
Van leerschool naar leefschool

Een rijke schooldag

Gelijke onderwijs- en 
ontwikkelkansen op de Gezonde 
Basisschool van de Toekomst



Wat doen we en waarom?



Maatschappij

• Veel prestatiedruk op leerlingen
• Vaak onvoldoende balans tussen inspanning en ontspanning?
• Druk op jonge gezinnen om alle bordjes in de lucht te houden
• Onvoldoende benutten van talenten van alle kinderen
• Kinderen krijgen ongelijke (gezondheids)kansen
• Armoede die toeneemt



En tegelijkertijd…….op het gebied van gezondheid

Afname van zorgkosten voor chronische ziekten na elimineren ongezond gedrag 
(Zorgkosten en ongezond gedrag, RIVM 2012)

209 duizend minderjarige kinderen groeien op in 
armoede ( 1 op de 12 kinderen)



Ontnuchterende cijfers

Ieder kind drinkt gemiddeld
15 glazen suikerhoudende drankjes 
per week. 17% drinkt iedere dag 
meer dan 3 glazen suikerhoudende 
drankjes per dag.

Ontbijt 66% 5 dagen 
of meer per week

50% sport wekelijks 
bij een vereniging / 
club of sportschool

67% gaat elke dag 
lopend / fietsend 
naar school

Eet 29%
Iedere dag fruit

Eet 42% iedere 
dag groente

61% sport / beweegt 
wekelijks buiten 
clubverband

19% voldoet aan 
de beweegnorm 
(minimaal 1 uur 
per dag actief)





Een evenwichtig ingerichte, 
verlengde, schooldag met 

voldoende aandacht voor de 
cognitieve ontwikkeling van 

leerlingen.

Met iedere dag minimaal één uur 
extra beweegaanbod bovenop de 

reguliere bewegingslessen. Hierin is 
afstemming rondom aanbod sport, 
spel, cultuur, techniek, muziek, --> 

talentontwikkeling

Met aandacht voor 
gezonde voeding tijdens 

een gezond tussendoortje 
en een gezonde lunch die 

door de school worden 
verzorgd.

Met aandacht voor gezonde leefstijl 
in het curriculum.



Lunchen op

We nemen de tijd 
om te lunchen 
(minimaal 30 
minuten)

We lunchen 
samen aan tafel in 
de eigen klas

Pedagogisch 
medewerkers, 
leerkrachten, 

vrijwilligers begeleiden 
de lunch

De school wordt 
ontzorgd door een 

cateraar , 
supermarkt

De lunch heeft een 
gezonde 

samenstelling in 
afstemming met 

Voedingscentrum

Variatie, keuze-
mogelijkheden en 

proefproducten

Specifieke voedingswensen 
door allergie of geloof



bewegen op

We bewegen 
minimaal een uur 
per dag extra, 
bovenop de 
reguliere 
beweeglessen

Pedagogisch medewerkers, 
vakleerkracht gym, 
sportstudenten begeleiden 
de beweegmomenten Spel

Sport

Cultuur

Aanbod:

Ondersteuning 
door verenigingen 

en vrijwilligers

Gebruik van 
school en 
omgeving



Opbouw van een schooldag / concept 1

Buiten-
schoolse 
opvang



Buiten-
schoolse
opvang

13.00 15.00 16.00

talentblok

Opbouw van een schooldag / concept 2



Buiten-
schoolse
opvang

15.30

Talentblok verweven door de 
gehele dag binnen een verlengde 
schooldag.
Gr 3 10.00 - 10.30 uur dans
Gr 4 10.30 - 11.00 uur dans
Gr 5 11.00 - 11.30 uur dans

Voordeel:
- Aantrekkelijke baan partner
- Meer vaste gezichten in 

school

Opbouw van een schooldag / concept 3





Wat gaat goed en wat is 
lastig?



Voeding en school, een ongebruikelijke combinatie

Ouders?

Overheid?

Commerciële 
sector?

De school?



Tussen- en naschoolse opvang



Knelpunten en hobbels

• Financiering niet altijd (structureel) gegarandeerd.
• Inflatie (stijgende kosten personeel, lunch etc.).
• Draagvlak onder team en ouders is niet vanzelfsprekend.
• Gebrek aan verandervermogen bij scholen (werkdruk).
• Krapte op de arbeidsmarkt v.w.b. onderwijs en opvang.



Wat hebben we geleerd?



Resultaten na wetenschappelijk onderzoek

Een ander voedingspatroon:
• Meer water
• Meer groente en fruit
• Minder suikers en vetten

Kinderen vinden 
de school leuker

Afname van 
voorspellers voor 
hart en vaatziekten
•Gezonder gewicht
•Minder buikvet

Minder sociale 
problematiek in 
school

Ouders kunnen 
werk beter 
combineren met 
ouderschap

Gelijke kansen 
voor alle kinderen; 
niemand 
uitgesloten!

Meer aandacht voor 
talenten van kinderen

Groeiend eigenaarschap 
van de school en 
samenwerking met ouders 
en partners



GBT is geen blauwdruk, maar biedt kansen 
aan alle scholen en kinderen.

• We blijven dicht bij uitkomsten en uitgangspunten gekoppeld 
aan wetenschappelijk onderzoek.

• RIVM; wetenschappelijk effectief bewezen interventie.
• Alle ruimte binnen diverse structuren/ organisatiemodellen.
• Doorontwikkeling naar voorschoolse periode en VO is in de 

maak.
• GBT gaat over eigenaarschap en aansluiten bij kansen in de 

omgeving van de school met de daarbij horende partners. 
Opzetten lokaal netwerk.



Samenwerking JOGG, GS aanpak, Jeugdfonds sport 
en cultuur, Stichting GBT, Voedingscentrum, 
Kenniscentrum Sport en bewegen

• 140 scholen landelijk hebben interesse getoond na eerste snelle 
inventarisatie in opdracht van ministerie VWS

• Samenwerking betrokken partijen en opdracht ministerie leidt hopelijk 
tot duurzame financiering. Samenwerking ministerie VWS-OCW-SZ

• Subsidie lunches, Jeugd educatiefonds, subsidie school en omgeving, 
onderwijsachterstandsgelden, preventiemiddelen, ouderbijdrage (met 
vangnet gemeente) zorgen voor structurele financiering, *

• Gezamenlijk opschalingsplan wordt 
voorgelegd aan ministerie.



Kijk voor meer informatie ook op:
www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl

Of neem contact op met een van de kwartiermakers. 
Andrew.simons@movare.nl 06-10273299
Marc.hendriks@movare.nl 06-12993329

Gezondheidsplein/ stand JOGG

http://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl
mailto:Andrew.simons@movare.nl
mailto:Marc.hendriks@movare.nl

	Dianummer 1
	Wat doen we en waarom?
	Maatschappij
	En tegelijkertijd…….op het gebied van gezondheid
	Ontnuchterende cijfers
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Opbouw van een schooldag / concept 1
	Opbouw van een schooldag / concept 2
	Opbouw van een schooldag / concept 3
	Dianummer 13
	Wat gaat goed en wat is lastig?
	Voeding en school, een ongebruikelijke combinatie
	Dianummer 16
	Knelpunten en hobbels
	Wat hebben we geleerd?
	Resultaten na wetenschappelijk onderzoek
	GBT is geen blauwdruk, maar biedt kansen aan alle scholen en kinderen.
	Samenwerking JOGG, GS aanpak, Jeugdfonds sport en cultuur, Stichting GBT, Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport en bewegen
	Dianummer 22

