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1 Inleiding 

In de periode van 1 september 2011 tot 1 september 2013 is het project ‘Marcanti 

College op weg naar de Vitale School’ uitgevoerd. Kenmerkend voor dit project is dat het 

bestond uit een ontwikkeldeel en een onderzoeksdeel. Voor het onderzoeksdeel van het 

project zijn door de VO raad SLOA-gelden aan het Marcanti College toegekend. De school 

heeft CINOP gevraagd om dit onderzoeksdeel uit te voeren. In deze rapportage worden 

de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en geanalyseerd. 

 

Het Marcanti College 

Het Marcanti College is een middelbare school in Amsterdam-West. Alle leerlingen op het 

Marcanti College starten in een brede brugklas. Er zijn drie soorten brede brugklassen: 

één voor leerlingen met advies vmbo-kader, één voor leerlingen met advies vmbo-

theoretisch en één voor leerlingen met een havo-advies. Met ingang van het schooljaar 

2013-2014 zal het Marcanti College een zesjarige havo (htl-route) aanbieden. Er zitten 

ongeveer 700 leerlingen op de school. Bijna alle leerlingen hebben een allochtone 

achtergrond. Het Marcanti College besteedt veel aandacht aan sport, bewegen en het 

ontwikkelen van een gezonde leefstijl (zie schoolgids 2012-2013).  Dit omdat uit 

onderzoek blijkt dat er bij een groot deel van de Nederlandse bevolking en ook bij 

leerlingen in het voortgezet onderwijs op het gebied van gezondheid en vitaliteit winst te 

behalen is. 

 

Doel project 

Vanwege de urgentie om in het onderwijs aandacht te besteden aan de ontwikkeling van 

een gezonde leefstijl, heeft de directie van het Marcanti College het initiatief genomen om 

het project ‘Het Marcanti College op weg naar de Vitale School’ te starten. Doel van het 

project was om voor de eigen leerlingen en medewerkers een leer- en werkomgeving te 

ontwerpen waarin (bewustzijn en kennis over) een actieve en gezonde leefstijl wordt 

gestimuleerd. Er was behoefte aan meer zicht op de leefstijl van de leerlingen van de 

school. Daarnaast wilde men door middel van onderzoek een bijdrage leveren aan de 

algemene kennisbasis over effectieve aanpakken en interventies die vmbo scholen 

kunnen inzetten om gezondheid, leefstijl en beweeggedrag van jongeren structureel en 

effectief te beïnvloeden. Tenslotte beoogt het Marcanti College om in 2015 aanspraak te 

kunnen maken op de titel ‘Sportiefste school van Nederland’. 

 

Inhoud rapportage 

In deze rapportage wordt verslaglegging gedaan van de resultaten van het 

onderzoeksdeel van het project ‘Marcanti College op weg naar de Vitale School’. Allereerst 

wordt ingegaan op het thema vitaliteit, en hoe dit thema een rol speelt op het Marcanti 

College. Vervolgens worden de onderzoeksvragen en de onderzoeksaanpak 

gepresenteerd, waarna de onderzoeksvragen worden beantwoord. De rapportage eindigt 

met een algemene conclusie en enkele aanbevelingen voor de toekomst. 
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Uit reviews van Taras en Potts Datema (2005) komt daarnaast een negatieve relatie 

tussen overgewicht en schoolprestaties naar voren. Leerlingen met overgewicht bleven 

vaker een klas zitten, haalden lagere cijfers, beschouwden zichzelf als minder goede 

leerlingen en werden vaker geplaatst in klassen voor speciaal onderwijs. De kanttekening 

die hierbij moet worden gemaakt, is dat in de verschillende onderzoeken geen direct 

causaal verband tussen overgewicht en schoolprestaties is gemaakt. Omgevingsfactoren 

zijn nog niet geïsoleerd. Ook beweging heeft volgens Trudeau en Shephard (2008) een 

positief effect op schoolprestaties. Het gaat hier volgens Taras (2005) vooral om een 

positief effect op de concentratie en het zelfbeeld van leerlingen. Aandacht voor vitaliteit 

op scholen is dus niet alleen van belang voor de gezondheid van leerlingen, maar ook 

voor het schoolsucces. 

 

Vitaliteit op vmbo scholen 

Onder leerplichtige jongeren is onderzoek gedaan naar gezondheid en bewegen. Een 

recente studie naar gezondheid en leefstijl van scholieren in Nederland toont aan dat 

vmbo-leerlingen minder goed eten, meer roken en drinken en minder bewegen in 

vergelijking met havo/vwo leerlingen (Dorsselaer et al., 2010). Uit onderzoek onder vmbo 

leerlingen (TNO, 2012) blijkt dat slechts 41,6% van de leerlingen voldoet aan 

beweegnorm, dat 30,9% voldoet aan de norm voor sedentair gedrag en dat 10,8% van 

de vmbo leerlingen kampt met overgewicht. Tussen groepen jongeren bestaan duidelijke 

verschillen in hun eet- en beweegpatroon. Meisjes eten in het voortgezet onderwijs over 

het algemeen gezonder, maar bewegen en sporten minder vaak dan jongens. Autochtone 

leerlingen ontbijten vaker dan allochtone leerlingen, maar snoepen ook vaker. Ze 

bewegen en sporten ook meer dan allochtone leerlingen. Allochtone jongeren en vmbo-

leerlingen zijn vaker online en kijken meer tv dan autochtone jongeren en havo- en vwo-

leerlingen. Ook spelen vmbo-leerlingen vaker computerspelletjes (Dorsselaer et al. 2010). 

Het aantal vmbo-jongeren dat ongezond gedrag vertoont, stijgt met name rond de leeftijd 

van dertien á veertien jaar. Voor havo- en vwo-leerlingen ligt dit gemiddeld twee jaar 

later; bij havo-leerlingen zo rond het vijftiende levensjaar en bij vwo-leerlingen rond het 

zestiende levensjaar (RIVM, 2010). Volgens de onderzoekers is de leeftijdsfase 12 tot 17 

cruciaal voor de ontwikkeling van een gezonde leefstijl (Dorsselaer et al., 2010). Dit 

maakt de urgentie om hier binnen het onderwijs aandacht aan te besteden groot. 

 

De aanpak tot een Vitale School 

Dat de vitaliteit van leerlingen bevorderd wordt op school is dus volgens verschillende 

onderzoeken van belang voor de gezondheid en de schoolprestaties van leerlingen. Maar 

hoe ontwikkel je je tot een vitale of gezonde school? Het Rijksinstituut voor 

volksgezondheid en milieu (RIVM) benoemt in aanpak van de Gezonde School, vijf 

uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is dat de aanpak integraal moet zijn. Met 

integraal wordt bedoeld dat er aandacht is voor het thema op verschillende lagen in de 

organisatie. Het thema vitaliteit zou aandacht moeten hebben in de signalering, educatie, 

de schoolomgeving en het schoolbeleid. Een integrale aanpak kenmerkt zich daarnaast 

door dat verschillende personen door de hele organisatie betrokken zijn bij het thema. In 

het onderwijs gaat het dan om de directie en het management, docenten, leerlingen, 

ouders en externe partners. Het tweede uitganspunt is dat de aanpak structureel moet 

zijn. Een structurele aanpak wil zeggen dat er meerjarige aandacht voor thema moet zijn, 

ingebed in het schoolbeleid. De overige drie uitgangspunten zijn: de school centraal 
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staan, aandacht voor zowel het collectief als het individu en een goede samenwerking met 

preventiepartners (RIVM, 2010). 

 

Naast de bovenbeschreven uitgangspunten, zijn verschillende factoren die belangrijk zijn 

voor het succesvol implementeren van innovaties. In dit onderzoek worden de 

interventies die het Marcanti College inzet om te ontwikkelen tot een vitale school,  

beschreven aan de hand van tien succesfactoren. Deze succesfactoren zijn gebaseerd op 

 succesfactoren die het Nationaal Instituut voor Sport en Bewegen (nisb) benoemd heeft  

bij innovaties in het onderwijs. Het gaat om de volgende factoren: 

 

1 Draagvlak 

2 Meten is weten 

3 Aanwezigheid aanjager  

4 Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid 

5 Voldoende ondersteuning 

6 Betrokkenheid medewerkers, leerlingen en ouders 

7 Geduld 

8 Creativiteit 

9 Communicatie naar alle betrokkenen 

10 Structurele inbedding 

 

Het Marcanti College en vitaliteit 

Uit de cijfers van het onderzoek ‘Zo gezond zijn Amsterdamse Jongeren’ (GGD, 2012) 

blijkt dat er met name bij vmbo-leerlingen van allochtone achtergrond winstpunten te 

behalen zijn wat betreft vitaliteit. Dit is ook terug te zien bij het Marcanti College; veel 

leerlingen voldoen niet aan de normen voor gezond bewegen of gezonde voeding.  

 

Het Marcanti College heeft daarom de afgelopen twee jaar verschillende interventies en 

activiteiten ingezet en uitgevoerd die bijdragen aan de ontwikkeling van de school tot een 

Vitale School. De interventies en activiteiten zijn nog steeds gaande. De interventies 

richten zich op het uitbreiden en aantrekkelijker maken van het sportaanbod, het creëren 

van een gezondere omgeving en het bevorderen van het bewustzijn van leerlingen en 

docenten over een gezonde leefstijl. Om meer kennis te ontwikkelen over effectieve 

aanpakken, zijn vier van de interventies/activiteiten door de onderzoekers gevolgd, zijn 

processen beschreven en relevante gegevens verzameld. Het gaat daarbij om de 

volgende interventies: 

1 Het programma DOiT: samen met de GGD werd in de themalessen van het eerste en 

het tweede leerjaar aandacht besteed aan het DOiT Programma. In het programma 

staan gezonde voeding en gezonde leefstijl centraal. 

2 Het programma Topscore: leerlingen konden na schooltijd gedurende 22 weken 

meedoen aan een zelfgekozen sport. Dit programma werd georganiseerd door de 

gemeente Amsterdam. 

3 Het kantinebeleid: er is een werkgroep opgericht die in samenwerking met de 

leerlingenraad het aanbod van de kantine onderzoekt en aanpast. 

4 Het vakwerkplan lichamelijke opvoeding: de vakgroep LO had de opdracht gekregen 

van de directie om het LO-onderwijs te professionaliseren en een vakwerkplan te 

schrijven. 
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Naast deze interventies zijn de afgelopen twee jaar nog meer activiteiten ingezet om 

vitaliteit te bevorderen. Om het bewegen te stimuleren en leerlingen plezier in bewegen 

te laten ervaren, zijn extra sportdagen, toernooien en buitenschoolse activiteiten 

georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de Slotenplasloop, de Shuttleruncompetitie, het 

voetbaltoernooi en het basketbaltoernooi. Daarnaast hebben alle leerlingen een sport t-

shirt gekregen. Ook zijn er Sportplusklassen in de bovenbouw ingesteld, waarin leerlingen 

naast de reguliere uren lichamelijke opvoeding en de sportverdieping twee extra uren 

sport per week krijgen. In de Sportplusklassen is ook aandacht voor sporten zoals 

klimmen, kickboksen en zwemmen. Deze activiteiten worden buiten de 

sportaccommodatie van de school uitgevoerd.  

Ook zijn er acties uitgezet om inactieve leerlingen te kunnen herkennen en stimuleren 

meer te bewegen. Twee Lo-docenten zijn bijgeschoold in een cursus motiverende 

gespreksvoering om hier een rol in te kunnen spelen. In het verlengde van het aanpassen 

van het kantinebeleid, zijn watertanks in school neergezet. Leerlingen krijgen allemaal 

een waterfles, waarmee zij gratis water kunnen tappen.  

 

Het Marcanti College heeft ook interventies ingezet om alle docenten en ouders te 

betrekken bij het thema vitaliteit. Zo is het thema geagendeerd in de oudercommissie en 

is er aandacht voor het thema tijdens het ‘Kijkje in de klas’, middagen waarop ouders de 

school kunnen bekijken. 

De docenten van het Marcanti College krijgen korting op de Sportschool en worden 

uitgedaagd mee te doen aan activiteiten als de DamtotDamloop. Daarnaast wordt het 

thema actueel gehouden doordat het een vaste plaats heeft in de weekmail. De vitale 

school heeft naast een vaste plaats op studiedagen. Er worden activiteiten georganiseerd 

of discussies om draagvlak en betrokkenheid van de docenten te stimuleren. Tot slot is de 

aandacht voor de vitale school zichtbaar in de promotie naar buiten, bijvoorbeeld op 

posters. 
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3 Onderzoeksaanpak 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksproces dat gedurende de schooljaren 2011-2012 en 

2012-2013 heeft plaatsgevonden, beschreven. Daarnaast worden het type onderzoek, de 

ontwikkeling van de onderzoeksvragen en de rol van de docenten en de externe 

onderzoekers toelicht.  

 

Proces 

Gedurende de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 zijn de interventies en activiteiten 

die in het vorige hoofdstuk zijn benoemd, uitgevoerd. Deze hebben ontwikkelingen in de 

school in gang gebracht in de richting van de Vitale School. De regie van dit zogeheten 

ontwikkeldeel lag bij de school. De school bepaalde welke interventies zij wilde inzetten 

en op welke wijze dit gebeurde. 

 

Het onderzoek, dat uitgevoerd is door onderzoekers van CINOP, was gericht op het 

beschrijven en terugkoppelen van het ontwikkelproces en het bijdragen aan een 

kennisbasis. Chronologisch gezien volgden de onderzoekers de ontwikkeling in de school. 

Onderzoeksactiviteiten werden steeds in samenspraak met relevante actoren in de school 

gepland en uitgevoerd. Gegevens en onderzoeksresultaten zijn steeds zo snel mogelijk 

teruggekoppeld naar de school zodat de school deze kennis direct kon toepassen in de 

eigen schoolontwikkeling. 

 

Ontwerpgericht onderzoek 

Wanneer ontwikkeling en onderzoek met elkaar worden verbonden, zoals in dit project 

constant gebeurde, spreekt men van ontwerpgericht onderzoek (Plomp en Nieveen, 

2009). Van den Akker et al. (2006) vatten een aantal kenmerken van ontwerpgericht 

onderzoek als volgt samen: 

• ‘gericht op interventies: doel van het onderzoek is het ontwerpen/ontwikkelen van 

een interventie in de praktijk van het onderwijs; 

• iteratief: de ontwikkelfase bestaat uit een aantal cycli of iteraties van analyse, 

ontwerpen en ontwikkelen, beproeven, evalueren en reviseren; 

• betrokkenheid van praktijkmensen/professionals: actieve betrokkenheid van de 

professionals in de verschillende fasen en activiteiten van het onderzoek; 

• procesgericht: de focus is op het begrijpen en verbeteren van interventies (d.w.z. een 

‘black-box’-benadering waarbij alleen wordt gekeken naar input en output wordt 

vermeden); 

• gebruiksgericht: de kwaliteit van de interventie wordt vastgesteld, waarbij de 

bruikbaarheid in de praktijk en effectiviteit belangrijke criteria zijn; 

• theoriegericht: ontwerpgericht onderzoek bouwt voort op bestaand onderzoek binnen 

het domein waarin het type probleem zich voordoet en wil daar ook aan bijdragen.’ 

 

In het onderzoek zijn, indien mogelijk, gegevens van het Marcanti College vergeleken met 

landelijke gegevens. Hierdoor is het mogelijk om de ontwikkeling van het Marcanti 

College in een bredere context te plaatsen. 
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Ontwikkeling onderzoeksvragen 

Op basis van voortschrijdende inzichten en aansluitend bij de ontwikkeling en dynamiek 

van de school zijn de onderzoeksvragen gedurende het onderzoek, in overleg met het 

Marcanti College, aangepast. In de oorspronkelijke opzet van de onderzoeksaanvraag 

waren de volgende vier onderzoeksvragen geformuleerd: 

1 Hoe is de leefstijl van leerlingen van het Marcanti College te typeren en hoe is de 

gemiddelde leefstijl in vergelijking met landelijke cijfers? 

2 Welke leefstijlinterventies in het primaire proces brengen processen bij leerlingen in 

gang en hoe werkt het door naar de beoogde effecten op leefstijl en op 

leerrendement? 

3 Welk handelingsrepertoire van docenten is nodig om de gewenste interventies uit te 

voeren en te begeleiden met het oog op de beoogde in gang te zetten processen en 

op welke wijze maken docenten zich het handelingsrepertoire eigen? 

4 Wat is nodig binnen de context van de school (en de samenwerkingspartners) om 

leefstijlinterventies duurzaam te borgen? 

 

De focus in de onderzoeksvragen is verschoven van de interventies naar het 

handelingsrepertoire van de docent. In het proces bleek dat het effect van de interventies 

lastig te meten is. Verandering van de leefstijl kan immers beïnvloed worden door 

verschillende aspecten. Ook gaf de school aan dat het interessanter is te onderzoeken hoe 

de school zich ontwikkelt en hoe docenten bij de verschillende activiteiten hun rol pakken. 

In samenspraak met het Marcanti College ligt de nadruk dus op de rol van de docent. 

Concreet betekent dit dat de eerste onderzoeksvraag intact is gebleven. De tweede 

onderzoeksvraag is aangepast. Het handelingsrepertoire van docenten (onderzoeksvraag 

3) bleek sterk samen te hangen met de interventies (onderzoeksvraag 2). Daarom zijn 

deze twee onderzoeksvragen samengevoegd. De focus van de vierde onderzoeksvraag is 

verlegd van borging naar draagvlak. De overweging hierbij was dat al vrij snel in het 

project bleek dat draagvlak voor het thema van de Vitale School onder álle docenten 

onmisbaar is voor borging. Er was echter geen beeld van de mate waarin docenten zich al 

dan niet betrokken voelden bij dit thema. Door hier eerst inzicht in te verkrijgen, kan een 

basis voor duurzame borging worden gelegd.  

 

De onderzoeksvragen zijn uiteindelijk als volgt geformuleerd: 

1 Hoe is de leefstijl van leerlingen van het Marcanti College te typeren en hoe is de 

gemiddelde leefstijl in vergelijking met landelijke gegevens? 

