
Discussiekaarten voor Voortgezet onderwijs

• Gezond eten moet op school belangrijker gemaakt worden dan ongezond eten.

• Ik wil mijn flesje water kunnen vullen bij een speciaal watertappunt.

• Ik wil les krijgen over gezond eten.

• Ik wil gezond leren 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
•  Ga aan de slag met de Gezonde Schoolkantine. Verleid leerlingen om gezondere keuzes te maken.  

Kijk op: www.gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl.

•  Besteed aandacht aan de gevolgen van het drinken van energiedranken. Twee van de drie leerlingen die 
energiedranken drinken hebben hier last van. Vertel in een biologieles over de negatieve gevolgen van 
energiedranken op lichaam en geest.

 
•  Kies voor Gezonde School-activiteiten in het lesprogramma. Kijk op www.gezondeschool.nl/voortgezet-

onderwijs/gezonde-school-activiteiten. Kies voor kwaliteit! Van Gezonde School-activiteiten is bewezen 
dat ze daadwerkelijk bijdragen aan een gezonde leefstijl van leerlingen.

 
•  Laat de Gezonde School-adviseur van de GGD meedenken. Bespreek bijvoorbeeld over hoe je wensen en 

ideeën van leerlingen omzet naar concrete acties. 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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• Ik wil tijdens de les vaker bewegen.

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

• Ik wil een schoolplein waarop je kan sporten en bewegen, zoals voetballen in de pauze. 

• 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
•  Stimuleer sporten in het dagelijks leven. Bij de overgang van het po naar vo sporten leerlingen soms 

minder vaak. Bespreek met ze hoe ze meer beweging in hun dagelijks leven kunnen toevoegen. Sta de 
leerlingen ook eens toe om achter hun bureau te staan in plaats van zitten.

•  Stimuleer beweging tijdens en na schooltijd. Geef bijvoorbeeld actieve lessen. Werk ook samen met de 
buurtsportcoach en sportaanbieders in de omgeving.

•  Maak de school en de directe omgeving uitnodigend om te bewegen. Laat de schoolomgeving aansluiten 
bij de belevingswereld van leerlingen, bijvoorbeeld met een Gezond Schoolplein met pannaveld of 
fitnesstoestellen in plaats van hang- en zitplekken. Kijk op: www.gezondeschoolpleinen.nl.

•  Betrek leerlingen bij het stimuleren van bewegen en sport. Voor leerlingen is het handig om te weten bij 
wie ze terecht kunnen met vragen over bewegen en sport. Dit kan een docent lichamelijke opvoeding, 
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 hoe ik kan omgaan met angst, boosheid of verdriet. 

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

• Ik wil op school leren hoe ik kan omgaan met stress.

• Ik vind dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn op school en in de klas.

• Ik wil dat iedereen op school elkaar respecteert en gelijk behandelt.

Welbevinden:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over welbevinden
•  Bied leerlingen trainingen aan over faalangst. Zijn er leerlingen die baat hebben bij een training over 

omgaan met faalangst? De Gezonde School-adviseur van de GGD en/of JGZ-medewerker denkt 
graag met je mee over een geschikte training. Vind een medewerker op: www.gezondeschool.nl/
advies-en-ondersteuning.

•  Voor leerlingen is het handig om te weten bij wie ze terecht kunnen met vragen over welbevinden. 
Dit kan een docent, mentor of zorgcoördinator zijn. Als ze dit weten, dan is de kans kleiner dat 
problemen blijven bestaan of erger worden.

•  Leer leerlingen omgaan met stress. Stress heeft invloed op de ontwikkeling van leerlingen. Ook in 
het latere leven hebben kinderen er profijt van om beter om te kunnen gaan met stress. Lees over de 
effecten van werken aan Welbevinden op School. Ga naar: www.gezondeschool.nl. 

•  Zorg voor een veilige school voor alle leerlingen. Bepaal kernwaarden, zorg voor duidelijke regels om 
van school een veilige plek te maken en neem dit op in beleid.
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• Ik wil leren wat je kunt doen als iemand je op een vervelende manier aanspreekt.

•  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 aandacht voor ongewenste sexting en andere risico’s van het internet.

Relaties en  
seksualiteit:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over relaties en seksualiteit
•  Kies voor Gezonde School-activiteiten in het lesprogramma. Gebruik Gezonde School-activiteiten bij de relationele en 

seksuele vorming van leerlingen. Ga naar: www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezonde-school-activiteiten. 
Hiermee kun je leerlingen op een veilige manier laten ontdekken wat ze belangrijk vinden in hun contact met anderen.

•  Regel hulp voor leerlingen met vragen of problemen. Werk samen met ketenpartners zoals de Gezonde School-
adviseur van de GGD. 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. In de inspiratiemagazines over 
Gezonde Relaties en Seksualiteit staan inspirerende verhalen.

