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Voorwoord
Dit schooljaar (2013-2014) heb ik als docent Lichamelijke Opvoeding mogen onderzoeken of dat er
op het Theresialyceum behoefte is aan een begeleidingsplan voor leerlingen met overgewicht en
waar een begeleidingsplan aan zou moeten voldoen. Dit heb ik mogen doen binnen het AOST
(academisch opleidingsschool Tilburg) project, waar ik naar aanleiding van mijn doelen in mijn
persoonlijk ontwikkelingsplan ben toegelaten.
Ik heb dit jaar met veel plezier aan die onderzoek gewerkt en ben dan ook tevreden met het
resultaat.
Om tot een resultaat te komen heb ik informatie gehaald uit vijf interviews en een literatuurstudie.
Dit resultaat heb ik weten te behalen met begeleiding van Kitty Leuverink en Rian Aarts. Ik zou graag
alle geïnterviewden, Annemarie Brouwers als zijnde contactpersoon van de GGD en begeleiding
vanuit de AOST bedanken voor hun medewerking.
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Samenvatting
De behoefte aan een begeleidingsplan voor leerlingen van het Theresialyceum met overgewicht.
Om erachter te komen of dat er behoefte aan een begeleidingsplan is, en hoe de invulling van dit
plan er uit moet zien, is er in het schooljaar 2013/2014een praktijkonderzoek op het Theresialyceum
uitgevoerd. Dit praktijkonderzoek heeft als onderzoeksvraag:
Hoe moet een begeleidingstraject op het Theresialyceum er uitzien waarin leerlingen met een te
hoog lichaamsgewicht geadviseerd kunnen worden in het omgaan met een levensstijl die er voor
zorgt dat ze een gezond gewicht kunnen krijgen en behouden?
De informatie, om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, is verworven middels het
afnemen van vijf interviews met uiteenlopende respondenten. Zo is er een leerling met overgewicht
geïnterviewd, maar ook een leerling die op eigen kracht veel is afgevallen. Naast de interviews is er
ook een literatuurstudie gedaan en is er overleg en samenwerking geweest met de GGD. Door de
interviews naast elkaar te leggen en te onderzoeken wie wat heeft geantwoord, zijn er een aantal
conclusies naar voren gekomen. Dit heeft er samen met de literatuurstudie toe geleid dat er een
concrete aanbeveling voor het Theresialyceum gedaan kan worden. Deze aanbeveling is gedaan in de
vorm van een preventie piramide.
Deze piramide moet er voor gaan zorgen dat er zowel schoolbreed aandacht komt voor dit
onderwerp, maar ook dat de individuele leerling met een specifieke hulpvraag geholpen kan worden.
De piramide is dan ook opgedeeld, van onder naar boven, in de publiekscampagne, lichte interventie
en hulpprogramma.
De leerlingen kunnen zowel vanuit hun intrinsieke motivatie deelnemen, maar kunnen ook naar
aanleiding van een situatie op school geadviseerd worden door de docent lichamelijke opvoeding,
biologie of mentor, om binnen het plan richtlijnen te leren.
De richtlijnen die geleerd worden aan de leerlingen die betrekking hebben op voeding, zijn die van
het voedingscentrum. Dat betekend dat er gewerkt gaat worden met de schijf van vijf. Met
betrekking op bewegen zal er gebruik gemaakt worden van een gedeelte van het programma van
´afvallen junior´. Deze beide richtlijnen en programma´s zijn geadviseerd door de Gemeentelijke of
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD).
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Inleiding
Aanleiding
Tijdens mijn werkzaamheden als docent lichamelijke opvoeding op het Theresialyceum is mij
opgevallen dat er leerlingen zijn die moeite hebben met de lessen l.o. doordat ze kampen met een te
hoog lichaamsgewicht. Helaas valt me daar ook bij op dat ze daar vaak verdrietig van worden en zie
ik het zelfvertrouwen bij die leerlingen flink dalen. Het zijn dus niet alleen de fysieke problemen die
naar voren komen maar het kan ook psychosociale gevolgen hebben. De leerling verkeert vaak in een
cirkel waar ze moeilijk uit komen. Graag zou ik hulp willen bieden aan de leerlingen die hier last van
ondervinden. Hopelijk kan dit bijdragen aan een prettigere beleving van zijn of haar schooljaren op
het Theresialyceum.
Context
Het Theresialyceum is een havo-vwo school met 1350 leerlingen. Op het Theresialyceum kun je als
leerling hulp krijgen op verschillende vakgebieden. Dit om de leerlingen zo goed mogelijk klaar te
stomen voor het ‘leven’ na het Theresialyceum. Maar voor leerlingen die problemen hebben met
hun lichamelijke gezondheid is er geen hulp binnen school, en dat terwijl dat een steeds groter
(maatschappelijk)probleem lijkt te worden. Hoe ziet de toekomst van deze leerlingen eruit? Heeft de
school geen pedagogisch plicht, zeker na het afschaffen van het vak verzorging vijf jaar geleden, om
de leerlingen ook hier in op te voeden, en hulp te bieden?
Aansluiting van het onderzoek in de school
Het onderzoek sluit perfect aan met het project ‘de gezonde school’ wat volgend jaar van start gaat
op het Theresialyceum. Het beleid op school is nu al zo dat er een kantine is, die enkel gezonde
broodjes mag verkopen. Verder wordt er tijdens ouderavonden kenbaar gemaakt door de mentoren
aan de ouders dat het ons verstandig lijkt om de leerlingen geen energie drank of chips mee naar
school te geven. Energie drank is dan ook sinds februari 2014 verboden op het Theresialyceum.
Daarnaast worden de leerlingen tijdens de pauzes door docenten regelmatig in de gangen
aangesproken op hun voedingskeuzes.
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Probleemstelling
Onderzoeksdoel
Met het onderzoek zou ik graag een begeleidingstraject op willen zetten, waarin leerlingen met een
te hoog lichaamsgewicht geholpen zullen worden om een levensstijl te leren waarin ze bewust
worden van de gevolgen van hun overwicht en hoe ze hier aan kunnen werken. In het
begeleidingstraject zal naast de begeleiding voor de leerlingen ook een protocol voor het juist en
zorgvuldig signaleren van deze leerlingen opgesteld moeten worden.
Graag zou ik met de kennis die ik krijg uit het onderzoek en met de kennis die ik heb als
bewegingsdeskundige zowel het protocol als het begeleidingstraject gericht op bewegen op willen
stellen. Het is in mijn ogen van belang dat dit er komt om zo de leerlingen te helpen en bewust te
maken van de fysieke gesteldheid en hoe hier mee om te gaan.
Onderzoeksvraag en deelvragen
Onderzoeksvraag:

Hoe moet een begeleidingstraject op het Theresialyceum er uitzien waarin leerlingen met een te
hoog lichaamsgewicht geadviseerd kunnen worden in het omgaan met een levensstijl die er voor
zorgt dat ze een gezond gewicht kunnen krijgen en behouden?

Deelvragen;
1. In hoeverre is er behoefte van hulp aan overgewicht op het Theresialyceum?
2. Hoe kunnen we leerlingen selecteren die deel kunnen nemen aan het begeleidingsplan?
3. Waar moet een begeleidingsplan op het Theresialyceum aan voldoen?
Literatuurstudie:
Om op het Theresialyceum een begeleidingsplan te maken voor leerlingen die te maken hebben met
overgewicht moet er eerst ook gekeken worden wat overgewicht inhoudt, hoe we het vast kunnen
stellen en hoe de groot het probleem overgewicht op het Theresialyceum is. Daarvoor wordt er
gekeken naar de Body Mass Index, en landelijke en regionale cijfers.
Overgewicht
Overgewicht ontstaat wanneer het lichaam langdurig meer energie binnen krijgt dan dat nodig is.
Om dit te verkomen is het belangrijk dat je genoeg calorieën eet in vergelijking tot de hoeveelheid
energie dat het lichaam nodig heeft. Wanneer dit niet het geval is dan is de energiebalans verstoord.
Wanneer dan voor een langere periode te veel gegeten wordt of te weinig bewogen ontstaat er
overgewicht. Om te bepalen of dat iemand een gezond gewicht heeft kan er onder andere gekeken
worden naar de Body Mass Index. (bron: Mijn gewicht (z.d) Verkregen op datum; 23-06-2014 van
http//www.voedingscentrum.nl)
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Body Mass Index (BMI)
De Body Mass Index ook wel BMI genoemd wordt gebruikt om een schatting van het
gezondheidsrisico van je lichaamsgewicht te bepalen en is een index voor het gewicht in verhouding
tot lichaamslengte. De formule voor het berekenen van het BMI is als volgt:
BMI= M (massa in kg) /H (lengte in m) 2
Ofwel:
BMI = M/H2
Om te kunnen bepalen of dat een persoon overgewicht heeft is in de volgende tabel het BMI af te
lezen.
BMI
minder dan 18,5
18,5 – 24,9
25,0 – 29,9
30,0 – 34,9
35,0 – 39,9
40 of hoger

Ondergewicht
Normaal
Overgewicht
Obesitas I
Obesitas II
Extreme obesitas

Wanneer er met behulp van het BMI gekeken wordt of een kind of puber een gezond gewicht heeft
gelden er andere waardes. Dit komt mede door de verandering in vetweefsel. Ook is het
geslachtsafhankelijk. Hieronder dan ook twee tabellen waarbij er gekeken is naar de leeftijden van
leerlingen op het Theresialyceum. Een tabel voor jongens in de leeftijd van 11 tot 18 jaar en een
tabel voor meisjes in de leeftijd van 11 tot 18 jaar.
Body Mass Index-tabel voor jongens
Leeftijd

