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Perspectieven op het stimuleren van gezond energiebalans-gerelateerd gedrag in de 
schoolomgeving

In 2008 hadden wereldwijd 1,4 miljard volwassen mensen overgewicht, onder wie 

meer dan een half miljard mensen die ernstig overgewicht (obesitas) hadden. Overgewicht 

vergroot de kans op chronische gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, 

diabetes type 2, kanker en psychosociale problemen en leidt tot een verminderde 

kwaliteit van leven. Overgewicht ontstaat als gedurende een lange periode de energie-

inname groter is dan het energieverbruik. De niet-gebruikte energie wordt opgeslagen 

als lichaamsvet. Een complex systeem van genetische, hormonale, psychosociale en 

omgevingsfactoren is van invloed op dit proces. Overgewicht kan worden voorkomen 

door te zorgen voor een goede balans tussen de energie-inname (door eten en drinken) 

en het energieverbruik (door bewegen). Dit wordt energiebalans-gerelateerd gedrag 

genoemd. Naast gezond eten en voldoende bewegen, kan het beperken van sedentair 

gedrag - tv kijken en computeren – bijdragen aan een goede energiebalans. Volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het terugdringen van het aantal mensen met 

overgewicht een grote uitdaging voor de volksgezondheid.

Ook op jonge leeftijd komt overgewicht steeds vaker voor. In 2009 had 14% van de 

Nederlandse jeugd (2 - 21 jaar) overgewicht en 2% daarvan had obesitas. In 1980 was 

dat nog maar 6%. Behalve gezondheidsproblemen zoals een verhoogde kans op diabetes 

type 2, hebben kinderen en jongeren met overgewicht vergeleken met kinderen met een 

gezond gewicht vaker psychosociale problemen en worden zij vaker gepest. Bovendien is 

de kans groter dat zij als volwassenen ook overgewicht hebben. Als kinderen opgroeien, 

worden ze zelfstandiger, krijgen ze meer autonomie en maken vaker eigen keuzes ten 

aanzien van hun eet- en beweeggedrag. De invloed van ouders neemt geleidelijk af, 

terwijl de invloed van leeftijdsgenoten toeneemt. In de periode dat kinderen van de 

basisschool naar de middelbare school gaan, wordt het energiebalans-gerelateerde 

gedrag ongezonder: eenmaal op het voortgezet onderwijs eten jongeren minder fruit 

en groenten, ontbijten minder vaak, eten meer snacks en snoep en drinken ze meer 

suikerhoudende dranken, zoals frisdrank, vruchtensap of yoghurtdrinks vergeleken met 

kinderen op de basisschool. Ook sporten en bewegen jongeren minder naarmate ze ouder 

worden en besteden ze meer tijd aan tv kijken en computeren (screentime). Jongeren, die 

ongezonde leefgewoonten ontwikkelen, houden deze vaak als volwassene. Daarom moet 

juist in deze levensfase gezond gedrag gestimuleerd worden.

Scholen zijn een geschikte plek om een gezonde leefstijl van jongeren te stimuleren. 

Jongeren, en in potentie ook hun ouders, zijn goed bereikbaar via school en op school 
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ontwikkelen jongeren niet alleen kennis, maar ook hun persoonlijkheid. Wereldwijd zijn 

lesprogramma’s en schoolprojecten ontwikkeld om gezond eet- en beweeggedrag van 

jongeren te stimuleren, zo ook in Nederland. Hoewel de projecten positieve resultaten 

laten zien, zijn de effecten op het gezonde gedrag en het lichaamsgewicht van 

jongeren op lange termijn beperkt. Leraren zijn sleutelfiguren in dit soort projecten. Zij 

hebben veel invloed op wat en de wijze waarop jongeren leren. Vooral leraren biologie, 

verzorging en bewegingsonderwijs, schoolvakken, die gerelateerd zijn aan gezond 

gedrag, besteden in hun lessen aandacht aan gezond gedrag. Om ervoor te zorgen dat 

wat op school wordt geleerd, thuis wordt toegepast, is de betrokkenheid van ouders bij 

gezondheidsbevordering op school van belang. Echter, de taakopvatting en motivatie 

van leraren en ouders om gezond gedrag van jongeren op school te stimuleren is tot 