•  Ken de belevingswereld van de leerlingen. Geef lessen relationele en seksuele vorming die aansluiten bij de 
belevingswereld van de leerlingen; zie www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-
criteria-vignet/educatie-relaties-en-seksualiteit.

•  Sluit aan bij de Week van de Liefde. Rond Valentijnsdag wordt de Week van de Liefde georganiseerd. Kijk op:  
www.seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-liefde. Organiseer deze week activiteiten om langer stil te 
staan bij specifieke onderwerpen, zoals sexting. 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.

•  Laat de Gezonde School-adviseur meedenken. De Gezonde School-adviseur van de GGD denkt graag mee 
hoe je deze en andere stellingen bij het onderwerp Relaties en seksualiteit omzet naar concrete acties. 
En hoe je daarbij de wensen en ideeën van leerlingen meeneemt.
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• Ik wil les krijgen over wat roken, alcohol en drugs met je doen.

• De afspraken over roken, alcohol en drugsgebruik moeten duidelijker 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 en/of drugs.

• Ik wil dat er aandacht is voor groepsdruk en het weerstaan van de verleidingen.

Roken, alcohol- en 
drugspreventie:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over roken, alcohol- en drugspreventie
•  Kies voor Gezonde School-activiteiten in het lesprogramma. Maak in het lesprogramma gebruik van erkende  

Gezonde School-activiteiten en geef leerlingen inzicht: hoe gezond leven ze nou eigenlijk? Ga naar: www.gezondeschool.nl/
voortgezet-onderwijs/gezonde-school-activiteiten.

•  Communiceer waar de regels over roken, alcohol en drugs staan. Zorg dat regels voor iedereen duidelijk en gemakkelijk 
te raadplegen zijn. 

•  Geef als docent het goede voorbeeld. Docenten dienen zich ervan bewust te zijn dat ze rolmodellen zijn.

•  Voor leerlingen is het handig om te weten bij wie ze terecht kunnen met hulpvragen over roken, alcohol en/of drugs.  
Dit kan een docent, mentor of zorgcoördinator zijn. Als ze dit weten, dan is de kans kleiner dat problemen blijven bestaan 
of erger worden.

•  Geef in de lessen aandacht aan het weerstaan van verleidingen. Denk aan het omgaan met groepsdruk of het uitoefenen 
van zelfcontrole. Raadpleeg de handvatten op www.gezondeschool.nl of gebruik de Richtlijnen verslavingspreventie 
binnen het onderwijs van Trimbos-instituut. Zie www.trimbos.nl.
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• Ik wil weten wat ik kan doen om meer of beter te slapen.

• In het rooster moet beter rekening gehouden worden met mijn biologisch ritme.

• 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
•  Geef lessen over het belang van goede slaap. Vertel hoe je voor een goede nachtrust zorgt. Werk hierbij 

ook aan het welbevinden en de studievaardigheden van leerlingen. Kijk op www.gezondeschool.nl/
voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-slaap-educatie.

•  Verbeter de schoolomgeving. Zorg bijvoorbeeld voor meer daglicht, stimuleer beweging en zorg voor een 
ruimte om prikkelarm te ontspannen. Dit helpt leerlingen om goed te kunnen slapen.

•  Communiceer ’s avonds niet meer met leerlingen. Denk aan berichten over cijfers of roosterwijzigingen via 
bijvoorbeeld Whatsapp of Magister.

•  Zorg ervoor dat medewerkers slaapproblemen bij leerlingen 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 schermgebruik.

•  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
•  Besteed aandacht aan mediawijsheid tijdens de lessen. Door aandacht te geven aan mediawijsheid in de 

lessen en de schoolomgeving worden leerlingen zich bewust van hun mediagebruik en online gedrag. Benoem, 
bespreek, stel ter discussie en neem de input van leerlingen mee. 

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

•  Laat de Gezonde School-adviseur meedenken. De Gezonde School-adviseur van de GGD denkt graag mee 
hoe je wensen, zorgen of goede ideeën omzet naar concrete acties. 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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• Ik wil weten wat gehoorschade is en hoe ik het 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 aandacht besteedt aan mijn gehoor bij het organiseren van schoolfeesten met muziek.

Gehoor:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over gehoor
•  Te hard geluid? Gebruik gehoorbescherming. Boven het geluidsniveau van 80 decibel zijn 

gehoorbeschermende maatregelen nodig, zoals oordopjes bij muziek, tijdens kamp, feestdagen of 
musicaluitvoeringen.

•  Test het gehoor van de leerlingen jaarlijks. Laat leerlingen ieder jaar een hoortest afnemen, bijvoorbeeld een 
online Oorcheck-hoortest; kijk op www.gezondeschool.nl/?schooltype=vo.

•  Houd gehoorklachten en luistergewoonten bij. Registreer hoeveel leerlingen na een schoolfeest 
gehoorklachten hebben, hoe vaak en hoe hard leerlingen naar muziek of geluid luisteren (op school) en welke 
koptelefoons of oortjes zij gebruiken.