BMI bij
ernstig
ondergewicht

BMI bij
ondergewicht

BMI bij
gezond
gewicht

BMI bij
overgewicht

BMI bij
ernstig
overgewicht
(obesitas)

11

minder dan
12,89
minder dan
13,18
minder dan
13,59
minder dan
14,09
minder dan
14,60
minder dan
15,12
minder dan
15,60
minder dan
16,00

12,9014,96
13,1915,34
13,6015,83
14,1016,40
14,6116,97
15,1317,53
15,6118,04
16,0118,49

14,9720,54
15,3521,21
15,8421,90
16,4122,61
16,9823,28
17,5423,89
18,0524,45
18,5024,99

20,5525,10
21,2226,02
21,9126,84
22,6227,63
23,2928,30
23,9028,88
24,4629,41
25,0030,00

meer dan
25,10
meer dan
26,02
meer dan
26,84
meer dan
27,63
meer dan
28,30
meer dan
28,88
meer dan
29,41
meer dan
30,00

12
13
14
15
16
17
18
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Body Mass Index-tabel voor meisjes
Leeftijd
BMI bij
BMI bij
ernstig
onderondergewicht
gewicht
11
12
13
14
15
16
17
18

minder dan
12,95
minder dan
13,39
minder dan
13,92
minder dan
14,48
minder dan
15,01
minder dan
15,46
minder dan
15,78
minder dan
15,99

12,9615,04
13,4015,61
13,9316,25
14,4916,87
15,0217,44
15,4717,90
15,7918,24
16,0018,49

BMI bij
gezond
gewicht

BMI bij
overgewicht

BMI bij
ernstig
overgewicht
(obesitas)

15,0520,73
15,6221,67
16,2622,57
16,8823,33
17,4523,93
17,9124,36
18,2524,69
18,5024,99

20,7425,42
21,6826,67
22,5827,76
23,3428,57
23,9429,11
24,3729,43
24,7029,69
25,0030,00

meer dan
25,42
meer dan
26,67
meer dan
27,76
meer dan
28,57
meer dan
29,11
meer dan
29,43
meer dan
29,69
meer dan
30,00

Bron: Talma H et al. Groeidiagrammen 2010. Den Haag: TNO, 2010.

Er zijn ook andere manieren die gebruikt kunnen worden om te bepalen of dat iemand overgewicht
heeft. Zo kan er gekeken worden naar de middelomtrek en kan het vetpercentage gemeten worden
door middel van een huidplooimeting.
Middelomtrek meting
De middelomtrek wordt gemeten tussen de onderkant van het onderste rib en de bovenkant van het
bekken. De persoon waar bij de meting wordt gedaan moet tijdens de meting uitademen.(bron: Mijn
gewicht (z.d) Verkregen op datum; 23-06-2014 van http//www.voedingscentrum.nl)
Mannen

