
Discussiekaarten voor MBO

• �Ik�vind�dat�gezond�en�lekker�eten�in�de�schoolkantine�gemakkelijker�gemaakt�moet�worden.

• �Ik�wil�mijn�waterflesje�op�school�kunnen�vullen�bij�een�watertappunt.

• �Ik�wil�(vaker)�les�krijgen�over�gezonde�voeding;�bijvoorbeeld�hoe�ik�gezonder�kan�eten,�zodat�ik�me�fit�voel.�

• �Ik�wil�op�school�leren�hoe�ik�gezond�en�lekker�kan�koken.

• �Ik�wil�dat�er�iemand�is�met�wie�ik�kan�praten�als�ik�vragen�of�zorgen�heb�over�voeding.

Voeding:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over voeding
•  Werk�met�de�Gezonde�Schoolkantine.�Ga�aan�de�slag�met�de�Gezonde Schoolkantine�en�stimuleer�
studenten�om�gezondere�keuzes�te�maken.�Kijk�op�www.gezondeschool.nl/activiteiten-mbo#/
InterventionDetails/1400111.

•  Maak�een�watertappunt�op�een�centrale�plek�of�in�het�klaslokaal.�Een�toiletruimte�is�niet�zo�fris�om�
waterflesjes�te�vullen.

•  Besteed�in�de�les�aandacht�aan�gezonde�voeding.�Neem�lessen�over�voeding�op�in�het�curriculum,�
bijvoorbeeld�bij�het�vak�vitaal�burgerschap.�Kijk�op�www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-
op-school/MBO/lesmaterialen/lesmateriaal.aspx.�Leid�je�studenten�op�tot�een�beroep�in�de�horeca�of�
levensmiddelenbranche?�Denk�dan�ook�aan�lessen�over�het�bereiden�van�gezonde�gerechten�en�het�
ontwikkelen�van�gezonde�producten�tijdens�de�opleiding.

•  Maak�in�het�lesprogramma�gebruik�van�Gezonde�School-activiteiten;�kijk�op�www.gezondeschool.nl/
middelbaar-beroepsonderwijs/gezonde-school-activiteiten.�Kies�voor�kwaliteit!�Van�Gezonde�School-
activiteiten�is�bewezen�dat�ze�daadwerkelijk�bijdragen�aan�een�gezonde�leefstijl�van�studenten.�
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• Ik�wil�tijdens�het�lesuur�vaker�in�beweging�komen.

• Ik�wil�op�school�kunnen�sporten�tijdens�of�na�schooltijd.

• Ik�wil�een�schoolterrein�met�sportmogelijkheden.

•  Ik�wil�dat�er�iemand�is�met�wie�ik�kan�praten�als�ik�vragen�of�zorgen�heb�over�bewegen�of�sport.

Bewegen  
en sport:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over bewegen en sport
•  Maak�bewegen�onderdeel�van�dagelijkse�routine�op�school.�Bespreek�met�studenten�hoe�ze�meer�
beweging�in�hun�dagelijks�leven�kunnen�toevoegen.�Sta�de�studenten�ook�eens�toe�om�achter�hun�
bureau�te�staan�in�plaats�van�zitten.

•  Maak�bewegen�onderdeel�van�dagelijkse�routine�na�school.�Stimuleer�beweging�tijdens�en�na�
schooltijd.�Werk�bijvoorbeeld�samen�met�de�buurtsportcoach�en�sportaanbieders�in�de�omgeving�
en�stimuleer�studenten�om�lopend�of�op�de�fiets�naar�school�te�komen.

•  Als�de�school�en�omgeving�uitnodigen�tot�bewegen,�zullen�studenten�dat�ook�eerder�gaan�
doen.�Stimuleer�bijvoorbeeld�het�gebruik�van�de�trap�en�zorg�voor�beweegmogelijkheden�op�
het schoolterrein.

•  Vertel�studenten�bij�wie�ze�terecht�kunnen�met�vragen�over�bewegen�en�sport.�Dit�kan�een�
docent,�mentor�of�zorgcoördinator�zijn.�Als�ze�dit�weten,�dan�is�de�kans�kleiner�dat�problemen�
blijven�liggen�of�erger�worden.
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• Ik�wil�leren�wat�ik�kan�doen�als�ik�niet�lekker�in�mijn�vel�zit,�worstel�met�somberheid�of�mij�eenzaam�voel.