2 Welke leefstijlinterventies in het primaire proces brengen processen bij leerlingen in 

gang en welke rol spelen docenten bij het implementeren en uitvoeren van de 

interventies? 

3 Welke mate van betrokkenheid en draagvlak is er binnen het Marcanti College voor de 

Vitale School en welk effect hebben de interventies op het draagvlak? 
 
Rol docenten in het onderzoek 

De interventies en activiteiten, zoals eerder benoemd, werden uitgevoerd door docenten. 

Waar mogelijk, hebben docenten daarnaast een rol vervuld in het onderzoek. Deze rollen 

kwamen tot uiting in alle fasen van het onderzoeksproces. Voorbeelden hiervan zijn: 

• In samenspraak met docenten zijn de te onderzoeken interventies, waarop het 

onderzoek is gericht, gekozen. 

• Docenten hebben thema’s voor de nulmeting naar leefstijl onder leerlingen bepaald. 

Ook het aantal vragen is in overleg met docenten vastgesteld. 
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• Docenten hebben een rol gehad in het verzamelen van data (sectie LO heeft shuttle 

run afgenomen tijdens gymles, docenten LO hebben leerlingen geïnterviewd.) 

• Docenten analyseerden samen met externe onderzoeker onderzoeksdata. 

• Docenten verleenden medewerking aan interviews met externe onderzoekers. 

• Docenten vulden een digitale vragenlijst over leefstijl in. 

• Docenten hebben geparticipeerd aan bijeenkomsten van de vo-raad. 
 
Rol externe onderzoekers 
De rol van de betrokken externe onderzoekers bij dit onderzoek, is te omschrijven als die 
van een ‘kritische vriend’. De onderzoekers toonden zich betrokken bij de school en 
verwierven vertrouwen en draagvlak voor het onderzoek bij zowel docenten als directie. 
Daardoor was het mogelijk om inzicht te verkrijgen in de stand van zaken, vragenlijsten 
af te nemen, interviews te houden etc. Vervolgens bekeken de onderzoekers met afstand 
en zo objectief mogelijk de verzamelde data, waarna voorlopige conclusies werden 
teruggekoppeld aan betrokkenen. Dit had tot effect dat docenten gingen reflecteren en 
indien nodig konden bijsturen. Of en hoe dit gebeurde, was tevens onderzoeksmateriaal 
voor de onderzoekers. 
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd. De drie onderzoeksvragen worden 

beantwoord. Per onderzoeksvraag wordt de achtergrond geschetst, waarna de aanpak 

wordt toegelicht en de resultaten worden beschreven. Deze resultaten worden 

geanalyseerd, waarna de conclusie wordt gepresenteerd. 

4.1 Leefstijl 

In deze paragraaf staat de eerste onderzoeksvraag centraal. Deze luidt: 

 

‘Hoe is de leefstijl van leerlingen van het Marcanti College te typeren en hoe is de 

gemiddelde leefstijl in vergelijking met landelijke gegevens?’ 

 

De leefstijl van de leerlingen van het Marcanti College is in kaart gebracht met behulp van 

een vragenlijst en een beweegtest, de zogeheten shuttleruntest. 

 

Achtergrond 

Een gezonde leefstijl heeft onder andere te maken met voldoende beweging en gezond 

eetgedrag. Er zijn twee gangbare normen die landelijk gehanteerd worden voor de 

gewenste hoeveelheid beweging (www.nisb.nl). Dit zijn de Nederlandse Norm Gezond 

bewegen (NNGB) en de Fitnorm. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 

normeert de gewenste hoeveelheid lichaamsbeweging vanuit een gezondheidskundig 

oogpunt: om een goede gezondheid te houden is het gewenst ten minste vijf dagen per 

week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging (bijvoorbeeld de hond uitlaten) te 

hebben. Voor kinderen en mensen met overgewicht is dit minstens 60 minuten 

(www.nisb.nl). Met behulp van de Nederlandse Norm Gezond bewegen, worden drie 

groepen onderscheiden: inactieven halen geen enkele dag per week 30 minuten matig 

intensieve beweging; normactieven zijn vijf dagen of vaker per week actief en de groep 

daartussen wordt gevormd door de mensen die onvoldoende actief zijn, de semi-actieven 

(Kemper et al., 2000). De Fitnorm normeert de gewenste hoeveelheid lichaamsbeweging 

die nodig is voor een goede conditie van het hart- en vaatstelsel: om dit stelsel in een 

goede conditie te krijgen is drie maal per week ten minste 20 minuten intensieve 

lichaamsbeweging (bijvoorbeeld sporten) nodig (www.nisb.nl). Mensen voldoen aan de 

zogenoemde Combinorm als zij minimaal één van de genoemde normen halen. Kinderen 

en jongeren in de leeftijd van 4-17 voldoen aan de norm sedentair gedrag wanneer zij in 

hun vrije tijd niet langer dan twee uur per dag besteden aan televisie kijken en/of 

computeren (TNO, 2011). 

 

Gezond eetgedrag voldoet volgens het Voedingscentrum aan de volgende vijf regels: 

• Eet gevarieerd. 

• Eet niet teveel en beweeg. 

• Eet minder verzadigd vet. 

• Eet veel groente, fruit en brood. 

• Eet veilig. 

(www.voedingscentrum.nl) 
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Voor ontbijten wordt als norm gehanteerd dat deelnemers in alle leeftijdsgroepen dit 

dagelijks doen (Voedingscentrum, 2010a). Voor groenteconsumptie gelden 

leeftijdsafhankelijke normen. Voor deelnemers van 4-11 jaar geldt dat zij de norm halen 

wanneer zij dagelijks 3 of meer opscheplepels (150 gram) groente eten. Voor deelnemers 

van 12 jaar en ouder geldt dat zij de norm halen wanneer zij dagelijks vier of meer 

opscheplepels (200 gram) groente eten (Gezondheidsraad, 2006; Voedingscentrum, 

2010b). Voor fruitconsumptie geldt voor deelnemers in alle leeftijdsgroepen dat zij de 

norm halen wanneer zij dagelijks minimaal twee stuks fruit eten (Gezondheidsraad, 2006) 

4.1.1 Vragenlijst 

Aanpak 

Om de leefstijl van leerlingen in beeld te brengen, is een voor- en nameting afgenomen in 

de vorm van een digitale vragenlijst. De digitale vragenlijst bestond uit 25 vragen, die 

zijn geselecteerd uit de vragenlijst uit het project ‘Vmbo in beweging’ (20 vragen) en het 

‘Convenant gezond gewicht’ (5 vragen). Er is gekozen voor een combinatie van uit 

vragenlijsten, om zowel beweging als eetgedrag in kaart te brengen. Deze digitale 

vragenlijst is 2011 ingevuld door 493 leerlingen van zowel de onderbouw als de 

bovenbouw. In 2013 is de vragenlijst ingevuld door 259 leerlingen van de onderbouw. De 

docenten LO en de mentoren zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de 

vragenlijst en de analyse en duiding van de resultaten. 

 

De resultaten op het gebied van bewegen en sedentair gedrag zijn vergeleken met de 

resultaten uit het project ‘Vmbo in beweging’, uitgevoerd door het Nederlands Instituut 

voor Sport en Beweging (NISB). De resultaten worden vergeleken met dit rapport omdat 

Vmbo in beweging een breed beeld geeft van het beweeggedrag van vmbo leerlingen, 

aangezien er 78 vmbo scholen aan deel hebben genomen. Het project had als hoofddoel 

het aantal inactieve leerlingen in de deelnemende scholen medio 2012 t.o.v. begin 2010 

met 10% te verminderen. 

 

De resultaten op het gebied van voeding zijn vergeleken met de rapportage van het 

Convenant Gezond Gewicht. Het Convenant Gezond Gewicht zet zich in om overgewicht 

en obesitas aan te pakken door bewustwording en maatschappelijke agendering te 

vergroten. Ter evaluatie van de doelen van het Convenant rapporteert TNO jaarlijks van 

2010 tot en met 2014 over beweeg- en eetgedrag van kinderen (4-11 jaar), jongeren 

(12-17 jaar) en volwassenen (18 jaar en ouder). Voor vergelijking van de data, is gebruik 

gemaakt van het rapport uit 2011. 

Tenslotte zijn de resultaten van dit project ook vergeleken met de gegevens uit de 

rapportage van de GGD Amsterdam ‘Zo gezond zijn Amsterdamse Jongeren’ (GGD 

Amsterdam, 2012). De GGD Amsterdam heeft in het schooljaar 2010-2011 op 64 scholen 

een digitale vragenlijst uitgevoerd met vragen over gezondheid en leefstijl. Opgemerkt 

moet worden dat de resultaten niet zomaar één op één konden worden vergeleken. Wel 

geven dergelijke vergelijkingen een wat breder beeld dan enkel door de data op het 

Marcanti College kon worden verkregen.  
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4.1.2 Resultaten 

Bewegen 

In 2011 gaat de meerderheid van de leerlingen, bijna 54%, geen enkele dag per week 

lopend of fietsend naar school. Bijna 30% van de leerlingen geeft aan vijf dagen per week 

lopend of fietsend naar school te gaan. In 2013 gaat 41% geen enkele dag lopend of 

fietsend naar school. 43% van de leerlingen gaat vijf keer per week lopend of fietsend 

naar school. 

 
 2011 2013 
1 dag per week 3% 3% 
2 dagen per week 6% 5% 
3 dagen per week 5% 2% 
4 dagen per week 2% 5% 
5 dagen per week 30% 43% 
Nooit 54%  41% 
Ik ben de afgelopen week niet naar school 
geweest 

1% 1% 

Tabel 1: hoeveel dagen per week ga jij lopend of fietsend naar school? 

 

Ongeveer een kwart van de leerlingen (2011: 26%, 2013: 22%) sport twee keer per 

week bij een sportvereniging (zoals voetballen of zwemmen) of sportschool (zoals fitness, 

of vechtsport) of buiten op straat (zoals voetballen op straat of hardlopen). 

 

In 2011 sport 42% van de leerlingen minimaal 3 keer per week bij een sportvereniging, 

sportschool of buiten op straat. 17% van de leerlingen geeft aan dit nooit te doen. In 

2013 geeft 52% van de leerlingen aan minimaal 3 keer per week te sporten, terwijl 15% 

zegt dit nooit te doen. 

In 2011 sport 45% van alle leerlingen 1 tot 2 uur per keer. In 2013 is dit 43% van de 

leerlingen. 

 

tv/dvd 

In 2011 geeft 63% van de leerlingen aan 7 dagen per week tv of dvd te kijken. Iets 

minder dan een derde (32%) kijkt één tot twee uur per dag, ongeveer hetzelfde 

percentage (31%) kijkt 3 uur per dag of langer. 

In 2013 geeft 57% van de leerlingen aan 7 dagen per week tv of dvd te kijken. 31% kijkt 

één tot twee uur per dag en minder dan een kwart 22% kijkt 3 uur per dag of langer. 

 
Dagen per week 2011 2013 
1 dag per week 1% 0% 
2 dagen per week 5% 6% 
3 dagen per week 6% 10% 
4 dagen per week 8% 9% 
5 dagen per week 8% 10% 
6 dagen per week 8% 5% 
7 dagen per week 63% 57% 
Nooit  1% 2% 
Tabel 2: hoeveel dagen per week kijk jij tv/dvd? 

 

In 2011 zit 41% van de leerlingen zit 7 dagen per week achter de computer (Internet, 

Facebook, Hyves, Nintendo, Playstation). 30% van de leerlingen doet dat één tot twee 
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uur per dag, iets meer dan een kwart (26%) besteedt hier 3 uur per dag of langer aan. In 

2013 zit 38% van de leerlingen 7 dagen per week achter de computer. 32% van de 

leerlingen doet dat één tot twee uur per dag, en 14% besteedt hier 3 uur per dag of 

langer aan. 

 

Gymles en extra sport- en beweegactiviteiten 

In 2011 vindt de overgrote meerderheid van de leerlingen de gymlessen op school leuk 

(helemaal mee eens, 41%, een beetje mee eens, 38%). Toch geeft meer dan een derde 

(37%) van de leerlingen aan het een beetje eens te zijn met de volgende stelling: ‘we 

doen tijdens de gymlessen nooit de sporten die ik leuk vindt’. 40% van de leerlingen 

geeft aan vaker gymles te willen hebben.  

In 2013 vindt 89% van de leerlingen de gymlessen op school leuk (50% helemaal mee 

eens, 39% een beetje mee eens). 32% is het (een beetje) eens met de stelling ‘we doen 

tijdens de gymlessen nooit de sporten die ik leuk vindt. In 2013 wil 65% van de 

leerlingen vaker gym. In 2011 wil 60% van de leerlingen vaker gym. 

 

‘Als mijn school extra sport- en beweegactiviteiten zou organiseren, doe ik mee’. In 2011 

reageert 28% reageert met een ‘helemaal mee eens’ op deze stelling en 31% van de 

leerlingen is het hier ‘een beetje mee eens’ (zie tabel 3). In 2013 31% met ‘helemaal mee 

eens’ en 32% met ‘een beetje mee eens’. 

 
 2011 2013 
Helemaal mee eens 28% 31% 
Een beetje mee eens 31% 32% 
Niet eens/niet oneens 15% 16% 
Een beetje mee oneens 11% 9% 
Helemaal mee oneens 15% 13% 
Tabel 3: Als mijn school extra sport- en beweegactiviteiten organiseert of zou 
organiseren, doe ik mee. 

 

34% van de leerlingen vindt dat er vaker extra sport- en beweegactiviteiten 

georganiseerd moeten worden, 31% is het hier een beetje mee eens en 11% geeft aan 

hier geen behoefte aan te hebben. 

Ook mochten de leerlingen aangeven welke drie sport- en beweegactiviteiten zij vaker 

zouden willen doen tijdens gymlessen of daarbuiten. Leerlingen geven aan dat zij vaker 

willen voetballen (2011: 50%, 2013:52%), fitness/conditietraining (2011: 29%, 

2013;26%), schaatsen (2011: 26%, 2013: 26%), zwemmen (2011: 26%, 2013: 27%). 

 

Attitude 

Twee derde van de leerlingen geeft zowel in 2011 als in 2013 aan geen hulp van school 

nodig te hebben bij het meer gaan sporten of bewegen (2011: 61%, 2013: 59%). 

Leerlingen zouden wel meer informatie over sportverenigingen of sportscholen in de buurt 

willen krijgen, een sportkeuzetest willen doen om erachter te komen welke sport het 

beste bij hen past of een gesprek met een docent of mentor willen voeren over hoe zij 

meer kunnen gaan sporten of bewegen. 

 

Leerlingen konden twee aspecten aangeven die zij belangrijk vinden bij het sporten. 

Zowel in 2011 als in 2013 vindt meer dan de helft van de leerlingen het verbeteren van 

conditie belangrijk (2011: 51%, 2013: 57%). Andere leerlingen geven aan te sporten 
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voor de gezelligheid (2011:48%, 2013: 45%), voor hun gezondheid (2011: 31%, 2013: 

29%) of om hun figuur te verbeteren (2011: 18%, 2013: 16%). Bijna de helft van de 

leerlingen is van plan om het komende half jaar meer te gaan bewegen (2011: 43%, 

2013: 48%). 

 

Gezond eetgedrag 

Ontbijt 

Meer dan de helft van de leerlingen (2011: 56%, 2013: 61%) geeft aan iedere dag ontbijt 

te eten. Ruim een op de tien (2011: 11%, 2013: 11%) leerlingen eet nooit ontbijt. Dit 

wordt weergegeven in figuur 1 en 2.  
 

 

Figuur 2. Percentage leerlingen dat een ontbijt eet in 2011. 

 

 

Figuur 3. Percentage leerlingen dat een ontbijt eet in 2013. 
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Fruit 

In 2011 zegt 40% van de leerlingen zegt iedere dag fruit te eten. In 2013 ligt dit iets 

lager op 35% (zie tabel 4). Op de dagen dat de leerlingen fruit eten, eet een derde 

(2011: 33%, 2013: 36%) één portie per dag. Iets minder dan een kwart (2011 & 2013: 

23%) eet 2 porties per dag. 

 
Dagen per week 2011 2013 
(Bijna) nooit 6% 5% 
1 dag per week 5% 2% 
2 dagen per week 7% 10% 
3 dagen per week 14% 17% 
4 dagen per week 11% 13% 
5 dagen per week 10% 13% 
6 dagen per week 7% 4% 
Elke dag 40% 35% 
Tabel 4: hoeveel dagen per week eet je fruit? 

 

Groente 

Iets meer dan een vijfde van de leerlingen (21%) geeft aan iedere dag groente te eten. 

Een iets kleiner percentage, 18%, eet 3 dagen per week groente. 17% van de leerlingen 

geeft aan vier dagen per week groente te eten. 9% van de leerlingen zegt bijna nooit 

groente te eten. Op de dagen dat er groente gegeten wordt, schept 70% gewoonlijk twee 

of meer opscheplepels op. 

 

In 2013 geeft een kwart van de leerlingen (25%) aan iedere dag groente te eten. Een 

kleiner percentage, 17%, eet 3 dagen per week groente, 20% eet vier dagen per week 

groente en 6% zegt nooit groente te eten. Op dagen dat er groente gegeten wordt, eet 

66% twee of meer opscheplepels. 

 
Opscheplepels 2011 2013 
Minder dan 1 opscheplepel 9% 5% 
1 opscheplepel 22% 19% 
2 opscheplepels 45% 46% 
3 opscheplepels 12% 7% 
Meer dan 3 opscheplepels 13% 13% 
Tabel 5: op de dagen dat je groente eet, hoeveel opscheplepels zijn dat dan gewoonlijk? 

Analyse 

Bewegen 

Om het beweeggedrag van leerlingen in beeld te brengen is ten eerste gevraagd op welke 

manier jongeren naar school gaan, met actief of niet-actief transport. Actief transport wil 

zeggen lopend of fietsend, terwijl met niet-actief transport bijvoorbeeld de tram, bus, 

auto of scooter bedoeld wordt. Daarnaast is de frequentie waarop jongeren sporten bij 

een sportvereniging, op de sportschool of buiten op straat onderzocht. Ten slotte zijn 

vragen gesteld over de attitude van jongeren tegenover sporten en over gym op school. 