Vrouwen

Gezondheidsrisico

Omtrek kleiner dan 94 cm

Omtrek kleiner dan 80 cm

Geen

Omtrek tussen 94 en 102 cm

Omtrek tussen 80 en 88 cm

Gevarenzone

Omtrek 102 cm of meer

Omtrek 88 cm of meer

Verhoogd

(bron: Mijn gewicht (z.d) Verkregen op datum; 23-06-2014 van http//www.voedingscentrum.nl)
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Huidplooimeting
De huidplooimeting zorgt er voor dat er duidelijk inzicht verkregen kan worden hoe het onderhuids
lichaamsvet van een persoon is. Door regelmatig te meten kan er gemonitord worden hoe de
lichamelijk ontwikkeling is.
De huidplooimeting kan via de zogenaamde Durnin methode worden uitgevoerd. Door middel van de
opgenomen meting en de som van de vier huidplooien, afgelezen op de bijhorende
vetpercentagewijzer kan het persoonlijke resultaat bepaald worden. De huidplooien worden
gemeten op het schouderblad, triceps, biceps en bekkenrand. (bron; Body watcher, dhr Jan.A. Vos
1994)
Landelijke Cijfers en Feiten
De afgelopen 30 jaar is het percentage van mensen met overgewicht toegenomen, zowel
bij volwassenen als bij 2- tot 20-jarigen. Hieronder een aantal cijfers van volwassenen in Nederland.
Volwassenen:
- in 2012 had 53 procent van de mannen en 42 procent van de vrouwen in de
leeftijdscategorie 20+ overgewicht (BMI ≥ 25).
- 11 procent van de mannen en 13 procent van de vrouwen had in 2012 obesitas (BMI ≥ 30).
(Bron gezondheidsmonitor GGD’s, CBS, en RIVM, datum; september 2013).
Voor dit onderzoek is het relevanter om naar de cijfers van kinderen en jongeren te kijken. Hieronder
zal dan er dan ook dieper gekeken worden naar de cijfers en feiten die er zijn rond overgewicht,
bewegen en voeding bij kinderen en jongeren.
Kinderen en Jongeren:
- 2010/2012 15 procent van alle Nederlandse kinderen en jongeren tussen de 2 en 25 jaar
overgewicht (BMI ≥ 25)
- 3 procent van alle Nederlandse kinderen en jongeren tussen de 2 en 25 jaar obesitas (BMI ≥
30).
- Jongeren in huishoudens met lager inkomen hebben vaker overgewicht dan jongeren in de
hoogste inkomensgroep. (Bron; gezondheidsmonitor, GGD’s, CBS en RIVM, datum;
september 2013).
In december 2013 is voor de vierde keer de Monitor Convenant Gezond Gewicht uitgevoerd door
TNO. In december 2013 is een tweede vervolgmeting uitgebracht over het eet en beweeggedrag van
kinderen, jongeren en volwassenen. Hieronder enkele de resultaten voor de jongeren in de leeftijd
12 en 17 jaar.
- De meeste jongeren in de leeftijd 12 -17 jaar voldoen niet aan de beweegnormen van de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Slechts 13 procent voldoet aan de NNGB en 35
procent voldoet aan de fitnormSlechts 25 procent van de jongeren in de leeftijd 12 -17jaar
voldoet aan de fruitnorm.)
- Slechts 9 procent van de jongeren in de leeftijd 12-17jaar voldoet aan de groentenorm.
- Een overgrote meerderheid van jongeren in de leeftijd van 12-17jaar ontbijt wel dagelijks.
- 32 procent van de jongeren in de leeftijd van 12-17jaar geeft aan dat de school bijdraagt aan
het verminderen of voorkomen van overgewicht. Dit betreft onder andere een gezonder
assortiment in de schoolkantine. (bron; Gezonde voeding (z.d) Verkregen op 23-06-2-14 en
12-12-2013) van https// www.TNO.nl)
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Regionale cijfers en GGD
De GGD (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) heeft als speerpunten dat ze de
gezondheid van iedereen willen bewaken, beschermen en bevorderen. Ze doen onder andere
gezondheidsonderzoeken, verzorgen vaccinaties en geven voorlichtingen over gezond(er) leven. Ze
werken samen met “reguliere” zorg, zoals huisartsen en ziekenhuizen.
De GGD heeft inzicht in wat er in de regio Tilburg gedaan wordt om overgewicht aan te pakken en
komt op de scholen om een schoolprofiel van de desbetreffende school te maken. Zo is er ook een
profiel van het Theresialyceum.
Hieronder zijn er cijfers van de regio Tilburg, met als bron het regionaal kompas, en van het
Theresialyceum te lezen. Het regionaal kompas is een praktisch instrument voor beleidsmakers,
zorgaanbieders en andere professionals op het gebied van volksgezondheid. Het geeft inzicht in de
gezondheidsproblematiek in de regio en belicht de mogelijkheden van het lokale beleid. Het
Regionaal Kompas is onderdeel van het regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning, een
product van de GGD in samenwerking met het RIVM. (bron; Regio (z.d.) Verkregen op datum 10-042014 van http// www.regionaalkompas.nl).
- Zowel in 2003, als in 2007 en 2011 was het percentage jongeren met overgewicht in de GGD
regio Hart voor Brabant ongeveer 10%.
- In Tilburg heeft 11% van de jongeren overgewicht.
- Ernstig overgewicht in Tilburg is toegenomen van 1% in 2007 naar 3% in 2011.
- Zo'n 19% van de jongeren ontbijt minder dan 5 keer per week. Niet ontbijten, houdt in sterke
mate verband met overgewicht bij jongeren.
- In Tilburg beweegt 73% van de jongeren niet elke dag minimaal een uur. Zij voldoen dus niet
aan de norm voor gezond bewegen
- In Tilburg is 64% van de jongeren lid van een sportvereniging. Dit percentage is lager dan in
de regio (71%). (bron 2011, Regionaal Kompas Kernbevindingen GZM Jongeren Tilburg)
In januari 2010 heeft de GGD een schoolprofiel gemaakt van het Theresialyceum. Om het
schoolprofiel om te stellen heeft de zorgcoördinator (Emily den Braven ) en 225 leerlingen een
vragenlijst ingevuld, waarvan 59% jongens en 41% meisjes. Bijna alle vragenlijsten zijn door
leerlingen uit de onderbouw ingevuld.
De resultaten van dit onderzoek gericht op overgewicht zijn hieronder benoemd:
- De meeste leerlingen beoordelen hun eigen gezondheid als (heel) goed. Toch geeft één op de
25 leerlingen aan de eigen gezondheid ‘niet zo best’ of ‘slecht’ te vinden.
- één op de zes leerlingen (16%) geeft aan niet dagelijks te ontbijten. Ruim een derde van deze
groep (6%) geeft zelfs aan (bijna) nooit te ontbijten.
- Ruim een derde van de leerlingen eet niet elke dag groente.
- Meer dan de helft van de leerlingen eet niet dagelijks fruit Eén op de negen leerlingen (11%)
geeft zelfs aan (bijna) nooit fruit te eten.
Ruim een derde van de leerlingen voldoet op maximaal 5 dagen per week aan de norm van
een uur bewegen per dag.
- 39% van de leerlingen voldoet wel elke dag aan de norm van een uur per dag bewegen.
Verreweg de meeste leerlingen komen ook meestal op een lichamelijk actieve manier
(lopend of fietsend) naar school.
- Ruim een vijfde van de leerlingen (21%) kijkt gemiddeld langer dan twee uur per dag
televisie.
- Bijna een op de zes leerlingen (16%) sport minder dan één keer per week buiten schooltijd
Bijna twee derde (64%) sport daarentegen meer keren per week. (bron 2010, Rapportage
vragenlijsten GVS Theresialyceum Tilburg, GGD hart voor Brabant)
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Ook zijn er in het schoolprofiel cijfers terug te vinden van de leerlingen uit het tweede jaarlaag van
het Theresialyceum die gemeten zijn tijdens PGO (Preventief Gezondheidsonderzoek). Zo heeft een
op de elf leerlingen van het Theresialyceum overgewicht. Dit is een gemiddelde over de jaren 2005 2008. (bron 2010, Rapportage vragenlijsten GVS Theresialyceum Tilburg, GGD hart voor Brabant)
GGD en Projecten
De GGD houdt de richtlijnen van het voedingscentrum aan en werken hierbij met de schijf van vijf.
De schijf van vijf tracht inzichtelijk te maken wat voor soort producten je lichaam gezond houden. Dit
wordt gedaan door de producten in vijf vakken te verdelen, de aanbevolen hoeveelheden aan te
geven, en door vijf regels op te stellen die houvast bieden bij het kiezen van de juiste voeding.
Deze regels zijn als volgt;
- Eet gevarieerd
- Eet niet teveel en beweeg
- Eet minder verzadigd vet
- Eet veel groente, fruit en brood
- Eet veilig (bron; Schijf van vijf (z.d.) Verkregen op datum; 23-06-2014 van
http//www.voedingscentrum.nl).
Vanuit deze richtlijnen houdt de GGD ouder en thema avonden om zo te de kennis over te dragen
over gezond leven en een gezond gewicht.
Het Theresialyceum neemt sinds dit jaar deel aan het project de gezonde school van het RIVM
(rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu). Dit is een project met verschillende onderwerpen met
als doel om op scholen structureel te werken aan gezondheid. De onderwerpen waar er binnen dit
project aan gewerkt kan worden zijn:
- Voeding en mondgezondheid
- Sport en bewegen
- Sociaal- emotionele ontwikkeling
- Roken, alcohol en drugs
- Relaties en seksualiteit
- Fysieke veiligheid
- Binnenmilieu .(bron; Gezonde school (z.d.)Verkregen op datum; 23-06-2014 van http//
www.rivm.nl).
Op het Theresialyceum wordt er dit jaar door de biologie docent in gespeeld op het thema ‘relaties
en seksualiteit’.
Naast dat de GGD de richtlijnen van het voedingscentrum aanhoudt, zijn ze ook op de hoogte wat er
gaande is met betrekking op programma’s dit ontwikkeld zijn om de kinderen te helpen met meer
bewegen en gezond eten. Een van de programma’s is bijvoorbeeld ‘ huiskamer bootcamp’ van
Afvallen Junior. Afvallen junior is een landelijk programma voor kinderen met overgewicht.
Gediplomeerde gewichtsconsulenten coachen kinderen die in deze categorie vallen, geven
voorlichting over een gezond eet, drink en beweegpatroon aan onder andere scholen en ze hebben
drie boeken en een beweegspel ontwikkeld. In bijlage IV huiskamer bootcamp zijn voorbeelden te
vinden wat dit beweegspel inhoud. (bron; producten (z.d.) op 24-04-2014 mei 2014, http//
www.afvallenjunior.nl)
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Aanpak
Om mijn onderzoeksvraag te beantwoorden heb ik naast informatie uit de literatuur ook kennis uit
de praktijk nodig. Om deze kennis te vergaren heb ik een vijftal interviews gehouden. Hierin heb ik
getracht om en zo breed mogelijk beeld te krijgen in hoe er vanuit verschillende perspectieven
gekeken wordt naar hoe een begeleidingstraject op het Theresialyceum eruit moet zien waarin
leerlingen met een te hoog lichaamsgewicht geadviseerd kunnen worden in het omgaan met een
levensstijl die er voor zorgt dat ze een gezond gewicht krijgen en of behouden.
De geïnterviewde worden aangeduid met respondent en om een beeld te geven hoe uit een lopend
de geïnterviewde zijn, staat hieronder de achtergrond van de geïnterviewde beschreven:
Respondent 1;
Dit staat voor een duo interview met moeder en dochter. De dochter is een HAVO 4 leerling van het
Theresialyceum met overgewicht waar ze graag aan zou willen werken. Ze heeft al verschillende
methodes geprobeerd, maar het gewenste effect laat steeds op zich wachten.
Respondent 2;
Leerling uit HAVO 4 die zonder hulp van school maar met doorzettingsvermogen en hulp van ouders
veel is afgevallen en nu weer op een gezond gewicht is.
Respondent 3;
Dit staat voor een duo interview met twee willekeurige jongens uit de 3de klas. De leerlingen waren
geblesseerd tijdens een les lichamelijk opvoeding en wilde mee werken aan het onderzoek. De
leerlingen zijn geheel blanco aan het interview gestart.
Respondent 4;
Groepsinterview met de Sectie Lichamelijke Opvoeding. Er waren drie mannen en een vrouw
aanwezig tijdens het interview
Respondent 5;
Docent Biologie en initiatiefnemer van het project de ‘gezonde school’ op het Theresialyceum.
Met respondenten 1,2,4 en 5 is vooraf een afspraak gemaakt en heb ik mondeling informatie
verstrekt over de aanleiding van het interview. Respondent 3 zijn tijdens een les lichamelijk
opvoeding gevraagd of dat ze open staan voor interview en daarna meteen bevraagd. Dit met als
doelstelling dat de leerlingen er geheel blanco in staan.
Met de informatie uit de interviews en uit de literatuur heb ik antwoord gekregen op de
deelaspecten die horen bij de deelvragen zoals de behoefte van hulp, de deelname, het protocol,
begeleidingsonderwerpen en de invulling van het begeleidingsplan. Om deze informatie ook
daadwerkelijk te verkrijgen uit het praktijkonderzoek heb ik een instrument ontworpen voor de juiste
dataverzameling. Dit is ontstaan door het benoemen van de deelvragen, kernbegrippen,
deelaspecten. Vanuit daar zijn een negental vragen ontstaan die gekoppeld zijn aan de
kernbegrippen. De kernbegrippen zijn weer ontstaan uit de deelvragen die horen bij de
onderzoeksvraag.
Deelvraag 1
In hoeverre is er behoefte aan hulp voor overgewicht op het Theresialyceum?
Kernbegrip Overgewicht
Deelvraag 2
Hoe kunnen we leerlingen selecteren die deel kunnen nemen aan het begeleidingsplan?
Kernbegrip Selectieprocedure
Deelvraag 3
Waar moet een begeleidingsplan op het Theresialyceum aan voldoen?
Kernbegrip Begeleidingsplan
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Hieronder gedeelte van het overzicht van het stappenplan.

Kernbegrip
Kernbegrip 1
Overgewicht

Deelaspect
Deelaspect 1.1
Behoefte van Hulp

Kernbegrip 2
Selectieprocedure

Deelaspect 2.1
Deelname
Deelaspect 2.2
Protocol

Vraag
- Kun je iets vertellen over wat je
als eerste binnen schiet als je
aan een begeleidingsplan voor
leerlingen met overgewicht
denkt?
- Wie zou er volgens jou hulp
nodig hebben binnen dit
begeleidingsplan?
- Wie zouden er volgens jou deel
aan gaan nemen?
-

-

Kernbegrip 3
Begeleidingsplan

Deelaspect 3.1
Begeleidingsonderwerpen

-

-

Deelaspect 3.2
Invulling begeleidingsplan

-

Hoe zou je leerlingen
benaderen om hier aan deel te
nemen?
Welke stappen zouden er
binnen school gemaakt moeten
worden om een leerling te
benaderen voor het
begeleidingsplan? (allen
docenten)
Waarmee moeten leerlingen
die deel gaan nemen aan het
begeleidingsplan geholpen
moeten worden?
Welke onderwerpen moeten
binnen het plan aan bod
komen?
Hoe zouden de leerlingen
geholpen willen worden?
Wat zou je absoluut niet willen
zien in het begeleidingsplan?