• Ik�wil�dat�er�iemand�is�met�wie�ik�kan�praten�over�problemen�op�school�of�thuis.

• Ik�wil�meer�aandacht�op�school�over�het�omgaan�met�stress.

•  Ik�wil�meer�aandacht�voor�een�prettige�sfeer�in�de�klas�en�op�school,�waar�iedereen�elkaar�respecteert�en�
gelijk�behandelt.

Welbevinden:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over welbevinden
•  Werk�aan�zelfvertrouwen�van�studenten.�Studenten�die�lekker�in�hun�vel�zitten�hebben�meer�
zelfvertrouwen�en�zijn�weerbaarder.�Hierdoor�kunnen�ze�zich�beter�inleven�in�een�ander,�beter�omgaan�
met�emoties�van�zichzelf�en�anderen,�hechtere�relaties�opbouwen�en�beter�leren.�Kies�voor�kwaliteit!�
Maak�in�het�lesprogramma�gebruik�van�Gezonde�School-activiteiten.�Kijk�op�www.gezondeschool.nl/
middelbaar-beroepsonderwijs/gezonde-school-activiteiten.

•  Vertel�studenten�bij�wie�ze�terecht�kunnen�met�vragen�over�welbevinden.�Denk�aan�een�
vertrouwenspersoon,�mentor�of�docent.�

•  Doe�het�niet�alleen.�Wil�je�de�aandacht�voor�welbevinden�in�de�schoolomgeving�versterken?�
Vraag�de�Gezonde�School-adviseur�naar�de�sociale�kaart�van�jouw�omgeving.�Welke�
relevante�samenwerkingspartijen�zijn�er�allemaal�voor�jouw�school?�Denk�bijvoorbeeld�aan�de�
jeugdverpleegkundige�en�de�jeugdarts,�jeugdwerk�en�welzijnswerk.�Kijk�op�www.gezondeschool.nl/ 
advies-en-ondersteuning/overzicht-gezonde-school-adviseurs�voor�de�contactgegevens�van�de� 
Gezonde�School-adviseur�van�de�GGD�in�jouw�regio.�

•  Leer�studenten�omgaan�met�stress.�Stress�heeft�invloed�op�de�ontwikkeling�van�studenten.� 
Ook�in�het�latere�leven�hebben�ze�er�profijt�van�om�beter�om�te�kunnen�gaan�met�stress.

•  Geef�welbevinden�aandacht�in�het�schoolbeleid.�Bepaal�kernwaarden,�zorg�voor�duidelijke�regels� 
om�van�de�school�een�veilige�plek�te�maken�en�neem�dit�op�in�het�beleid�van�de�school.
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•  Ik�wil�dat�er�iemand�is�met�wie�ik�kan�praten�als�ik�vragen�of�zorgen�heb�over�relaties,�
seksualiteit�of�als�ik�iets�naars�heb�meegemaakt.�

•  Ik�wil�meer�aandacht�voor�seksuele�diversiteit�en�genderdiversiteit�(LHBTIQ+)�op�school.

•  Ik�wil�meer�informatie�over�wat�seksueel�grensoverschrijdend�is�en�hoe�ik�bij�een�ander�kan�
checken�of�iets�oké�is.

•  Ik�wil�informatie�over�wat�ik�kan�doen�als�ik�(seksueel)�grensoverschrijdend�gedrag�ervaar.

Relaties en  
seksualiteit:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over relaties en seksualiteit
•   Vertel�studenten�aan�wie�ze�vragen�kunnen�stellen�over�relaties�en�seksualiteit.�Het�is�handig�om�de�
studenten�te�informeren�bij�wie�ze�terecht�kunnen�met�hun�vragen,�ook�als�ze�nog�geen�vragen�hebben.�
Zo wordt�de�drempel�om�hulp�te�zoeken�lager.�Vermeld�daarom�regelmatig�in�de�lessen�waar�ze�terecht�
kunnen�bij�vragen�en�neem�dit�op�in�de�schoolgids.

