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Werkbezoek minister Schippers aan basisschool en vmBo

integratie van een gezonde leefstijl in  
het onderwijs 

Hans Kraak

‘Ik geloof in samenwerken, dan heb je vaak meer resultaat, 
opleggen van bovenaf werkt niet.’ Dit concludeerde demissionair 
minister Edith Schippers van Volksgezondheid na afloop van haar 
werkbezoek aan twee scholen, basisschool Prins Bernhard in 
Zoetermeer en de Francois Vatelschool (vmbo) in Den Haag. 
Schippers werd vergezeld door de directeur Jeugd Onderwijs en Zorg 
van het ministerie van Onderwijs en door vertegenwoordigers van 
Convenant Gezond Gewicht, het Voedingscentrum, VeiligheidNL, de 
Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding en het 
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Tijdens het werkbezoek lieten de scholen zien hoe ze in de praktijk 
werken aan een structurele aanpak voor een gezonde leefstijl op hun 
school, waarbij het accent ligt op gezonde voeding, beweging en 
sporten. Op de basisschool Prins Bernhard in Zoetermeer viel mi-
nister Schippers vooral de speciale ‘ouderkamer’ op waardoor de 
betrokkenheid van de ouders bij de gezonde school kan worden ver-
groot. Ook heeft deze school om een gezonde leefstijl te bevorderen 
twee fruitdagen per week verplicht gesteld. ‘Ik zie dat ook op de an-
dere dagen vaker fruit wordt meegenomen’, zegt schooldirecteur 
Willy van Riet. ‘Voorheen hadden we schoolfruit, maar het blijkt dat 
mensen goed weten waar ze goedkoper fruit kunnen halen.’ 
Op de Francois Vatelschool (vmbo) in Den Haag sprong bij de mi-
nister vooral de sportkaart in het oog, een knipkaart waarmee de 
scholieren moeten aantonen dat ze per jaar minstens tien keer een 
sport buiten de schooldeuren hebben gedaan. Ook vond ze de 
buurtsportcoach die op de school actief is een goed idee. Deze is 
aangesteld door de gemeente en dient in wijken en op scholen als 
een soort vliegwiel om kinderen meer aan het bewegen te krijgen en 
om een verbinding te leggen tussen sportverenigingen en scholen. 
‘Wij maken beleid, maar het is goed om te zien hoe er in de praktijk 
mee gewerkt wordt. Waar mogelijk kunnen we er nog zaken van 
meenemen in toekomstig beleid’, aldus Schippers.

Pitch Tijdens de bijeenkomst op de basisschool mochten de ver-
schillende vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties 
een pitch houden om hun belang bij de minister en de OCW-top-
ambtenaar voor het voetlicht te brengen. De directeur van het Voe-
dingscentrum, Felix Cohen, haalde het succes van het onderwijspro-

gramma Smaaklessen aan, dat op meer dan 90 procent van de 
scholen wordt gegeven. ‘Dat gebeurt meestal vrijwillig, bovenop de 
verplichte lesstof’, zegt Cohen. Minder tevreden zei hij te zijn over 
de voortgang van de Gezonde Schoolkantine. ‘Op dit moment doet 
ongeveer 20 procent van de middelbare scholen mee aan het pro-
ject, 330 van de 1700 scholen, dat gaat niet snel genoeg. We moeten 
eigenlijk alle scholen waar het nog niet goed gaat, waar het aanbod 
niet gezond is, gaan bezoeken, samen met de GGD. Als je een keer 
kunt uitleggen wat een gezonde kantine inhoudt, dan bereik je al 
heel veel.’ 
Maar zelfs als een kantine gezond is gemaakt, zoals op de Francois 
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Vatelschool, die gespecialiseerd is in horeca-onderwijs, dan lijkt het 
niet mee te vallen het pubergedrag altijd de gezonde kant op te stu-
ren. Want er zijn nog steeds leerlingen die van buiten een zak chips 
meenemen of andere minder gezonde tussendoortjes, vertelde de 
keukenbeheerder. Niettemin lijken de maatregelen als verplicht op 
school blijven (dus niet naar de supermarkt in de pauze), sportmo-
gelijkheden in de pauze en zes voedingslessen per jaar, gegeven 
door diëtisten, hun vruchten af te werpen, zo wisten enkele gemoti-
veerde leerlingen aan het gezelschap duidelijk te maken.