nog toe onderbelicht gebleven in onderzoek. In dit proefschrift wordt het energiebalans-

gerelateerde gedrag van jongeren (12 – 14 jaar) en de opvattingen van jongeren, hun 

ouders en leraren over dit gedrag en over het bevorderen van gezond gedrag op school 

in kaart gebracht en wordt onderzocht wat nodig is om schoolprogramma’s of projecten 

gericht op gezond gedrag te laten aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de 

school en in het bijzonder de leraren. Omdat overgewicht relatief veel voorkomt op het 

vmbo in vergelijking met havo en vwo ligt het accent op vmbo-leerlingen, hun ouders en 

leraren.

Methode
In 2007 zijn focusgroep interviews met jongeren (n= 37) uitgevoerd om hun 

opvattingen over overgewicht, gezond eet- en beweeggedrag en het bevorderen van 

gezond eten en bewegen te onderzoeken. Tegelijkertijd werden focus groep interviews 

met lerarenteams (3 teams, n= 20) en ouders (n = 10) gehouden, waarin hun bewustzijn 

van overgewicht bij jongeren als gezondheidsprobleem, opvattingen over het eet- en 

beweeggedrag van jongeren, de rol van ouders en school bij gezondheidsbevordering 

van jongeren en de motivatie en ideeën voor gezondheidsbevordering op school werden 

onderzocht. Alle focus groep interviews werden afgenomen op 3 vmbo scholen in Zwolle 

en omgeving.

In 2010/2011 is op 9 van de 12 scholen voor voortgezet onderwijs in Zwolle het 

CheckTeen onderzoek uitgevoerd bij leerlingen in de 2e klas (13-15 jaar). CheckTeen 

is een cross-sectioneel onderzoek en een variant op het ChecKid onderzoek, dat in 

2006, 2009 en 2012 is uitgevoerd bij basisschoolkinderen in Zwolle. In het CheckTeen 

onderzoek zijn lengte en gewicht van de leerlingen gemeten en is bij de leerlingen een 
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digitale vragenlijst afgenomen over sociaal-demografische factoren, hun energiebalans 

gerelateerd gedrag op schooldagen en hun opvattingen over interventies op school die 

gezond eet- en beweeggedrag stimuleren. In de CheckTeen-vragenlijst zijn de vragen 

over energiebalans gerelateerd gedrag op schooldagen ontleend aan het ChecKid 

onderzoek en indien nodig aangepast voor jongeren. Vragen over determinanten van 

energiebalans gerelateerd gedrag zijn opgesteld aan de hand van de resultaten van de 

focus groep interviews en literatuur. Er is onder meer aan de leerlingen gevraagd welke 

invloed van ouders op het energiebalans gerelateerde gedrag zij ervaren en welke ideeën 

zij hebben over gezondheidsinterventies op school. De lengte en het gewicht van de 

leerlingen zijn gemeten door JGZ-verpleegkundigen van GGD IJsselland tijdens het 

Periodiek Gezondheid Onderzoek, dat onderdeel is van het landelijke programma voor 

jeugdgezondheidszorg in Nederland. De gegevens van 1082 jongeren zijn gebruikt in dit 

proefschrift.

In 2012 is een beschrijvend onderzoek onder leraren gezondheidszorg & welzijn 

(verzorging), biologie en bewegingsonderwijs op vmbo-scholen uitgevoerd om na te 

gaan in welke mate leraren zich bewust zijn van overgewicht als gezondheidsprobleem, 

welke motivatie zij hebben om gezond gedrag bij leerlingen te bevorderen, welke 

lesactiviteiten zij daarvoor ondernemen en welke belemmeringen zij ervaren. De digitale 

vragenlijst, gebaseerd op het ‘Integrated Change Model’ is ingevuld door 33 leraren 

gezondheidszorg & welzijn of biologie en 17 leraren bewegingsonderwijs van scholen 

voor voortgezet onderwijs uit JOGG-gemeenten of van scholen uit het netwerk van de 

lerarenopleiding van hogeschool Windesheim. JOGG staat voor Jongeren op Gezond 

Gewicht. JOGG-gemeenten hanteren een aanpak, waarin lokale partijen samenwerken 

aan het bevorderen van gezond gedrag van kinderen en jongeren.