•  Sluit�aan�bij�de�belevingswereld�van�individuele�studenten.�Geef�lessen�relationele�en�seksuele�vorming�
die�aansluiten�bij�de�belevingswereld�van�de�studenten.�Ondanks�dat�zij�dezelfde�leeftijd�hebben,�kunnen�
studenten�hele�verschillende�ervaringen�hebben�met�seksualiteit.�Luister�naar�de�ervaringen�van�de�studenten�
en�pas�indien�nodig�de�onderwerpen�aan�naar�de�behoefte�van�de�studenten.

•  Gebruik�Gezonde�School-activiteiten�bij�de�relationele�en�seksuele�vorming�van�studenten.�Organiseer�
activiteiten�om�aandachtiger�stil�te�staan�bij�het�thema�Relaties�en�seksualiteit.�Ga�daarbij�voor�kwaliteit� 
en zet Gezonde�School-activiteiten�in�bij�de�relationele�en�seksuele�vorming�van�studenten;�kijk�op� 
www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/gezonde-school-activiteiten.�Zo�kun�je�studenten�
op�een�veilige�manier�laten�ontdekken�wat�zij�belangrijk�vinden�in�hun�contact�met�anderen.�Denk�ook�aan�
inhaakmomenten,�zoals�de�Week�van�de�Liefde�die�jaarlijks�rondom�Valentijnsdag�wordt�georganiseerd.

•  Zorg�voor�een�veilige�omgeving.�Wil�je�voorkomen�dat�studenten�in�onveilige�situaties�terechtkomen�en�
met�seksueel�grensoverschrijdend�gedrag�te�maken�krijgen,�let�dan�op�de�fysieke�ruimte.�Zijn�daar�
verbeteringen�in�aan�te�brengen?�Zorg�er�bijvoorbeeld�voor�dat�donkere�plekken�verlicht�worden.
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• Ik�vind�lessen�over�roken,�alcohol�en�drugs�belangrijk.

• De�afspraken�over�roken,�alcohol�en�drugs�moeten�duidelijk�zijn�voor�iedereen�op�school.

• Ik�wil�dat�er�iemand�is�met�wie�ik�kan�praten�als�ik�vragen�of�zorgen�heb�over�roken,�alcohol�of�drugs.

• Ik�wil�dat�er�aandacht�is�voor�groepsdruk�en�het�omgaan�met�verleidingen.

Roken, alcohol- en 
drugspreventie:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over roken, alcohol- en drugspreventie
•   Gebruik�Gezonde�School-activiteiten,�kijk�op�www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/gezonde-school-
activiteiten.�Kies�voor�kwaliteit�in�je�lesprogramma!�Van�Gezonde�School-activiteiten�is�bewezen�dat�ze�daadwerkelijk�
bijdragen�aan�een�gezonde�leefstijl�van�studenten.�

•   Leg�regels�en�sancties�vast�in�het�schoolbeleid.�School-�en�gedragsregels�kunnen�helpen�bij�het�voorkomen�en�
terugdringen�van�roken�en�alcohol-�en�drugsgebruik.�Houd�hierbij�NIX18�aan�en�zorg�dat�deze�regels�voor�alle�studenten�
gelden.�Zorg�ervoor�dat�regels�worden�nageleefd�en�geef�daarbij�zelf�het�goede�voorbeeld.�Denk�aan�het�houden�van�
toezicht,�leg�sancties�vast�en�communiceer�deze.�Wil�je�meer�inzicht�in�problemen�of�zorgen�rond�tabak,�alcohol�of�drugs?�
Zet dan TestJeLeefstijl.nl�in.�

•  Vertel�studenten�aan�wie�ze�vragen�kunnen�stellen�over�roken,�alcohol�en�drugs.�Voor�studenten,�ouders�en�verzorgers�is�
het�handig�om�te�weten�bij�wie�ze�terecht�kunnen�voor�vragen�of�hulp�rond�roken,�alcohol�drinken�en�drugsgebruik.�Denk�
aan�de�zorgcoördinator,�vertrouwenspersoon�of�SLB’er.�Weten�bij�wie�ze�terecht�kunnen,�verkleint�de�kans�dat�problemen�
blijven�bestaan�of�erger�worden.�Zorg�ook�voor�een�contactpersoon�bij�de�instelling�voor�verslavingszorg�en�houd�hiermee�
de�lijnen�kort.

