
Opvoeding en onderwijs: gezonde 
kinderen die beter presteren

Een gezonde leefstijl, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. 
Daarom is het goed als kinderen zowel thuis als op school een 
gezonde start kunnen maken. Dat maakt ze niet alleen gezonder, maar 
ze leren er ook beter door. Zo zijn er meerdere redenen voor ouders, 
het onderwijs, de kinderopvang én de kinderen om aan een goede leef- 
en leeromgeving te werken. En dat gebeurt ook al. Alles is gezondheid… 
wil deze ontwikkeling versterken. 

12% van de Nederlandse kinderen van 4-16 jaar kampt met overgewicht en obesitas wordt  
een steeds groter probleem. Laagopgeleide ouders weten vaak niet wat gezonde voeding is. 
Kinderen brengen steeds meer tijd achter een beeldscherm door en bewegen minder. Er zijn 
kinderen die kampen met een taalachterstand, omdat thuis bijvoorbeeld weinig wordt voorge-
lezen of de moedertaal van het thuisland wordt gesproken. En ten slotte zijn er nog altijd veel 
jongeren die gezondheidsproblemen krijgen door pesten, roken, drugs en drank. Zo werden er 
in 2014 783 jongeren onder de 18 jaar met alcoholvergiftiging opgenomen in een ziekenhuis.

Wat betekent dit? 
Scholen kunnen bij uitstek de mogelijkheden bieden om kinderen letterlijk in beweging te 
krijgen. Bijvoorbeeld door een goed sport- en beweegaanbod te ontwikkelen en schoolpleinen 
met groen te faciliteren, die uitnodigen tot bewegen. Ook kunnen zij aandacht besteden aan 
goede voeding, een gezonde leefstijl en de risico’s van drank, roken en drugs. Daarnaast 
hebben scholen een preventieve functie als het gaat op vroegsignalering: voorkomen dat 
kinderen met problemen in lange zorgtrajecten met gespecialiseerde hulp komen. Een 
belangrijk onderwerp, zeker nu gemeenten veel jeugdzorgtaken uitvoeren. Ze kunnen 
bijvoorbeeld gaan samenwerken met CJG’s en Jeugdgezondheidszorg om deze preventieve 
taak zo goed mogelijk uit te voeren. Scholen kunnen dit samen doen met gemeenten, GGD  
en Centra Jeugd en Gezin en Jeugdgezondheidszorg, en sportverenigingen. En niet in de 
laatste plaats met de ouders van leerlingen, want voor een gezonde jeugd zijn goed onderwijs, 
een goede opvoeding en de verbinding daartussen onmisbaar. Scholen kunnen daarbij ook 
gebruikmaken van programma’s zoals Gezonde School-aanpak, Jongeren Op Gezond Gewicht 
(JOGG) en Sportimpuls. 

Hoe werken we binnen Alles is gezondheid… hieraan? 
Samen met onze partners werken we hier onder andere aan door:
• met lesmateriaal kinderen te leren wat een gezonde leefstijl inhoudt en wat het belang 

ervan is;
• initiatieven te ontwikkelen om de taalvaardigheid van leerlingen én hun ouders te  

verbeteren;
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• in te zetten op bewegen: sport op school, groene schoolpleinen en betere mogelijkheden om 
buiten te spelen;

• scholen te stimuleren om met de Gezonde School-aanpak te beginnen;
• oplossingen aan te dragen voor een gezonde en veilige leefomgeving op school;
• kinderen bewust te maken van wat gezonde voeding inhoudt en de gevaren van overgewicht;
• voedingsbewustzijn te kweken met schooltuintjes en boerderij-educatie;
• jongeren te wijzen op de risico’s van alcohol- en drugsgebruik;
• gezinnen te ondersteunen bij opvoedingsvraagstukken;
• jeugd op school voor te lichten over gehoorschade;
• lesmateriaal te ontwikkelen om onderwerpen als gezondheid, pesten, seksualiteit en drugs 

bespreekbaar te maken.

Uitgelicht 

Het Alfa-college brengt zijn 12.000 leerlingen en 1.000 medewerkers in aanraking met 
bewegen en een gezonde leefstijl. Zo worden ze vitaler en actiever, waardoor het verzuim 
daalt en mensen beter presteren. Daarvoor gebruikt het college sportclinics, leefstijltesten, 
gezonde kantines, healthchecks en kortingen op sportabonnementen. Maar ook als het om 
onderwijs zelf gaat, is gezondheid prominent aanwezig. Zo is het Alfa-college actief betrokken 
bij Innovatie Werkplaatsen: netwerken van onderwijs, zorg en bedrijfsleven gericht op inno-
vatie en co-creatie. Gezondheid is ten slotte een belangrijk onderdeel van het onderwijs-
programma, bijvoorbeeld als het gaat om ‘healthy ageing’. 

ANMEC richt zich vooral op jonge Amsterdammers. Zij hebben immers de toekomst en dan 
het liefst in een gezonde, vitale stad met een duurzame en gezonde voedingsomgeving.  
Concreet wordt daar een gevarieerd aanbod voor georganiseerd: Schooltuinwerk (6500 
schoolkinderen verbouwen en oogsten een jaar lang groente en kruiden), Boerderijeducatie 
(een dagdeel meelopen op een boerderij), Verhalende kooklessen en smaaklessen voor alle 
groepen. Dit alles valt onder het programma Voedselwijs, dat ANMEC scholen aanbiedt om  
het voedselbewustzijn van al die jonge Amsterdammers op een gezond niveau te krijgen.

Zwolle Gezonde Stad legt duidelijk een verbinding tussen de domeinen Wijk en School als  
het om kinderen en jongeren gaat. Thema’s daarbij zijn overgewicht, bewegen en gezonde 
voeding. In de buurt leidt dat al tot resultaat: Zwolle kan door de JOGG-aanpak een positieve 
trend ten opzichte van het landelijk gemiddelde laten zien. De activiteiten van Zwolle Gezonde 
Stad op scholen helpen daar waarschijnlijk ook bij. In Zwolle besteden scholen structurele 
aandacht aan verbetering van de gezonde leefstijl van jongeren. Alle VO-scholen doen de pilot 
Preventie Leefstijl Adolescenten. Twintig Zwolse scholen krijgen van Jeugdimpuls onder-
steuning voor hun Gezonde School-aanpak. 

Meer informatie?
Kijk op de Schooldomeinpagina 
op www.allesisgezondheid.nl/
domein/op-school

Benieuwd naar de reeds  
geboekte resultaten?
ZonMw draagt vanuit het vijfde 
preventieprogramma zorg voor 
het monitoren en evalueren van 
Alles is gezondheid… Het RIVM 
verzorgt de monitoring van de 
voortgang van het programma.  
Op basis van een overzicht van 
alle activiteiten onder de vlag van 
Alles is gezondheid… wordt een 
set van circa 25 indicatoren ont-
wikkeld, met een evenwichtige 
verdeling over de verschillende 
settings (onderwijs & opvoeding, 
werk, wijk, zorg en gezondheids-
bescherming).  
Kijk op Alles is gezondheid… bij 
Monitoring voor de infographics, 
die een beeld geven van de 
resultaten. 
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