
Een Gezonde School maak je samen! Maar hoe? 
 

Participatie is cruciaal voor het slagen van de Gezonde School-aanpak. Hoe kunnen 

scholen aan de slag met participatie? En hoe zorg je voor draagvlak voor Gezonde 

School-activiteiten? Deze vragen stonden centraal bij de workshop Inspirerende 

Gezonde Scholen tijdens het Nederlandse Congres Volksgezondheid (NCVGZ) op 

donderdag 13 april 2017. Tijdens deze workshops lieten ontwikkelaars en onderzoekers 

van innovatieve projecten aan de hand van drie mooie praktijkvoorbeelden zien wat zij 

doen om participatie te bewerkstelligen. 

  

Onderzoekster Maartje Willeboordse (UMCM Maastricht) is net als collega-onderzoeker Nina 

Bartelink van de Universiteit Maastricht betrokken bij het grootschalige project ‘de Gezonde 

Basisschool van de Toekomst’ van onder andere onderwijsstichting Movare, GGD Zuid Limburg en 

de Universiteit Maastricht. In dit traject volgen kinderen een dagritme met meer aandacht voor 

spelen, bewegen en gezonde voeding. Acht Limburgse scholen zijn betrokken: twee scholen met 

een volledig aangepast programma, twee scholen met alleen een beweegprogramma en vier 

controlescholen om de effecten van de interventie te kunnen meten. Hoe hebben de onderzoekers 

binnen dit traject gezorgd voor draagvlak en hoe hebben zij scholen betrokken? “Wij 

presenteerden in het prille begin een ’fruitmand’ met effectieve  activiteiten aan scholen,” vertelt 

Nina. “Scholen kozen zelf de componenten uit die ‘fruitmand’ die het beste in hun eigen 

schoolcontext pasten om mee aan de slag te gaan. Alle scholen kozen voor het tussentijds blok 

van ruim anderhalf uur met tijd voor vrij spel en cultuur én voor de op school aangeboden lunch.” 

Ook hier bleek keuzevrijheid en eigenaarschap belangrijk. “Drie scholen hadden een vast 

programma tijdens het tussenschools blok. Eén school liet de kinderen zelf meebeslissen wat ze 

die dag gingen doen. Dit beviel zo goed op deze school, waardoor de andere scholen hun 

programma hier naartoe aanpasten. Zo groeit de interventie dus met praktijkinzichten mee.” Op 

allerlei niveaus betrekt de interventie alle betrokkenen. Zo is op elke school een leerkracht 

aangesteld als projectleider. Deze begeleidt de projectgroepen rondom thema’s als beweging en 

voeding waarin ook ouders en teamleden deelnemen. Deze groepen overleggen weer met een 

klankbordgroep van ouders en met de leerlingenraad. Soms wordt ook de medezeggenschap 

betrokken. Nina: “De schooltijden zijn in deze interventie langer dan normaal en daarom hield de 

medezeggenschapsraad een peiling onder ouders. Hun mening woog zwaar, 80% van de ouders 

moest instemmen.” Het betrekken van ouders wordt wel moeilijker. “In het begin was het hip en 

bezochten ouders massaal de klankbordgroepbijeenkomsten, maar nu is het nieuwe er van af en 

loopt hun aantal terug. Ook het actief betrekken van ouders met een lage economische status 

(SES) is moeilijk. We zien dat wel deelnemende lage SES-ouders vaak omslaan van negatief naar 

positieve betrokkenheid. Dit blijkt ook uit de hoge tevredenheid op de scholen en het feit dat er 

bijna geen uitval is van deelnemers aan het onderzoek zelf.” 