Gehele tabel is te zien in de bijlage I Stappenplan Dataverzamelinstrument
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Resultaten
Deelvraag 1
In hoeverre is er behoefte van hulp voor overgewicht Theresialyceum?
Om het resultaat voor deze deelvraag uit het praktijkonderzoek te behalen hebben de respondenten
antwoord gegeven op de vraag wie er volgens hen hulp nodig heeft binnen het begeleidingsplan.
De resultaten uit het praktijkonderzoek met als deelaspect “overgewicht” zijn als volgt:
Respondent 1: Leerling geeft aan dat ze daar leerlingen in ziet die nog niet uit zichzelf sporten. En die
het ook niet durven tijdens gymlessen. Moeder geeft aan dat degene die hulp nodig hebben
leerlingen zijn die zich schamen en leerlingen die zelf willen afvallen.
Respondent 2 : Leerlingen die er zelf op af komen.
Respondent 3: Leerling 1 & 2 ;’ gewoon mensen die dik zijn’.
Respondent 4 : De sectie denkt aan; kinderen met overgewicht en de ouders. Maar ook docenten die
te maken hebben met leerlingen met overgewicht.
Respondent 5 :‘Ligt er aan wat je gaat doen, is het voorlichting dan zou ik zeggen alle leerlingen. Als
je echt kijkt naar wie heeft specifiek overgewicht, dan kun je die denk ik wel gaan begeleiden met het
aansporen om te gaan bewegen en te kijken of dat ze hun voedingspatronen kunnen veranderen. En
als je de kinderen benadert, de ouders er ook bij betrekken.
Deelvraag 2
Hoe kunnen we leerlingen selecteren die deel kunnen nemen aan het begeleidingsplan?
Om een volledig antwoord om deze deelvraag te krijgen zijn er twee deelaspecten die beantwoord
moeten worden. Deze twee deelaspecten zijn “deelname” en “protocol”. De resultaten van het
praktijkonderzoek voor het deelaspect ‘deelname”zijn behaald door de respondenten de vraag te
stellen wie er volgens hen deel zouden gaan nemen aan het begeleidingsplan. De resultaten zijn als
volgt:
Respondent 1: Leerling; “alleen de leerlingen die echt zelf willen.” Moeder; “ en leerlingen met
gemotiveerde ouders”.
Respondent 2: ‘Leerlingen komen vanzelf. Ik denk als ik had geweten dat als er een mogelijkheid op
school was geweest dat ik zelf er ook op af was gekomen’.
Respondent 3 Leerling 1; Ligt aan de mensen zelf. Leerling 2; Ligt eraan of dat de leerlingen zichzelf
schamen
Respondent 4: De sectie denkt aan; Kinderen die aangeven dat ze er zelf last van hebben. Dat moetje
wel kunnen doorbreken.
Respondent 5: Leerlingen die zelf af willen vallen.
De resultaten van het praktijkonderzoek voor het deelaspect “protocol” zijn behaald door de
respondenten de vraag te stellen hoe ze leerlingen zouden benaderen om deel te nemen aan het
begeleidingsplan. De resultaten zijn als volgt;
Respondent 1: leerling; “ net zoals sst (samen studeren theresia) op de site, dat er dan voortaan een
begeleidingsplan is en via deze weg kun je je inschrijven.” Moeder; vindt het belangrijk dat het
“anoniem” is.
Respondent 2 :‘ Leerlingen komen er vanzelf mee. Als je ziet dat de juffrouw/ meneer van gym door
heeft en ze stelt voor om je te helpen dan zou ik dat denk ik toch wel fijn vinden. Het gaat wel op de
manier waarop’.
Respondent 3: Leerling 1; ‘Met inschrijven. Ik zou niet zomaar iemand benaderen’. Volgens leerling 2
kan het ook als er in de gymles is voorvalt.
Respondent 4: Docent 4; Een gesprek op vrijwillige basis. Eerst individueel dan wellicht met ouders.
Er is wel een ingang tijdens de gymles, maar niet tijdens de gymles. Docent 3; Het moet vooral geen
groep worden en een stempel krijgen dat het een straf is om aan mee te doen.
14

Respondent 5; ‘Het is niet leuk, want je gaat ze benaderen met een negatief aspect, je wilt wel iets
positiefs veranderen. Ik zou ze persoonlijk aan gaan spreken, niet via een omweg. Je moet dat wel
voorzichtig doen. Al zijn ze zich al wel bewust van het probleem’. ‘ Je zou per leerlingen een profieltje
kunnen maken, over hoe die persoon te benaderen’. ‘Ze moeten wel zelf willen veranderen, de
hulpvraag moet wel van het kind uit komen’.
Om een vollediger beeld te krijgen zijn de docenten bevraagd over welke stappen er binnen school
gemaakt moeten worden om een leerling te benaderen voor het begeleidingsplan. Hieronder de
resultaten van respondenten 4 en 5.
Respondent 4 Docent 1 ‘Eerst bij mezelf, en dan daarna wellicht naar mentor’. Docent 2 ‘Wellicht
iets uit de gezonde school, kan ook iets tijdens mentoruur een algemene voorlichting’. Docent 1 ’ Ga
je mensen die er geen last van hebben ook wakker maken’. Docent 3 ‘Thema avond/ of ouderavond,
wat groter aanpakken. Dat je aan de hand van die avond dat leerlingen/ ouders er op in laat
schrijven, dan heb je wellicht eerder de ouders er bij’.
Respondent 5 ‘Je ziet in bewegingslessen alle leerlingen. Ze moeten bij biologie op de weegschaal
staan. Voor de veiligheid moeten de andere afstand bewaren’. ‘ Bij de gym, bij biologie, want daar
heb je ook een ingang’.
Deelvraag 3
Waar moet een begeleidingsplan op het Theresialyceum aan voldoen?
Het antwoord op deze vraag is evenals deelvraag 2 eerst te verdelen in twee deelaspecten. Deze
deelaspecten zijn ‘begeleidingsontwerpen’ en ‘invulling begeleidingsplan’.
Om resultaat uit het praktijkonderzoek te verkrijgen zijn de respondenten twee vragen gesteld over
het deelaspect ‘begeleidingsontwerpen’. De eerste vraag had als doel om antwoord te krijgen over
waarmee leerlingen die deel gaan nemen geholpen moeten worden. Hieronder zijn de resultaten te
lezen:
Respondent 1: Moeder; Sport en voeding maar ook gesprekken ‘een kind wat dikker is, is vaak een
emotie eter’. Leerling geeft voorbeeld met ‘In het begin van het jaar had ik idee dat ik gepest werd,
en toen ben ik ook meer gaan eten. Toen hebben ze gezegd dat dat niet zo was en ben ik ook minder
gaan eten’.
Respondent 2: Voeding en sporten. Wel helpen met de onzekerheid van de leerlingen, maar dat
komt waarschijnlijk van zelf. De ouders moeten wel echt ondersteunen.
Respondent 3: Leerling 1; Mentaal, ouders en voeding. En dat in combinatie.
Respondent 4: Gezonde school, gezond eten, gezond bewegen. Bewustwording
Respondent 5: Richtlijnen met betrekking tot bewegen, voeding. ‘Wellicht psychische begeleiding?
Daar zou je iets uit het zorgstructuur kunnen halen als er daar aanwijzingen voor zijn. Maar het moet
niet te zwaar worden. Sommige leerlingen hebben geen psychische problemen, dus wellicht praat je
dan iemand iets aan. Bij een’ doorsnee’ behandeling is het te zwaar’.
De tweede vraag van het deelaspect ‘begeleidingsonderwerpen’ had als insteek om antwoord te
krijgen welke onderwerpen er binnen het plan aan bod moeten komen. Hieronder de resultaten:
Respondent 1 Moeder; ‘ Rennen met Evy’. Leerling; ‘ Kind moet interesse hebben he! Het liefst
aparte dingen, waar iedereen zijn of haar interesse ligt’.
Respondent 2 De interesse van de leerlingen, maar het moet wel zo effectief zijn als andere
oefeningen.
Respondent 3leerling 1 ; Work-out les als een bootcamp, om de leerlingen meteen ‘wakker’ te
maken. Leerling 2; ‘maar wel langzaam opbouwen, maar af en toe wel de grenzen zoeken’.
Respondent 4 Graag 1 op 1. Zo veilig mogelijk. Niet binnen schooltijden. ‘Daar zijn de leerlingen niet
trots op!’ ‘Zelfstandige opdracht. Al kan de groepsdynamica kan juist ook werken’. ‘ Waarom niet in
de begeleidingsbalk niet gewoon een extra uur bewegen zetten?’
Respondent 5 Bewegen, wat de leerlingen aanspreekt, en wat effectief is.
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Ook voor het tweede deelaspect van deze deelvraag zijn er aan de respondenten twee vragen
gesteld. De eerste vraag had betrekking om hoe leerlingen geholpen zouden willen worden. De
resultaten zijn als volgt;
Respondent 1: Leerling; graag alleen. Want als je verlegen bent is dat fijner. Moeder; een groep kan
ook stimulering bieden.
Respondent 2:Het moet motiverend zijn.
Respondent 3: Leerling 1; Zelfstandig opdrachten zijn erg moeilijk
Respondent 4: waarschijnlijk 1 op 1 begeleiding.
Respondent 5: ’ Ik zou zelf het liefs Individueel’. Als je de doelgroep vastgesteld is, kan daar
verschillende mogelijkheden aangeboden worden. ‘Het liefst niet vol in beeld’.
De tweede vraag die de respondenten gesteld is had betrekking op wat ze absoluut niet zouden
willen zien in het begeleidingsplan. De resultaten van deze vraag zijn als volgt:
Respondent 1: Leerling; ‘Toestellen, hoogspringen, ringzwaaien! Wat wel heel leuk is, is zumba en
steps!’
Respondent 2: Erg lastig om antwoord op te geven.
Respondent 3: Leerling 1; ‘Op straat rondrennen’. Leerling 2;’ Dat mensen weten dat ze bij een
‘clubje’ zitten’.
Respondent 4: Sectie; Dwang. Docent 3: en dat het een belerende toon heeft.
Respondent 5: ‘Het zou heel stigmatiserend om ze in een bepaald clubje te plaatsten. Het is heel
belangrijk dat ze niet apart worden gezet van de rest. Maar je moet ook niet verbloemen wat je
doelen zijn’.
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Conclusies
Antwoord op deelvraag 1
In hoeverre is er behoefte aan hulp voor overgewicht op het Theresialyceum?
Wanneer er naar het praktijkonderzoek en het kernbegrip “overgewicht’ en deelaspect “behoefte
aan hulp” kan er aan de hand van de reacties van de respondenten drie conclusies getrokken
worden. De eerste conclusie is dat leerlingen behoefte hebben aan hulp. Dit is af te leiden uit vraag 2
van het interview en daarbij het antwoord van respondent 4. De sectie geeft als antwoord dat
kinderen met overgewicht en de ouders behoefte hebben aan hulp. Dit is ook meteen een gedeelte
van de tweede conclusie. Deze conclusie is dat ouders van leerlingen met overgewicht hulp nodig
hebben. Dit is niet alleen af te leiden van vraag 2 en het antwoord van respondent 4, maar ook dat
van respondent 5. De derde conclusie is dat docenten die te maken hebben met leerlingen met
overgewicht behoefte aan hulp hebben om te leren hoe hier naar te handelen. Dit kwam naar voren
uit het antwoord van respondent 4 op vraag 2.
Uit de literatuurstudie kunnen ook de conclusies getrokken worden dat er hulp nodig is voor
leerlingen met overgewicht. Dit blijkt uit de toename van overgewicht in Tilburg van 1% in 2007 naar
3% in 2011 en een op de elf leerlingen van het Theresialyceum overgewicht. Dit is een gemiddelde
over de jaren 2005 -2008 en betekend dat er in elke klas 2 tot 3 leerlingen zijn met overgewicht.
Samenvatting:
Conclusie 1; Leerlingen met overgewicht hebben behoefte aan hulp
Conclusie 2; Ouders van leerlingen met overgewicht hebben wellicht behoefte aan hulp
Conclusie3; Docenten die te maken hebben met leerlingen met overgewicht hebben behoefte aan
hulp om te leren hoe hier naar te handelen.
Conclusie 4; Toename overgewicht in Tilburg van 1% in 2007 naar 3% in 2011.
Conclusie 5; Het gemiddelde over de jaren 2005-2008 laat zien dat in elke klas op het Theresialyceum
2 tot 3 leerlingen kampen met overgewicht.

