
 
Interview met de docent 
 
Voordat het interview begint worden de volgende stappen gevolgd: 
- De docent wordt bedankt voor de medewerking aan deze evaluatie.  

-Er wordt toegelicht waar het interview voor is. Vervolgens wordt er gevraagd of het interview 
opgenomen mag worden en dat het verbatim wordt uitgeschreven. Hierbij wordt ook gevraagd of de 
docent anoniem wil blijven of niet, of dat deze op een andere manier vermeld wil worden. 

- Er wordt vermeld over welke sportles de vragen zullen gaan (data) 

- Er wordt na de korte introductie (zie hierboven) gevraagd of de docent nog vragen heeft voordat 
het interview kan beginnen  

- Het interview begint. Er wordt per interview gerekend op ongeveer 15 minuten aan interviewtijd, 
maar het is niet erg als dit uitloopt.  Er wordt geïnterviewd met het schema hieronder als leidraad. 

Openingsvraag 

Hoe heeft u de les ervaren? 

Topiclijst 

Nummer topic Subtopic 

1. De sportles 1.1 Moeilijkheidsgraad 

1.2 Opbouw van de les 

1.3 Keuze van de sportoefeningen 

2. De kinderen 2.1 Motivatie en focus 

2.2 Uithoudingsvermogen 

2.3 Opvallend gedrag 

3. De hond 3.1 Het gebruik van een hond tijdens de 

sportles 

3.2 Samenwerking tussen de hond en de 

kinderen 

3.3 Verbeterpunten 

Doorvraagmogelijkheden 
1. Kunt u uitleggen wat u verstaat onder opvallend gedrag? 
2. Is er nog iets anders opgevallen wat ik u niet heb gevraagd? 
3. Kunt u mij daar wat meer over vertellen? 
4. Welke andere verbeterpunten heeft u nog? 
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Bijlage VII – Interviewvragen 
Voor het afnemen van het interview zijn er naar aanleiding van het interviewschema 

interviewvragen opgesteld.  

Topic 
1. De les:  

• Wat vond u van de moeilijkheidsgraad van de sportoefeningen bij beide testsessies? 

• Wat vond u van de sportoefeningen bij deze leeftijdsgroep bij beide testsessies? 

• Zat er een logische opbouw in de sportoefeningen tijdens de les bij beide testsessies? Op 

welke manier wel of niet? 

• Wat vond u van de keuze van deze sportoefeningen bij beide testsessies? 

• Zijn er nog andere sportoefeningen waar u graag een variant met honden van zou willen 

zien?  

• Was er nog opvallend gedrag bij een kind of kinderen bij beide testsessies? 

2. De kinderen 

• Zag u verschil in het gedrag van de kinderen tussen de eerste en de tweede trainingssessie? 

• Was er een specifiek voorval dat u opvallend vond bij de eerste testsessie? Wat vond u hier 

opvallend aan? 

• Was er een specifiek voorval dat u opvallend vond bij de tweede testsessie? Wat vond u hier 

opvallend aan? 

• Zag u verschil in de dynamiek tussen de kinderen in de tweede t.o.v. eerste sessie? Waar zag 

u dat verschil aan? 

• Merkte u aan de kinderen een verschil in gedrag op gebied van concentratie in de tweede 

t.o.v. eerste sessie? Waaraan merkte u dat? 

• Merkte u aan de kinderen een verschil in gedrag op gebied van motivatie in de tweede t.o.v. 

eerste sessie? Waaraan merkte u dat? 

• Merkte u verschil in de houding van de kinderen tijdens het sporten in de tweede t.o.v. 

eerste sessie? Waaraan merkte u dat? 

3. De Hond 

• Vind u dat de hond zorgde voor verandering tijdens de sportles kijkend naar het verschil in 

de tweede t.o.v. de eerste testsessie? Waaraan merkte u dat? 

• Op welke manier vindt u dat de hond invloed heeft gehad op het sporten bij de kinderen? 

• Op welke manier vindt u dat de hond invloed heeft gehad op het gedrag van de kinderen? 

• Zijn er nog verbeterpunten die u ziet in het gebruik van een hond tijdens het sporten? 

