
FACTSHEET 6

Vrije tijd en leefomgeving
De vrijetijdsbesteding van kinderen is volop in de belangstelling. In vergelijking met vroeger hebben kin-
deren een meer lichamelijk inactieve leefstijl aangenomen. Ook wordt steeds vaker gesproken over de 
overvolle agenda’s van kinderen gevuld met clubjes en buitenschoolse opvang. Aan de andere kant zijn er 
kinderen die juist niet aan clubjes verbonden zijn. Uit een recent onderzoek van het SCP blijkt dat 20% van 
de 5-18 jarigen niet op een sport, muziekles of scouting zit. Vaak is dit te wijten aan geldgebrek.
In deze factsheet wordt nader ingegaan op de vrije tijdsbesteding van kinderen en aspecten van de leef-
omgeving die met deze vrije tijdsbesteding samenhangen.

Leefomgeving van kinderen in 
Zaanstreek-Waterland

Ruim 9,5% van de 0-11 jarigen woont niet in een 
huis met een tuin
Ruim 9,5% van de 0-11 jarigen woont niet in een huis 
met een tuin. Als kinderen nog klein zijn (0-3 jaar) 
hebben ze minder vaak een tuin dan kinderen ouder 
dan vier jaar. Bijna een derde van de allochtone kin-
deren woont niet in een huis met een tuin t.o.v. 6,2% 
van de autochtone kinderen. Een op de vijf kinderen 
van lager opgeleide ouders hebben geen tuin. Op 
het platteland is meer ruimte. Het is daarom niet ver-
wonderlijk dat kinderen uit de plattelandsgemeen-
ten in de regio Z-W vaker een tuin tot hun beschik-
king hebben, terwijl 14,3% van de Zaanse kinderen 
geen tuin heeft om in te spelen.

Allochtone kinderen hebben 2,3 keer zo vaak 
geen contact met andere kinderen uit de buurt
Om de mening te peilen over de buurt waarin het 
kind opgroeit is ouders gevraagd of bepaalde zaken 
aanwezig zijn in de buurt (zie fi guur 1). Het valt op 
dat zestien procent van de ouders aangeeft dat er 
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geen activiteiten voor het kind georganiseerd wor-
den in de buurt. Ook heeft 10% van de kinderen 
geen speeltuin of park in zijn directe woonomge-
ving. Acht procent van de ouders heeft geen contact 
met andere ouders en 6,5% van de kinderen heeft 
geen contact met andere kinderen in de buurt. 

Met name ouders van 0-4 jarige kinderen geven aan 
(nog) geen contact te hebben met andere ouders 
(13,2%). Begrijpelijkerwijs hebben de 0-4 jarigen 
in vergelijking met oudere kinderen zelf ook min-
der vaak contact met andere kinderen uit de buurt 
(14,4%). Zij hebben dan ook minder mogelijkheden 
om buiten te spelen (16,2%).
Bijna 19% van de ouders van allochtone kinderen 
heeft geen contact met andere ouders in de buurt, 
terwijl dit bij ouders van autochtone kinderen 6,2% 
is. Ook geven ouders van allochtone kinderen 2,3 
keer zo vaak aan dat de kinderen geen contact heb-
ben met andere kinderen in de buurt. 
Allochtone kinderen kunnen volgens hun ouders 
minder vaak veilig alleen buiten spelen dan autoch-
tone kinderen (14,4% t.o.v. 6,5%). Een verklaring hier-
voor zou kunnen zijn dat allochtone kinderen minder 
vaak een trottoir in hun directe woonomgeving heb-
ben (11,9% versus 8,2% voor autochtone kinderen).
In Edam-Volendam (E-V), Landsmeer en Wormerland 
hebben ouders meer contact met andere ouders 
dan in Purmerend en Zaanstad waar het contact met 
andere ouders minder frequent voorkomt. In E-V 
hebben de kinderen meer contact met andere 
buurt kinderen. Ouders in deze gemeente geven 
minder vaak (4,7%) aan dat hun kinderen niet al-
leen buiten kunnen spelen, terwijl dit percentage in 
Zaanstad hoger is (8,8%). Beemster en Oostzaan zijn 
gemeenten waar minder activiteiten voor kinderen 
worden georganiseerd, terwijl in E-V en Purmerend 
volgens de ouders meer activiteiten voor kinderen 
zijn. Ook zijn in E-V, Purmerend en Zaanstad vaker 
speeltuintjes. Beemster, Landsmeer en Wormerland 
hebben minder speeltuintjes. Ouders uit Beemster 

Figuur 1: Aspecten in de leefomgeving van het kind, die niet 
aanwezig zijn
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0-4 jarigen maken daarnaast graag muziek. Vier- tot 
acht-jarigen tekenen graag, terwijl 8-11 jarigen graag 
naar muziek luisteren.