•  Leer�studenten�verleidingen�weerstaan.�Geef�in�de�lessen�aandacht�aan�vaardigheden�die�jongeren� 
nodig�hebben�om�verleidingen�te�weerstaan.�Denk�aan�het�omgaan�met�groepsdruk�of�het�uitoefenen� 
van�zelfcontrole.�Gebruik�hierbij�de�Richtlijnen�verslavingspreventie�binnen�het�onderwijs.�Kijk�op� 
www.trimbos.nl/docs/bed6ad67-4dd2-49ab-8254-3eb75ea44285.pdf.
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•  Ik�wil�informatie�over�hoe�ik�voor�een�goede�nachtrust�kan�zorgen.

•  Ik�wil�een�plek�op�school�waar�het�stil�is�en�waar�ik�kan�ontspannen.

•  Ik�wil�weten�hoe�ik�school,�werk/stage�en�sociale�activiteiten�kan�combineren�zonder�
dat�het�ten�koste�gaat�van�mijn�nachtrust.�

•  Ik�wil�dat�er�iemand�is�met�wie�ik�kan�praten�als�ik�vragen�of�zorgen�heb�over�slaap.

Slaap:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over slaap
•  Besteed�in�de�lessen�aandacht�aan�het�belang�van�een�goede�nachtrust.�Geef�lessen�over�het�
belang�van�goede�slaap�en�hoe�je�voor�een�goede�nachtrust�zorgt.�Werk�hierbij�ook�aan�het�
welbevinden�en�de�studievaardigheden�van�studenten.�

•  Verbeter�de�schoolomgeving.�Zorg�voor�meer�daglicht,�door�beweging�te�stimuleren�en�een�ruimte�
in�te�richten�om�prikkelarm�te�ontspannen.

•  Pas�het�rooster�aan.�Slaaptekort�is�vooral�in�de�vroege�ochtenduren�van�invloed�op�de�
schoolprestaties.�Bewegen�helpt�om�wakker�te�worden�en�verhoogt�de�concentratie.�Plan�daarom�
’s�ochtends�lessen�in�waarin�studenten�actiever�of�fysieker�aan�de�slag�kunnen.�Plan�toetsen�en�
examens�in�aan�het�eind�van�de�ochtend�of�begin�van�de�middag.�Dan�zijn�studenten�alerter.

•  Zorg�ervoor�dat�medewerkers�slaapproblemen�bij�studenten�herkennen.�Slaapproblemen�zijn�vaak�
te�herkennen�aan�een�gebrek�aan�concentratie,�een�slecht�geheugen,�weinig�interesse,�een�slechte�
stemming�en�slaperigheid�in�de�klas.
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•  Ik�wil�meer�weten�over�gezond�mediagebruik�op�mentaal,�lichamelijk�en�sociaal�gebied.

•  Ik�wil�dat�er�iemand�is�met�wie�ik�kan�praten�als�ik�vragen�of�zorgen�heb�over�online�gedrag�
van�mezelf�of�anderen�(denk�aan�online�pesten).

•  Ik�wil�weten�hoe�ik�mijn�schermtijd�kan�afwisselen�met�andere�activiteiten.

Mediawijsheid:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over mediawijsheid
•  Maak�studenten�bewust�van�hun�mediagebruik.�Door�aandacht�te�geven�aan�mediawijsheid�in�
de�lessen�en�de�schoolomgeving�worden�studenten�zich�bewust�van�hun�mediagebruik�en�online�
gedrag.�Om�studenten�inzicht�te�geven�in�hun�mediagebruik�kun�je�ook�TestJeLeefstijl.nl�inzetten.�

•  Bied�hulp�voor�studenten�met�online�problemen.�Zijn�of�ontstaan�er�problemen�door�het�
mediagebruik�van�studenten?�Het�helpt�om�interesse�te�tonen�in�wat�hen�online�bezighoudt�en�hoe�
ze�met�elkaar�omgaan.�Regel�hulp�voor�studenten�die�(online�en/of�offline)�in�de�problemen�komen.�
Denk�hierbij�aan�problemen�als�online�pesten�en�gameverslaving.