Doorvraag mogelijkheden 
1. Kunt u uitleggen wat u verstaat onder opvallend gedrag? 
2. Is er nog iets anders opgevallen wat ik u niet heb gevraagd? 
3. Kunt u mij daar wat meer over vertellen? 
4. Welke andere verbeterpunten heeft u nog? 
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Bijlage VIII – Uitgeschreven interviews 
Interview docent 1 (groep 1 n=10) 
Dit interview is uitgevoerd op 29 juni 2021. Het interview heeft plaats gevonden met de mentor van 

de brugklas (groep 1 n=10 in dit onderzoek) op de middelbare school het Wellantcollege te Alphen 

aan den Rijn. Deze persoon is het gehele onderzoek aanwezig geweest bij de groep. Het interview is 

afgenomen door de observator en heeft 27 minuten geduurd. 

Het interview was een semigestructureerd interview (Bijlage V en VI) en is in verbatim 

uitgeschreven: 

Topic 

1. De les:  

• Wat vond u van de moeilijkheidsgraad van de sportoefeningen bij beide testsessies? 

Het was een erg leuke les, ik had niet het idee dat het niveau te moeilijk was voor de kinderen. 

• Wat vond u van de sportoefeningen bij deze leeftijdsgroep bij beide testsessies? 

Deze sloot goed aan bij de kinderen, ik denk dat zeker met de hond erbij een saaie sportles hierdoor sneller interessanter 

wordt voor kinderen. 

• Zat er een logische opbouw in de sportoefeningen tijdens de les bij beide testsessies? Op 

welke manier wel of niet? 

Ik vond de opbouw erg goed, het begon met oefeningen om de spieren warm te maken en daarna ging het per oefening 

steeds sneller en intensiever.  

• Wat vond u van de keuze van deze sportoefeningen bij beide testsessies? 

Het was een leuke les met goede opbouw in de sportoefeningen. 

• Zijn er nog andere sportoefeningen waar u graag een variant met honden van zou willen 

zien?  

Wellicht een sportoefening waarbij de kinderen met de hond in een hoepel moeten staan en moeten proberen verder te 

komen. 

• Was er nog opvallend gedrag bij een kind of kinderen bij beide testsessies? 

Kind nummer 6 hield zich tijdens het sporten zonder hond afzijdig van de rest van de groep. Ze was bang het fout te doen 

dus wilde eigenlijk niet meedoen. Toen de hond erbij kwam heb ik geen angst meer gezien bij haar en ging ze met de rest 

van de klas blij meedoen. Dit gedrag heb ik bij haar nog niet eerder gezien. 

2. De kinderen 

• Zag u verschil in het gedrag van de kinderen tussen de eerste en de tweede trainingssessie? 

Ja (staat hieronder verder toegelicht in de volgende vragen) 

• Was er een specifiek voorval dat u opvallend vond bij de eerste testsessie? Wat vond u hier 

opvallend aan? 

Ik vond het opvallend om te zien dat tijdens de derde sportoefening zonder hond de kinderen het heel zwaar hadden en 

meerdere malen benoemden dat het kindermishandeling was. Er werd ook veel gepuft, gezucht en geklaagd.  

• Was er een specifiek voorval dat u opvallend vond bij de tweede testsessie? Wat vond u hier 

opvallend aan? 
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Bij dezelfde sportoefening met hond heb ik niks meer gehoord of gezien in die categorie. Ik zag alleen maar blije gezichten 

en enthousiaste kinderen die aan het sporten waren. Toen ik aan ze vroeg welke oefening ze het leukste vonden zeiden 

alle tien de kinderen sportoefening 3, dat verbaasde mij enorm! 

• Zag u verschil in de dynamiek tussen de kinderen in de tweede t.o.v. eerste sessie? Waar zag 

u dat verschil aan? 

Het viel mij op dat de kinderen meer samen gingen staan en samen gingen werken toen de hond aanwezig was. Er was een 

betere groepsvorming en iedereen deed enthousiast mee.  

• Merkte u aan de kinderen een verschil in gedrag op gebied van concentratie in de tweede 

t.o.v. eerste sessie? Waaraan merkte u dat? 