Meer dan twee uur per dag TV kijken
Televisie kijken en computeren spelen een belang-
rijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is een 
belangrijke bron van informatie. De keerzijde is ech-
ter dat er te veel en te lang televisie wordt gekeken 
en gecomputerd. Een inactieve leefstijl leidt tot over-
gewicht. 
Bijna 15 procent van de 0-11 jarigen in Z-W kijkt meer 
dan twee uur per dag televisie. Jongetjes kijken iets 
meer televisie dan meisjes (respectievelijk 15,8% van 
de jongens en 13,0% van de meisjes kijkt meer dan 
twee uur per dag TV). 8-11 jarigen kijken het vaakst 
TV: maar liefst 1 op de 5 kijkt dagelijks minimaal twee 
uur per dag TV. Kinderen van lager opgeleide ouders 
kijken 2,6 keer zo vaak veel TV in vergelijking van 
kinderen van hoger opgeleide ouders. Allochtone 
kinderen kijken 2,6 keer zo vaak twee uur per dag TV 
in vergelijking met autochtone kinderen.
Zaanse en Purmerendse kinderen kijken vaker twee 
uur per dag TV dan kinderen uit Beemster, Lands-
meer, Oostzaan en Wormerland (zie fi guur 3).

8 t/m 11 jarigen, jongens en allochtone kinderen 
computeren vaker overmatig
Twee procent van de 2-plussers zit langer dan twee 
uur per dag achter de computer. Dit zijn met name 
de 8 tot 12 jarigen: 4,4% van deze leeftijdsgroep 
computert dagelijks meer dan twee uur. Ook alloch-
tone kinderen computeren vaker overmatig (4,2% 
versus 1,7% autochtone kinderen). Ten slotte com-
puteren jongens (2,8%) vaker teveel t.o.v. meisjes 
(1,3%). Er zijn geen verschillen tussen de gemeenten 
gevonden in het percentage kinderen dat overmatig 
computert.

en Wormerland rapporteren vaker dat in hun ge-
meente geen park of groenvoorziening is. Ouders 
uit Purmerend en E-V geven daarentegen vaker aan 
dat er groen in de buurt is. Trottoirs zijn er minder in 
Beemster en Wormerland en vaker in E-V, Oostzaan 
en Zaanstad.

Ruim 8 procent van de 8-11 jarigen kan niet 
zelfstandig een vriendje opzoeken
Ruim 34 procent van de 2-11 jarigen kan niet zelfstan-
dig naar vriendjes of vriendinnetjes in de buurt. Dit 
percentage is logischerwijs hoger onder de 2-3 jari-
gen (87,6%). Als kinderen ouder worden zijn meer ou-
ders van mening dat hun kinderen zelfstandig naar 
vriendjes of vriendinnetjes van hun leeftijd kunnen 
gaan. Toch vindt nog 8,2% van de ouders van 8-11 
jarigen dat hun zoon/dochter niet zelfstandig naar 
een vriendje of vriendinnetje kan gaan. Ouders halen 
en brengen hun kinderen dan naar vriendjes. Hoog 
opgeleide ouders zijn vaker van mening dat hun kind 
niet zelfstandig naar vriendjes kunnen gaan (40,3%). 
In de gemeenten Beemster (42%) en Zaanstad 
(38,7%) kunnen kinderen vaker volgens hun ouders 
niet zelfstandig naar een vriendje of vriendinnetje 
gaan. De belangrijkste reden die ouders geven, is dat 
hun kind daar nog te jong voor is. Tien procent van 
de ouders die vindt dat hun kind niet zelfstandig naar 
een vriendje of vriendinnetje kan gaan, geeft aan dat 
ze het verkeer te gevaarlijk vinden (zie fi guur 2). 

Vrijetijdsbesteding kinderen

Binnen, buiten spelen en lezen favoriet
De ontwikkeling van het kind bepaalt zijn interesse 
in activiteiten. Vanzelfsprekend is deze ontwikkeling 
leeftijdsafhankelijk (zie tabel 1). Bij alle leeftijdsgroe-
pen zijn binnen spelen, buiten spelen en lezen de 
meest favoriete bezigheden. Kinderen in de leeftijd 
van 0-3 jaar spelen het meest binnen, terwijl kinde-
ren ouder dan vier vaker buiten spelen. 

Als kinderen binnen spelen wat doen ze dan? 
Op nummer 1 staat lezen bij alle leeftijdsgroepen. 