•  Bied�docenten�bij-�en�nascholing�over�mediawijsheid.�Hoe�vertrouwd�ben�jij�als�docent�op�jouw�
school�met�digitale�media?�Weet�je�wat�er�online�speelt�in�de�belevingswereld�van�de�studenten?�
Lesgeven�in�mediawijsheid�vraagt�om�specifieke�kennis�en�vaardigheden.�Bied�docenten�de�
mogelijkheid�tot�bij-�en�nascholing�om�studenten�onder�andere�te�adviseren�in�een�goede�balans�
van�online�en�offline�activiteiten.

Discussiekaarten voor MBO

https://www.testjeleefstijl.nl/


Discussiekaarten voor MBO

•  Ik�wil�meer�weten�over�wat�gehoorschade�is�en�hoe�ik�het�(in�mijn�werk)�kan�voorkomen.

•  Ik�wil�de�kwaliteit�van�mijn�oren�testen�met�een�hoortest.

•  Ik�wil�dat�er�iemand�is�met�wie�ik�kan�praten�als�ik�vragen�of�zorgen�heb�over�mijn�oren�en�mijn�gehoor.

•  Ik�wil�dat�school�rekening�houdt�met�mijn�gehoor�bij�het�organiseren�van�schoolfeesten�als�het�gaat�om�
het�volume�van�de�muziek.

Gehoor:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over gehoor
•   Te�hard�geluid?�Gebruik�gehoorbescherming.�Boven�het�geluidsniveau�van�80�decibel�zijn�gehoor�
beschermende�maatregelen�nodig,�zoals�oordopjes�bij�muziek,�tijdens�kamp,�feestdagen�concerten�of�
musicaluitvoeringen.

•   Test�het�gehoor�van�studenten�jaarlijks.�Laat�studenten�ieder�jaar�een�hoortest�afnemen,�bijvoorbeeld�de�
online Oorcheck-hoortest;�zie�www.oorcheck.nl/#test-jezelf.

•   Besteed�regelmatig�aandacht�aan�het�gehoor.�Informeer�studenten�en�medewerkers�over�het�gezond�houden�
van�het�gehoor.�Leg�uit�tijdens�welke�situaties�ze�risico�lopen�op�gehoorschade�en�hoe�ze�gehoorschade�
kunnen�voorkomen.�Denk�daarbij�aan�de�beroepspraktijk�én�daarbuiten,�bijvoorbeeld�aan�veel�uitgaan.

•   Zorg�voor�een�gehoorvriendelijke�schoolomgeving.�Een�gehoorvriendelijke�omgeving�is�belangrijk�tijdens�
praktijk-�en�gymlessen,�evenementen,�maar�ook�in�reguliere�lessen�en�pauzes.
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•  Ik�wil�meer�weten�over�hygiëne�en�persoonlijke�verzorging�en�waarom�dit�belangrijk�voor�mij�is.

• Ik�wil�dat�vaker�of�beter�wordt�schoongemaakt�op�school.

•  Ik�wil�dat�er�iemand�is�waarmee�ik�kan�praten�als�ik�zorgen�of�vragen�heb�over�hygiëne�of�persoonlijke�verzorging.�

•  Ik�wil�weten�wat�ik�kan�doen�om�op�mijn�stage�of�werk�hygiënisch�te�werken.�

Hygiëne:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over hygiëne
•  Besteed�regelmatig�aandacht�aan�hygiëne.�Besteed�in�de�lessen�aandacht�aan�hygiëne�en�persoonlijke�
verzorging.�Zo�geef�je�studenten�inzicht�in�het�belang�daarvan.�Denk�hierbij�ook�aan�de�link�met�het�
toekomstige�werkveld�van�de�student.�

•   Zorg�voor�een�schone�en�goed�geventileerde�school.�Neem�maatregelen�om�de�schoolomgeving�zo�
schoon�mogelijk�te�houden�en�om�ziekten�zo�veel�mogelijk�te�voorkomen.