Antwoord op deelvraag 2
Hoe kunnen we leerlingen selecteren die deel kunnen nemen aan het begeleidingsplan?
Deze deelvraag is in te delen in twee kernbegrippen. Deze kernbegrippen zijn ‘selectieprocedure’ en
‘protocol’. Eerst kijken we naar de het eerste kernbegrip ‘selectieprocedure’. Bij dit kernbegrip hoort
het deelaspect ‘deelname’. Bij dit kernbegrip valt de conclusie te trekken dat leerlingen vanuit hun
intrinsieke motivatie met de hulpvraag komen of dat ze geholpen kunnen worden om te gaan met
hun overgewicht. Dit blijkt uit vraag 3 van het interview en daarbij de antwoorden van alle
respondenten.
Bij het tweede kernbegrip ‘selectieprocedure’ hoort het deelaspect ‘protocol’. Er kunnen vier
conclusies getrokken worden bij dit kernbegrip behorende bij deze deelvraag. De eerste conclusie is
dat leerlingen zich aan kunnen melden door een anoniem aanmeldingssysteem. Dit blijkt uit de
antwoorden van respondenten 1 en 3 op vraag 4 van het interview. De tweede conclusie die
getrokken kan worden is dat leerlingen middels een voorzichtige en zorgvuldige benadering door de
docent lichamelijk opvoeding voor of na de gymles bevraagd kunnen worden of dat ze open staan
voor hulp. Dit blijkt uit de antwoorden van respondenten 2,3 en 4 op vraag 4 van het interview. De
derde conclusie is dat leerlingen benaderd zouden kunnen worden tijdens de lessen biologie. Dit zou
kunnen wanneer het onderwerp voeding en een weegmoment aan bod komen tijdens de les. Dit
geeft respondent 5 aan in het antwoord op vraag 5 van het interview. De vierde conclusie die naar
voren komt is dat er algemene voorlichting tijdens het mentor uur of wellicht aandacht voor dit
onderwerp tijdens een ouderavond zou kunnen zijn. Dit kan leiden tot meer informatie, kennis en
wellicht ook hulpvragen. Dit blijkt uit het antwoord van respondent 5 op vraag 4 van het interview.
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Samenvatting:
Conclusie 1; Leerlingen komen vanuit hun intrinsieke motivatie met de hulpvraag of dat ze geholpen
kunnen worden in om te gaan met hun overgewicht.
Conclusie 2; Leerlingen kunnen zich schrijven via een aanmeldingssysteem.
Conclusie 3; De leerling zou middels een voorzichtige en zorgvuldige benadering door de docent
lichamelijk opvoeding voor of na de gymles bevraagd kunnen worden of dat ze open staan voor hulp.
Conclusie 4; Leerlingen zouden benaderd kunnen worden tijdens de lessen biologie. Dit zou kunnen
wanneer het onderwerp voeding en een weegmoment aan bod komen tijdens de les.
Conclusie 5; Algemene voorlichting tijdens mentor uur of wellicht aandacht voor dit onderwerp
tijdens een ouderavond. Dit zou kunnen leiden tot meer informatie, kennis en wellicht ook
hulpvragen.
Antwoord op Deelvraag 3
Waar moet een begeleidingsplan op het Theresialyceum aan voldoen?
Bij deze deelvraag horen het kernbegrip ‘begeleidingsonderwerpen’ en kernbegrip ‘invulling
begeleidingsplan’. Bij het eerste kernbegrip hoor het deelaspect begeleidingsonderwerpen. Tijdens
het interview zijn de respondenten hier over bevraagd. Uit deze resultaten vallen twee conclusies te
trekken. De eerst conclusie is dat leerlingen binnen het begeleidingsplan geholpen zouden moeten
worden met het leren van richtlijnen voor bewegen en voeding. Dit blijkt uit de antwoorden van alle
respondenten op vraag 6 van het interview. De tweede conclusie is dat leerlingen tot op zekere
hoogte mentale ondersteuning nodig kunnen hebben. Deze conclusie kan getrokken worden door de
antwoorden op vraag 6 van de respondenten 1,2 en 3.
Bij het tweede kernbegrip ‘invulling begeleidingplan’ horen vier conclusies die uit het
praktijkonderzoek zijn gekomen. De eerste conclusie is dat de onderwerpen die binnen het
begeleidingsplan aan bod moeten komen, bewegingsvormen moeten zijn die de leerlingen
aanspreken. Dit blijkt uit het resultaat van respondenten 1,2 en 5 op vraag 7 uit het onderzoek. De
tweede conclusie dat uit de antwoorden op vraag 7 van respondenten 2 en 3 is getrokken is dat
leerlingen geholpen zouden moeten worden doormiddel van een ‘bootcamp’. De derde conclusie is
dat het programma uit zowel individuele opdrachten als groepsopdrachten zou moeten bestaan. Dit
blijkt uit vraag 7 en het antwoord van respondent 4 en uit vraag 8 en de antwoorden van
respondenten 1,4 en 5. De vierde conclusie is dat het programma zo veilig mogelijk opgezet moet
worden. Leerlingen moeten niet het idee krijgen dat ze bij een ‘straf’ clubje horen. Dit blijkt uit vraag
7 en het antwoord van respondent 4 en het antwoord van respondent 5 op vraag 9.
Samenvatting
Conclusie 1; leerlingen zouden binnen het begeleidingsplan geholpen moeten worden met het leren
van richtlijnen voor bewegen, voeding
Conclusie 2; leerlingen zouden tot op zekere hoogte mentale ondersteuning nodig kunnen hebben.
Conclusie 3; De onderwerpen die binnen het begeleidingsplan aan bod moeten komen moeten
bewegingsvormen zijn die de leerlingen aanspreken.
Conclusie 4; De leerlingen zouden geholpen kunnen worden doormiddel van een ‘bootcamp’
programma.
Conclusie 5; Het programma zou een mix moeten bevatten van zowel individuele opdrachten als
groepsopdrachten.
Conclusie 6; Het programma moet zo veilig mogelijk opgezet worden. Leerlingen moeten niet het
idee krijgen dat ze bij een ‘strafclubje’ horen.
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Onderzoeksvraag:
Hoe moet een begeleidingstraject/protocol op het Theresialyceum eruit zien waarin leerlingen met
een te hoog lichaamsgewicht geadviseerd kunnen worden in het omgaan met een levensstijl die er
voor zorgt dat ze een gezond gewicht kunnen behouden of krijgen?
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag moet er gekeken worden naar de drie deelvragen en
de conclusies die voort komen uit de literatuurstudie en praktijkonderzoek.
Daaruit blijkt dat een begeleidingstraject voor leerlingen met overgewicht op het Theresialcyeum
gewenst is, mits het aan verschillende voorwaarde voldoet.
Zo is het van belang dat de leerlingen die in aanmerkingen komen om geholpen te worden zorgvuldig
en veilig benaderd moeten worden of uit eigen beweging met de hulpvraag moeten komen. De
benadering kan gedaan worden door de docent lichamelijk opvoeding, de docent biologie en door de
mentor waarbij de leerlingen met de hulpvraag komen. Voor de leerlingen en docenten zou het ook
prettig zijn als het helder is waar ze met hun hulpvraag terecht kunnen, zodat ze vanuit hun
intrinsieke motivatie zich aan kunnen melden.
Het begeleidingsplan voor leerlingen met overgewicht moet bestaan uit het aanleren van gezonde
voeding en bewegingsrichtlijnen. Dit kan ingevuld worden met op maat gemaakte voedingsschema’s
en beweging of trainingsprogramma. En kan aangeboden worden door leerlingen in een groep
samen te laten werken, zonder dat het een ‘strafclub’ wordt, maar ook individueel met een
wekelijkse begeleiding.
Naast dat er voeding en bewegen binnen het begeleidingstraject aan bod moet komen, zullen er ook
leerlingen zijn die behoefte hebben aan mentale steun van bijvoorbeeld een counselor. Dit zal per
leerlingen bekeken moeten worden en heeft dan ook geen vaste waarde binnen het traject.
Naast deze persoonlijke benadering komt in het onderzoek ook naar voren dat het aanleren van een
gezonde levensstijl breder op het Theresialyceum behandeld moet worden. Dit zou doormiddel van
thema- of ouderavond volbracht kunnen worden maar bijvoorbeeld ook tijdens de mentoruren.
Opsommend zal het begeleidingsplan op het theresialyceum aan de volgende eisen moeten voldoen:
-