Figuur 2: Redenen voor het niet zelfstandig een 
vriendje/vriendinnetje kunnen opzoeken

Figuur 3: Percentage overmatig TV-kijken naar gemeente
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Meer dan 2 uur per dag TV kijken

Prevalentie lager dan Z-W
Prevalentie gelijk aan Z-W
Prevalentie hoger dan Z-W
Niet weergegeven

1 2 3

Leeftijd 0-4 jaar Binnen spelen Buiten spelen Lezen

Leeftijd 4-8 jaar Buiten spelen Binnen spelen Lezen

8-plus jaar Buiten spelen Lezen Binnen spelen

Tabel 1: Top drie vrijetijdsbesteding naar leeftijdsgroep



in Purmerend en Zaan stad (respectievelijk 73% en 
71,9% haalt niet de norm).

Kleine kinderen spelen het meest in de tuin; 
oudere kinderen spelen meer op straat, pleintje, 
grasveld of park in de buurt
Met het groter worden verleggen kinderen steeds 
hun grenzen. Jonge kinderen spelen in een ver-
trouwde (begrensde) omgeving vaak onder toezicht 
van een ouder of oppas. Kinderen vanaf 6 jaar zul-
len steeds zelfstandiger gaan spelen. Hierdoor wor-
den de eisen die aan de (speel)omgeving van het 
kind worden gesteld ook anders. Door toenemende 
bebouwingsdichtheid is het belang van een veilige 
speelplek toegenomen.
Kinderen van 0-4 jaar uit Z-W spelen het vaakst in de 
tuin (59,9% speelt hier vaak) of op een speelplek met 
speeltoestellen (35,8% speelt hier vaak). Vanaf vier 
jaar neemt het percentage kinderen dat op straat in 
de buurt speelt toe (4 tot 8 jarigen: 60,8% en 8 tot 12 
jarigen: 68,9% spelen hier vaak). Ook spelen 4-plus-
sers in toenemende mate op een plein, grasveld of 
park in de buurt (4 tot 8 jarigen: 45,2% t.o.v. 8 tot 11 
jarigen: 59,6% die hier vaak spelen). 

Overmatig TV kijken en beschikbaarheid tuin 
gerelateerd aan onvoldoende buitenspelen
Bijna 74% van de kinderen die meer dan 2 uur per 
dag TV kijken speelt niet iedere dag een half uur bui-
ten. Voor kinderen die niet zoveel TV kijken is dit per-
centage 68%. Ook de aanwezigheid van een tuin be-
vordert het buitenspelen: 32,2% van de kinderen met 
een tuin speelt voldoende buiten t.o.v. 22 procent van 
de kinderen zonder tuin. Ook contact met andere ou-
ders, contact met andere kinderen, een speeltuintje 
in de buurt en de aanwezigheid van een trottoir zijn 
bevorderende factoren voor het buitenspelen. Over-
matig computergebruik blijkt geen relatie te hebben 
met het behalen van de buitenspeelnorm. 

Gezondheidsenquête 0 t/m 11 jarigen Zaanstreek-Waterland 2007 

In het kader van de gezondheidsmonitor Zaanstreek-Waterland (Z-W) is de GGD Z-W van plan iedere vier 
jaar een gezondheidsenquête onder ouders van 0 t/m 11 jarigen uit te voeren. Dit onderzoek zal inzicht 
verschaff en in de lokale gezondheidssituatie van de 0 t/m 11 jarigen (o.a. gezondheid, leefstijl, leefom-
geving, schoolbeleving, opvoedingsproblematiek en zorggebruik) ter onderbouwing van het (gemeen-
telijk) beleid. Daarnaast zal het onderzoek aanleiding zijn voor gerichte interventies door bijvoorbeeld 
de GGD. Het onderzoek in 2007 is het eerste enquêteonderzoek van de GGD naar de gezondheidssitu-
atie van 0 t/m 11 jarigen in de regio Z-W.
In het najaar 2007 hebben 9978 ouders van 0 t/m 11 jarigen, woonachtig in de regio Z-W een vragen-
lijstpakket ontvangen. De 10-11 jarigen in het onderzoek ontvingen zelf ook een vragenlijst om in te 
vullen. Twee weken later ontvingen degenen van wie nog geen vragenlijst was ontvangen een herin-
neringsbrief. Na drie weken werd aan de non-respondenten de vragenlijst(en) met begeleidende brief 
nogmaals verstuurd. Onder de deelnemers werd o.a. een volwassen- en kinderfi ets verloot. Van 5630 
personen (56,4%) is een bruikbare vragenlijst ontvangen. In het onderzoek is gekeken naar verschillen 
naar gemeente, leeftijd van het kind, geslacht van het kind, etniciteit van het kind en opleidingsniveau 
van de ouders. 