•   Gebruik�de�Toolkit�Hygiëne.�Neem�een�kijkje�op�de�Toolkit�Hygiëne�van�het�RIVM�en�vraag�advies�aan�de�
Gezonde�School-adviseur�van�de�GGD;�zie�www.rivm.nl/hygiene.

•   Maak�onderwijsprofessionals�ervan�bewust�dat�zij�een�rolmodel�zijn.�Het�is�belangrijk�dat�
beroepskrachten�kennis�hebben�over�hygiënisch�gedrag,�zich�bewust�zijn�van�hun�voorbeeldgedrag�en�
dat�zij�studenten�bewust�maken�van�de�normen�rond�hygiëne�(handen�wassen,�hoesten�en�niezen�in�de�
elleboogholte).
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•  Ik�wil�meer�aandacht�voor�duurzaamheid�op�school,�bijvoorbeeld�een�groener�schoolterrein.

•  Ik�wil�meer�aandacht�voor�een�gezond�milieu�binnen�de�klas�(denk�aan�de�temperatuur�en�frisse�lucht).

•  Ik�wil�weten�wat�ik�zelf�kan�doen�voor�een�beter�milieu.

Milieu en natuur:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over milieu en natuur
•  Vergroen�samen�met�studenten�het�schoolterrein.�Haal�bijvoorbeeld�samen�eens�wat�tegels�
weg�en�vervang�ze�voor�planten.

•   Denk�ook�aan�het�binnenklimaat.�Weet�wat�de�kwaliteit�van�het�binnenklimaat�in�de�klassen�
is,�help�studenten�te�begrijpen�wat�een�goed�en�slecht�binnenklimaat�is�en�wat�het�effect�
daarvan�is�op�de�eigen�gezondheid�en�leerprestaties.�Door�het�binnenmilieu�van�een�school�
te�verbeteren�hebben�studenten�minder�gezondheidsklachten.�Daardoor�is�er�minder�
ziekteverzuim�(ook�onder�docenten)�en�verhogen�het�welzijn�en�de�leer-�en�werkprestaties�van�
studenten�en�medewerkers.�

•  Doe�het�niet�alleen.�Wil�je�de�aandacht�voor�milieu�en�natuur�in�de�schoolomgeving�
versterken?�Zoek�dan�de�samenwerking�op�met�ketenpartners,�zoals�de�GGD,�Jong�Leren�Eten,�
NME-centra,�Eco-Schools,�IVN-afdelingen�en�gemeente.
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Handleiding 
Discussiekaarten ‘Wat vind jij?’ 
Het�gesprek�met�studenten�aangaan�over�een�gezonde�leefstijl�is�hartstikke�belangrijk.�Waarom?�Studenten�die�zich�gehoord�
voelen,�zijn�een�stuk�gemotiveerder�om�zich�daadwerkelijk�gezonder�te�gaan�gedragen.�Wil�jij�als�docent dit�gesprek�goed�
aanpakken?�Gebruik�dan�de�handige�Discussiekaarten�‘Wat�vind�jij?’.�Zo�ontdek�je�wat�de�wensen�zijn�van�studenten�voor�een�
Gezonde�School�en�waarom�zij�bepaalde�zaken�belangrijk�vinden.�Je�komt�erachter�wat�zij�concreet�verstaan�onder�onderwerpen�
zoals�‘Werken�aan�welbevinden’�of�‘Een�groene�omgeving�in�en�om�de�school’�en�welke�activiteiten�ze�daarvoor�willen�uitvoeren.�

Deze�Discussiekaarten�‘Wat�vind�jij?’�zijn�geen�Gezonde�School-activiteit.�Het�is�een�handig�hulpmiddel�om�leerlingen� 
mee�te�laten�denken�over�het�aanpakken�van�gezondheidsthema’s.�De�Discussiekaarten�zijn�onderdeel�van�de�toolkit�MBO;� 
zie�www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/toolkit-gezonde-school.