 

Leerlingen bepalen zelf mee  

Het project ‘Creating Healthy School Communities’ wil met de ontwikkeling van een community-

aanpak de Gezonde School-aanpak op praktische en duurzame wijze vormgeven op vier vmbo-

scholen van Landstede scholengroep. Gebruik maken van de eigen kracht van alle betrokkenen, 

zoals leerlingen, ouders en schoolpersoneel, is daarbij het uitgangspunt. Hiervoor werken GGD 

IJsselland, Landstede Groep, Windesheim en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) samen met de 

projectscholen. “We ervaren dat interventies voor deze doelgroep vaak afhankelijk zijn van een 

enthousiaste docent en er weinig breed gedragen eigenaarschap is,” vertelt onderzoekster Bonnie 

van Dongen van de Vrije Universiteit Amsterdam. “Hierdoor beklijft het effect van 

leefstijlprogramma’s niet lang. Door te bouwen op eigen kracht en samenwerking van een school 

community willen we bereiken dat vanuit de community-aanpak de Gezonde School-aanpak 

structureel wordt geborgd.” Het project is nu in de beginfase, waarin behoeftes worden 

geinventiseerd van community-leden. Elke school geeft een gezonde school-coördinator, een 

docent vanuit de school, die het opbouwen van de school community faciliteert en overziet. Deze 

coördinator wordt herin gecoacht door een expert vanuit gezondheidsbevordering (GGD) en vanuit 

onderwijs (Landstede). Bonnie: “We werken in deze fase onder andere met vragenlijsten om het 



gedrag van leerlingen in kaart te brengen. Maar we organiseren ook een foto-project waarbij 

leerlingen zelf foto’s maken en deze samen bespreken en analyseren. Wat zijzelf belangrijk vinden 

staat centraal. Daarnaast willen we graag interviews, focusgrepen organiseren en vragenlijsten 

verspreiden onder schoolpersoneel en ouders.” Ook Bonnie stelt dat het moeilijk is om ouders te 

bereiken, zeker van deze doelgroep. ”Daarom stimuleren wij de school om zo veel mogelijk aan te 

sluiten bij momenten dat ouders toch al op school zijn, bijvoorbeeld bij oudergesprekken. Zo 

maakt een school placemats van de foto’s die tijdens oudergesprekken op tafels zullen liggen. Dit 

nodigt uit tot een gesprek.”  

Soms moet je als onderzoeker creatief zijn 

In het project Kids in Aktie van het VU medisch centrum en Kids Aktief, gaan kinderen afkomstig 

van vier basisscholen in een aandachtswijk in Amsterdam aan de slag om hun leefstijl te 

verbeteren. “Dit participatieve actieonderzoek is een samenwerking tussen de afdeling sociale 

geneeskunde van het VUmc en Kids Aktief, een buitenschoolse opvang gericht op sport en 

bewegen. In dit onderzoek werken onderzoekers samen met kinderen om overgewicht en obesitas 

te voorkomen,” licht onderzoekster Manou Anselma, werkzaam bij VUmc toe. “Overgewicht is nog 

steeds een probleem in de gemeente Amsterdam. Een aantal doelgroepen zijn erg moeilijk 

bereikbaar, vooral kinderen van niet-westerse afkomst. Veel interventies zijn top-down. Wij 

werken bottum-up: vanuit de kinderen zelf. Kinderen zijn experts in eigen leefomgeving en kennen 

de factoren die ten grondslag liggen aan hun beweeg- en voedingsgedrag. “Zo leren wij door hun 

bril te kijken.” Kids in Aktie werkt op elke school met een zogeheten ‘aktieteam’ van zes á zeven 

leerlingen uit groep 6 tot en met 8. Manou: “De kinderen in de aktieteams hebben de rol van co-

onderzoeker in dit project. Zij kregen les in het doen van onderzoek en trokken zelf de wijk in om 

interviews te houden, vragenlijsten af te nemen en foto’s te maken. In de volgende fase van dit 

onderzoek worden de resultaten van de onderzoeken van de kinderen en de aktieteam-

bijeenkomsten geanalyseerd. Vervolgens mogen kinderen meedenken over hoe zij de door henzelf 

geïdentificeerde problemen willen aanpakken. De VUmc-onderzoekers stellen een overzicht op van 

bewezen effectieve theoretische strategieën, waarna kinderen de praktische invulling ontwierpen. 

Volgens Manou leidt dit niet alleen tot empowerment van kinderen, maar ook tot eigenaarschap. 