Allochtone kinderen spelen minder buiten dan 
autochtone kinderen
Buitenspelen is gezond voor kinderen. Bewegen op 
een natuurlijke manier helpt om op een gezond ge-
wicht te blijven, het bevordert de lichamelijke moto-
riek en het leert kinderen op jonge leeftijd hoe met 
elkaar om te gaan. Buitenspelen maakt kinderen so-
ciaal sterker. 
Bijna 32 procent van de kinderen in Z-W speelt iede-
re dag buiten. De meeste kinderen spelen een half 
tot 2 uur per dag buiten. Uitgaande van een norm 
van dagelijks een half uur buitenspelen blijkt dat 
ruim 30 procent van de kinderen iedere dag mini-
maal een half uur buiten te spelen. Jongens spelen 
meer buiten dan meisjes (35,7% van de jongens 
t.o.v. 26,7% van de meisjes haalt de norm). 78,1 van 
de allochtone kinderen speelt niet dagelijks een half 
uur buiten t.o.v. 66,9% van de autochtone kinderen. 
Begrijpelijkerwijs is er een duidelijk verschil in het 
niet behalen van de buitenspeelnorm tussen 0 tot 
4 jarigen enerzijds en 4-plussers anderzijds (0 tot 4 
jarigen: 78,1% versus 4-plussers: circa 67%). In E-V 
(62%) spelen kinderen signifi cant meer buiten, dan 
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• Bijna 19% van de ouders van allochtone kinde-
ren hebben geen contact met andere ouders; 
allochtone kinderen hebben 2,3 keer zo vaak geen 
contact met buurt kinderen

• Ruim 8% van de 8-11 jarigen kan niet zelfstandig 
een vriendje opzoeken

• Lezen, binnen en buiten spelen zijn favoriet
• Bijna 15% van de 0-11 jarigen kijkt overmatig TV. 

Risicogroepen: jongetjes, allochtone kinderen, 
8-11 jarigen, kinderen laag opgeleide ouders en 
Zaans/Purmerendse kinderen

• 8 t/m 11 jarigen, jongens en allochtone kinderen 
computeren vaker overmatig

• Kleine kinderen spelen het meest in de tuin, naar-
mate kinderen ouder worden spelen kinderen 
meer op straat en op een pleintje, grasveld of park

• Kinderen die meer dan twee uur per dag TV kijken 
en kinderen zonder tuin spelen minder buiten

• Allochtone kinderen behalen later hun zwem-
diploma. Op 11-jarige leeftijd heeft 97,3% van de 
kinderen een zwemdiploma behaald

Wat wordt in de regio gedaan?
In het PGO vraagt de JGZ-medewerker bij de (ou-
ders van) kinderen na wat ze in hun vrije tijd doen. 
Mede ter voorkoming van overgewicht wordt naar 
het buiten spelen en TV-/computergebruik gevraagd. 
Met praktische tips worden ouders ondersteund in 
het stimuleren van het buitenspelen en in het ver-
minderen van het overmatig TV- en computer gebruik 
van hun kinderen. 
Ook via de basisscholen wordt het buitenspelen ge-
stimuleerd. Zo kan bij de GGD de leskist ‘Sport en 
bewegen’ geleend worden door de basisscholen. De 
GGD biedt in het schooljaar 2009-2010 aan enkele 
scholen in Zaanstad de lesmethode ‘Lekker fi t!’ aan. 
Een lesmethode waarin voeding en bewegen cen-
traal staan. Ook de ouderparticipatie is in deze les-
methode belangrijk.

Bijna de helft van de allochtone kinderen heeft 
geen zwemdiploma
In een waterrijk land als Nederland is het behalen van 
een zwemdiploma heel belangrijk. Veel zwembaden 
bieden zwemlessen aan vanaf het vijfde levensjaar. 
De leeftijd waarop de meeste kinderen op zwemles 
zitten is 4-6 jaar.
Op vierjarige leeftijd heeft 0,5% van de kinderen een 
zwemdiploma. Twee jaar later heeft meer dan 50% 
van de kinderen inmiddels zijn diploma behaald. In 
Z-W heeft op acht-jarige leeftijd ongeveer 10 procent 
nog geen zwemdiploma. Op elf-jarige leeftijd heeft 
97,3% zijn zwemdiploma behaald (zie fi guur 4). 

Gemiddeld heeft 34,1% van de 4-11 jarigen geen 
zwemdiploma. Meisjes (31,4%) hebben vaker een 
zwemdiploma dan jongens (36,5%). Allochtone kin-
deren hebben signifi cant minder vaak een diploma 
behaald (allochtone kinderen: 46,6% en autochtone 
kinderen: 31,7%). Gezien het feit dat op 11-jarige leef-
tijd bijna 100% van de kinderen een zwemdiploma 
heeft behaald, betekent dit dat allochtone kinderen 
later hun diploma halen.

Samenvatting
• Ruim 9,5% van de 0-11 jarigen woont niet in een 

huis met een tuin

Figuur 4: Percentage kinderen dat een zwemdiploma heeft 
behaald naar leeftijd
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