 

Uit de resultaten blijkt dat veel leerlingen op het Marcanti College met de tram, auto of 

met een ander niet-actief transportmiddel naar school gaan. In 2011 geeft 54% van alle 

leerlingen aan nooit lopend of fietsend naar school te gaan. Op dit punt is echter een 

positieve ontwikkeling te zien. In 2013 geven immers minder leerlingen (41% in plaats 
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van 54%) aan nooit actief transport te gebruiken. In 2013 geven meer leerlingen aan vijf 

dagen per week met actief transport naar school te komen (43% in plaats van 30%). 

 

De percentages uit 2011 en 2013 komen niet overeen met de resultaten uit Vmbo in 

beweging. Uit deze monitor blijkt immers dan 88,3% van de leerlingen vijf dagen per 

week lopend of fietsend naar school gaat. Gemiddeld gaan de leerlingen uit Vmbo in 

beweging 4,59 dagen per week lopend of fietsen naar school, terwijl de leerlingen op het 

Marcanti College gemiddeld in 2011 1,8 dagen per week en in 2013 2,54 dagen per week 

met actief transport naar school gaan.  

 

Uit de resultaten blijkt verder dat ten minste 42% van de leerlingen op het Marcanti 

College voldoet aan de fitnorm. Dit betekent dat zij ten minste driemaal per week actief 

sporten. Ook hier is een positieve ontwikkeling zichtbaar. In 2013 geeft 52% aan 

minimaal driemaal per week actief te sporten. 

Of leerlingen ook voldoen aan de norm voor gezond bewegen is op dit moment lastig te 

bepalen. Jongeren die voldoen aan de norm voor gezond bewegen, hebben vijf dagen per 

week minstens 60 minuten matige tot intensieve inspanning. Uit de gebruikte vragenlijst 

is niet te herleiden hoeveel jongeren hieraan voldoen. 

 

Er zijn wel een aantal andere gegevens over beweeggedrag te vermelden. 83 % van de 

leerlingen op het Marcanti College geeft aan ten minste 1 dag per week te sporten bij een 

sportvereniging, sportschool of buiten op straat. In 2013 is dit zelfs 85%. Dit percentage 

ligt hoger dan in de monitor Vmbo in beweging. Daarin geeft 66% van de leerlingen aan 

lid te zijn bij een sportvereniging of te sporten op een sportschool. Het lijkt alsof 

leerlingen op het Marcanti College meer sporten. Dit kan echter een vertekend beeld zijn, 

aangezien er een nuanceverschil is in de vraagstelling. In de vragenlijst op het Marcanti 

College is sporten gedefinieerd als sportvereniging, sportschool of buiten op straat. In de 

monitor Vmbo in beweging is echter naar een lidmaatschap van een vereniging gevraagd. 

 

Wanneer we kijken naar de tijd die leerlingen besteden aan sporten (beweegtijd), blijkt 

dat leerlingen op het Marcanti College in 2011 gemiddeld 1 uur en 24 minuten sporten 

per keer. In 2013 ligt de gemiddelde beweegtijd op 1 uur en 33 minuten. In Vmbo in 

beweging ligt de beweegtijd wat hoger. 

 

Sedentair gedrag 

Leerlingen die voldoen aan de norm sedentair gedrag kijken in hun vrije tijd niet meer 

dan 2 uur per dag tv/dvd/Video of zitten niet langer dan 2 uur per dag achter de 

computer. Op het Marcanti College voldoet in 2011 52% van de leerlingen alleen al met 

tv/dvd en video kijken niet aan de norm; zij kijken per dag meer dan 2 uur televisie. Dit 

lijkt afgenomen in 2013, waar 42% van de leerlingen 2 uur of langer tv/dvd kijkt.  

In 2011 voldoet 42 % van de leerlingen niet aan de norm voor sedentair gedrag alleen al 

door het computergebruik van meer dan 2 uur per dag. In 2013 is dit iets afgenomen 

naar 36%. Het is onbekend in hoeverre deze cijfers elkaar overlappen, dus hoeveel 

leerlingen én veel tv/dvd kijken én veel achter de computer zitten.  

Wanneer je dit afzet tegen de cijfers uit het onderzoek Vmbo in beweging, blijkt dat 

leerlingen op het Marcanti College gemiddeld meer tv/dvd kijken en achter de computer 

zitten. Uit de voormeting van Vmbo in beweging blijkt immers dat 69,1% van de 
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leerlingen niet aan de norm voor sedentair gedrag voldoet en dus meer dan 2 uur per dag 

tv/dvd/Video kijken of achter de computer zitten.  

De respondenten bij Vmbo in beweging kijken gemiddeld 10,58 uur tv per week. Dat is 

een uur minder dan de leerlingen op het Marcanti College, die gemiddeld 11,65 uur per 

week tv kijken. 

Uit het onderzoek ´Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren!´ blijkt dat 62,3% van de 

Amsterdamse jongeren meer dan twee uur per dag tv kijkt of achter de computer zit. De 

jongeren op het Marcanti College kijken gemiddeld dus meer tv/Computeren meer dan de 

gemiddelde Amsterdamse jongere. Opvallend is dat jongeren op vmbo scholen gemiddeld 

meer tv kijken-computeren dan jongeren op de havo of vwo (74,8 % op vmbo b,k,g en 

69,4% op vmbo t.) Daarnaast maakt de etniciteit ook een verschil. Surinaamse, Turkse, 

Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen kijken gemiddeld meer tv en computeren meer 

dan Nederlandse jongeren. Deze beide aspecten, het schooltype en de etniciteit van de 

leerlingen, zijn kenmerkend voor het Marcanti College. 

 

Eetgedrag 

De norm voor ontbijten is dat deelnemers in alle leeftijdsgroepen dit dagelijks doen. Uit 

de resultaten van het Marcanti College in 2011 blijkt dat slechts 56% van de 

leerlingenpopulatie aan deze norm voldoet. Een deel van de leerlingen, 11%, geeft aan 

nooit te ontbijten. Deze resultaten zijn licht verbeterd, in 2013 geeft 61% van de 

leerlingen namelijk aan dagelijks te ontbijten. Het gegeven blijft echter dat 11% van de 

leerlingen nooit ontbijt. In de Monitor Convenant Gezond Gewicht, ligt het percentage 

leerlingen dat dagelijks ontbijt bijna een kwart hoger op 80,6%. Gemiddeld voldoen in 

Amsterdam 73,5% van de leerlingen aan deze norm, een stuk hoger dan de leerlingen 

van het Marcanti College aangeven. 

 

De norm voor fruitconsumptie (dagelijks minimaal twee stuks fruit) wordt door een 

meerderheid van de leerlingen van het Marcanti College niet behaald. In 2011 geeft 40% 

van de leerlingen geeft aan iedere dag fruit te eten, maar een veel kleinere groep, 

12,37% van de leerlingen, eet dagelijks ook daadwerkelijk twee stuks fruit. Dit 

percentage ligt onder het Amsterdamse gemiddelde van 16%. De leerlingen in de monitor 

van het Convenant Gezond Gewicht lijken beter aan de norm te voldoen; 27,2% van deze 

deelnemers eet twee stuks fruit per dag. 

Om te voldoen aan de groentenorm, moet je dagelijks vier of meer opscheplepels (200 

gram) groente eten. Uit de Monitor Convenant Gezond Gewicht blijkt dat slechts 8,9% 

van de leerlingen aan de groentenorm voldoet. Op het Marcanti College ligt dit percentage 

lager, namelijk op 2,8%. Bijna een kwart van de leerlingen zegt wel dat zij dat dagelijks 

groente eten. Zij eten echter niet voldoende gram groente (opscheplepels) om aan de 

norm te voldoen.  

Conclusie 

Beweging 

Wanneer we de resultaten uit 2011 en 2013 vergelijken, is een positieve ontwikkeling 

zichtbaar. In 2013 gingen meer leerlingen (43% in plaats van 30%) dagelijks met actief 

transport naar school. Het percentage leerlingen dat nooit met een actief transport naar 

school gaat, is afgenomen van 54% naar 41%. Wel blijven de cijfers van het Marcanti 

College lager dan het Landelijke en Amsterdamse gemiddelde. 
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Wat betreft beweging is ook een verbetering zichtbaar. Leerlingen geven aan meer en 

langer te sporten. Daarnaast vindt een groter percentage (50% in plaats van 41%) aan 

de gymlessen leuk te vinden. Een hoger percentage leerlingen wil mee doen met 

sportieve activiteiten. 

 

Sedentair gedrag  

Onder sedentair gedrag wordt gedrag verstaan met een erg laag energieverbruik, zoals 

televisie kijken of computeren, zitten op school of op het werk en liggen. De richtlijn voor 

kinderen van 4 tot 17 jaar is niet langer dan twee uur per dag computeren en/of 

televisie/dvd kijken. Op het Marcanti College voldoet 52% van de leerlingen alleen al met 

tv/dvd en video kijken niet aan de norm; zij kijken per dag meer dan 2 uur televisie. 42% 

van de leerlingen voldoet niet aan de norm voor sedentair gedrag alleen al door het 

computergebruik van meer dan 2 uur per dag. Het is onbekend in hoeverre deze cijfers 

elkaar overlappen, dus hoeveel leerlingen én veel tv/dvd kijken én veel achter de 

computer zitten.  

De leerlingen van het Marcanti College kijken gemiddeld meer tv/dvd en zitten vaker 

achter de computer zitten dan de leerlingen die mee hebben gedaan aan het onderzoek 

van Vmbo in beweging. Ook kijken de jongeren van het Marcanti College gemiddeld dus 

meer tv/computeren meer dan de gemiddelde Amsterdamse jongere. 

 

Eetgedrag 

Wat betreft voeding, blijkt dat veel leerlingen niet aan de vastgestelde voedingsnormen 

voldoen. Zo ontbijt een deel van de leerlingen van het Marcanti College niet dagelijks 

(44%), in tegenstelling tot de leerlingen die deel hebben genomen aan de Monitor 

Convenant Gezond Gewicht, waarvan het percentage leerlingen dat dagelijks ontbijt op 

80,6% ligt. Ook de norm voor fruitconsumptie (dagelijks minimaal twee stuks fruit) wordt 

door een meerderheid van de leerlingen van het Marcanti College niet behaald. 40% van 

de leerlingen geeft aan iedere dag fruit te eten, maar een veel kleinere groep, 12,37 % 

van de leerlingen, eet dagelijks ook daadwerkelijk twee stuks fruit. Dit ligt een stuk lager 

dan de 27,2% uit de monitor van het Convenant Gezond Gewicht. Wat betreft de 

groentenorm, voldoet 2,8% van de leerlingen van het Marcanti College aan deze norm, 

een laag percentage in vergelijking met de 8,9% die uit de Monitor Convenant Gezond 

Gewicht naar voren komt 

4.1.3 Shuttlerun 

Aanpak 

De beweegtest die gebruikt is om de leefstijl van leerlingen in beeld te brengen, is de 

shuttleruntest. De shuttleruntest ook wel bekend als ‘de piepjestest’ is een 

wetenschappelijk onderbouwde test die op eenvoudige wijze het uithoudingsvermogen 

(UHV) test. Deelnemers lopen heen en weer tussen twee lijnen die op 20 meter afstand 

van elkaar gelegen zijn. Piepjes geven aan wanneer deelnemers bij de lijn moeten keren. 

De hardloopsnelheid wordt elke minuut verhoogd door het interval tussen de 

geluidssignalen te verkorten. De test is voor de individuele deelnemer afgelopen indien de 

deelnemer zelf opgeeft of als de deelnemer in twee opeenvolgende keren voor de piep de 

lijn niet heeft gehaald. Het resultaat van de shuttleruntest wordt uitgedrukt in trappen, 

met een nauwkeurigheid van een halve trap. Een trap komt overeen met ongeveer één 

minuut hardlopen. Aan de verschillende trappen worden cijfers gekoppeld 

(http://www.shuttleruntest.nl). 
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Op het Marcanti College lopen leerlingen drie keer per jaar de shuttleruntest. Aan de 

docenten lichamelijke opvoeding (LO) is gevraagd of zij de behaalde trappen bij willen 

houden en aan de onderzoekers door willen geven. De scores van de testen in december 

2011 en januari 2013 zijn geanalyseerd. Dit is gebeurd middels gebruik van de 

normeringen die het Marcanti College hanteert, en de normeringen die in de landelijke 

Eurofittest (een beweegtest waarvan de shuttleruntest onderdeel uitmaakt) wordt worden 

toegepast. Beide normeringen worden hieronder toegelicht. 

 

De normeringen die het Marcanti College gebruikt, zijn als volgt:  

 
Vrouw Score (cijfer en afstand in ‘trappen’) 
Leer 
jaar 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

1 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 
2 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 
3 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 
4 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 
Tabel 6: Normering Marcanti College shuttleruntest meisjes 
 
Man Score (cijfers en afstand in ‘trappen’) 
Leer 
Jaar 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

1 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 
2 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 
3 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 
4 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 
Tabel 7: Normering Marcanti College shuttleruntest jongens 

 

Volgens de normeringen die het Marcanti College hanteert, moeten de meisjes ieder 

leerjaar een halve trap hoger scoren om een voldoende te halen. Zo scoren meisjes in 

leerjaar 1 een voldoende (minimaal een 5,5) als zij trap 5,0 of hoger behalen, in leerjaar 

2 bij trap 5,5 of hoger, in leerjaar 3 bij trap 6,0 of hoger en in leerjaar 4 moeten de 

meisjes trap 6,5 of hoger behalen om een voldoende te scoren. Ook de jongens moeten in 

ieder leerjaar een halve trap hoger halen om een voldoende te behalen: in leerjaar 1 trap 

5,5 of hoger, in leerjaar 2 trap 6,0 of hoger, in leerjaar 2 trap 6,5 of hoger en in leerjaar 

4 trap 7,0 of hoger. Zowel de jongens als de meisjes moeten dus, om een voldoende te 

behalen, ieder leerjaar halve trap hoger behalen. De jongens moeten daarbij in ieder 

leerjaar een halve trap hoger dan de meisjes halen om een voldoende te behalen.  
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De landelijke normeringen die in de handleiding van de Eurofittest worden beschreven, 

zijn als volgt: 

 

Landelijke normeringen Eurofittest 

 
Meisjes Score (afstand in ‘trappen’) 
Leeftijd: Hoog Boven 

gemiddeld 
Gemiddeld  
= NORM 

Onder 
gemiddeld 

Laag 

12 jr. ≥ 7,0 6,0 – 6,5 5,0 – 5,5 4,0 – 4,5 ≤ 3,5 
13 jr. ≥ 7,0 6,0 – 6,5 5,5 4,5 – 5,0 ≤ 4,0 
14 jr. ≥ 7,0 6,0 – 6,5 5,5 4,5 – 5,0 ≤ 4,0 
15 jr. ≥ 7,0 6,0 – 6,5 5,0 – 5,5 4,5 ≤ 4,0 
16 jr. ≥ 7,0 6,0 – 6,5 5,5 4,5 – 5,0 ≤ 4,0 
Tabel 8: Normering Eurofittest shuttleruntest meisjes.  
 
Jongens Score (afstand in ‘trappen’) 
Leeftijd: Hoog Boven 

gemiddeld 
Gemiddeld  
= NORM 

Onder 
gemiddeld 

Laag 

12 jr. ≥ 9,5 8,0 – 9,0 7,0 – 7,5 5,5 – 6,5 ≤ 5,0 
13 jr. ≥ 9,0 8,0 – 8,5 7,0 – 7,5 6,0 – 6,5 ≤ 5,5 
14 jr. ≥ 9,5 8,5 – 9,0 7,5 – 8,0 6,5 – 7,0 ≤ 6,0 
15 jr. ≥ 10,0 9,5 8,0 – 9,0 7,0 – 7,5 ≤ 6,5 
16 jr. ≥ 10,5 10,5 – 10,0 8,5 – 10,0 8,0 ≤ 7,5 
Tabel 9: Normering Eurofittest shuttleruntest jongens 

 

De meisjes uit zowel het eerste leerjaar (leeftijd 13), tweede leerjaar (leeftijd 14) en het 

vierde leerjaar (leeftijd 16) scoren een onder gemiddeld, en dus onvoldoende, wanneer zij 

trap 5,0 of lager behalen. De meisjes uit het derde leerjaar (leeftijd 15) krijgen een 

onvoldoende als zij trap 4,5 of lager behalen. 

De jongens uit het eerste leerjaar (leeftijd 13) scoren een onvoldoende wanneer zij trap 

6,5 of lager behalen. De jongens uit het tweede leerjaar (leeftijd 14) scoren een 

onvoldoende wanneer zij trap 7,0 of lager behalen, voor de jongens uit het derde leerjaar 

(leeftijd 15) is dit verhoogd naar trap 7,5 en de jongens uit het vierde leerjaar (leeftijd 

16) krijgen een onvoldoende wanneer zij trap 8,0 behalen. Waar de jongens ieder jaar 

een halve trap hoger moeten behalen, geldt dit niet voor de meisjes.  

 

Resultaten 

Allereerst worden de resultaten van de shuttleruntests die zijn afgenomen in december 

2011 gepresenteerd. Deze resultaten worden omgezet in voldoendes en in onvoldoendes 

volgens de normering die het Marcanti College hanteert en de normering die in de 

landelijke Eurofittest wordt gebruikt. Vervolgens gebeurt hetzelfde met de resultaten van 

de shuttleruntest die in januari 2013 zijn behaald. In de analyse worden de resultaten 

met elkaar vergeleken. 

 

Shuttleruntest 2011  

In december 2011 is de shuttleruntest afgenomen bij 290 leerlingen uit 17 verschillende 

klassen. Hiervan zaten 111 leerlingen in de tweede klas, 95 leerlingen in de derde klas en 

84 leerlingen in de vierde klas.  
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Normering Marcanti College 

Wanneer de behaalde trappen worden omgezet naar cijfers volgens de normering die het 

Marcanti College gebruikt, scoren in totaal 78 leerlingen een onvoldoende. Dat is 27% van 

de leerlingen die in 2011 de shuttleruntest hebben gedaan.  