eilige benadering door docent lichamelijke opvoeding, docent biologie of door mentor.
Bekendheid binnen school.
Draagvlak binnen school.
Laagdrempelige instap voor leerlingen met een hulpvraag.
Schoolbreed verstrekking van richtlijnen met betrekking op gezonde voeding en beweging .
Individuele aandacht en voor leerlingen met overgewicht die vanuit hun intrinsieke motivatie
met een hulpvraag in het begeleidingsprogramma komen.
Deskundige begeleiding op maat voor leerlingen met overgewicht die vanuit hun intrinsieke
motivatie met een hulpvraag in het begeleidingsprogramma komen.
Waar nodig mentale begeleiding.
Informeren en betrekken van ouders.
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Aanbeveling
De aanbeveling zou zijn het begeleidingsplan voor leerlingen met overgewicht te implanteren binnen
het Theresialyceum. Om de voorwaarden van het plan zo concreet, helder en overzichtelijk mogelijk
aan te bieden zijn ze hieronder in een preventiepiramide verwerkt.

Hulp
programma

Lichte interventie
Publiekscampagne

Publiekscampagne
Om een groter ´publiek´te bereiken en om meer draagvlak en kenbaarheid te krijgen in de school
zouden er thema, ouderavonden en informatielessen in bijvoorbeeld een mentoruur gegeven
kunnen worden. Hierin zou er informatie verstrekt kunnen worden over de richtlijnen van gezond
eten en bewegen. De informatie en verzorgen van de ouderavonden zou in samenwerking met de
GGD kunnen.
Lichte Interventie
Vanuit de thema en ouderavonden en lessen tijdens de publiekscampagne zullen er wellicht
leerlingen met een hulpvraag komen. Het is dan ook belangrijk dat er tijdens de voorlichting
gecommuniceerd wordt dat deze leerlingen terecht kunnen bij de ´gewichtscoach´op school.
Leerlingen zouden via deze weg een advies gesprek kunnen aanvragen. Het zou ook kunnen zijn dat
leerlingen tijdens lessen lichamelijk opvoeding of biologie gesignaleerd worden. Hierin zou de docent
in een veilig gesprek de leerlingen deze lichte interventie aan kunnen bieden. Binnen deze stap in de
preventie piramide zou er ook een spreekuur op school door de ´gewichtscoach´ kunnen worden
ingevuld.
Hulpprogramma
Als laatste stap zouden leerlingen in het hulp programma geholpen kunnen worden. Hierin zouden
de leerlingen moeten kunnen leren hoe ze om moeten gaan met het naleven van de richtlijnen van
gezond eten en bewegen. Er kan daarbij gedacht worden aan een twee keer maandelijks begeleiding
waarin ze afhankelijk van de groepsdynamica zowel individueel als groep aan een gezond
lichaamsgewicht werken. De richtlijnen die gebruikt zullen worden in dit hulpprogramma zijn gelijk
aan de richtlijnen van de GGD en het voedingscentrum. Dat betekent dat de leerlingen gaan werken
volgens de normen van de schijf van vijf en het programma huiskamer bootcamp van ´afvallen
junior´. Om te bepalen of dat de leerlingen op een gezond gewicht zitten zal er gekeken worden naar
de BMI, naar de middelomtrek en wordt er een huidplooimeting gedaan. Waar nodig zouden
leerlingen behoefte hebben aan mentale steun binnen het hulpprogramma begeleiding krijgen van
een counselor op school.
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Plek binnen het Theresialyceum
Met deze preventie piramide heeft het Theresialyceum een concreet plan in handen waarin alle
aspecten die naar voren zijn gekomen in het onderzoek en de conclusies verwerkt zijn.
De aanbeveling zou dan ook zijn om het plan, uitgewerkt zoals in de preventie piramide, een plek te
geven binnen de school. Het draagt zowel bij aan het geluk en bewustwording van de leerlingen als
aan een klimaat dat past bij de gezonde school en het Theresialyceum. Het unieke van dit
begeleidingsplan is dat alle leerlingen bewust worden gemaakt over de gezonde richtlijnen met
betrekking tot voeding en bewegen. Dit draagt hopelijk bij tot een gezond klimaat en houding ten
opzichte van voeding en bewegen.
Het begeleidingsplan zou helemaal compleet en een professionele uitstraling en invulling hebben als
de gewichtscoach die de leerlingen begeleid een opleiding of wel cursus heeft gevolgd als
overgewichtconsulent.
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Vooruitblik

Vanuit het onderzoek is er concreet antwoord verkregen op de onderzoeksvraag. Het Theresialyceum
heeft zo inzage gekregen in wat de belangrijke factoren zijn waar aan een begeleidingsplan voor
leerlingen met overgewicht op het Theresialyceum aan moet voldoen. Van daar uit kunnen er dan
ook duidelijke en heldere aanbevelingen gedaan worden die wellicht volgend schooljaar ook
daadwerkelijk een plek kunnen krijgen in de school. Toch blijven er aspecten waarop geen helder
antwoord is geformuleerd, of die discussie oproepen. Hieronder zijn deze aspecten benoemd en
getracht verder toe te lichten.
Discussie
De discussiepunten die naar bovenkomen tijdens het lezen van het onderzoek zijn de faciliteiten,
keuze van het dieet en trainingsprogramma, aanbod van programma’s op andere scholen, draagvlak
docentenkorps, zorgvuldige benadering van leerlingen.
Faciliteiten
De conclusies die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen zijn uiteindelijke mooi verpakt in een
concrete aanbeveling. De vraag is of dat er binnen het Theresialyceum genoeg faciliteit is om het
plan uit te voeren. Daarbij moet gedacht worden of er genoeg financiële middelen zijn om een
docent voldoende uren te geven die nodig zijn om de leerlingen te begeleiden. Daarnaast moeten er
ook faciliteiten zijn om de leerlingen te kunnen spreken en om het trainingsprogramma door te
nemen.
Nu zal het zo zijn dat er volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid een pilot gedraaid wordt met het
begeleidingsplan. Er kan uiteraard achteraf geëvalueerd worden hoeveel uren er daadwerkelijk nodig
zijn met betrekking tot zaal en lokaal bezetting en invulling van de begeleidende docent. De uren van
de begeleidende docent zou eventueel met terugwerkende kracht gecompenseerd en of bijgesteld
worden.
Keuze van het dieet en trainingsprogramma.
Inmiddels zijn er talloze dieet en trainingsprogramma’s te vinden die bij zouden dragen aan het
verliezen van gewicht. Binnen het plan wordt er vastgehouden aan de richtlijnen van het
voedingscentrum en afvallen junior die beide geadviseerd worden door de GGD. Het theresialyceum
heeft jarenlang een samenwerkingsverband met de GGD en willen dan ook graag gebruik maken van
de expertise die er binnen de gezondheidsdienst zijn. Natuurlijk is er de bewegingsvrijheid binnen het
begeleidingsplan om te experimenteren met de methode. Het is echter wel prettig als er materiaal is
die kan fungeren als houvast of vergelijking kan dienen.
Aanbod van programma’s op andere scholen
Het aanbod van programma’s zijn uiteenlopend wat betreft het aanbod, maar zijn nog niet in
veelvoud op scholen te vinden. Het is absoluut leerzaam om te onderzoeken wat er op andere
scholen gedaan wordt en wat er wel en niet werkt .Wellicht dat dit nog nader onderzocht zou
kunnen worden in een vervolg onderzoek. Echter middels dit onderzoek is getracht een plan te
maken dat op maat gemaakt is voor het Theresialyceum en zijn de ontwikkelingen op andere scholen
van een afstand in de gaten gehouden.
Wanneer er gekeken wordt naar wat er op andere scholen aangeboden wordt, zijn er duidelijke
overeenkomsten maar ook duidelijke aspecten die afwijken.
De aspecten die veelal overeen komen die ook naar voren komen uit dit onderzoek zijn voornamelijk:
- Draagvlak door het docentenkorps
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-