Stappen
Studenten�gaan�met�elkaar�en�de�docent�in�gesprek�of�voeren�een�discussie�aan�de�hand�van�de�Discussiekaarten.�Dit�werkt�goed�
volgens�onderstaande�stappen:

1.�� De�Gezonde�School-coördinator�kiest�een�of�meer�thema’s�uit.�Dit�kunnen�kaarten�over�Gezonde�School-thema’s�zijn�waar�de�
school�al�aan�werkt.�Het�kunnen�ook�juist�thema’s�zijn�waaraan�de�school�meer�aandacht�wil�besteden.�De�Gezonde�School-
coördinator�downloadt�en�print�(extra)�Discussiekaarten�‘Wat�vind�jij?’�van�het�thema�(per�4�studenten,�1�print).�De�docent�kan�
de�stellingen�natuurlijk�ook�op�het�digibord�openen.�

2.�� De�docent�legt�de�Discussiekaart�over�een�thema�voor�aan�de�klas.�Eerst�vertelt�hij�wat�het�thema�inhoudt�en�wat�school�er�
al mee�doet.�Hij�vertelt�ook�of�en�hoe�de�school�de�studenten�al�bij�dit�thema�betrekt.�

3.�� De�docent�maakt�groepjes�van�circa�4�studenten�en�geeft�elk�groepje�een�formulier�of�zet�dit�op�het�digibord.�De�studenten�
zien�dus�1�Discussiekaart�waarop�meerdere�stellingen�staan.�De�studenten�gaan�in�hun�groepjes�met�elkaar�in�gesprek.�
Wat vinden�zij�ervan?�Welke�stelling�is�volgens�hen�het�belangrijkst?�Eventueel�kan�een�top�3�gemaakt�worden.�De�docent�
loopt�de�groepjes�langs�en�helpt�zo�nodig�de�discussie�(verder)�op�weg.

4.�� De�docent�maakt�het�gesprek�weer�klassikaal.�Hij�vraagt�elk�groepje�naar�hun�mening�over�de�stellingen.�Hij�vraagt�door�
waarom�de�studenten�dit�vinden�en�wat�zij�de�belangrijkste�stelling�vinden.�Hierbij�legt�hij�ook�verbindingen:�zijn�studenten�het�
met�elkaar�eens�of�juist�niet?�Hoe�zien�studenten�regels�of�activiteiten�voor�zich?�Ondertussen�maakt�de�docent�aantekeningen�
bij�de�inbreng�van�studenten.

5.�� De�docent�deelt�de�inbreng�van�de�studenten�na�de�les�met�de�Gezonde�School-coördinator.�Deze�bekijkt�vervolgens�met�de�
Gezonde�School-werkgroep�hoe�deze�inbreng�kan�worden�omgezet�tot�concrete�activiteiten�en�het�werken�met�de�Gezonde�
School-aanpak.�Had�een�student�een�goed�idee�of�was�er�iemand�met�een�kritische�houding�ten�opzichte�van�een�stelling�of�
activiteit?�Dan�vraagt�de�Gezonde�School-coördinator�eventueel�nog�eens�de�gedachtegang�bij�deze�student�na.�Of�hij�vraagt�
een�paar�studenten�om�verder�mee�te�denken�over�de�uitvoering�van�een�activiteit�of�schoolregels.�

6.�� De�docent�kan�later�in�de�lessen�eventueel�terugkomen�op�wat�er�wordt�ondernomen�naar�aanleiding�van�hun�suggesties�op�
school.�Met�dank�aan�de�studenten!�

Kaarten met tips
De�kaarten�met�tips�bij�de�stellingen�zijn�voor�de�Gezonde�School-coördinator.�Hiermee�probeert�Gezonde�School�verder�te�helpen.�
De Gezonde�School-adviseur�van�de�GGD�in�jouw�regio�kan�ook�met�je�meedenken.�Kijk�op�www.gezondeschool.nl/advies-en-
ondersteuning/overzicht-gezonde-school-adviseurs�voor�de�contactgegevens�van�de�Gezonde�School-adviseur�van�de�GGD�in�
jouw�regio.
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