 

In totaal scoren 29 meisjes uit de tweede klas, dat is 58% van alle meisjes uit de tweede 

klas, een onvoldoende op de Shuttleruntest. 23 meisjes (54,7%) uit de derde klas 

behalen een onvoldoende en 16 meisjes (57%) meisjes uit de vierde klas scoren lager 

dan trap 6,5 en behalen daarmee een onvoldoende. De prestatie van de jongens is 

gemiddeld beter. In de tweede klas scoren zes jongens (15,3% van alle tweedejaars 

jongens) een onvoldoende, in de derde klas drie (5,7%) en in de vierde klas scoort één 

jongen (1,8%) onvoldoende.  

 

Van de meisjes scoort gemiddeld 57% een onvoldoende, van de jongens scoort 

gemiddeld 9% een onvoldoende. De meisjes scoren dus een stuk slechter dan de jongens.  

 

Normering Eurofittest 

Wanneer de behaalde trappen worden omgezet naar cijfers volgens de normering die bij 

de Eurofittest worden gebruikt, scoren 91 leerlingen een onvoldoende. Dat is 31% van de 

leerlingen die de shuttleruntest hebben gedaan.  

 

Van de meisjes uit de tweede klas scoort 56% (28 meisjes) een onvoldoende, van de 

meisjes uit de derde klas scoort 21% (11 meisjes) een onvoldoende en van de meisjes uit 

de vierde klas scoort 36% (10 meisjes) een onvoldoende. Van de jongens uit de tweede 

klas scoort 26% (19 jongens) een onvoldoende, van de jongens uit de derde klas scoort 

19% (8 jongens) een onvoldoende en van de jongens uit de vierde klas scoort 7% (4 

jongens) een onvoldoende.  

 

Van de meisjes scoort gemiddeld 38% een onvoldoende, van de jongens scoort 

gemiddeld 17% een onvoldoende. De meisjes scoren ook volgens deze normering slechter 

dan de jongens.  

 

Resultaten 2013  

In januari 2013 is de shuttlerun test afgenomen bij 381 leerlingen uit 24 klassen. Hiervan 

zaten 87 leerlingen in de eerste klas, 123 leerlingen in de tweede klas, 90 leerlingen in de 

derde klas en 81 leerlingen in de vierde klas. 

 

Normering Marcanti College 

Wanneer de behaalde trappen worden omgezet naar cijfers volgens de normering die het 

Marcanti College gebruikt, scoren 137 van de 381 leerlingen een onvoldoende. Dat is 

36%. 

 

Van de meisjes uit de eerste klas, scoort 39% (dat zijn 19 meisjes uit de eerste klas) een 

onvoldoende. 45% (29 leerlingen) van de meisjes die in de tweede klas zitten en 68% 

(25 leerlingen) van de meisjes die in de derde klas zitten, scoort een onvoldoende. 78% 

(31 leerlingen) van de meisjes uit de vierde klas scoort een onvoldoende. Van de jongens 

uit de eerste klas, scoren er 12 (dat is 32%) een onvoldoende. 17% van de jongens (dit 

zijn 10 jongens) die in de tweede klas zitten scoren een onvoldoende. Uit de derde klas 
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scoren in totaal 5 jongens (9%) een onvoldoende en van de jongens in de vierde klas 

scoort 15% (6 jongens) een onvoldoende. 

 

Van de meisjes scoort gemiddeld 58% een onvoldoende, van de jongens scoort 

gemiddeld 18% een onvoldoende. De meisjes scoren een stuk slechter dan de jongens. 

 

Normering Eurofittest 

Wanneer de behaalde trappen worden omgezet naar cijfers volgens de normering die bij 

de Eurofittest worden gebruikt, scoren 102 leerlingen een onvoldoende. Dat is 27% van 

de leerlingen die de shuttleruntest hebben gedaan.  

 

Van de meisjes uit de eerste klas zouden er 19, dat is 39%, een onvoldoende scoren. Uit 

de tweede klas zouden 21 meisjes, dat is 32% een onvoldoende scoren. 27% van de 

meisjes uit de derde klas (tien meisjes) zou een onvoldoende scoren en 43% van de 

meisjes (17 meisjes) uit de vierde klas zou een onvoldoende scoren. Volgens de 

normeringen van de Eurofittest, zou 34% van de jongens (13 jongens) in het eerste jaar 

een onvoldoende scoren. 16% van de jongens uit de tweede klas (9 jongens) en 11% van 

de jongens uit de derde klas (6 jongens) en 17% van de jongens uit de vierde klas (7 

jongens) zou een onvoldoende scoren.  

 

Van de meisjes scoort gemiddeld 35% een onvoldoende, van de jongens scoort 

gemiddeld 20% een onvoldoende. De meisjes scoren ook nu slechter dan de jongens. 

 

Data-analyse 

In deze paragraaf worden de gemiddelde scores van de meisjes en vervolgens de jongens 

en de meisjes in 2011 en 2013 middels de twee verschillende normeringen met elkaar 

vergeleken en geanalyseerd.  

 

In grafiek 1 wordt het percentage onvoldoendes van de meisjes, volgens de normering 

van het Marcanti College, voor zowel 2011 als 2013 weergegeven.  

 

 
Grafiek 1: Percentage onvoldoendes meisjes in 2011 en 2013 volgens normering Marcanti 
College 
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Af te lezen is dat het percentage onvoldoendes dat door de meisjes werd behaald, in 2013 

in de laatste twee leerjaren sterk is gestegen ten opzichte van 2011. Hoe het komt dat de 

meisjes uit de hogere leerjaren in 2013 slechter scoren, is niet onderzocht. Wel zijn er 

mogelijke verklaringen te bedenken. Allereerst zijn de meeste overige interventies gericht 

op de onderbouw. Daarnaast kan het zijn dat de oudere meisjes een drempel voelen om 

zich tijdens een gemengde gymles fysiek in te spannen en daardoor sneller stoppen met 

de test. Tenslotte zou het kunnen dat de meisjes uit de hogere klassen niet gewend zijn 

aan deze test, omdat het Marcanti College deze sinds twee jaar inzet. Dit zou volgens de 

docenten LO ook voor weerstand kunnen zorgen.  

 

In grafiek 2 wordt het percentage onvoldoendes behaald door de meisjes, ditmaal volgens 

de normering van de Eurofittest, voor zowel 2011 als 2013 weergegeven.  

 

 
Grafiek 2: Percentage onvoldoendes meisjes in 2011 en 2013 volgens normering  
Eurofittest  

 

Uit grafiek 2 blijkt dat ook volgens de normering van de Eurofittest, het percentage 

onvoldoendes dat door de meisjes werd behaald in 2013 in de laatste twee leerjaren is 

gestegen ten opzichte van 2011. Het percentage onvoldoendes dat volgens de normering 

van de Eurofittest is behaald, ligt weliswaar lager dan het percentage van de normering 

van het Marcanti College, maar blijft erg hoog. 

 

Hoewel er in 2013 door het Marcanti College juist meer dan in 2011 is ingezet op het 

verbeteren van een gezonde leefstijl, waaronder een goede conditie, van leerlingen, 

scoren de meisjes in dit jaar, behalve in het tweede leerjaar, slechter dan twee jaar 

eerder. Het kan zijn dat het uithoudingsvermogen van de meisjes in de derde en vierde 

klas achteruit is gegaan, maar het kan ook zijn dat de meisjes minder hun best hebben 

gedaan omdat ze het wellicht niet prettig vinden om zich, in het bijzijn van jongens, 

lichamelijk in te spannen tijdens een dergelijke test. Dit zou het Marcanti College verder 

kunnen onderzoeken, door zich specifiek op de wensen en belemmeringen van deze 

meisjes te richten. Daarnaast zijn de meeste interventies gericht op de onderbouw, en 

niet op de bovenbouw. Als de interventies effect hebben, is dat dan ook op de 
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onderbouwleerlingen. Tenslotte is gebleken dat de normering van de Eurofittest veel 

voordeliger voor de meisjes is dan de normering die door het Marcanti College is gebruikt, 

al haalt dan nog steeds een groot percentage meisjes een onvoldoende. Het lijkt erop dat 

veel meisjes volgens de normering van het Marcanti College nét geen voldoende halen, 

en volgens de normering van de Eurofittest juist wel. Het kan zijn dat de normering die 

het Marcanti College hanteert, voor deze groep meisjes net te streng is. Door dit 

systematisch te blijven bijhouden en analyseren, kan hier meer inzicht in worden 

verkregen. 

 

Het percentage onvoldoendes dat door de jongens volgens de normering van het Marcanti 

College in beide jaren werd behaald, wordt weergegeven in grafiek 3. 

 

 
Grafiek 3: Percentage onvoldoendes jongens in 2011 en 2013 volgens normering  
Marcanti College 
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2011. Voor het Marcanti College kan het interessant zijn om meer onderzoek te verrichten 

naar de oorzaken van het groter aantal onvoldoendes in 2013. Hoe is dit te rijmen met de 

steeds grotere aandacht voor vitaliteit? Hoe kan deze beweging weer worden 
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Het percentage onvoldoendes dat door de jongens volgens de normering van het 

Eurofittest in beide jaren werd behaald, wordt weergegeven in grafiek 4. 

 

 
Grafiek 4: percentage onvoldoendes jongens in 2011 en 2013 volgens normering 
Eurofittest  
 

In grafiek 4 is te zien dat ook volgens de normering van de Eurofittest, zowel 2011 als 

2013 het percentage onvoldoendes daalt, al stijgt ook nu het aantal onvoldoendes in 

2013 in leerjaar 4 ten opzichte van leerjaar 3.  

 

Volgens de normering die het Marcanti College hanteert, scoren de jongens in 2013 

slechter dan in 2011. Volgens de normering van de Eurofittest, is dit juist andersom. 

Blijkbaar scoren veel jongens ook op de grens van een (on)voldoende, en pakt die grens 

bij de ene normering voordeliger uit dan bij de andere normering. 

 

Om de beide normeringen met elkaar te kunnen vergelijken, worden per geslacht en per 

meetjaar de resultaten volgens beide normeringen met elkaar vergeleken. In grafiek 5 

worden de resultaten van de meisjes in 2011 volgens beide normeringen met elkaar 

vergeleken. 
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Grafiek 5: Percentage onvoldoendes meisjes 2011 volgens beide normeringen  

 

In 2011 is het percentage onvoldoendes dat door de meisjes werd behaald, volgens de 

normering van het Marcanti College een stuk hoger dan volgens de normering van de 

Eurofittest. Dit komt doordat de normering van het Marcanti College ieder jaar een halve 

trap hoger wordt voor de meisjes. De normering van de Eurofittest blijft stabiel, met zelfs 

een halve trap lager voor het derde leerjaar. Dit is gunstiger voor het aantal voldoendes, 

dat hierdoor met name in leerjaar drie en vier sterkt toeneemt. Wel blijft het aantal 

onvoldoendes nog steeds hoog.  

 

In grafiek 6 worden de resultaten van de meisjes in 2013 volgens beide normeringen met 

elkaar vergeleken.  

 

 
Grafiek 6: Percentage onvoldoendes meisjes 2013 volgens beide normeringen  
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Waar het percentage onvoldoendes in leerjaar 1 volgens beide normeringen gelijk is 

(39%), loopt het percentage al snel ver uiteen. Volgens de normering van het Marcanti 

College stijgt het percentage onvoldoendes snel (van 39% in de eerste klas naar 78% in 

de vierde klas). Volgens de normering van de Eurofittest daalt het aantal onvoldoendes 

van 39% (eerste leerjaar) naar 27% (derde leerjaar) om weer te stijgen tot 43% (vierde 

leerjaar). Het percentage onvoldoendes volgens de normering van de Eurofittest ligt lager 

dan er volgens de normering van het Marcanti College zijn behaald, maar is nog steeds 

hoog. De vraag rijst, hoe het Marcanti College deze groep meisjes, met name meisjes in 

de hogere klassen, kan helpen om fitter te worden en zich volledig in te zetten voor een 

dergelijke test. Hiervoor zal inzicht moeten worden verkregen in de motivatie en 

beweegredenen van deze groep. 

 

Zowel in 2011 als in 2013 is de normering van de Eurofittest voordeliger voor de meisjes. 

Dit komt doordat de normering van het Marcanti College ieder jaar een halve trap hoger 

wordt voor de meisjes. Deze verhoging lijkt voor een groter aantal percentage 

onvoldoendes te zorgen. De normering van de Eurofittest blijft stabiel, met zelfs een 

halve trap lager voor het derde leerjaar. Dit heeft een lager aantal onvoldoendes tot 

gevolg. Opvallend is dat het percentage onvoldoendes met name in het vierde leerjaar 

zeer hoog is. Het lijkt erop dat meisjes uit het vierde leerjaar of minder 

uithoudingsvermogen hebben, of zich minder hebben ingezet om zo goed mogelijk te 

scoren op deze test. 

 

In grafiek 7 worden de resultaten van de jongens in 2011 volgens beide normeringen met 

elkaar vergeleken. 

 

 
Grafiek 7: Percentage onvoldoendes jongens 2011 volgens beide normeringen 

 

In grafiek 7 is te zien dat de jongens in 2011 minder goed scoren wanneer de normering 

van de Eurofittest wordt gebruikt. Het aantal onvoldoendes neemt bij beide normeringen, 

naarmate de leerjaren hoger worden, af. Het uithoudingsvermogen van de jongens neemt 

dus toe naarmate ze ouder worden, waarbij de meeste voldoendes worden gescoord 

wanneer de normering van het Marcanti College wordt gebruikt.  
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In grafiek 8 worden de verschillende normeringen voor de jongens op de behaalde scores 

in 2013 toegepast. 

 

 
Grafiek 8: Percentage onvoldoendes jongens 2013 volgens beide normeringen 

 

In 2013 heeft het gebruik van verschillende normeringen voor de jongens niet veel 

invloed op het aantal onvoldoendes. Behalve in het tweede leerjaar, wordt er iets minder 

goed gescoord als de normering van de Eurofittest wordt toegepast. Het verschil is echter 

klein. Het lijkt erop dat maar weinig jongens ‘op het randje’ presteren, maar juist 

excelleren (dit doen opvallend veel jongens) of een zware onvoldoende scoren. Dan heeft 

het gebruik van de verschillende normeringen niet veel invloed.  

 

Conclusie 

Het gemiddeld aantal onvoldoendes is zowel in 2011 en in 2013 volgens beide 

normeringen erg hoog. Het gemiddelde uithoudingsvermogen van de leerlingen van het 

Marcanti College is (te) laag. Hierbij zijn enkele opmerkingen te plaatsen.  

 

Aantal leerlingen: In 2013 is de shuttlerun test afgenomen bij 405 leerlingen uit 24 

klassen. Dit is meer dan in 2011, toen de shuttlerun test werd afgenomen bij 290 

leerlingen uit 17 verschillende klassen. Het verschil is verklaarbaar doordat in december 

2011, de leerlingen van de eerste klas bezig waren met zwemlessen in plaats van 

reguliere gymlessen. Dit kan het beeld echter wel wat vertekend hebben. Daarom is het 

belangrijk om in de toekomst aandacht te blijven besteden aan het bijhouden en 

analyseren van dergelijke gegevens, zodat er een zo helder mogelijk beeld ontstaat van 

scores van de leerlingen. 

 

Gemiddelden alle leerlingen: In 2011 scoren volgens de normering van de Eurofittest 

meer leerlingen een onvoldoende dan volgens de normering die het Marcanti College 

gebruikt. Volgens die normering die het Marcanti College hanteert, scoort 27% van alle 

leerlingen een onvoldoende, volgens de normering van de Eurofittest scoort 31% van de 

leerlingen een onvoldoende. In 2013 gebeurt het tegenovergestelde. In dat jaar scoren 

volgens de normeringen van de Eurofittest juist minder leerlingen een onvoldoende dan 

volgens de normering die het Marcanti College gebruikt. Volgens die normering die het 
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Marcanti College hanteert, scoort 36% van alle leerlingen een onvoldoende, volgens de 

normering van de Eurofittest scoort 26,7% van de leerlingen een onvoldoende.  

 

Gemiddelden meisjes: Tussen 2011 en 2013 verslechtert de score van de meisjes uit de 

hogere klassen volgens de normering die het Marcanti College gebruikt. Dit komt doordat 

deze normering een halve trap hoger vraagt, om een voldoende te scoren. Dit is voor veel 

meisjes in 2011 en 2013 niet haalbaar gebleken. De score volgens de Eurofittest is beter, 

maar nog steeds niet goed. Voor het Marcanti College kan het waardevol zijn om meer 

inzicht te krijgen in de redenen waarom meisjes zo slecht scoren. Komt dit doordat hun 

uithoudingsvermogen niet goed is, of zitten er andere redenen achter? Door hier inzicht in 

te verkrijgen, kan hier zo adequaat mogelijk op gereageerd worden.  

 

Gemiddelden jongens: Tussen 2011 en 2013 verbetert de score van de jongens volgens 

de normering die het Marcanti College gebruikt. Wanneer de normering van de Eurofittest 

wordt gebruikt, scoren de jongens wat minder goed, maar het verschil is niet groot. 

4.2 Leefstijlinterventies 

In deze paragraaf wordt de tweede onderzoeksvraag beantwoord:  

 

‘Welke leefstijlinterventies in het primaire proces brengen processen bij leerlingen in gang 

en hoe werken deze door naar de beoogde effecten op leefstijl en leerrendement? Welk 

handelingsrepertoire van docenten wordt daarbij verwacht?’ 

 

De verschillende leefstijlinterventies die zijn gevolgd zijn het ontwikkelen van het 

Vakwerkplan Lichamelijke Opvoeding, het kantinebeleid, het programma DOiT en het 

programma Topscore. 

 

Aanpak 

De leefstijlinterventies zijn op verschillende manieren gevolgd. Er is gebruik gemaakt van 

semi gestructureerde interviews met docenten, observaties en gesprekken met betrokken 

externen.  