 “We zijn gezond dus we kunnen ons ongezond gedragen”
In de focusgroep interviews (hoofdstuk 2) gaven de jongeren aan gezond gedrag 

en een gezond lichaamsgewicht belangrijk te vinden voor hun gezondheid en sociaal 

welbevinden. Het argument ‘gezond’ had echter geen prioriteit bij het nemen van 

beslissingen ten aanzien van eten en bewegen. Zo namen jongeren geen specifieke 

maatregelen om overgewicht te voorkomen en waren zij optimistisch over hun 

vermogen om hun lichaamsgewicht onder controle te houden. Jongeren legden de 

verantwoordelijkheid voor hun gezonde gedrag bij hun ouders: die moeten ervoor zorgen 

dat zij gezonde maaltijden eten en, in mindere mate, voldoende mogelijkheden hebben 

om te bewegen. Daarnaast moeten ouders volgens de jongeren het goede voorbeeld 
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geven en er voor zorgen dat snoep en snacks niet dagelijks beschikbaar zijn in huis. 

Op de school verwachtten jongeren te leren wat gezond gedrag inhoudt. Om gezond 

gedrag op school te stimuleren moet volgens jongeren het aanbod gezond voedsel in 

de schoolkantine aantrekkelijker worden gemaakt, het gezondheidsaspect in kooklessen 

worden meegenomen en moeten er op school mogelijkheden zijn om in pauzes en 

tussenuren te bewegen. De focusgroep interviews maakten duidelijk dat jongeren zich 

ongezond lijken te gedragen wanneer ze zelf verantwoordelijk voor hun keuzes zijn en 

gezond gedrag laten zien als hun ouders daarvoor gunstige omstandigheden bieden. 

Leren verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag zou een belangrijk doel 

moeten zijn van interventies voor jongeren, vooral in de schoolomgeving waar jongeren 

meer autonomie dan thuis hebben.

“Ouders zijn verantwoordelijk, maar een beetje ondersteuning door de school is welkom”
Uit de focusgroep interviews met lerarenteams en ouders (hoofdstuk 3) bleek dat 

ouders en leraren zich bewust waren van een toename van overgewicht en ongezond 

gedrag bij jongeren in het algemeen, maar dat zij dit gezondheidsprobleem en de 

consequenties ervan in hun eigen (school)omgeving onderschatten. Leraren en 

ouders vonden beiden dat de zorg voor gezond gedrag van jongeren primair de 

verantwoordelijkheid van ouders was én dat daarnaast de school een pedagogische 

verantwoordelijkheid had. Ouders en leraren waren van mening dat schoolactiviteiten 

om gezond gedrag te stimuleren meer impact hebben op gedrag van jongeren als deze 

worden ondersteund door ouders. Omgekeerd zouden inspanningen van ouders meer 

opleveren als deze worden ondersteund door activiteiten op school. Activiteiten van 

ouders en school moeten daarom beter op elkaar worden afgestemd, onder meer door 

gezamenlijke normen over gezond gedrag te ontwikkelen. Daarnaast kan ouders worden 

geleerd hoe ze gezond eet- en beweeggedrag met hun kinderen kunnen bespreken. Om 

voldoende tegenwicht te kunnen bieden aan de, als belemmerend ervaren invloed van 

de obese omgeving en de jongerencultuur op school, zouden inspanningen van ouders 

en leraren op school deel moeten uit maken van een integrale community aanpak.

Rekening houden met opleidingsniveau en verschillen tussen jongens en meisjes
Uit de resultaten van het CheckTeen onderzoek (hoofdstuk 4) bleek dat 18% van de 

jongens en 19% van de meisjes overgewicht had. Overgewicht kwam het meest voor op 

het vmbo en het minst op het vwo. Jongeren bleken hun lichaamsgewicht vaak anders 

te ervaren dan op grond van de indeling in BMI-klasse (ondergewicht, gezond gewicht, 
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overgewicht) was bepaald. Jongens leken hun lichaamsgewicht te onderschatten, terwijl 

meisjes geneigd waren om hun lichaamsgewicht te overschatten. Meisjes gedroegen 

zich gezonder dan jongens, gezien de dagelijkse consumptie van fruit (35% vs. 29%), 

