(SAMEN ) BUITEN
Jantje Beton stelde circa 1000 ouders
vragen over het samen buitenspelen
met je kind. In dit overzicht is een deel
van de resultaten weergegeven.

SPELEN

MEE NAAR BUITEN!
In de zomer gaan ouders het vaakst mee
buiten spelen. Zo’n 53% gaat dan regelmatig of
(bijna) elke keer mee. In de winter geldt dit slechts
voor 34% van de ouders.
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Van de ouders stimuleert hun
kinderen om meer buiten te spelen.

Wat krijgen ouders zoal terug
van hun kind als ze samen
buiten spelen?

Speelt volgens ouders
uit zichzelf voldoende buiten.

lim
Een

3. Samen
buiten te
spelen.

NK STOEPRANDEN

Ouders over
telefoongebruik
van hun kind:

Het NK Stoepranden organiseert Jantje Beton voor jong
én oud en is bedoeld om kinderen en ouders echt te
laten genieten van actief bezig zijn in de buitenlucht.
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2. Hun kind
naar buiten
te sturen.
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1. Gebruik van
televisie, laptop,
smartphone of
tablet te limiteren.
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De meeste ouders doen dit door:

van de ouders denkt
dat kinderen een risico
lopen in hun ontwikkeling
als ze veel op een
telefoon bezig zijn.

53%

van de ouders
speelt weleens
samen met hun kind
op een telefoon.

47%

van de ouders laat hun
kind bewust omgaan
met mobiele telefoon
als voorbereiding op
de digitale wereld.

Jantje Beton zet zich samen met kinderen in voor meer
en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Spelen is
niet alleen het belangrijkste onderdeel van een gezond
leven, het is ook nog eens het leukste. Daarom zegt
Jantje Beton… STOP NOOIT MET SPELEN!
Meer weten over Jantje Beton?
Kijk op www.jantjebeton.nl

Het onderzoek is in augustus 2018 door Kien Onderzoek gehouden onder 1044 ouders van kinderen in de leeftijd 4 t/m12 jaar. Alle percentages zijn afgerond op hele getallen.