 

 Semi gestructureerde interviews: 

Om de interventies in beeld te brengen zijn semi gestructureerde interviews met 

docenten gehouden waarbij de onderwerpen vastlagen, maar de (volgorde van) vragen 

niet. Dit geeft de geïnterviewde de ruimte om zelf ook  wendingen aan het gesprek te 

geven. Om de ontwikkelingen rondom het vakwerkplan in beeld te brengen zijn met drie 

docenten LO over een periode van twee jaar diverse semi gestructureerde interviews 

afgenomen. Docenten zijn zowel individueel als in tweetallen geïnterviewd. Voor het 

kantinebeleid zijn de werkgroepleden en mentoren geïnterviewd. Voor de beschrijving van 

DOiT en Topscore zijn de mentoren en de verantwoordelijke coördinator geïnterviewd. 

 

 Observaties: 

Bij alle interventies zijn verschillende observaties uitgevoerd. Bij de totstandkoming van 

het vakwerkplan zijn vier observaties uitgevoerd tijdens sectie vergaderingen LO waarin 

het vakwerkplan een agendapunt was. Deze observaties vonden plaats in het schooljaar 
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2011 -2012. Geobserveerd werd hoe het vakwerkplan ter sprake kwam, wat 

discussiepunten waren en hoe betrokken docenten waren.  

Op de teamdag van18 januari 2013 is een bijeenkomst over het kantinebeleid 

bijgewoond. Het programma DOiT is geobserveerd tijdens de kickoffbijeenkomst op 29 

maart 2012. 

 

 Gesprekken met externen: 

Op regelmatige basis is er contact geweest met interne en externe betrokkenen van de 

interventies. Zo is er regelmatig met de GGD  contact geweest over DOiT, Topscore en 

het Kantinebeleid. 

 

Analyse 

Per interventie wordt  geanalyseerd in welke succesfactoren (zie hoofdstuk twee) 

aanwezig zijn  en wat het effect hiervan is op de ontwikkeling van de vitale school. 

4.2.1 Vakwerkplan 

Achtergrond 

De directeur van het Marcanti College heeft de sectie lichamelijke opvoeding (LO) 

opdracht gegeven om in het schooljaar 2011-2012 een nieuw vakwerkplan te 

ontwikkelen.  

 

In de literatuur wordt een vakwerkplan omschreven als een bundeling van afspraken 

binnen een sectie over het wat, hoe en waarom van het programma lichamelijke 

opvoeding (Stegeman en Faber, 1998). In het vakwerkplan wordt beschreven hoe de stap 

wordt gemaakt van de voorgeschreven kerndoelen of eindtermen naar een goed 

programma. Het proces van de ontwikkeling van het vakwerkplan heeft tot taak om de 

belangrijkste inhoudelijke punten langs te lopen en er een beslissing over te nemen 

(Stegeman en Faber, 1998). Stegeman en Faber benadrukken daarbij dat het proces van 

ontwikkeling minstens zo belangrijk als het uiteindelijke document. 

 

Vóór het schooljaar 2011-2012 werkte de sectie LO reeds met een vakwerkplan, maar dit 

was niet breed gedragen en het was daardoor niet ongewoon dat docenten er hun eigen 

invulling aan gaven. Ook werd er geen doorlopende leerlijn in beschreven. Hierdoor was 

het lastig om een goed beeld te krijgen van het niveau van leerlingen, om lessen van 

elkaar over te nemen (‘waar ben je mee bezig dan?’) en verliep de beoordeling van 

leerlingen op uiteenlopende manieren. Tenslotte hanteerden de docenten verschillende 

regels over bijvoorbeeld absentie en hoofddoekjes, zonder van elkaar te weten wie welke 

regels toepaste. Het nieuwe vakwerkplan zou breed gedragen moeten zijn en moeten 

zorgen voor structuur, hetzelfde aanbod voor alle leerlingen, dezelfde beoordeling voor 

alle leerlingen, een doorlopende leerlijn, transparante regelgeving waar iedereen achter 

staat en voor kennisuitwisseling en professionalisering van docenten. 

 

Wat is er gebeurd? 

De directeur heeft twee docenten gevraagd als trekkers op te treden bij het ontwikkelen 

van een nieuw vakwerkplan. Deze docenten zijn gestart met het creëren van draagvlak. 

Op dat moment zag namelijk niet iedereen de urgentie van een nieuw vakwerkplan. 

Sommige docenten vonden goed zoals het ging en vonden niet dat ze iets hoefden te 

veranderen. Door een inhoudsopgave te maken van een vakwerkplan en iedere docent 
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een onderdeel in te laten vullen, betrokken de twee ‘trekkers’ alle sectieleden bij de 

ontwikkeling van het vakwerkplan. De conceptversies werden rondgemaild, gezamenlijk 

bekeken en bediscussieerd. Ook de directeur heeft het vakwerkplan van feedback 

voorzien. Op basis van alle feedback is een definitieve versie gemaakt.  

In de eerste instantie werd het vakwerkplan voor de eerste twee leerjaren ontwikkeld, 

vervolgens werd het vakwerkplan uitgebreid voor het derde en vierde leerjaar. Het hele 

proces kostte volgens de docenten erg veel (vrije) tijd. Daarom is geprobeerd om voor 

het schooljaar 2012–2013 structureel tijd in te (laten) plannen voor het hele team om bij 

elkaar te komen en het vakwerkplan te evalueren. Hoe verloopt de uitvoering ervan, waar 

loopt men tegengaan? Door tijd te krijgen om van collega’s te leren (door bijvoorbeeld 

ook een keer een les van een andere collega bij te wonen) hoopten beide trekkers dat 

docenten zich constant blijven verbeteren/professionaliseren. Hierbij zou ondersteuning 

vanuit het management worden geboden, middels het bijwonen en begeleiden van 

sectievergaderingen. Dit is niet op deze manier gerealiseerd, omdat de persoon die dit op 

zich zou nemen, het Marcanti College is verlaten. Er is in het schooljaar 2012-2013 niet 

structureel tijd vrijgemaakt om het vakwerkplan met de gehele sectie te evalueren en 

docenten hebben geen lessen van elkaar bijgewoond. Niet alle docenten, zo bleek tijdens 

een cijfercheck, hebben hun lessen en puntentoekenning volgens de afspraken die in het 

vakwerkplan zijn beschreven, uitgevoerd. Een van de trekkers geeft aan dat er geen 

discussie op gang is gekomen over het al dan niet naleven van het vakwerkplan en de 

redenen om dit niet te doen. Oorzaken hiervan zijn niet duidelijk. Aspecten als tijdgebrek 

en verminderd urgentiebesef kunnen een rol hebben gespeeld. 

 

Analyse 

Uit bovenstaande beschrijving is op te maken dat bij het proces van het ontwikkelen in 

het schooljaar 2011-2012, volgende factoren een belangrijke rol speelden:  

 

 Voldoende draagvlak 

Er is heel duidelijk en met succes aandacht besteed aan het creëren van draagvlak voor 

een nieuw vakwerkplan binnen het gehele team.  

 

 Aanwezigheid aanjagers 

Twee docenten hebben het voortouw genomen bij het ontwikkelen van het vakwerkplan. 

 

 Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid 

De docenten hebben gezamenlijk het vakwerkplan geschreven en waren ieder 

verantwoordelijk voor een subthema.  

 

 Voldoende ondersteuning/begeleiding/sturing 

De directeur heeft meegelezen en feedback gegeven op het vakwerkplan.  

 

 Creativiteit 

Om alle wensen te realiseren in een breed gedragen vakwerkplan, is creatief omgegaan 

met tijd, middelen en inhoud.  
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 Communicatie naar alle betrokkenen 

De trekkers hebben per mail alle docenten LO en de directeur op de hoogte gehouden van 

de gezamenlijke vorderingen. Ook werd er tijdens sectievergaderingen en tijdens een 

studiedag aandacht besteed aan het vakwerkplan. Zo was voor iedereen helder wat de 

stand van zaken was. 

 

Een aantal van bovenstaande factoren was bij het implementeren van het vakwerkplan in 

het schooljaar 2012-2013 minder sterk aanwezig of afwezig: 

 

 Voldoende draagvlak 

Hoewel er in het schooljaar 2011-2012 veel aandacht is besteed aan het creëren van 

draagvlak, leek het urgentiebesef bij sommige docenten in het schooljaar 2012-2013 te 

zijn afgenomen. Niet iedereen vond het juist implementeren van het vakwerkplan even 

belangrijk, dit bleek bijvoorbeeld toen bij een tussentijdse cijfercheck naar voren kwam 

dat niet iedereen het vakwerkplan naleefde. 

 

 Voldoende ondersteuning/begeleiding/sturing 

De sectie zou ondersteuning krijgen vanuit het management middels het bijwonen van 

sectievergaderingen. Dit is, volgens de trekkers, niet structureel georganiseerd.  

 

 Structurele inbedding 

Op papier ligt er een vakwerkplan, maar in de praktijk moeten nog een aantal stappen 

worden gezet voordat van structurele inbedding gesproken kan worden. Het vakwerkplan 

zoals dat is toegepast in het schooljaar 2012-2013, moet worden geëvalueerd en 

eventueel worden aangepast. Deze nieuwe versie kan in het schooljaar 2013-2014 

worden gehandhaafd, waarna de cyclus van evaluatie en bijstelling weer gevolgd kan 

worden. Zo kan het vakwerkplan geborgd worden binnen de sectie LO. 

 

Wél aanwezig in het schooljaar 2012-2013, was de succesfactor ‘geduld’. Het kost tijd om 

een vakwerkplan te ontwikkelen, en de implementatie ervan is ook een proces gebleken 

dat tijd behoeft. Er zijn in de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 grote stappen gezet, 

en dit biedt een goede basis om in het schooljaar 2013-2014 verdere aandacht te 

besteden aan structurele inbedding van het vakwerkplan. 

 

Conclusie 

In het schooljaar 2011-2012 is het vakwerkplan door de sectie LO ontwikkeld. 

Succesfactoren hierbij waren draagvlak, de aanwezigheid van twee aanjagers, 

samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid, voldoende 

ondersteuning/begeleiding/sturing, het creatief omgaan met wensen en beperkingen en 

tenslotte een heldere en transparante communicatie naar alle betrokkenen. In het 

schooljaar 2012-2013 is het vakwerkplan geïmplementeerd. Het draagvlak bleek 

verminderd en de ondersteuning vanuit het management door middel van  het bijwonen 

van sectievergaderingen, is op die wijze niet gerealiseerd. Op basis van de ervaringen 

met het vakwerkplan in dit schooljaar, kan, als dat nodig blijkt na een evaluatie, een en 

ander worden bijgesteld. In het schooljaar 2013-2014 kan vervolgens worden ingezet op 

structurele inbedding. 
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4.2.2 Kantinebeleid 

Achtergrond 

In 2009 is in de tweede kamer de motie Vendrik aangenomen, waarin de ambitie is 

geformuleerd dat alle schoolkantines in 2015 gezond zijn. Een gezonde schoolkantine 

wordt daarbij gedefinieerd als een kantine die voor minimaal 75% bestaat uit 

basisproducten uit de Schijf van Vijf en maximaal 25% niet-basisvoedingsmiddelen (zoals 

snoep en snacks) (http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl/wat-waarom/wat-

is-een-gezonde-schoolkantine.aspx). 

 

Uit onderzoek blijkt dat een gezonde kantine effectief kan zijn. Whitaker et al. (1994) 

concluderen dat het promoten van gezond voedsel of het verlagen van de prijs van 

gezond voedsel ervoor zorgt dat meer leerlingen gezonde producten op school kopen.  

 

Het Marcanti College heeft zich in 2011 het doel gesteld om de schoolkantine gezonder te 

maken dooreen assortiment bestaande uit minimaal 75% basisvoedingsproducenten aan 

te bieden. Om dit doel te bereiken werd er een werkgroep aangesteld die als opdracht 

heeft gekregen om met hulp van de GGD het kantinebeleid te onderzoeken en aan te 

passen. De GGD biedt het programma ‘De gezonde kantine aan’, wat zich richt op het 

realiseren van gezond en veilig voedselaanbod in schoolkantines. De werkgroep bestaat 

uit verschillende docenten en werkt nauw samen met de leerlingenraad. 

 

Het Marcanti College heeft een schoolkantine die geopend is van 8.00 uur tot 14.30 uur. 

De kantine bestaat uit een aantal vitrines met snacks en broodjes, een koelkast met 

frisdrank en vier automaten met snoeprepen, blikjes drinken. Leerlingen halen verder 

eten bij winkels in de buurt, zoals de Albert Hein en de FEBO.  

 

Uit de eerste inventarisatie van het aanbod van de kantine in mei 2012, uitgevoerd door 

de GGD en de beheerder van de kantine, bleek dat er winst te behalen viel in het 

gezonder maken van het assortiment. In de inventarisatie werd, conform de richtlijnen 

van het Voedingscentrum een onderscheid gemaakt tussen basisproducten en extra’s. 

Basisproducten leveren voedingsstoffen die nodig zijn om gezond te blijven. Extra’s 

leveren geen belangrijke voedingsstoffen en vallen daarom in een andere categorie. 

Zowel de basisproducten als de extra’s kunnen worden ingedeeld in de categorieën 

Voorkeursproducten, Middenwegproducten en Uitzonderingsproducten. Producten voor 

ingedeeld op basis van voedingsstoffencriteria (vezels, verzadigde- en onverzadigde 

vetten, suikers ed.) en energiecriteria per 100 gram. In mei 2012 bestond het 

assortiment uit 35% basisvoedingsproducten en 65% niet-basisvoedingsproducten. Van 

de basisproducten was 24% gezond, 17% middenweg en 59% ongezond.  

 

Wat is er gebeurd? 

Bij de beschrijving van de resultaten wordt allereerst het proces en het functioneren van 

de werkgroep kantinebeleid beschreven. Vervolgens worden de effecten van de 

inspanningen van de werkgroep op de Vitale School beschreven. 
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 Aanpak en functioneren werkgroep 

In het voorjaar van 2012 is er allereerst een inventarisatie door de GGD uitgevoerd naar 

het aanbod van de schoolkantine. Uit de analyse van de producten bleek dat er slechts 

voor 35% gezonde basisvoedingsproducten te koop was. In mei en juni is de werkgroep 

tweemaal bijeengekomen om doelen vast te stellen en een plan van aanpak om het 

assortiment gezonder te maken. In september 2012 zijn er naar aanleiding van de 

inventarisatie en de reeds gemaakte plannen, een flink aantal wijzigingen doorgevoerd in 

het assortiment. Het aanbod in de drankenautomaten is veranderd en er zijn meer 

gezonde keuzemogelijkheden gekomen ten koste van de ongezonde opties.  

 

Vervolgens is het effect van deze maatregelen geëvalueerd. Het bleek dat leerlingen de 

gezonde producten op school amper kochten, maar in plaats daarvan hun ongezonde 

snacks buiten de school kochten. Daarom heeft de werkgroep haar blik verbreed. In het 

tweede deel van het jaar hebben zij zich niet alleen op het assortiment gericht, maar 

tevens op het creëren van betrokkenheid en draagvlak bij leerlingen en docenten, 

handhaving van beleid en het stellen van regels en het aantrekkelijk maken van de 

omgeving van de kantine. 

De werkgroep heeft in het afgelopen jaar daarnaast meer mensen betrokken bij de 

ontwikkelingen van het kantinebeleid. Zo kreeg het docenten de rol om het beleid te 

handhaven, activiteiten als proeverijen in de les te organiseren en de kantine te 

verbouwen tot een voor leerlingen prettige plek om te zijn. De leerlingen zelf werden 

betrokken doordat zij gevraagd werden mee te denken en mee te werken aan het 

assortiment, de regels, de omgeving van de kantine en de activiteiten in de klas. De 

andere docenten werden betrokken in brainstormsessies en op de hoogte gehouden van 

acties en ideeën in de weekmail. 

 

 Effecten van de inspanningen 

Na het aanpassen van het assortiment is het aanbod van de kantine gezonder geworden. 

In mei 2012 waren er 35% basisproducten, dit is verhoogd naar 48% basisproducten in 

april 2013. 

Er zijn verschillende maatregelen doorgevoerd in het aanbod, de presentatie en de prijs. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

• Wit brood is vervangen door bruin brood (bruin brood was voorheen niet verkrijgbaar) 

• Een groot deel van het snoepassortiment aan de balie is weggehaald en vervangen 

door gezondere alternatieven zoals sultana's ed.  

• Hartige snacks zijn uit het assortiment gehaald en vervangen door gezondere 

alternatieven als een broodje gebakken ei of nasi. 

• Het snoep in de automaten is iets duurder geworden. 

• De keuzemogelijkheid aan verschillende gezoete dranken aan de balie is kleiner 

geworden. 

 

Een gevolg van deze aanpassingen was echter niet dat leerlingen meer gezonde 

producten kochten. De verkoopcijfers liepen terug en leerlingen kochten ongezonde 

producten in winkels in de buurt. Deze zijn gemakkelijk in de buurt van de school te 

verkrijgen omdat zich op korte afstand van de school een snackbar en een supermarkt 

bevinden. Dit had negatieve financiële gevolgen voor de kantine. 

Deze negatieve effecten hebben gezorgd voor een verschuiving van de focus van de 

werkgroep. Zo werden er als reactie op de teruglopende verkoopcijfers maatregelen 
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toegevoegd die te maken hadden met handhaving van beleid en het stellen van regels, 

draagvlak en betrokkenheid van leerlingen en docenten, wensen van leerlingen t.o. het 

assortiment. 

 

De regel geldt dat producten van de snackbar en zakken chips de school niet in mogen. In 

de praktijk wordt dit beleid echter niet gehandhaafd door docenten en leerlingen. De 

werkgroep heeft gesproken over het uitbreiden van de regels, bijvoorbeeld met de regel 

dat leerlingen van lagere klassen het schoolplein niet mogen verlaten.  