Tijdens de tweede sessie was het een stuk stiller. De kinderen waren rustiger en hadden meer de aandacht voor de coach 

van CoHond. Ze waren beter aan het opletten dan zonder hond. Zonder hond merkte ik dat veel kinderen afgeleid waren of 

niet aan het opletten waren op de coach. 

• Merkte u aan de kinderen een verschil in gedrag op gebied van motivatie in de tweede t.o.v. 

eerste sessie? Waaraan merkte u dat? 

Ik merkte een verschil dat zonder hond er veel geklaagd werd. Er werd mij ook meerdere malen gevraagd of het ook al 

klaar was of wanneer het zou eindigen. Toen de hond erbij kwam heb ik dit gedrag niet gezien en was het een veel 

gezelligere sfeer waarin iedereen plezier had. 

• Merkte u verschil in de houding van de kinderen tijdens het sporten in de tweede t.o.v. 

eerste sessie? Waaraan merkte u dat? 

Hier merkte ik wel een verschil ja. De kinderen oogde veel gemotiveerder om aan het sporten te gaan dan bij het sporten 

zonder hond.  

3. De Hond 

• Vind u dat de hond zorgde voor verandering tijdens de sportles kijkend naar het verschil in 

de tweede t.o.v. de eerste testsessie? Waaraan merkte u dat? 

Ik merkte zeker een verandering in de sportles. Er was veel meer samenhorigheid bij de kinderen en ze speelden/sporten 

ook echt samen in plaats van allemaal een beetje voor zichzelf daar staan “omdat het moet”.  

• Op welke manier vindt u dat de hond invloed heeft gehad op het sporten bij de kinderen? 

De hond heeft invloed gehad in de zin dat het veel leuker was om zowel te zien als voor de kinderen om te sporten. Ik zag 

meer blije kinderen en zag dat ze veel plezier hadden. In hun gedrag kon ik merken dat ze het veel leuker vonden dan 

sporten zonder hond. 

• Op welke manier vindt u dat de hond invloed heeft gehad op het gedrag van de kinderen? 

Ik merkte dat de kinderen veel blijer werden van de hond. Ze werden ook aardiger naar elkaar toe en gingen elkaar helpen. 

Tijdens de sportles zonder hond merkte ik nog wel eens op dat er onderling wat opmerkingen werden gemaakt naar elkaar 

(pesterijen) maar met de hond erbij was iedereen veel aardiger en positiever naar elkaar. 

• Zijn er nog verbeterpunten die u ziet in het gebruik van een hond tijdens het sporten? 

Ik vond de les fantastisch! Ik heb geen verbeterpunten, ik vond de les top! 
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Interview docent 2 (groep 2 n=25) 
Dit interview is uitgevoerd op 8 juli 2021. Het interview heeft plaats gevonden met de leraar van 

groep 6 (groep 2 n=25 in dit onderzoek) op basisschool de Rehobothschool te Katwijk aan zee. Deze 

persoon is het gehele onderzoek aanwezig geweest bij de groep. Het interview is afgenomen door 

de observator en heeft 21 minuten geduurd. 

Het interview was een semigestructureerd interview (Bijlage V en VI) en is in verbatim 

uitgeschreven: 

Topic 

1. De les:  

• Wat vond u van de moeilijkheidsgraad van de sportoefeningen bij beide testsessies?  

Het niveau van de les was goed te doen met het niveau van de kinderen. De sportoefeningen waren niet te moeilijk en 

waren prima afgestemd op deze leeftijdscategorie (groep 6). 

• Wat vond u van de sportoefeningen bij deze leeftijdsgroep bij beide testsessies? 

De les was goed afgestemd op de kinderen. Er zaten geen sportoefeningen tussen die te moeilijk voor ze waren. 

• Zat er een logische opbouw in de sportoefeningen tijdens de les bij beide testsessies? Op 

welke manier wel of niet?  

De les zat verder ook goed in elkaar in de zin dat het afwisselend was. Zo bleef het interessant voor de kinderen, want 

kinderen van deze leeftijd moeten niet te lang hetzelfde doen. De sportles had niet langer moeten duren ook, ik merkte dat 

40 minuten goed was, maar langer was niet goed geweest voor de concentratie. Al merkte ik wel dat dit in de les met hond 

erbij al veel beter ging en dan had je wellicht wel langer door kunnen gaan. 