“Ze ervaren dat hun mening serieus wordt genomen en zien dat er iets met hun ideeën wordt 

gedaan. Maar ook leren wij als onderzoekers van de kinderen: we krijgen inzicht in door henzelf 

geïdentificeerde problemen en oplossingen. Hierdoor kunnen wij bestaande of nieuw te 

ontwikkelen interventies beter laten aansluiten bij de behoeften van de kinderen zelf en daardoor 

zijn interventies hopelijk effectiever.” Het betrekken van ouders blijkt ook in Amsterdam een 

uitdaging. Soms moet je als onderzoeker creatief zijn. Zo haalde Manou veel informatie op door bij 

de lokale kapper te gaan zitten. “Hier ontmoetten moeders elkaar regelmatig, waardoor het heel 

makkelijk was om met hen in gesprek te gaan,” besluit Manou.”  

Ouders meenemen cruciaal voor slagingskans 

Meenemen “Vanuit het veld merken wij dat scholen ouders pas vaak in een laat stadium betrekken 

bij activiteiten,” besluit Maartje Willeboordse. “Ze bedenken eerst zelf iets, een thema en een 

opzet en vragen dan ouders wat ze ervan vinden, zonder ouders in de themakeuze en opzet van 

activiteiten mee te nemen.” Een gemiste kans volgens Maartje. “Uit internationaal onderzoek blijkt 

hoe belangrijk het is om ouders vanaf het eerste begin te betrekken. Maar niet alleen ouders, ook 

leerlingen en het docententeam betrekken creëert draagvlak en gedeeld eigenaarschap, en zorgt 

ook voor activiteiten die aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep zelf.” Haar advies aan 

scholen is: ontwikkel niet zelf een complete aanpak, maar neem de doelgroep mee in de 

ontwikkeling. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het belangrijk is om met de activiteiten aan te 

sluiten bij de sociale en fysieke omgeving van de kinderen. Uit vrijwel alle onderzoeken blijkt dat 

doelgroepparticipatie cruciaal is,” stelt Maartje maar ook heel lastig, hetgeen je ook terugziet in de 

presentaties van vandaag.”  

 

 



Deel goede voorbeelden 

Judith de Meij, projectcoördinator Gezonde School bij het RIVM, besluit: “Uit zowel onderzoek als 

uit de praktijk blijkt dat participatie een vereiste is voor een effectieve aanpak als het gaat om 

gezondheidsbevordering op scholen. Vanuit het programma Gezonde School zijn wij altijd op zoek 

naar mooie voorbeelden van wat werkt en vooral waarom. Heeft u zo’n mooi voorbeeld? Deel het 

via info@gezondeschool. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen!”  

 

Tips voor in de praktijk:  

 Maak gebruik van momentum om ouders te betrekken, bijvoorbeeld als ouders toch al op 

school zijn vanwege bijvoorbeeld oudergesprekken. 

 Kijk buiten de gebaande paden voor gespreksmogelijkheden, bijvoorbeeld op plekken 

waarop de doelgroep gezellig samenkomt in informele setting. 

 Maak gebruik van creatieve middelen om behoeftes en problemen doelgroep te 

achterhalen, bijvoorbeeld een foto-project. Mooi van werken met foto’s is dat je letterlijk 

door de ‘lens’-blik van doelgroep kan meekijken.   

 Zorg dat je doelgroep vanaf het allereerste begin, dus bij de ontwikkeling van de 

interventie, (tot aan de evaluatie)  betrekt. Dit leidt niet alleen tot interventies die beter 

aansluiten bij behoefte doelgroep, maar ook tot eigenaarschap, draagvlak en borging . 

Meer weten over de projecten?  

 De Gezonde Basisschool van de Toekomst. 

Website:http://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl/ 

E-mail: maartje.willeboordse@maastrichtuniversity.nl , n.bartelink@maastrichtuniversity.nl  

 Creating Health Community’s by sound teamwork  

Website: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-

detail/preventie-5-deelprogramma-1-opvoeding-en-onderwijs/creating-a-healthy-school-

community-by-sound-teamwork/ 

E-mail: b.m.van.dongen@vu.nl 

 Kids in Actie  

Website: https://www.amsterdam.nl/banne-buiksloot/opgroeien-opvoeden/kids-aktie/ 

E-mail: manou@kidsaktief.nl 

 

Meer weten over ouderbetrokkenheid bij Gezonde School? Kijk op www.gezondeschool.nl.  