Om leerlingen meer binnenshuis te houden, wil de werkgroep de kantineruimte 

verbouwen tot een ruimte waar leerlingen graag komen. Hiervoor heeft de werkgroep 

samen met een aantal leerlingen een plan gemaakt om een opdracht uit te schrijven voor 

leerlingen. Leerlingen moeten een ontwerp maken van hun ideale kantine. Ook krijgen 

leerlingen een rol bij de realisatie hiervan. 

De werkgroep wil verder inspelen op de betrokkenheid van de leerlingen door proeverijen 

te laten organiseren. Op deze manier wil de werkgroep de leerlingen kennis laten maken 

met verschillende producten en een stem geven of de producten in de kantine moeten 

komen. 

 

Analyse 

De werkgroep Kantinebeleid heeft de afgelopen twee jaar veel in gang gezet. Er zijn 

zowel ontwikkelingen zichtbaar op het draagvlak en de betrokkenheid van leerlingen en 

docenten als op de leefstijl van de leerlingen. Uit de resultaten is op te maken dat bij het 

proces van het ontwikkelen en het implementeren van het kantinebeleid, de volgende 

factoren een belangrijke rol speelden:  

 

 Draagvlak en betrokkenheid 

De werkgroep begon in 2012 als een aparte groep, maar heeft al snel alle docenten en 

leerlingen betrokken bij de maatregelen. Toen bleek dat het aanpassen van het 

assortiment niet de gewenste gevolgen had, heeft werkgroep het hele team geraadpleegd 

en uitgenodigd om mee te denken hoe dit probleem kon worden opgelost. Ook werden 

leerlingen op verschillende manieren betrokken, zo kregen zij een stem in de beslissingen 

én werden zij medeverantwoordelijk gemaakt. Deze aanpak had als positief effect dat het 

thema breed gedragen werd in de school. Dit kwam bijvoorbeeld naar voren in de 

draagvlak meting, waarin 84% van de ondervraagden aangaf dat zij de aanpassingen in 

de kantine een positieve ontwikkeling vonden.  

 

 Gedeelde verantwoordelijkheid/doe het samen 

De aanpak van de werkgroep had tevens als voordeel dat de verantwoordelijkheid niet bij 

een klein groepje lag, maar dat iedere docent verantwoordelijk was voor het succes van 

het kantinebeleid. Iedere docent kreeg een rol in het handhaven van de regels en in het 

aanmoedigen van leerlingen om gezonde producten te kopen. Leerlingen zullen in het 

schooljaar 2014-2015 meer verantwoordelijkheid krijgen, bijvoorbeeld door tijdens een 

proeverij voor een bepaald product te stemmen dat in de kantine verkocht zal worden. De 

leerlingen van zullen de verantwoordelijkheid krijgen om de kantineruimte aantrekkelijker 

te maken. Door het verdelen van de verantwoordelijkheid, is de kans groter dat de 

inspanningen een langdurig effect zullen hebben. 
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Ondersteuning/begeleiding/sturing 

Dat de werkgroep goed functioneert, heeft waarschijnlijk ook te maken met de 

organisatie en aansturing vanuit de GGD. Zij sturen deze interventie planmatig aan. Zo is 

gestart met een inventarisatie en zijn evaluatiemomenten ingepland. Ook worden de 

maatregelen stap voor stap ingevoerd, pas wanneer er voldoende draagvlak voor is. De 

bijeenkomsten van de werkgroep zijn goed georganiseerd. De GGD zit de bijeenkomsten 

voor, de bijeenkomsten worden door de secretaresse ingepland en verschijnt er altijd een 

verslag. Deze sturing en heldere organisatie lijken belangrijk voor het voortbestaan van 

de werkgroep.  

 

 Creativiteit 

Door inspanningen van de werkgroep is de kantineruimte een gezondere omgeving 

geworden. De inspanningen zorgden echter voor een verplaatsing van het probleem; 

leerlingen kochten hun ongezonde snacks bij de Febo of de Albert Hein. De inspanningen 

hadden daardoor niet direct het effect op de leefstijl van de leerlingen waarop werd 

gehoopt. In plaats van op te geven, heeft de werkgroep creatieve ideeën bedacht om 

haar horizon te verbreden. . 

 

 Geduld 

De werkgroep was voortvarend van start gegaan, maar moest concluderen dat de 

doelstellingen niet gehaald werden omdat de verkoopcijfers van de kantine terugliepen en 

de leerlingen hun ongezonde voedsel buiten de deur haalden. De werkgroep hanteert 

vanaf dat moment een planning op langere termijn. Zij voeren stap voor stap wijzigingen 

in het assortiment. Ook met de implementatie van andere activiteiten heeft de werkgroep 

geduld. Zij proberen eerst draagvlak te creëren voordat zij de activiteit invoeren. Ook 

heeft de werkgroep nu de strategie om niet teveel activiteiten tegelijkertijd uit te voeren.  

 

 Meten is weten 

De GGD heeft bij de start van het kantinebeleid een inventarisatie gemaakt van het 

assortiment in de kantine. Er is in kaart gebracht hoeveel gezonde en hoeveel ongezonde 

producten er werden verkocht. Deze informatie vormde de input voor de werkgroep 

kantinebeleid. De werkgroep is dus gefundeerd aan de slag gegaan. Ook tijdens het 

proces zijn de verkoopcijfers goed in de gaten gehouden. Toen bleek dat de omzet 

daalde, kon direct worden ingegrepen. Het is aan te raden dat de werkgroep blijft meten 

wat de effecten zijn van hun inspanning. Ook kunnen metingen (enquêtes) gebruikt 

worden om leerlingen en docenten te betrekken bij het kantinebeleid. 

 

 Structureel inbedden 

De werkgroep kantinebeleid wil geen korte impuls geven aan het kantinebeleid, maar een 

gezondere kantine creëren op lange termijn. Dit doen zij enerzijds door de veranderingen 

in de kantine langzaam door te voeren. De werkgroep kiest ervoor om ongezonde 

producten een voor een te vervangen door gezonde producten. Met het stapsgewijs 

invoeren probeert de werkgroep te voorkomen dat de verkoopcijfers te veel 

achteruitlopen en leerlingen hun ongezonde producten buiten het Marcanti College kopen. 

Het gezonder maken van de kantine gebeurt zo eigenlijk ‘ongemerkt’.  
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Conclusie 

Door de inzet van de werkgroep, is de kantineomgeving gezonder geworden. Er worden 

meer gezonde producten aangeboden. De inspanning hebben aan het begin geleid tot een 

verplaatsing van het probleem. De verkoopcijfers van de kantine liepen terug en de 

leerlingen kochten vaker producten bij de Febo en de Albert Hein. Ook bleek dat niet alle 

docenten regels over voeding consequent handhaafden.  

 

Om leerlingen meer binnen school te houden en hen te verleiden gezonde producten te 

kopen, heeft de werkgroep acties uitgezet gericht op het bewustzijn van docenten en 

leerlingen, de betrokkenheid van leerlingen en handhaving van beleid. Of deze 

maatregelen effect hebben op de leefstijl, is nog niet duidelijk. Er is nog geen zicht of 

leerlingen nu daadwerkelijk meer gezonde producten kopen in de kantine in plaats van 

ongezonde producten in de Febo en Albert Hein. 

 

De inspanningen van de werkgroep hebben er toe geleid dat het kantinebeleid gedragen 

wordt door het team. Door docenten, leerlingen en de directie een rol en stem te geven in 

de maatregelen, wordt het kantinebeleid breed gedragen. Dit betekent bijvoorbeeld dat 

docenten nu ook de regels, zoals het verbod op energiedrink, beter handhaven.  

 

Naast de inzet op draagvlak en betrokkenheid, zijn de gedeelde verantwoordelijkheid en 

de duidelijke sturing en begeleiding succesfactoren van het kantinebeleid. Daarnaast is de 

werkgroep creatief en geduldig, ook wanneer de doelstellingen in eerste instantie niet 

worden bereikt. De werkgroep zet daarnaast in op structurele inbedding, zodat er gewerkt 

kan worden aan effecten op lange termijn.  

4.2.3 Topscore 

 

Achtergrond 

De gemeente Amsterdam focust op sport en richt zich daarbij vooral op de jeugd. In 2016 

wil de gemeente Amsterdam dat 80% van alle leerlingen wekelijks aan sport doet en 50% 

van de leerlingen in ieder stadsdeel lid is van een sportvereniging (Amsterdam sportplan 

2013-2016). Een van de programma’s die ingezet worden om deze doelstellingen te 

bereiken, is het programma Topscore. 

 

Met het programma Topscore, maakt de gemeente Amsterdam gratis sporten buiten 

schooltijd mogelijk. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen na schooltijd kennismaken 

met de sport van hun keuze. Topscore start met een promotiedag waarop leerlingen 

kennis kunnen maken met de verschillende sporten. Vervolgens kunnen leerlingen een 

trainingstraject aangaan van 7 tot 23 weken. Onder begeleiding van trainer kunnen 

leerlingen na schooltijd sporten. Het programma wordt afgesloten met de Topscore Finals, 

een sporttoernooi tussen verschillende deelnemers van Topscore. De gemeente heeft 

beweegcoördinatoren aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het programma van een 

stadsdeel (http://www.topscore.amsterdam.nl/) 

 

Het Marcanti College doet sinds het schooljaar 2011-2012 mee met het programma 

Topscore. In het schooljaar 2011-2012 heeft het Marcanti College deelname aan Topscore 

voor alle eerstejaarsleerlingen verplicht gesteld. In het schooljaar 2012-2013 is dit 

aangepast en konden leerlingen zich op vrijwillige basis aanmelden voor het programma. 
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In het schooljaar 2012-2013 hebben ongeveer 40 leerlingen deelgenomen aan Topscore. 

De sporten die werden beoefend, waren voetbal, kickboksen en streetdance. 

 

Wat is er gebeurd? 

Hieronder is beschreven wat het Marcanti College in het schooljaar 2011-2012 en het 

schooljaar 2012-2013 met het programma Topscore heeft gedaan. Vervolgens zullen de 

resultaten uit de interviews beschreven worden. 

 

Deelname aan Topscore was in het schooljaar 2011-2012 verplicht voor alle eerstejaars 

leerlingen. Alle leerlingen hebben in het voorjaar onder schooltijd twee uur meegedaan 

aan het programma Topscore. In het schooljaar 2012-2013 is voor een andere aanpak 

gekozen. Leerlingen konden zich in dat schooljaar zelf opgeven voor het programma. In 

het schooljaar 2012-2013 hebben vier groepen leerlingen (in totaal 40 leerlingen) 

meegedaan aan Topscore. Zij maakten kennis met de sporten voetbal, kickboksen en 

streetdance. Op het rooster kwam op deze manier twee uur vrij voor extra gym.  

Vanuit het Marcanti College is één docent LO verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

programma. Afgesproken is dat er altijd een docent LO aanwezig is tijdens de 

sportlessen. Dit bleek niet realiseerbaar aangezien de sportlessen samenvielen met de 

sectievergadering van de sectie LO. Bij de Topscore Finals, de eindwedstrijden, hadden 

vakdocenten de rol van toezichthouder. 

 

Uit de interviews met mentoren blijkt dat veel mentoren niet precies weten hoe Topscore 

is verlopen. Zij geven aan gehoord te hebben van Topscore, maar zijn niet actief 

betrokken bij het programma. Zij geven tevens aan dit jammer te vinden omdat zij 

leerlingen meer zouden kunnen aansporen deel te nemen aan Topscore. 

Een aantal mentoren geeft aan dat hij gehoord hebben dat er nog wat haken en ogen aan  

Topscore zitten. Zo was het programma in het verleden niet altijd goed georganiseerd en 

sloot het aanbod aan sporten niet helemaal aan bij de wensen van de leerlingen van het 

Marcanti College. 

 

De coördinator van Topscore van het Marcanti College geeft tevens aan dat het wel 

zoeken is om de juiste leerlingen te bereiken met Topscore. Toen het programma 

verplicht was, schoot het zijn doel voorbij. Veel leerlingen waren volgens  de docenten LO 

ongemotiveerd en de twee uur extra gym verdwenen in Topscore. Nu het programma op 

vrijwillige basis is, blijft de vraag of de goede leerlingen bereikt worden. Inactieve 

leerlingen geven zich volgens de coördinator niet snel op. De voetbalgroep van de 

jongens bestond voornamelijk uit goede voetballers. Het positieve effect hiervan is dat 

Topscore, met een fanatieke groep voetballers die bij de finals kans maakt, een ‘coolere’ 

uitstraling krijgt. Het nadeel is dat juist de inactieve leerlingen, voor wie het programma 

ook is bedoeld, buiten de boot vallen.  

 

Uit de evaluatie van Topscore, uitgevoerd door de GGD en de schoolcoördinator, komt 

naar voren dat de aanwezigheidsregel door veel leerlingen niet gevolgd werd. Het 

programma kon niet optimaal uitgevoerd worden, omdat lessen uitvielen en niet alle 

leerlingen aanwezig waren. Voor het volgende jaar is het Marcanti College van plan om 

een borg van leerlingen te vragen die zij alleen terugkrijgen als zij voldaan hebben aan de 

aanwezigheidsregel. Om te voorkomen dat er teveel lessen uitvallen door het rooster, wil 
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het Marcanti College aan het begin van het jaar een plan schrijven, waar het rooster in 

wordt op genomen. 

 

Analyse 

Uit resultaten is op te maken dat bij het proces van het uitvoeren en implementeren van 

Topscore, de volgende factoren een belangrijke rol speelden: 

 

 Aanwezigheid aanjager 

Binnen het Marcanti College is een docent LO aangewezen als coördinator van Topscore. 

Daarnaast heeft Topscore vanuit de gemeente een coördinator die afspraken maakt en als 

tussenpersoon fungeert tussen het Marcanti College en de sportcoördinatoren die in 

dienst zijn van SportService, waar Topscore word uitgevoerd.  

 

 Voldoende ondersteuning/begeleiding/sturing 

Het programma is opgezet door de gemeente Amsterdam. De coördinator vanuit de 

gemeente heeft per mail contact met de coördinator van het Marcanti College. Gedurende 

het jaar heeft de coördinator van de gemeente een verbindende rol tussen de 

schoolcoördinator en de sportcoördinatoren. Hij stuurt aan op afspraken en komt af en 

toe langs bij activiteiten. De schoolcoördinator organiseert de activiteiten op de school. 

 

De volgende factoren waren minder sterk of niet aanwezig: 

 

 Meten is weten 

Bij het programma Topscore worden de effecten nog niet systematisch in beeld gebracht. 

Het programma is opgezet om jongeren, die niet bij een sportvereniging zitten, 

enthousiast te maken voor sporten binnen een vereniging. Het doel van de gemeente 

Amsterdam is dat jongeren na Topscore doorstromen naar een vereniging. Het Marcanti 

College brengt nog niet kaart welke leerlingen doorstromen of hoe leerlingen Topscore 

ervaren. Ook zou systematisch in kaart gebracht kunnen worden welke leerlingen zich 

opgeven voor topscore. Zijn dit ook de inactieve leerlingen die de school eigenlijk wil 

bereiken? Deze gegevens kunnen input zijn voor de opzet van uitvoering van het 

programma. 

 

 Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid 

Op dit moment is de verantwoordelijkheid van Topscore belegd bij één coördinator binnen 

het Marcanti College. Er is dus nog niet sprake van gedeelde verantwoordelijkheid voor 

dit programma binnen de school. Bij de uitvoering en promotie van Topscore zou het 

echter wel goed zijn als meerdere docenten betrokken zijn. Zo kunnen mentoren 

leerlingen aanmoedigen deel te nemen of met leerlingen bespreken hoe het bij Topscore 

gaat. Daarnaast zijn er docenten nodig die aanmoedigen en surveilleren bij de finals. Dat 

is wellicht eenvoudiger te organiseren als docenten zich betrokken voelen. 

 

 Betrokkenheid medewerkers, leerlingen en ouders 

Op dit moment worden nog niet alle medewerkers en ouders betrokken bij Topscore. Om 

het programma Topscore, maar ook het vervolg doel (namelijk de stap naar een 

sportvereniging), beter vorm te geven, zouden ook ouders bij Topscore betrokken 

worden. 
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 Communicatie naar alle betrokkenen 

Uit de interviews met mentoren bleek dat veel mentoren niet goed weten wat de stand 

van zaken is rondom Topscore. Het is hen bijvoorbeeld onduidelijk wie er precies mee 

doen. Aan het eind van het jaar bleek dat er een succesvolle meisjesgroep was. Het zou 

effectief zijn om de organisatie goed op te hoogte te houden van ontwikkelingen, maar 

ook succes met elkaar te delen. 

 

 Structurele inbedding 

De aanpak van Topscore is veranderd van verplicht naar vrijwillig. Toen Topscore 

verplicht was, was het programma structureel ingebed in het curriculum.  Het verplicht 

stellen van het programma bleek echter niet de gewenste effecten te hebben. Daarom is 

besloten om deelname aan Topscore vrijwillig te maken. Op deze manier is het 

programman echter niet structureel ingebed. Het Marcanti College zou kunnen zoeken 

naar een tussenweg waardoor het programma de gewenste effecten heeft en tegelijkertijd 

structureel ingebed is in het curriculum.  

 

Conclusie 

Het programma Topscore is in het schooljaar 2011-2012 verplicht gesteld voor alle 

eerstejaars leerlingen. Hoewel het programma toen structureel ingebed was, bleek het 

niet de juiste effecten te hebben. Leerlingen waren ongemotiveerd en docenten LO 

ontevreden omdat de extra uren gym niet benut konden worden. 

 

In het schooljaar 2012- 2013 was deelname aan het programma vrijwillig. Er zijn vier 

klassen (40 leerlingen) actief aan de slag gegaan met Topscore, waaronder een 

succesvolle meisjes groep. Het programma is echter nog geïsoleerd. Slechts één 

coördinator binnen het Marcanti College is verantwoordelijk voor het programma. Er is 

weinig sprake van een integrale aanpak, waarbij ook anderen als mentoren en ouders 

betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van het programma.  