Schoolbreed
Aanleren en bewustwording van de juiste richtlijnen voor zowel voeding als
bewegingsnormen.
De aspecten die niet overeen komen zijn voornamelijk;
- Selectieprocedure (bijvoorbeeld middels de eurofittest)
- Invulling begeleidingsplan.
- Individuele begeleiding voor leerlingen met overgewicht.
De invulling van het begeleidingsplan op het theresialyceum is heeft door de gestelde
onderzoeksvraag vanaf de start gevraagd om een specifiek plan voor de leerling met overgewicht.
Deze specifieke invulling, met de aspecten die vanuit het onderzoek als belangrijk worden gezien, is
op dit moment nog niet veelvuldig te vinden.
Draagvlak docentenkorps
Het is wellicht een te mooie illusie om te verwachtten dat alle docenten op het Theresialyceum een
gezonde school zullen uitdragen naar de leerlingen. Toch zullen er stappen gemaakt moeten worden
om het docentenkorps en, en niet alleen de docenten biologie en lichamelijk opvoeding, dit uit te
laten dragen. Dit is op dit moment wellicht nog niet genoeg verwerkt in het plan, en behoeft
waarschijnlijk nog aandacht. Het zal dan ook uit het pilot jaar moeten blijken of dat er voldoende
informatie is voor het personeel en zo niet wat er dan nog verder ontwikkeld moet worden.
Benadering leerlingen
Een belangrijk punt in de conclusies is de voorzichtige en zorgvuldige benadering van de leerlingen
die opgenomen kunnen worden in het begeleidingsplan. Wat nu precies deze benadering is, is
moeilijk te definiëren. Er moet uit gegaan kunnen worden dat wanneer er aanleiding gegeven wordt
door de leerling of door een situatie, van het professioneel handelen van de docent. Echter duidelijke
handvaten zijn hier niet voor te geven. Dit is een belangrijk punt om te evalueren na het pilot jaar.
Een positief punt van het begeleidingsplan is absoluut wel dat leerlingen ook zelf met hun hulpvraag
terecht kunnen tijdens het spreekuur wat is opgenomen in het middelste stuk van de preventie
piramide, de lichte interventie.
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Evaluatie
Afgelopen schooljaar 2012-2014 heb ik de kans gekregen om de onderzoeken waar een
begeleidingsplan op het Theresialyceum voor leerlingen met overgewicht aan moet voldoen. Ik heb
met plezier gewerkt aan het onderzoek en ben dan ook tevreden met de concrete aanbeveling die ik
heb kunnen doen. Dit door de werving van informatie uit de interviews en literatuurstudie.
Het zoeken van de juiste en bruikbare informatie was niet altijd even makkelijk. De selectie maken of
dat een bron te gebruiken is of niet, was af en toe lastig te bepalen.
De medewerking die ik heb gekregen vanuit de GGD, sectiegenoten en collega’s heb ik als zeer
prettig ervaren. Ik heb er dan ook niet veel energie in hoeven te steken om mijn collega’s en de
schoolleiding van het Theresialyceum te overtuigen van het belang van dit onderzoek.
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Bijlagen
Bijlage I Stappenplan Dataverzamelinstrument

Doel

Kernbegrip

Doel:

Deelaspecten

Deelaspect 1.1

Kijkpunten/Observatiepunten/
Vragen/Stellingen
-

Behoefte van hulp
Instrument voor Kernbegrip 1
dataverzameling.
In hoeverre is er
Inzicht krijgen in overgewicht?
hoe er vanuit
verschillende
perspectieven
gekeken wordt
naar hoe een
begeleidingstrajec
t op het
Kernbegrip 2
Theresialyceum
eruit moet zien
Selectieprocedure
waarin leerlingen
met een te hoog
lichaamsgewicht
geadviseerd
kunnen worden in
het omgaan met
een levensstijl die
er voor zorgt dat Kernbegrip 3
ze een gezond
Begeleidingsplan
gewicht kunnen
krijgen en of
behouden.

-

Deelaspect 2.1

-

Deelname
Deelaspect 2.2
Protocol

Deelaspect 3.1

-

-

Begeleidingsonderwerpen
-

Deelaspect 3.2
Invulling begeleidingsplan

-

Kun je met iets vertellen over
wat je als eerste te binnen
schiet als je aan een
begeleidingsplan voor
leerlingen met overgewicht
denkt? (lln &docent)
Wie zou er volgens jou hulp
nodig hebben binnen dit
begeleidingsplan?(lln &
docent)
Wie zouden er volgens jou
deel aan gaan nemen? (lln
&docent)
Hoe zou je de leerlingen
benaderen om hier aan deel te
nemen? (lln &docent)
Welke stappen zouden er
binnen school gemaakt
moeten worden om een
leerling te benaderen voor het
begeleidingsplan? (docent)
Waarmee moeten leerlingen
die deel gaan nemen aan het
begeleidingsplan geholpen
moeten worden?(lln &docent)
Welke onderwerpen moeten
binnen het plan aan bod
komen? (lln &docent)
Hoe zouden de leerlingen
geholpen willen worden?
(lln&docent)
Wat zou je absoluut niet willen
zien in het begeledinsplan?(lln
&docent)
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Bijlage II Uitwerking resultaten interviewvragen

1. Kun je me iets vertellen over wat je als eerste te binnen schiet als je aan een
begeleidingsplan voor leerlingen met overgewicht denkt?
Respondent 1 Zowel moeder als leerling geven aan ‘sporten’.
Respondent 2 ‘Sporten, dat heb ik zelf ook heel erg gemerkt! Ik zat voorheen ook veel op de bank. Ik
denk zelf ook aan Sonja Bakker. Dat je precies weet wat je eet”. “ Mijn ouders hebben me erg
geholpen. Ik ben van 0 keer sporten in de week naar 4 keer sporten in de week gegaan. En nu sport ik
2 tot 3 keer in de week’. ‘ Ik ben naar de sportschool gegaan, en daar hebben ze mij geholpen door
een schema te geven waar ik aan kan werken’.
Respondent 3 Leerling 1; ‘Obese’ (tv programma) Leerling 2; ‘Ik vind er niet zo veel van’.
Respondent 4 De dingen die als eerste bij de sectie naar boven kwamen waren; Lichaamsbeweging!
En gezond eet patroon, afvallen! Anders eten.
Respondent 5 ‘Staat bij mij ook echt in relatie met bewegen! In tweede instantie denk ik aan
voeding’.

2. Wie zou er volgens jou hulp nodig hebben binnen dit begeleidingsplan?
Respondent 1 Leerling geeft aan dat ze daar leerlingen in ziet die nog niet uit zichzelf sporten. En die
het ook niet durven tijdens gymlessen. Moeder geeft aan dat degene die hulp nodig hebben
leerlingen zijn die zich schamen en leerlingen die zelf willen afvallen.
Respondent 2 Leerlingen die er zelf op af komen.
Respondent 3 Leerling 1 & 2 ;’ gewoon mensen die dik zijn’.
Respondent 4 De sectie denkt aan; kinderen met overgewicht en ouders. Maar ook docenten die te
maken hebben met leerlingen met overgewicht.
Respondent 5 ‘Ligt er aan wat je gaat doen, is het voorlichting dan zou ik zeggen alle leerlingen. Als je
echt kijkt naar wie heeft specifiek overgewicht, dan kun je die denk ik wel gaan begeleiden met het
aansporen om te gaan bewegen en te kijken of dat ze hun voedingspatronen kunnen veranderen. En
als je de kinderen benaderd, de ouders er ook bij betrekken’.

3. Wie zouden er volgens jou deel gaan nemen?
Respondent 1 Leerling; “alleen de leerlingen die echt zelf willen.” Moeder; “ en leerlingen met
gemotiveerde ouders”.
Respondent 2 ‘Leerlingen komen vanzelf. Ik denk als ik had geweten dat als er een mogelijkheid op
school was geweest dat ik zelf er ook op af was gekomen’.
Respondent 3 Leerling 1; Ligt aan de mensen zelf. Leerling 2; Ligt eraan of dat de leerlingen zichzelf
schamen.
Respondent 4 Kinderen die aangeven dat ze er zelf last van hebben. Dat moetje wel kunnen
doorbreken.
Respondent 5 Leerlingen die zelf af willen vallen.
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4. Hoe zou je leerlingen benaderen om hier aan deel te nemen?
Respondent 1 leerlingen; “ net zoals sst (samen studeren theresia) op de site, dat er dan voortaan
een begeleidingsplan is en via deze weg kun je je inschrijven.” Moeder; vindt het belangrijk dat het
“anoniem” is.
Respondent 2 ‘Leerlingen komen er vanzelf mee. Als je ziet dat de juffrouw/ meneer van gym door
heeft en ze stelt voor om je te helpen dan zou ik dat denk ik toch wel fijn vinden. Het gaat wel op de
manier waarop’.
Respondent 3 Leerling 1; ‘Met inschrijven. Ik zou niet zomaar iemand benaderen’. Volgens leerling 2
kan het ook als er in de gymles is voorvalt.
Respondent 4 Een gesprek op vrijwillige basis. Eerst individueel dan wellicht met ouders. Er is wel
een ingang tijdens de gymles, maar niet tijdens de gymles. Het moet vooral geen groep worden en
een stempel krijgen dat het een straf is om aan mee te doen,
Respondent 5 ‘Het is niet leuk, want je gaat ze benaderen met een negatief aspect, je wilt wel iets
positiefs veranderen. Ik zou ze persoonlijk aan gaan spreken, niet via een omweg. Je moet dat wel
voorzichtig doen. Al zijn ze zich al wel bewust van het probleem’. ‘ Je zou per leerlingen een profieltje
kunnen maken, over hoe die persoon te benaderen’. ‘Ze moeten wel zelf willen veranderen, de
hulpvraag moet wel van het kind uit komen’.

