model
voor de school
Cognitieve mediatoren (leerkracht)
Attitude:
-Leerkrachten zien weinig beweging en slechte eetgewoonten als oorzaak van overgewicht bij kinderen (De Koning,
2010).
-Leerkrachten denken niet dat kleuters groenten kunnen leren eten d.m.v. boekjes. Ze moeten groente ervaren. Een
moestuin vinden de leerkrachten bijvoorbeeld aantrekkelijk (Meynen & Theelen, 2013).
-Leerkrachten zijn trots als een kind weer iets nieuws kan (Meynen & Theelen, 2013).
-Scholen zijn positief over de kwaliteit van hun beweegonderwijs (Reijgersberg et al., 2013).
-Het is volgens leerkrachten voor kinderen belangrijk wat peers hebben/krijgen/doen (De Koning, 2010).
Kennis:
-Niet alle leerkrachten hebben voldoende kennis over de voedingsbehoeften van kleuters (Onderzoek en Business
Intelligence, 2013).
-Leerkrachten lijken wel de gevolgen te kennen van een ongezonde leefstijl (zie bewustzijn).
Eigen effectiviteit:
-Er zijn grote verschillen in het idee of het de taak is van school om opvoeders aan te spreken op de leefstijl van het
kind (De Koning, 2010).
-Leerkrachten hebben voor hun gevoel weinig invloed op de thuissituatie. Zij kunnen er niet voor zorgen dat kleuters
thuis groente en fruit gaan eten (Meynen & Theelen, 2013).
-Leerkrachten zien wel een rol in het praten over (snack)groente en fruit in de klas, omdat dit past bij het 10-uurtje of
gezonde traktaties. Groente bij de avondmaaltijd stimuleren vinden ze een rol voor de BSO (Meynen & Theelen, 2013).
-Leerkrachten denken dat een spelelement kan helpen bij het 10-uurtje. Een spelelement kan volgens leerkrachten
helpen bij de introductie van groente en fruit, groente en fruit voor iedereen gewoon kan maken, en leerkrachten
denken zelfs dat kleuters hierdoor thuis om groente en fruit gaan vragen (Meynen & Theelen, 2013).
Intentie:
-Op basis van de verschillen in het idee of gezondheidsbevordering een taak van school is, kan worden verwacht dat
er ook verschillen zijn in de intentie om hierin een rol te spelen. De intentie hangt mogelijk ook samen met (financiële)
middelen.
-De keuze voor thema’s rondom voeding/gezondheid hangt samen met de interesses van de leerkracht (Meynen &
Theelen, 2013).
-Leerkrachten zien gezondheid als de ontwikkeling van het kind. Onder die noemer zijn ze bereid iets met het thema te
doen. Ze zijn ook bereid iets met gezondheid te doen als het binnen het VVE past (Meynen & Theelen, 2013).
-Een deel van de leerkrachten zou tijd willen maken voor een moestuin in de klas (Meynen & Theelen, 2013).
-Driekwart van de scholen wil veranderingen aanbrengen in het bewegingsonderwijs, zoals meer vakleerkrachten en
meer tijd (Reijgersberg et al., 2013).