 

Factoren die een belangrijke rol speelden bij het uitvoeren en implementeren van 

Topscore waren een duidelijke aanjager, in de vorm van twee coördinatoren van het 

Marcanti College en van de gemeente Amsterdam, ondersteuning, sturing, begeleiding en 

geduld. Om het programma nog succesvoller te maken en beter in te bedden, zou ingezet 

kunnen worden op de vergroting van de betrokkenheid van docenten en leerlingen, het 

verbeteren van de communicatie over het verloop en successen van Topscore en het 

delen van de verantwoordelijkheden. Daarnaast zou nagedacht kunnen worden over 

aanknopingspunten voor structurele inbedding. Tot slot is het voor de effectiviteit van het 

programma goed om systematisch bij te houden welke leerlingen deelnemen, hoe zij het 

programma ervaren en welke leerlingen daadwerkelijk doorstromen naar een 

sportvereniging. 

4.2.4 DOiT 

 

Achtergrond 

In 2002/2003 is het programma Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) 

ontwikkeld. DOiT is een lespakket voor het voortgezet onderwijs gericht op voldoende 

lichaamsbeweging en gezonde voeding. Het doel van DOiT is preventie van overgewicht 

door leerlingen gezond en bewust te laten leven.  
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DOiT stimuleert leerlingen om: 

• meer te bewegen en te sporten; 

• minder tijd te besteden aan TV kijken en computeren; 

• minder gesuikerde (fris)drank te drinken; 

• minder ongezonde snacks en snoep te eten; 

• iedere dag te ontbijten. 

 

Het programma bestaat uit zestien lessen, verspreid over twee schooljaren: 

• twaalf theorielessen (tijdens mentoruren of biologie/verzorging); 

• vier bewegingslessen (tijdens lessen LO); 

• drie optionele verdiepingslessen. 

 

(http://www.DOiTproject.com) 

 

Uit onderzoek naar de effectiviteit van DOiT (Singh, Chin A Paw, Brug & van Mechelen, 

2009) blijkt dat jongeren die het lesprogramma hebben gevolgd minder dik zijn dan de 

leerlingen in de controlegroep en bovendien minder frisdrank drinken, minder ongezonde 

snacks eten en minder tijd aan tv kijken en computeren besteden. 

 

Wat is er gebeurd? 

In de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 is DOiT uitgevoerd bij het Marcanti College. 

De lessen zijn gegeven door mentoren. In het schooljaar 2011-2012 startte DOiT met een 

kick off voor alle mentoren van de eerste klassen. Tijdens deze kick off lichtte de 

begeleider van de GGD de opzet van het programma en de te gebruiken materialen toe. 

De docenten luisterden, maar  stelden weinig vragen. Vlak na de kick off bijeenkomst 

werd gestart met de uitvoering van DOiT. Dat schooljaar hebben negen klassen 

meegedaan. In het schooljaar 2012-2013 hebben de eerste én tweedeklassen meegedaan 

aan het programma. Dat jaar vond er voorafgaand de start van het programma, geen 

kick off bijeenkomst voor mentoren plaats.  

 

De resultaten van DOiT werden door leerlingen aan hun ouders getoond tijdens het 

jaarlijks georganiseerde ‘kijkje in de klas’. Tijdens deze middag kregen ouders de 

gelegenheid om naar presentaties en optredens van hun kind te komen kijken. Leerlingen 

lieten zien wat ze tijdens de DOiT lessen hadden gedaan, er was bijvoorbeeld een klas die 

gezonde snacks en smoothies maakte. Helaas kwamen er maar weinig ouders naartoe, 

ondanks brieven, flyers, voorlichting in de klas en een aangekondigde rommelmarkt.  

 

De inhoud van DOiT is de afgelopen twee jaar iets aangepast. Zo zijn de beweeglessen er 

dit jaar uitgehaald, om de LO docenten te ontlasten. Het komt ook voor dat docenten die 

zelf hart voor het thema sport en voeding hebben, het thema zelf uitbreiden.  

 

In het schooljaar 2013-2014 zal DOiT weer, bij zowel de eerste als de tweede klassen, 

worden uitgevoerd op het Marcanti College. De lessen hebben volgens de coördinator echt 

een vaste plek in het curriculum gekregen. 
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Analyse 

Uit bovenstaande beschrijving is op te maken dat bij het proces van het ontwikkelen en 

het implementeren van het vakwerkplan, de volgende factoren een belangrijke rol 

speelden:  

 

 Aanwezigheid aanjager 

Zowel vanuit de GGD als vanuit het Marcanti College was een contactpersoon voor DOiT 

benoemd. Mentoren konden voor vragen rondom het programma bij de contactpersoon 

van hun school terecht, deze kon zich indien nodig melden bij de contactpersoon van 

DOiT. 

 

 Ondersteuning/begeleiding/sturing 

In het schooljaar 2011-2012 is het project gestart met een kick off bijeenkomst die 

georganiseerd was door de GGD. Tijdens deze bijeenkomst werd het materiaal toegelicht 

en was er ruimte voor vragen. De bijeenkomst vormde een feestelijke start van het 

project. 

 

 Creatief 

De mentoren zijn creatief omgegaan met het materiaal en hebben dit naar eigen inzicht 

aangepast voor hun doelgroep. Het materiaal werd talig gevonden en niet altijd even 

geschikt voor de leerlingenpopulatie van het Marcanti College. Door hier creatief mee om 

te gaan, kon de lessenserie zo aansprekend mogelijk worden gegeven. 

 

 Betrokkenheid medewerkers/leerlingen/ouders 

Tijdens het ‘Kijkje in de klas!’ konden medewerkers, leerlingen en ouders kennis maken 

met de thema’s die bij DOiT aan bod waren gekomen en de producten die door leerlingen 

waren gemaakt bewonderen en proeven. Helaas waren er niet heel erg veel ouders 

aanwezig. Volgens de coördinator van DOiT is de betrokkenheid van ouders wel degelijk 

groot, maar gaat het dan vooral om betrokkenheid bij rapportcijfers. Contact met ouders 

over de leefstijl van hun kind, vindt met name plaats tijdens het intakegesprek. Dan 

komen zaken als op tijd naar bed gaan, sport en overgewicht aan bod. Wanneer er echt 

sprake is van problemen met bijvoorbeeld overgewicht, dan wordt er school een consult 

aangevraagd bij de schoolarts. Deze gaat vervolgens met de leerling en de ouders in 

gesprek over mogelijke en wenselijke hulp en begeleiding.  

 

 Structurele inbedding 

DOiT heeft een vaste plek in het curriculum voor de onderbouw gekregen. Waar in het 

eerste jaar alleen de eersteklassers meededen, hebben in het schooljaar 2012-2013 (en 

zullen in het schooljaar 2013-2014) zowel eerste- als tweedeklassers meedoen aan het 

programma. 

 

Onderstaande factoren waren in één of beide schooljaren minder sterk aanwezig: 

 

 Ondersteuning/begeleiding/sturing 

In tegenstelling tot het schooljaar 2011-2012 vond er in het schooljaar 2012-2013 geen 

kick off bijeenkomst niet plaats. Zowel door mentoren als door de coördinator van DOiT 

binnen de school, werd dit als jammer ervaren: ‘dat was prettig en eigenlijk moeten we 

ieder jaar een soort van update hebben, dan blijft het meer aanwezig en voor een steeds 



42 Eindverslag Marcanti College, versie 1.0 

wisselend mentorenbestand is het prettig om, voordat je aan het project begint, weer 

even alles door te nemen’. Het kan zijn dat er in het schooljaar 2012-2013 mentoren het 

programma voor het eerst hebben gegeven, en het jaar ervoor de kick off bijeenkomst 

niet hebben bijgewoond. Of dit invloed heeft gehad op de kwaliteit van de uitvoering en 

de resultaten van het lessen voor de leerlingen, is niet bekend. De coördinator uit de 

wens om ieder jaar een update te organiseren in de vorm van een bijeenkomst van 

maximaal 1,5 uur.  

 

 Draagvlak 

Het Marcanti College heeft ervoor gekozen om deze lessen door de mentoren uit te laten 

voeren, omdat de onderwerpen reeds aan de orde komen bij de vakken biologie en 

verzorging. Mentoren en ook de coördinator geven echter aan dat zij al erg druk zijn met 

extra taken en dat het geven van deze lessen als overbelastend wordt ervaren. Niet 

iedere mentor lijkt evenveel feeling te hebben met dit thema, en de vraag is dan ook of 

het het meest effectief is om deze docenten de DOiT lessen te laten geven. Wellicht dat 

deze lessen beter aansluiten bij de lesstof van biologie- of verzorgingsdocenten. Daarbij 

bleek tijdens de interviews met de mentoren, niet iedereen even positief over de inhoud 

van DOiT. Sommige docenten gaven aan het een erg talig programma te vinden en uitten 

hun twijfels over het effect van DOiT. Volgens onderzoek (Singh, Chin A Paw, Brug & van 

Mechelen, 2009) zorgt DOiT voor gedragsverandering, maar mentoren geven meerdere 

malen aan hier hun twijfels bij te hebben: ‘leerlingen zeiden ook: denkt u dat ik dit nou 

ga doen omdat dit in het boekje staat??’. 

 

 Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid 

Er was niet altijd sprake van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. De 

mentoren voerden het lesprogramma uit en waren hier verantwoordelijk voor. Van de 

acht lessen moesten er oorspronkelijk twee door de LO docenten worden gegeven, maar 

dit is niet gebeurd. LO docenten gaven in een interview aan dat zij van de mentoren een 

seintje zouden krijgen wanneer zij konden starten met hun lessen, maar dat zij niets van 

de mentoren hebben gehoord en de lessen dus niet hebben gegeven. In het schooljaar 

2013-2014 zou er meer aandacht kunnen worden besteed aan het verstevigen van de 

samenwerking tussen de mentoren en de LO docenten. 

 

Conclusie 

DOiT heeft een vaste plek in het curriculum voor de onderbouw gekregen. Er zijn zowel 

vanuit de GGD als vanuit het Marcanti College contactpersonen voor DOiT benoemd en de 

ondersteuning in de vorm van een kick off bijeenkomst in het schooljaar 2011-2012 

beviel goed.  Draagvlak voor het programma bleek niet bij iedere mentor in even grote 

mate aanwezig, dit zou verklaard kunnen worden door tijdsdruk en de inhoud van het 

programma, dat als talig en niet altijd aansluitend bij de leefwereld van de leerlingen van 

Marcanti College werd ervaren. Hier werd echter creatief mee omgegaan door de 

mentoren, zij pasten materialen aan en gaven indien nodig extra uitleg. Wel gaven 

docenten aan twijfels te hebben of het programma werkelijk zorgt voor 

gedragsverandering. Tijdens het ‘Kijkje in de klas!’ werd kennis gedeeld met 

medewerkers, leerlingen en ouders. Hoewel veel ouders wel degelijk betrokken zijn, 

waren er niet veel ouders aanwezig bij deze middag. 
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Het Marcanti College zou ieder jaar voor aanvang van de lessenserie een kick off 

bijeenkomst kunnen organiseren, zodat alle betrokken mentoren goed op de hoogte zijn 

van de inhoud en doelen van het programma. De samenwerking tussen mentoren en 

gymdocenten zou daarnaast verstevigd kunnen worden, zodat een goede afstemming 

tussen de lessen kan worden gerealiseerd.  

4.3 Draagvlak en betrokkenheid 

In deze paragraaf wordt de derde onderzoeksvraag beantwoord:  

 

Welke mate van draagvlak en betrokkenheid is er binnen het Marcanti College voor het 

concept ‘ de Vitale School’? 

 

Om de vraag te kunnen beantwoorden, is deze onderzoeksvraag opgesplitst in de 

volgende drie deelvragen: 

1 Waarom zijn draagvlak en betrokkenheid belangrijk bij schoolontwikkeling? 

2 In hoeverre ervaren docenten van het Marcanti College draagvlak en betrokkenheid 

voor het concept ‘de Vitale School’? 

3 Hoe kunnen het draagvlak en de betrokkenheid van docenten op het Marcanti College 

voor het concept ‘de Vitale School’ vergroot worden? 

 

Om een beeld te krijgen van het door docenten ervaren draagvlak en hun gevoel van 

betrokkenheid bij de Vitale School, zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Ten 

eerste is er een digitale vragenlijst samengesteld. In april 2013 hebben alle 76 docenten 

van het Marcanti College per mail een uitnodiging ontvangen om een digitale vragenlijst 

over draagvlak in te vullen. Het doel van deze vragenlijst was om op een efficiënte manier 

inzicht te krijgen in de mate waarin docenten van het Marcanti College zich betrokken 

voelen bij de ontwikkeling naar een Vitale School. De vragenlijst bestond uit 12 vragen, 

gemiddeld duurde het invullen van de vragenlijst 11 minuten. Na diverse herinneringen, 

zijn 59 docenten gestart met het invullen van de vragenlijst. 48 docenten (63,2%) 

hebben de gehele vragenlijst ingevuld.  

Naast de vragenlijst zijn tien mentoren uit de eerste en tweede klas in mei 2013 

geïnterviewd middels een semi gestructureerd interview. De docenten LO zijn gedurende 

de projectperiode verschillende keren bevraagd over hun betrokkenheid bij de 

verschillende interventies en hun mening over ontwikkelingen rondom vitaliteit. Tot slot 

zijn er observaties gedaan bij de verschillende bijeenkomsten, zoals studiedagen en 

sectievergaderingen. 

 

Waarom zijn draagvlak en betrokkenheid belangrijk bij schoolontwikkeling? 

In lijstjes met succesfactoren voor onderwijsinnovatie wordt vaak ‘draagvlak’ en 

‘betrokkenheid’ genoemd. Maar waarom is dat zo belangrijk bij een innovatie of een 

schoolontwikkeling? In deze paragraaf wordt deze vraag beantwoord. 

 

Draagvlak betekent letterlijk ‘ondersteunende groep’ (Van Dale, 2012). Om draagvlak te 

creëren, moet er ondersteuning of goedkeuring van betrokkenen worden geworven. In 

deze deelvraag staat centraal of er draagvlak is onder docenten voor het concept de 

‘Vitale School’, wat wil zeggen dat zij het idee en de aandacht voor het concept de Vitale 
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School ondersteunen. Betrokkenheid is een verwant begrip. Bij betrokkenheid gaat het 

echter niet alleen om ‘ondersteuning of ‘goedkeuring’, maar ook om een actieve bijdrage. 

Docenten die betrokken zijn bij de ‘Vitale School’, spelen een actieve rol bij de 

totstandkoming van de ‘Vitale School’.  

Volgens Walrecht (2006) is de aanwezigheid van betrokkenheid en draagvlak onmisbaar 

bij het invoeren van een innovatie: ‘het succes van een innovatie staat of valt met de 

betrokkenheid van de actoren die de innovatie invoeren’. Van den Berg en Vandenberghe 

(1995) brengen met het oog op onderwijsinnovatie het begrip betrokkenheid in verband 

met de persoonlijke interpretaties die actoren (in dit geval docenten) geven aan de aard, 

context en gevolgen van de innovatie. Een negatief oordeel van de betrokkenen over de 

praktische haalbaarheid, onzekerheid en weerstanden blijken de implementatie van 

vernieuwingen ongunstig te beïnvloeden (Geijsel et al 2001). Om die reden is het volgens 

Walrecht van belang aandacht te besteden aan het creëren van draagvlak en het 

stimuleren van betrokkenheid van de mensen die een innovatie moeten invoeren.  

Volgens Walrecht (2006) is een voorwaarde voor het creëren van draagvlak en 

betrokkenheid dat helder is wat er van de betrokkenen verwacht wordt en wat de 

gewenste opbrengsten zijn. Hierbij is communicatie over de inhoud en doelen van de 

innovatie en over taken en gewenste resultaten van grote betekenis (Pater, Roest, 

Dubbeldam & Verweijen, 2001). 

 

In hoeverre ervaren docenten van het Marcanti College  draagvlak en betrokkenheid  voor 

het concept ‘de Vitale School’? 

Hoe betrokken de docenten zijn bij het thema vitaliteit en welke mate van draagvlak er is 

voor het concept ‘de Vitale School’,  wordt beschreven aan de hand van vier subthema’s:  

1 Urgentiebeleving: vinden docenten het belangrijk dat er nu aandacht is voor het 

thema vitaliteit? 

2 Betrokkenheid: voelen docenten zich betrokken? 

3 Handelswijze: wat doen docenten zelf? Geven zij een het goede voorbeeld? 

4 Tevredenheid en verbeterpunten. 

 

 Urgentiebeleving 

Bijna alle docenten die de digitale vragenlijst hebben ingevuld, vinden het belangrijk dat 

leerlingen zich bewust zijn van het belang van beweging en gezonde voeding (96% 

helemaal mee eens, 4% een beetje mee eens). Uit de interviews met mentoren komt 

daarnaast naar voren dat de meeste mentoren de noodzaak zien om aandacht aan 

vitaliteit te besteden. Wel geven de mentoren aan dat er ook andere thema’s, zoals 

taalbeleid en de thuissituaties, ook prioriteit moeten krijgen.  

 

 Betrokkenheid 

Uit de digitale vragenlijst kwam naar voren dat meer dan de helft van de docenten (58%) 

zich betrokken voelt bij het thema ‘Vitale School’. 20% is het hier een beetje mee eens en 

14% staat neutraal tegenover het onderwerp. Mentoren geven in de interviews aan dat zij 

zich betrokken voelen en zich verantwoordelijk voelen om aandacht aan het thema 

vitaliteit te besteden en gezond eten en sporten bespreekbaar te maken met leerlingen. 

Docenten lichamelijke opvoeding geven echter aan dat zij de betrokkenheid van andere 

docenten bij sportevenementen soms beperkt vinden. Een sportevenement zou gedragen 

moeten worden door alle docenten. Aan het begin van het jaar was er bijvoorbeeld een 



 

Eindverslag Marcanti College, versie 1.0 45 

kick-off bijeenkomst met dans en andere sporten voor de school. Er kwamen weinig 

andere docenten dan docenten LO kijken of meedoen met de kick-off bijeenkomst.  