•  Gebruik de informatie van VeiligheidNL. VeiligheidNL biedt scholen advies over geluidsniveaus en informatie 
over gehoorschade en preventie. Ga naar: www.veiligheid.nl/kennisaanbod/onderwijs. 

•  Vraag de Gezonde School-adviseur mee te denken. De Gezonde School-adviseur van de GGD  
denkt graag mee hoe je wensen, zorgen of goede ideeën over gehoor omzet naar concrete acties.  
De Gezonde School-adviseur kan ook meedenken bij de aanpak voor individuele leerlingen.  
Kijk op www.gezondeschool.nl/advies-enondersteuning/overzicht-gezonde-school-adviseurs  
voor de contactgegevens van de Gezonde School-adviseur van de GGD in jouw regio.
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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.

•  Leraren moeten het goede voorbeeld geven op het gebied van hygiëne.

•  Ik wil weten wat ik kan doen om verspreiding van of besmetting met een virus te voorkomen.

Hygiëne:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over hygiëne
•  Bekijk de themapagina Hygiëne. Op de themapagina Hygiëne op www.gezondeschool.nl vind je tips en 

informatie over het aanleren van gezond gedrag door leerlingen. Kijk op www.gezondeschool.nl/voortgezet-
onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/hygiene.

•  Houd de school schoon. Neem maatregelen om de schoolomgeving zo schoon mogelijk te houden en om 
meer zieken zo veel mogelijk te voorkomen. 

•  Gebruik de Toolkit Hygiëne van het RIVM. Kijk op: www.rivm.nl/toolkits-voor-publiekscommunicatie.  
Vraag eventueel hulp aan de Gezonde School-adviseur van de GGD. Kijk op: Gezondeschool.nl. 

 www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/overzicht-gezonde-school-adviseurs.

•  Zorg ervoor dat onderwijsprofessionals kennis hebben over hygiënisch gedrag. Het is belangrijk dat 
beroepskrachten zich bewust zijn van hun voorbeeldgedrag en dat zij leerlingen bewust laten worden van 
de normen rond hygiëne. Denk aan handen wassen, hoesten en niezen in de elleboogholte.
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• Ik wil meer aandacht voor duurzaamheid op school.

• Ik wil een groener schoolplein. Een buitenleslokaal zou helemaal leuk zijn.

• Ik wil meer aandacht voor een gezond milieu binnen in 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
•  Betrek leerlingen in het verduurzamen van het schoolplein. Haal bijvoorbeeld samen eens wat tegels weg 

van het schoolplein en vervang ze voor planten – alle regen die valt wordt direct opgenomen in de grond 
en loopt niet via het riool. 

•  Zorg voor een groen schoolplein. Een schoolplein dat veel groen heeft, nodigt leerlingen eerder uit om bezig 
te zijn met natuur dan een volledig betegeld plein. Zorg bijvoorbeeld voor een plek op het schoolplein waar 
leerlingen kunnen tuinieren.

•  Besteed aandacht aan het binnenklimaat. Weet wat de kwaliteit van het binnenklimaat in de klassen is, help 
leerlingen te begrijpen wat een goed en slecht binnenklimaat is en wat het effect daarvan is op gezondheid 
en leerprestaties.
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Handleiding  
Discussiekaarten ‘Wat vind jij?’ 
Het gesprek met leerlingen aangaan over een gezonde leefstijl is hartstikke belangrijk. Waarom? Leerlingen die zich gehoord 
voelen, zijn een stuk gemotiveerder om zich daadwerkelijk gezonder te gaan gedragen. Wil jij als leerkracht dit gesprek goed 
aanpakken? Gebruik dan de handige Discussiekaarten ‘Wat vind jij?’. Zo ontdek je wat de wensen zijn van leerlingen 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 VO; zie ook  
www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/toolkit-gezonde-school. Leerlingen gaan met elkaar en de leerkracht in gesprek of 
voeren een discussie aan de hand van de Discussiekaarten. Dit werkt goed volgens onderstaande stappen: 

Stappen
Leerlingen gaan met elkaar en de leerkracht 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 leerlingen, 1 print). De leerkracht 
kan de stellingen natuurlijk ook op het digibord openen.

3  De leerkracht maakt groepjes van circa 4 leerlingen en geeft elk groepje een formulier of zet dit op het digibord. De leerlingen 
zien dus 1 Discussiekaart waarop meerdere stellingen staan. De leerlingen 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 leerkracht loopt 
de groepjes langs en helpt zo nodig de discussie (verder) op weg.

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

5  De leerkracht deelt de inbreng van de leerlingen 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 leerling 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 leerling na. Of hij vraagt 
een paar leerlingen om verder mee te denken over de uitvoering van een activiteit of schoolregels. 

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

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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