groenten (58% vs. 48%), ≤1 snack of snoep (36% vs. 26%) en ≤3 glazen suikerhoudende 

dranken (80% vs. 73%) (alle p<0.05). Ongezonder eetgedrag hing samen met een lager 

opleidingsniveau, behalve voor het eten van snacks en snoep. Snacks en suikerhoudende 

dranken die op school werden gegeten en gedronken, waren meestal meegebracht van 

thuis (62% en 69%). Leerlingen met overgewicht aten minder vaak ontbijt en snacks en 

dronken minder suikerhoudende dranken dan leerlingen zonder overgewicht. Zo’n 40% 

van de leerlingen besteedde meer dan een uur per dag aan fietsen van en naar school. 

Vergeleken met havo en vwo leerlingen, namen leerlingen van het vmbo minder deel 

aan georganiseerde sport op sportclubs, maar speelden zij wel vaker buiten en hadden 

vaker andere activiteiten, zoals een krantenwijk of een baantje. Jongens met overgewicht 

besteedden minder tijd aan fietsen naar school en meisjes met overgewicht namen 

minder vaak deel aan georganiseerde sport, dan jongens en meisjes zonder overgewicht. 

Vergeleken met jongens waren meer meisjes geïnteresseerd in lessen over gezonde 

voeding (44% vs. 32%). Om bewegen op school te stimuleren stelden jongens meer 

gymlessen voor (63%), terwijl meisjes meer variatie (47%) en meer keuzemogelijkheden 

(57%) in de gymlessen wilden. Een gezonde schoolkantine (57%) en het aanbieden van 

gratis fruit (67%) werden gezien als de meest veelbelovende interventies om gezond 

eetgedrag te stimuleren in de schoolomgeving. Gezien de verschillen tussen jongens 

en meisjes en opleidingsniveaus is het van belang daar rekening mee te houden bij het 

ontwikkelen van schoolinterventies. Schoolinterventies moeten gericht zijn op educatie 

én de schoolomgeving én maatregelen op school moeten afgestemd worden met ouders.

Ouders hebben nog steeds invloed op het eet- en beweeggedrag van jongeren
Het CheckTeen onderzoek (hoofdstuk 5) liet zien dat de invloed van ouders, door 

jongeren ervaren, positief samenhangt met gezond gedrag van jongeren als ouders 

praktische richtlijnen geven en zorgen voor een familiecultuur waarin gezond gedrag de 

norm was en gezond eten beschikbaar is. De aanwezigheid van snacks en snoep in huis 

hing samen met meer snacken en snoepen (door jongens en meisjes) en meer drinken 

van suikerhoudende dranken (door jongens) dan bij afwezigheid van snacks en snoep. De 

invloed van ouders werd minder vaak ervaren door meisjes en door leerlingen op het vmbo 

vergeleken met jongens en met havo/vwo leerlingen. Deze resultaten zijn in tegenspraak 

met de lage verwachtingen van ouders, zoals zij zelf aangaven in de focusgroep interviews 
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(hoofdstuk 3). Ouders moeten leren balanceren tussen een strenge, zorgzame ouder zijn 

en hun kind autonomie geven. Enerzijds moeten ouders gezond gedrag actief stimuleren 

door voorbeeldgedrag, het bieden van mogelijkheden en het stellen van praktische 

regels. Aan de andere kant moeten ouders hun kind de ruimte geven om zelfstandig 

keuzes te maken en hun zelfregulerende vaardigheden te ontwikkelen. Scholen kunnen 

ouders daarbij ondersteunen door het aanbieden van gezondheidseducatie en het 

creëren van een fysieke en sociale schoolomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. 

Schoolinterventies moeten niet alleen gericht zijn op de leerlingen, maar ook op hun 

ouders, vooral op vmbo-scholen. Bij voorkeur worden activiteiten op school en thuis 

op elkaar afgestemd en ingebed in een veelzijdige, multidisciplinaire, geïntegreerde 

community aanpak.

Leraren moeten competent zijn in lesgeven én in gezondheidsbevordering
Leraren in het vmbo voelden zich gemotiveerd en bekwaam om les te geven over 

gezond gedrag en voelden ze zich daarin gesteund door de schoolleiding (hoofdstuk 6). 