curriculum OCW-vertegenwoordiger Fons Dingelstad, direc-
teur van Jeugd, Onderwijs en Zorg, was enthousiast over de manier 
waarop beide scholen omgaan met de stimulering van een gezonde 
leefstijl. Maar als smaaklessen al zo vaak worden uitgevoerd, is het 
dan niet voor de hand liggend dit in het curriculum van scholen op 
te nemen? ‘De jeugd in het basisonderwijs is natuurlijk een prima 
voertuig om zaken aan te leren; gezonde jongeren, gezonde volwas-
senen. Maar wij zitten voortdurend in een spanningsveld tussen de 
verplichte zaken als het reken- en taalonderwijs en andere zaken die 
ook belangrijk zijn. Naast voeding horen daar bijvoorbeeld ook het 
milieu of muziek bij. Voeding zit voor een deel al in het curriculum, 
bijvoorbeeld via de biologielessen. Daarnaast is gedrag een belang-
rijk item op scholen, een gezonde leefstijl is daar een uiting van, dus 
in deze zin is het goed daar aandacht voor te hebben. Smaaklessen 
is een relatief klein programma dat makkelijk uit te voeren is en dat 
past binnen de leerdoelen rond voeding en gedrag. Maar dat neemt 
niet weg dat wij natuurlijk steeds zoeken naar de beste invulling van 
het curriculum op scholen.’ 
Een curriculum van scholen verandert niet van de ene op de andere 
dag, maar er komt wel meer aandacht voor een structurele aanpak 
voor een gezonde leefstijl in het onderwijs. Zo hebben de raden voor 
het basisonderwijs (PO-raad), het voortgezet onderwijs (VO-raad) 
en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO-raad) een miljoen euro 
ter beschikking gekregen om gezamenlijk een onderwijsagenda uit 
te voeren die gericht is op leefstijl, sport en bewegen. Per 1 juli 2012 
wordt hiermee gestart.

meer actieve vmbo’ers Dat interventies voor een gezondere 
kantine of meer beweging aan kunnen slaan, vertelde Peter Barend-
se, programmamanager van het NISB, bij de evaluatie van het werk-

bezoek. Daar bracht hij de eerste cijfers naar buiten over het project  
VMBO in beweging dat de afgelopen drie jaar op ruim 70 vmbo-
scholen is gehouden. ‘We zien dat er 12 procent minder inactieve 
vmbo-leerlingen zijn door het project VMBO in beweging’, zegt hij. 
‘We hebben samen met TNO een onderzoek gedaan onder zo’n 
20.000 vmbo-leerlingen die aan het programma deelnamen. De cij-
fers zijn voor ons verbluffend, al hebben ze nog wat nadere analyse 
nodig. We hadden als doel dat 10 procent van de inactieve leerlingen 
door het programma weer actiever zouden worden, dat blijkt nu 
zo’n 12 procent te zijn. Het gaat erom dat zij de beweegnorm van 
een uur per dag halen.’ Binnen het programma VMBO in beweging 
kreeg de deelnemende school financiële middelen om beweging en 
sport meer in het reguliere schoolprogramma te integreren, onder 
meer door sportverenigingen bij de school te betrekken.  
 
essentiële factor Paul Rosenmöller, voorzitter van het Con-
venant Gezond Gewicht en ambassadeur JOGG, was verheugd dat 
minister Schippers meedeed aan het werkbezoek. ‘Ondanks de  
demissionaire status van het kabinet, is het toch belangrijk dat de 
minister gekomen is. Het betreft hier een politiek minder heikel  
onderwerp, waarover het beleid in de toekomst gewoon verder gaat. 
Een gezonde omgeving, waar de gezonde keuze de makkelijke is, is 
belangrijk voor kinderen. De school is hierbij een essentiële factor, 
maar de school kan het niet alleen. Alle partijen rond een school, 
landelijk en lokaal, moeten de handen ineen slaan.’‘De jeugd in het basisonderwijs is 

een prima voertuig om zaken aan 
te leren’
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