5. Welke stappen zouden er binnen school gemaakt moeten worden om een leerling te
benaderen voor het begeleidingsplan?
Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4 ‘Eerst bij mezelf, en dan daarna wellicht naar mentor’. ‘Wellicht iets uit de gezonde
school, kan ook iets tijdens mentoruur een algemene voorlichting’. ’ Ga je mensen die er geen last
van hebben ook wakker maken’. ‘Thema avond/ of ouderavond, wat groter aanpakken. Dat je aan de
hand van die avond dat leerlingen/ ouders er op in laat schrijven, dan heb je wellicht eerder de
ouders er bij’.
Respondent 5 ‘Je ziet in bewegingslessen alle leerlingen. Ze moeten bij biologie op de weegschaal
staan. Voor de veiligheid moeten de andere afstand bewaren’. ‘ Bij de gym, bij biologie, want daar
heb je ook een ingang’.

6. Waarmee moeten leerlingen die deel gaan nemen aan het begeleidingsplan geholpen
moeten worden?
Respondent 1 Moeder; Sport en voeding maar ook gesprekken ‘een kind wat dikker is, is vaak een
emotie eter’. Leerling geeft voorbeeld met ‘In het begin van het jaar had ik idee dat ik gepest werd,
en toen ben ik ook meer gaan eten. Toen hebben ze gezegd dat dat niet zo was en ben ik ook minder
gaan eten’.
Respondent 2 Voeding en sporten. Wel helpen met de onzekerheid van de leerlingen, maar dat
komt waarschijnlijk van zelf. De ouders moeten wel echt ondersteunen.
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Respondent 3 Leerling 1; Mentaal, ouders en voeding. En dat in combinatie.
Respondent 4 Gezonde school, gezond eten, gezond bewegen. Bewustwording
Respondent 5 Richtlijnen met betrekking tot bewegen, voeding. ‘Wellicht psychische begeleiding?
Daar zou je iets uit het zorgstructuur kunnen halen als er daar aanwijzingen voor zijn. Maar het moet
niet te zwaar worden. Sommige leerlingen hebben geen psychische problemen, dus wellicht praat je
dan iemand iets aan. Bij een’ doorsnee’ behandeling is het te zwaar’.
7. Welke onderwerpen moeten binnen het plan aan bod komen?
Respondent 1 Moeder; ‘ Rennen met Evy’. Leerling; ‘ Kind moet interesse hebben he! Het liefst
aparte dingen, waar iedereen zijn of haar interesse ligt’.
Respondent 2 De interesse van de leerlingen, maar het moet wel zo effectief zijn als andere
oefeningen.
Respondent 3leerling 1 ; Work-out les als een bootcamp, om de leerlingen meteen ‘wakker’ te
maken. Leerling 2; ‘maar wel langzaam opbouwen, maar af en toe wel de grenzen zoeken’.
Respondent 4 Graag 1 op 1. Zo veilig mogelijk. Niet binnen schooltijden. ‘Daar zijn de leerlingen niet
trots op!’ ‘Zelfstandige opdracht. Al kan de groepsdynamica kan juist ook werken’. ‘ Waarom niet in
de begeleidingsbalk niet gewoon een extra uur bewegen zetten?’
Respondent 5 Bewegen, wat de leerlingen aanspreekt, en wat effectief is.

8. Hoe zouden de leerling geholpen willen worden?
Respondent 1 Leerling; graag alleen. Want als je verlegen bent is dat fijner. Moeder; een groep kan
ook stimulering bieden.
Respondent 2 Het moet motiverend zijn.
Respondent 3Leerling 1; Zelfstandig opdrachten zijn erg moeilijk
Respondent 4 waarschijnlijk 1 op 1 begeleiding.
Respondent 5’ Ik zou zelf het liefs Individueel’. Als je de doelgroep vastgesteld is, kan daar
verschillende mogelijkheden aangeboden worden. ‘Het liefst niet vol in beeld’.

9. Wat zou je absoluut niet willen zien in het begeleidingsplan?
Respondent 1 Leerling; ‘Toestellen, hoogspringen, ringzwaaien! Wat wel heel leuk is, is zumba en
steps!’
Respondent 2 Erg lastig om antwoord op te geven.
Respondent 3 Leerling 1; ‘Op straat rondrennen’. Leerling 2;’ Dat mensen weten dat ze bij een
‘clubje’zitten’.
Respondent 4 Dwang, en dat het een belerende toon heeft.
Respondent 5 ‘Het zou heel stigmatiserend om ze in een bepaald clubje te plaatsten. Het is heel
belangrijk dat ze niet apart worden gezet van de rest. Maar je moet ook niet verbloemen wat je
doelen zijn’.
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Bijlage III Uitwerking conclusie interviewvragen

Kernbegrip 1. In hoeverre is er overgewicht.
Deelaspect 1.1 Behoefte van hulp
Conclusie 1; Leerlingen met overgewicht hebben Verwijzing; vraag 2, respondent 4
behoefte aan hulp
Conclusie 2; De ouders van leerlingen met
Verwijzing; vraag 2, respondent 4 en 5
overgewicht hebben behoefte aan hulp
Conclusie3; Docenten die te maken hebben met Verwijzing; vraag 2, respondent 4
leerlingen met overgewicht hebben behoefte
aan hulp om te leren hoe hier naar te handelen.

Kernbegrip 2. Selectieprocedure
Deelaspect 2.1 Deelname
Conclusie 1; Leerlingen komen vanuit hun
Verwijzing; vraag 3, respondent 1,2,3,4 en 5
intrinsieke motivatie met de hulpvraag of dat ze
geholpen kunnen worden in om te gaan met hun
overgewicht.

Kernbegrip 2. Selectieprocedure
Deelaspect 2.2 Protocol
Conclusie 1; Leerlingen zouden zich in kunnen
Verwijzing; vraag 4, respondent 1 en 3
schrijven via een aanmeldingssysteem.
Conclusie 2; De leerling zou middels een
Verwijzing; vraag 4, respondent 2, 3 en 4
voorzichtige en zorgvuldige benadering door de
docent lichamelijk opvoeding voor of na de
gymles bevraagd kunnen worden of dat ze open
staan voor hulp.
Conclusie 3; Leerlingen zouden benaderd
Verwijzing; Vraag 5, respondent 5
kunnen worden tijdens de lessen biologie. Dit
zou kunnen wanneer het onderwerp voeding en
een weegmoment aan bod komen tijdens de les.
Conclusie 4; Algemene voorlichting tijdens
Verwijzing; vraag 5, respondent 4
mentor uur of wellicht aandacht voor dit
onderwerp tijdens een ouderavond. Dit zou
kunnen leiden tot meer informatie, kennis en
wellicht ook hulpvragen.
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Kernbegrip 3. Begeleidingsplan
Deelaspect 3.1 Begeleidingsonderwerpen
Conclusie 1; leerlingen zouden binnen het
Verwijzing; vraag 6, respondent 1,2,3,4 en 5
begeleidingsplan geholpen moeten worden met
het leren van richtlijnen voor bewegen, voeding
Conclusie 2; leerlingen zouden tot op zekere
Verwijzing; Vraag 6, respondent 1,2,3
hoogte mentale ondersteuning nodig kunnen
hebben.

Kernbegrip 3. Begeleidingsplan
Deelaspect 3.2 Invulling begeleidingsplan
Conclusie 1; De onderwerpen die binnen het
Verwijzing; Vraag 7, respondent 1,2 en 5
onderzoek aan bod moeten komen zoude
bewegingsvormen moeten zijn die de leerlingen
aanspreken.
Conclusie 2; De leerlingen zouden geholpen
Verwijzing; Vraag 7, respondent 2,3
kunnen worden doormiddel van een ‘bootcamp’
programma.
Conclusie 3; Het programma zou het zowel
Verwijzing; vraag 7, respondent 4. Vraag 8,
individuele opdrachten als groepsopdrachten
respondent 1,4 en 5
kunnen bestaan.
Conclusie 4; Het programma moet zo veilig
Verwijzing; vraag 7, respondent 4. Vraag 9,
mogelijk opgezet worden. Leerlingen moeten
respondent 5
niet het idee krijgen dat ze bij een ‘straf’ clubje
horen.
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Bijlage IV Huiskamer Bootcamp
Voorbeelden van beweegkaarten en scoreformulier

.
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