Toch waren verschillende factoren te onderscheiden die het effect van de lessen negatief 

zouden kunnen beïnvloeden. Leerdoelen voor gezond gedrag waren meestal niet 

vastgelegd in een schoolgezondheidsbeleid, maar werden door de leraren zelf bepaald. 

Veel leraren stelden behalve leerdoelen op het niveau van kennis en vaardigheden, ook 

doelen gerelateerd aan gezond gedrag. Deze gedragsdoelen, die kunnen worden gezien 

als informele leerdoelen en niet bepalend zijn voor de overgang naar het volgende leerjaar, 

werden niet of alleen informeel geëvalueerd tijdens de les. Daardoor beschikten leraren 

niet over objectieve informatie over de impact van hun lessen op het energiebalans-

gerelateerde gedrag van hun leerlingen. Leraren waren tevreden met de lesmethode 

en zelfgemaakte materialen en maakten weinig gebruik van in Nederland beschikbare, 

theoretisch goed onderbouwde interventies. Leraren vonden de schoolkantine (72%) en 

de fysieke schoolomgeving (76%) niet uitnodigend voor hun leerlingen om zich gezond 

te gedragen. Slechts een minderheid van de leraren werkte samen met collega-leraren 

van andere vakken (39%), het leerlingzorgadviesteam (11%), plaatselijke winkeliers (7%) 

of de GGD/JGZ (22%). Schoolgezondheidsbevordering maakte nauwelijks deel uit van een 

bredere community aanpak. Om de impact van gezondheidsbevordering op school te 

vergroten, moeten de leerdoelen gerelateerd aan gezond gedrag worden geëxpliciteerd in 

het schoolgezondheidsbeleid en moet de fysieke schoolomgeving uitnodigen tot gezond 

gedrag. Leraren moeten goed geïnformeerd worden over beschikbare schoolinterventies. 

Ook zouden zij voldoende deskundig op het gebied van gezondheidsbevordering moeten 

201459-bw-Ridder.indd   149 23-06-14   16:15



Samenvatting150

zijn en ruimte moeten krijgen om interventies aan te passen aan hun specifieke situatie. 

Daarom moeten leraren geschoold worden in strategieën voor gezondheidsbevordering 

en daarnaast leren samenwerken met ouders, collega’s in de school en stakeholders in de 

community, zodat zij lessen kunnen ontwerpen, geven en evalueren, waarin leerlingen 

niet alleen kennis- en vaardigheidsdoelen maar ook gedragsdoelen kunnen realiseren.

Slotconclusie
In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste resultaten van het proefschrift samengevat en 

besproken. De sterke punten en beperkingen van de onderzoeken die in het kader van 

het proefschrift zijn uitgevoerd worden besproken en er worden aanbevelingen gedaan 

voor praktijk, gezondheidsbeleid, lerarenopleidingen en onderzoek.

De hogere prevalentie van overgewicht en ongezondere gedrag van jongeren 

vergeleken met basisschoolleerlingen biedt voldoende aanleiding om daar specifieke 

interventies voor te ontwikkelen. Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk 

het gezond gedrag van hun kind, maar hebben de steun van de omgeving nodig om 

gezond gedrag bij hun kinderen te stimuleren. Een gezamenlijke, integrale community 

aanpak, waarin de inspanningen van stakeholders op verschillende niveaus, zoals 

school, jeugdgezondheidszorg, sportorganisaties en winkeliers, goed op elkaar zijn 

afgestemd kan mogelijk voldoende tegenwicht te bieden aan de invloeden van de obese 

omgeving. In de school moeten maatregelen in de sociale (schoolregels) en fysieke 

omgeving (kantine, beweegmogelijkheden) op één lijn liggen met de inhoud van de 

lessen over gezond gedrag. Het schoolgezondheidsbeleid kan de rol en taak van de 

leraren verduidelijken. De leerdoelen gerelateerd aan gezond gedrag moeten worden 

geëxpliciteerd en systematisch geëvalueerd om basis daarvan de gezondheidslessen 

te verbeteren. In de deskundigheidsbevordering van leraren moet aandacht zijn voor 

strategieën voor gezondheidsbevordering en voor het ontwikkelen van een professionele 

identiteit als gezondheidsbevorderaar.
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