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Onze werking naar onderwijs

Onze werking naar onderwijs
▸ Methodieken:  Kadermethodiek Gezonde School en thematische methodieken

▸ Aanbevelingen voor scholen 

▸ Vormingsaanbod voor scholen

▸ Website www.gezondeschool.be (www.gezondleven.be) 

▸ Nieuwsbrief Gezonde School 

▸ Indicatorenbevraging onderwijs – feedbackinstrument 

▸ Geen 1 op 1 ondersteuning van scholen 
 Via de schoolondersteuners (CLB/PBD/SVS/andere bv. Rikolto)
 Netwerking! 
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Onze werking naar onderwijs

▸De Vlaming leeft gezonder in 2025

“Tegen 2025 leven we gezonder op vlak van gezond eten, sedentair gedrag, 
lichaamsbeweging, tabak, alcohol en drugs.” 

▸ Subdoelstelling onderwijs

“Tegen 2025 voert 80% van de basisscholen en 80% van de secundaire scholen 
een preventief gezondheidsbeleid dat aan minimale kwaliteitscriteria voldoet.” 

Gezondheidsdoelstelling onderwijs

Wie zijn jullie?
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Kennismaking

▸Wie bent u?

▸Met welke vragen en/of verwachtingen zit jij hier?
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Belang van lang zitten 
te onderbreken

Tremblay, M., et al., Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged 
children and youth. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2011. 8(1): p. 
98.
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Belang beweging
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Gezondheid op school

▸Educatieve en opvoedkundige taak
• Bijbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes m.b.t. bewegen en 

langdurig zitten
• ‘Practice what you preach’: voorbeeldfunctie, gezond aanbod

 Gezond gedrag bevorderen

▸Relatie onderwijs – gezondheid
• Gezonde kinderen halen betere studieresultaten
• hogere scholingsgraad garandeert een betere gezondheid

 Gezondheidskloof verkleinen

Wat maakt dat iemand al dan niet gezond gedrag stelt? 
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Werken aan gezondheid 

Gezondheid

gedrag

Gedragsdeterminanten
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Op welke aspecten kan je als school een invloed 
hebben?

Mogelijkheden voor de school

▸Het is op niveau van de gedragsdeterminanten dat doelstellingen van het 
beleid worden geformuleerd

▸Eventueel op gedrag tijdens de schooltijd of op weg naar de school
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Mogelijkheden voor de school

▸Persoonlijke competenties
• Kennis, vaardigheden en attitudes

▸School = gezondheid bevorderende omgeving
• Aanbod, afspraken en regels, zorg en begeleiding

▸Schoolklimaat
bv. omgang binnen team, waarden en normen 
= organiseren van de school als sociale context

Doelstellingen formuleren die betrekking hebben op:

Valkuilen  

 ‘Heropvoeden’ van ouders
Werken aan gedragsdeterminanten waar school geen invloed op heeft 
 Gezondheid als hoofddoelstelling. 
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▸Bij ons op school
• Wordt er lesgegeven over de bewegingsdriehoek (E)
• Wordt DipDobbelDoe of andere bewegingstussendoortjes gebruikt (O)
• Mogen de leerlingen rechtstaand les volgen (O & A)
• Zouden de leerlingen op de speelplaats mogen slacklinen (A)
• Worden de leerkrachten aangemoedigd om actief naar school te komen (E)
• Worden regelmatig (minstens 1x/week) actieve lessen gegeven (buiten de 

les LO) (O)

Sta recht al je akkoord bent
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▸Bij ons op school
• Is er een breed draagvlak om te werken rond langdurig zitten
• Betrekken we ouders
• Is het duidelijk welke onze prioriteiten er zijn op het gebied van beweging 

en langdurig zitten
• Evalueren we initiatieven de we nemen die betrekking hebben op Beweging
• Verankeren we het beleid in beleidsdocumenten van de school (veiligheid & 

welzijn, eindtermen, gelijke onderwijskansen,…)
• Gaan we aan de slag met ‘sport beweegt je school’ 
• Zijn alle leerkrachten betrokken bij het bewegingsbeleid
• Werken we samen met externe organisaties 

Sta recht al je akkoord bent
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Enkele ondersteunende materialen en methodieken

▸www.gezondeschool.be
▸Materialen Voedings- en bewegingsdriehoek
▸Woogie-Boogie 
▸DipDobbelDoe
▸Gezonde kinderopvang
▸Leerlijn langdurig zitten (komt eraan)
▸www.sportbeweegtjeschool.be
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gezondleven.be

Vragen?
Contactpersonen Gezond Leven:

Tineke Vansteenkiste, stafmedewerker gezonde school
Tineke.Vansteenkiste@gezondleven.be

Dr. Jolien Plaete, stafmedewerker voeding en onderwijs
Jolien.Plaete@gezondleven.be

Luc Lipkens, stafmedewerker beweging
Luc.Lipkens@gezondleven.be

Volg ons op Facebook en Twitter (@GezondLevenVL)

gezondleven.be

Bedankt! 

We krijgen graag feedback: https://goo.gl/forms/vtQzfRWI6jgA8AV12