• Wat vond u van de keuze van deze sportoefeningen bij beide testsessies? 

De keuze was goed, het waren korte oefeningen waardoor de concentratie er beter bijgehouden kon worden. Met langere 

oefeningen bestaat het risico dat er kinderen gaan afhaken. 

• Zijn er nog andere sportoefeningen waar u graag een variant met honden van zou willen 

zien?  

Nee 

• Was er nog opvallend gedrag bij een kind of kinderen bij beide testsessies? 

Ik heb geen gedrag gezien wat me enorm verbaasde. De kinderen hebben goed meegedaan aan het sporten. 

2. De kinderen 

• Zag u verschil in het gedrag van de kinderen tussen de eerste en de tweede trainingssessie? 

Ik zag veel verschil in de klas in het gedrag het moment dat de hond erbij kwam. Er was meer aandacht voor de coach, het 

sporten en natuurlijk voor de hond. Doordat de interesse steeg was er dus ook meer aandacht voor dingen die ze wellicht 

normaal minder leuk vinden. Ik merkte dus echt dat ze veel geconcentreerder te werk gingen, ze waren echt gericht op de 

hond.  

• Was er een specifiek voorval dat u opvallend vond bij de eerste testsessie? Wat vond u hier 

opvallend aan? 

Nee er is mij geen specifieke situatie opgevallen 

• Was er een specifiek voorval dat u opvallend vond bij de tweede testsessie? Wat vond u hier 

opvallend aan? 

Ook hierbij is er mij geen specifieke situatie opgevallen die anders is dan normaal in de klas 
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• Zag u verschil in de dynamiek tussen de kinderen in de tweede t.o.v. eerste sessie? Waar zag 

u dat verschil aan? 

• Merkte u aan de kinderen een verschil in gedrag op gebied van concentratie in de tweede 

t.o.v. eerste sessie? Waaraan merkte u dat? 

Ja, de kinderen waren echt veel geconcentreerder in het sporten met de hond. Hun focus was echt gericht op de hond en 

daardoor merkte ik dat ze een veel betere spanningsboog hadden.  

• Merkte u aan de kinderen een verschil in gedrag op gebied van motivatie in de tweede t.o.v. 

eerste sessie? Waaraan merkte u dat? 

Ik merkte een verschil in de motivatie. Die steeg echt enorm met hond erbij. Ze wilden ineens alles doen voor en met de 

hond terwijl ze daarvoor soms erg lastig te motiveren waren. Hierdoor waren ze meer gedreven, de hond werd een 

motivator voor hen en gaf ze meer energie.  

• Merkte u verschil in de houding van de kinderen tijdens het sporten in de tweede t.o.v. 

eerste sessie? Waaraan merkte u dat? 

De hond zorgde voor rust in de groep. 

3. De Hond 

• Vind u dat de hond zorgde voor verandering tijdens de sportles kijkend naar het verschil in 

de tweede t.o.v. de eerste testsessie? Waaraan merkte u dat? 

De hond was echt het hoogtepunt van de dag. Het maakte zo een les veel specialer, het was nieuw voor ze.  

• Op welke manier vindt u dat de hond invloed heeft gehad op het sporten bij de kinderen? 

Het zorgde voor rust in de groep en dat de kinderen gerichter bezig waren met de sport. Ook waren er met hond geen 

kinderen meer gevallen omdat ze denk ik veel bewuster bezig waren. 

• Op welke manier vindt u dat de hond invloed heeft gehad op het gedrag van de kinderen? 

Ik merkte dat de hond een goede, fijne en rustgevende invloed had op het gedrag van de kinderen. 

• Zijn er nog verbeterpunten die u ziet in het gebruik van een hond tijdens het sporten? 

Voor een vervolg is het denk ik wel beter met een kleinere groep kinderen te sporten en wat ruimer de tijd te nemen. 

Zodat niet een andere groep ondertussen lang moet wachten bijvoorbeeld. 

 

Conclusie: Ik vond het een erg geslaagde les. Er zijn zelfs kinderen geweest (28 en 11) die hun angsten hebben 

overwonnen! Wat een lieve honden waren het, echt iedereen was enthousiast! 

 

 