Moderatoren (leerkracht)
Persoonlijke factoren
-Vrouwelijke leerkrachten hebben een betere relatie met zowel mannelijke als vrouwelijke leerlingen (Spilt et al., 2011).
-De werkdruk van leerkrachten is hoog. Ze hebben geen tijd om nieuwe materialen te ontdekken en willen geen ingewikkelde
nieuwe dingen erbij (Meynen & Theelen, 2013).
Bewustzijn:
-Leerkrachten zien dat kinderen veel bewegen maar zijn zich wel bewust van het gevaar van het digitale aanbod (De Koning,
2010).
-Leerkrachten zijn zich bewust van slechte eetgewoonten van kinderen, als voorbeelden noemen zij weinig groente en fruit en
veel ongezonde voeding (De Koning, 2010).
-Leerkrachten zijn zich bewust van de rol van opvoeders bij eetgewoonten op school m.b.t. traktaties en fruit (De Koning, 2010).
-Leerkrachten zijn zich bewust van hun rol en voorbeeldfunctie in het motiveren van het kind m.b.t. gezonde leefstijl (De Koning,
2010).
-Leerkrachten zijn zich ervan bewust dat een goede gezondheid en gezonde voeding basisvoorwaarden zijn voor een goede
groei/ontwikkeling (De Koning, 2010).
-Sommige leerkrachten zijn actiever en bewuster bezig met gezonde voeding dan anderen. Sommige leerkrachten vinden
voeding belangrijker, anderen beweging (Meynen & Theelen, 2013).
Vaardigheden:
-Veel leerkrachten zijn on(der)bevoegd om beweeglessen te geven (Kamerbrief staatssecretaris Dekker, 2013).
-Vanwege de opleiding die de leerkracht gevolgd heeft, gaan we ervan uit dat de leerkracht over (voldoende) didactische
vaardigheden beschikt om informatie effectief over te dragen op kleuters.
Betrokkenheid:
-Of leerkrachten bezig zijn met hun eigen gezondheid en die van hun leerlingen verschilt per individu.
Gewoonten:
-Het aanbieden van een x-aantal gymlessen is op elke school een gewoonte, maar de inhoud verschilt.
-Op sommige scholen wordt structureel fruit aangeboden.

Omgeving (van de leerkracht)
Economisch:
-Gebrek aan tijd en geld is de belangrijkste belemmering voor een school om bezig te zijn
met een gezonde leefstijl (De Koning, 2010).
-Grootste behoefte van een school is meer tijd (De Koning, 2010).
-Niet elke school heeft genoeg budget voor een vakleerkracht (De Koning, 2010).
-Niet elke school maakt budget vrij voor de aanschaf van nieuw speelmateriaal en het
onderhouden van het speellokaal.

Fysiek:
-De beschikbaarheid van voedingsmiddelen is in de schoolomgeving beperkt. Sommige
scholen kopen zelf fruit in of krijgen fruit geleverd en sommige scholen krijgen schoolmelk
geleverd, waar soms ook gekozen kan worden voor bijv. chocolademelk. Water is op school
beschikbaar en toegankelijk.
-Gymles van de vakleerkracht is intensiever dan van de groepsleerkracht (De Koning, 2010).
-Beschikbare ruimte en speelmateriaal voor bewegingsactiviteiten verschilt per school.
-Schooldiëtist is op de meeste Lekker Fit! scholen aanwezig.
Politiek:
-Veel scholen hebben een beleid rondom het 10-uurtje en traktaties. De invulling varieert; de
meeste leerkrachten zijn streng m.b.t. opvolgen beleid (Meynen & Theelen, 2013).
-Uit onderzoek in Drenthe blijkt dat op de meeste scholen wel richtlijnen zijn m.b.t fruit maar
dat er geen strak beleid wordt gevoerd (De Koning, 2010).
-Uit onderzoek in Drenthe blijkt dat op de meeste scholen geen traktatiebeleid is. Gezondere
traktaties worden wel vaak gestimuleerd (De Koning, 2010).
-Scholen zetten te weinig vakleerkrachten en teveel on(der)bevoegden in voor
bewegingsonderwijs waardoor de beweeglessen van onvoldoende kwaliteit zijn (Dekker,
2013).
-Op de helft v/d basisscholen krijgen kleuters 3-5 keer per week een beweegles, op een
derde v/d basisscholen 2 lessen, en op 1 op de 7 basisscholen is dat 1 les (Reijgersberg et
al., 2013).
Sociaal-cultureel:

Overgewicht gerelateerd gedrag (school):
– Aanbod (on)gezonde voeding en
bewegingsactiviteiten
– Voorbeeldgedrag/modeling
– Promoten gezonde leefstijl
– Beleid/regels/richtlijnen van de school

wat dóet de school?
wat, waar, wanneer, hoeveel, hoe vaak?
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