 

 Handelswijze 

In de digitale vragenlijst is ook gevraagd wat docenten zelf doen om de vitaliteit van de 

leerlingen te bevorderen. Meer dan de helft van de docenten geeft aan met leerlingen in 

gesprek te gaan over een gezonde leefstijl. In de digitale vragenlijst geeft 56% aan het 

helemaal eens te zijn met de stelling ‘ik praat met leerlingen over het belang van een 

actieve en gezonde leefstijl’. Dit gebeurt zowel klassikaal (60%) en/als individueel met 

leerlingen (62%). De helft van de docenten spreekt leerlingen aan op ongezond 

eetgedrag. 40% van de docenten informeert of leerlingen nog gesport hebben en 35% 

van de docenten geeft aan leerlingen te stimuleren om met de fiets naar school te komen. 

Ook de mentoren geven in de interviews aan dat zij leerlingen aanspreken wanneer zij 

ongezonde voeding zien eten. Daarnaast verbieden zij en ongezonde voeding in de klas 

en tijdens activiteiten. Andere mentoren vinden dat zij daarnaast een rol hebben in het 

stimuleren van leerlingen in hun sportgedrag en het signaleren van inactieve leerlingen 

en/of problemen met overgewicht.  

 

Het onderwerp vitaliteit is ook een gespreksonderwerp tussen docenten. Uit de vragenlijst 

bleek dat de meeste docenten op het Marcanti College regelmatig met elkaar praten over 

de leefstijl van leerlingen (28% helemaal mee eens, 34% een beetje mee eens). 

Terugkerende onderwerpen zijn: overgewicht, de gezonde kantine, het rookbeleid, 

gezonde voeding, (verschillende) sporten, met de fiets naar school komen, junk food, het 

goede voorbeeld geven, tips uitwisselen, de febo aan de overkant en het overslaan van 

ontbijt en tenslotte de extra druk die dit op een normale lestaak legt. 

 

In de gesprekken met mentoren is verder ingezoomd op hun handelswijze. De vraag 

daarbij was wat mentoren in de praktijk echt doen aan het thema vitaliteit. De mentoren 

geven hierbij aan dat zij gezond gedrag stimuleren, het onderwerp bespreekbaar maken 

in de klas en inactieve leerlingen signaleren en motiveren te gaan sporten of gezonder te 

eten. De manier waarop en de frequentie waarin mentoren dat doen, loopt uiteen. Een 

aantal docenten geeft aan er wekelijks mee bezig te zijn door bijvoorbeeld gezamenlijk te 

ontbijten in de klas of door het thema te integreren in hun vakles. Andere mentoren 

leggen uit dat zij er maar een paar keer per jaar aan toekomen om aan aandacht te 

besteden aan het thema vitaliteit.  

 

Ook de strategie die mentoren hanteren verschilt. Een aantal mentoren zegt zij een 

terughoudende strategie hebben en leerlingen niet teveel willen dwingen. Zij willen 

leerlingen niet teveel eisen opleggen wat betreft de leefstijl. Andere mentoren geven juist 

aan dat zij als mentor wel duidelijk moeten sturen omdat dat soms thuis niet gebeurt.  

 

Een andere aspect waar naar gevraagd is, is de mate waarin docenten vinden dat zij een 

voorbeeldfunctie hebben wat betreft gezond eten en bewegen. De helft van de docenten 

vindt dat zij wat betreft eten en beweging een voorbeeldfunctie vervult voor de 

leerlingen. 30% van de docenten is het hier een beetje mee eens, 4% is het hier 

helemaal mee oneens. Er bestaat echter veel discussie over de voorbeeldfunctie. Een deel 

van de bevraagde docenten vindt dat er duidelijk een grens is aan de mate waarin 

docenten een voorbeeld moeten geven. Zo vinden zij het te ver gaan, te veel bemoeienis, 
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als docenten ook op sportief vlak een voorbeeld moeten zijn. Andere discussiepunten zijn 

bijvoorbeeld het rook en drinkgedrag; in hoeverre mag je daar als school iets over 

zeggen? 

 

 Tevredenheid en verbeterpunten 

Aan de docenten is gevraagd wat zij goed vinden gaan en wat volgens hen in de toekomst 

beter kan. Op de eerste vraag antwoorden een groot aantal (84%) docenten dat zij de 

aanpassingen van het kantinebeleid een goede ontwikkeling vinden. Een kritisch geluid is 

echter wel dat de aanpak nog niet helemaal geslaagd is; veel leerlingen kopen ongezond 

voedsel buiten de deur of krijgen het van huis mee. Een meerderheid van de docenten 

zijn ook tevreden met de extra gymlessen, de uitbreiding van de sportactiviteiten, de 

watertank, het rookbeleid en de sportschoolabonnementen voor de docenten. Volgens een 

aantal docenten zijn leerlingen en medewerkers zich nu ook meer bewust van gezond 

eten en bewegen. Deze laatste stelling wordt door een ander deel van de docenten 

tegengesproken. Zij zien in het handelen van de leerlingen geen toegenomen bewustzijn 

terug. 

 

‘Leerlingen gaan beter op hun voeding letten. Ze zijn wat fitter in de les’  

Docent Marcanti College 

 

Docenten zien verschillende verbeterpunten. Dat zijn enerzijds praktische aspecten zoals 

een beweegcoach aanstellen, meer sportdagen ook voor de vierde klassen, het regelmatig 

bijvullen van de watertank en gratis fruit voor de leerlingen. Daarnaast benoemen de 

docenten een aantal punten die in het huidige beleid te weinig aandacht krijgen. Zo moet 

er volgens de docenten meer gedaan worden om ouders bij het thema vitaliteit te 

betrekken. Docenten van het Marcanti College zouden meer verantwoordelijkheid moeten 

nemen zodat niet alleen mentoren en docenten LO inspanningen leveren. Het kan volgens 

de docenten niet meer zo zijn dat een docent een leerling toestaat chips te eten.  

 

‘Gaan we goed, langzaam en vrijwillig of gaan we gedwongen en snel?’ 

Docent Marcanti College 

 

‘We doen veel op leerlingniveau, maar we hebben nog te weinig gedaan op docentniveau’ 

Docent LO Marcanti College. 
 

Waardoor kunnen het draagvlak en de betrokkenheid van docenten op het Marcanti 

College voor het concept ‘de Vitale School’ vergroot worden? 

Uit de resultaten blijkt dat er over het algemeen draagvlak is voor het concept ‘de Vitale 

School’. De meeste docenten geven  aan dat zij het belangrijk vinden dat leerlingen zich 

bewust zijn van een gezonde leefstijl en vinden het een goede ontwikkeling dat het 

Marcanti College hierop inzet. Een kanttekening hierbij is dat niet alle docenten de 

vragenlijst hebben ingevuld. Er is dus geen schoolbreed beeld.  

 

Hoewel uit de resultaten blijkt er over het algemeen draagvlak voor de ‘Vitale School’ is, 

blijkt ook dat niet iedere docent of mentor actief betrokken is bij de ontwikkelingen. Niet 

alle docenten hebben een rol in de activiteiten of voelen zich verantwoordelijk voor het 

thema. Een consequentie daarvan is dat een groot deel van de activiteiten bij de 

docenten LO en de actieve mentoren blijft liggen. De mentoren geven aan dat er teveel 
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activiteiten bij hen belegd zijn. Het is voor het Marcanti College een uitdaging om meer 

docenten ook een actieve rol te geven in de activiteiten van de Vitale School, bijvoorbeeld 

bij de uitvoering van het programma DOiT, de organisatie van een buitenschools 

evenement of het meedenken met het kantinebeleid.  

De meeste docenten voelen zich wél betrokken bij het kantinebeleid. Zij zien de 

veranderingen en zijn in het proces ook gevraagd mee te denken over het assortiment en 

het beleid. Bij sportprogramma’s zoals Topscore, bij sportevenementen of bij het 

programma DOiT voelen docenten zich minder betrokken. Gevolg hiervan is dat Topscore 

niet bij iedereen bekend is en DOiT niet optimaal uitgevoerd wordt. Door meer docenten 

te betrekken bij de uitvoering of de evaluatie van verschillende programma’s, kan de 

inbedding verstevigd worden.  

 

Een tweede aandachtspunt is het voorbeeldgedrag van docenten. Uit de resultaten blijkt 

dat er nog veel discussie is over de mate waarin de docent een voorbeeldrol heeft en zelf 

een gezonde leefstijl moet uitdragen. Niet iedere docent draagt sportiviteit uit of beweegt 

zelf voldoende. Ook is er wat weerstand om de docenten te verplichten deze voorbeeldrol 

te nemen. Dat deze discussie gaande is, is al een positief punt. De medewerkers van het 

Marcanti kunnen zo met elkaar in gesprek gaan wat verwacht wordt van docenten en 

waar zij de grens zien. Dat het Marcanti College wel vooruitgaat op dit punt, is 

bijvoorbeeld te zien bij het rookbeleid. Leerlingen uit de leerlingenraad hebben 

voorgesteld dat het een rookvrijezonde rondom de school moest komen. Ook docenten 

kunnen dus niet vlak voor de school roken. Het is nu de gewoonte dat docenten verderop 

gaan roken, zodat zij niet het verkeerde voorbeeld geven.  

 

Een derde aandachtpunt gaat over communicatie en terugkoppeling van resultaten. Om 

docenten te betrekken bij vitaliteit is het belangrijk dat zij inzien waarom ingezet moeten 

op vitaliteit, maar ook wat de effecten zijn van de verschillende programma’s. Volgens 

Walrecht (2006) is het, om draagvlak te vergroten, belangrijk dat docenten weten wat de 

doelstellingen en gewenste opbrengsten zijn. Op het Marcanti College zou het goed zijn 

om te blijven formuleren en communiceren wat de doelstellingen zijn en welke effecten 

de inspanningen hebben. Worden er daadwerkelijk meer gezonde producten in de kantine 

gekocht? Vinden leerlingen de sportactiviteiten leuk en wat doet DOiT met de leerlingen? 

Door dit systematisch bij te houden, te delen en ook de successen te vieren, is de kans 

groter dan ook andere docenten enthousiast worden en draagvlak daarmee vergroot 

wordt. 

 

Conclusie 

De afgelopen twee jaar is er draagvlak voor het concept ‘de Vitale School’ ontstaan. De 

meeste docenten zien de urgentie om aandacht te besteden aan vitaliteit. Minder 

docenten zijn echter ook actief betrokken bij het concept en doen zélf iets om de vitaliteit 

te bevorderen. Veel van de activiteiten blijven nog liggen bij de docenten LO of bij de 

mentoren. Een uitdaging voor het Marcanti College is om meer docenten 

verantwoordelijkheid voor deelprojecten te geven, zodat meer docenten zich betrokken 

voelen bij het thema. 
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5 Nabeschouwing 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek kort samengevat. Daarnaast 

geven we een reflectie op de kennis en inzichten die we als onderzoekers gedurende de 

afgelopen jaren hebben verkregen. Deze kennis en inzichten komen enerzijds voort uit de 

onderzoeksresultaten, zoals in dit rapport zijn beschreven en anderzijds uit de vele 

gesprekken die we de afgelopen twee jaar hebben gevoerd met docenten, mentoren en 

directie van de school. Reflecties zijn daarnaast ook gebaseerd op onze observaties die 

we hebben kunnen doen tijdens onze soms korte en soms langere aanwezigheid in de 

school. Op basis van deze reflecties geven we tenslotte een aantal aanbevelingen aan het 

Marcanti College om de ontwikkeling van de Vitale school in de nabije toekomst voort te 

zetten. 

 

Samenvatting resultaten 

Om de leefstijl van leerlingen van het Marcanti College in kaart te brengen en te 

vergelijken met landelijke gegevens, is in 2011 en in 2013 een digitale vragenlijst 

afgenomen en zijn in beide jaren de resultaten van een beweegtest geanalyseerd. 

Uit de digitale vragenlijst is gebleken dat wat betreft beweging, leerlingen in de periode 

2011-2013 vooruitgang hebben geboekt.  Zo geven leerlingen aan meer te sporten en 

sportactiviteiten op school meer te waarderen. In 2011 en 2013 zit een groot deel van de 

leerlingen dagelijks te lang achter de televisie en achter de computer. Veel leerlingen niet 

iedere schooldag ontbijten en eten  in het algemeen te weinig fruit. Dit zijn landelijke 

problemen, waarbij de leerlingen van het Marcanti College iets slechter scoren dan het 

landelijke en het Amsterdamse gemiddelde.  

Uit de beweegtest kwam naar voren dat men name meisjes uit de bovenbouw 

onvoldoende scoren op deze test. Jongens, en met name de jongens uit de hogere 

klassen, scoren daarentegen weer erg goed. Een flink aantal jongens excelleren zelfs. 

 

In samenspraak met het Marcanti College is de keuze gemaakt om vier interventies 

uitgebreid te onderzoeken en te beschrijven. De eerste twee interventies, het 

vakwerkplan en het kantinebeleid, hadden met elkaar overeen dat er een breed draagvlak 

was (voor wat betreft het vakwerkplan, met name in het eerste jaar), er werd 

samengewerkt en de verantwoordelijkheid werd gedeeld, en er was ondersteuning vanuit 

de school (directeur gaf feedback op vakwerkplan) of ggd (contactpersoon begeleidde 

werkgroep). Bij de andere twee interventies, Topscore en DOiT, waren bovengenoemde 

punten betrokkenheid veel minder sterk aanwezig. Hier zou het komend schooljaar verder 

op ingezet kunnen worden, zodat deze interventies grotere effecten tot stand hebben.  

 

De afgelopen twee jaar is er, mede door de uitgevoerde interventies, draagvlak voor het 

concept ‘de Vitale School’ ontstaan. De meeste docenten zien nu, in 2013, de urgentie om 

aandacht te besteden aan vitaliteit. Minder docenten zijn echter ook actief betrokken bij 

het concept en doen zélf iets om de vitaliteit te bevorderen. Veel van de activiteiten 

blijven nog liggen bij de docenten LO of bij de mentoren. Een uitdaging voor het Marcanti 

College is om meer docenten verantwoordelijkheden binnen deelprojecten te geven, zodat 

de hele school zich betrokken voelt bij dit thema. 
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Reflectie 

In deze reflectie wordt beschreven waar het Marcanti College in haar ontwikkeling naar 

een Vitale school staat. Of de aanpak van het Marcanti College effectief is, wordt 

beschreven aan de hand van  de door het RIVM beschreven uitgangspunten voor  een 

goede aanpak van gezondheidsbevordering op scholen: de aanpak moet integraal zijn, de 

aanpak moet structureel zijn, er moet aandacht besteed worden aan zowel het collectief 

als het individu en er moet een goede relatie met externe preventiepartners zijn. Het 

kenmerk ‘de school staat centraal’ is, gezien de aard van dit onderzoek, buiten de 

beschrijving gelaten.  

In de reflectie wordt vervolgens ingezoomd op de consequenties en mogelijkheden voor 

de toekomst. 

 

Uitgangspunt 1: Integrale aanpak 

De aanpak van het Marcanti College is te karakteriseren als integraal. Dit blijkt enerzijds 

uit de verschillende lagen van de organisatie, de directie, docenten, leerlingen, ouders e 

externen, die zich met de ‘Vitale school’bezig houden.  Daarnaast blijkt de integrale 

aanpak uit de wijze waarop het thema is ingebed in de verschillende onderdelen van de 

school; het beleid, de educatie, de omgeving en de signalering.  

 

Verschillende lagen in de organisatie 

Binnen het Marcanti College zijn verschillende lagen van de organisatie betrokken bij het 

thema ‘de Vitale School’. De directie steunt en stimuleert de activiteiten op het gebied 

van vitaliteit. De docenten LO hebben een grote rol in het uitdragen en stimuleren van 

vitaliteit. Niet alleen organiseren zij de reguliere LO lessen, maar zij hebben ook een rol in 

de organisatie van Topscore en het Kantinebeleid. De mentoren zijn betrokken bij onder 

andere de lessen DOiT. Ook de leerlingen zelf worden bij interventies betrokken. Hun 

ouders zijn uitgenodigd voor ouderavonden en het ‘kijkje in de klas’ waarin resultaten van 

de verschillende projecten rondom het thema Vitale School gepresenteerd werden. 

Tenslotte zijn ook externe partners, zoals de GGD, betrokken bij interventies.  

 

Uit de resultaten blijkt wel dat er meer ingezet kan worden op integraliteit als het gaat 

om meer verschillende mensen in de organisatie te betrekken. Dezelfde personen zijn nu 

voor meerdere activiteiten verantwoordelijk. Bij het programma Topscore bijvoorbeeld, 

ligt nog teveel werk bij één coördinator. Overige docenten, die een rol zouden kunnen 

hebben bij signalering en aanmoediging, worden nog niet voldoende betrokken. Ook bij 

DOiT ligt de meeste verantwoordelijkheid bij een kleine groep docenten. Er wordt nog niet 

samengewerkt, bijvoorbeeld in combinaties van docenten LO, docenten biologie of 

verzorging en mentoren. Bij het kantinebeleid zie je deze ontwikkeling wat meer, maar 

het blijft een uitdaging voor het Marcanti College om de verschillende lagen in de 

organisatie te betrekken én verantwoordelijkheid te geven.  

 

Daarnaast is het ook raadzaam om ouders meer te betrekken bij het thema vitaliteit. 

Leerlingen krijgen leefstijlgewoontes vaak ook mee vanuit thuis. Om echt effect te 

bereiken op de leefstijl van leerlingen zouden ook ouders bewust moeten zijn van gezond 

eten en bewegen voor hun kind. Het Marcanti College zet op dit moment in op de 

betrokkenheid van ouders door middel van ouderavonden en het ‘kijkje in de klas’. De 

meerderheid van de docenten geeft echter aan dat er nog onvoldoende ouders echt 

bereikt worden. 
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Aandachtsgebieden 

Het thema vitaliteit is ingebed in het schoolbeleid, de schoolomgeving, educatie en 

signalering. 

 

 Schoolbeleid 

De interventies en maatregelen vinden op verschillende niveaus in de organisatie plaats. 

Dit start met het schoolbeleid en de schoolplannen waarin duidelijk prioriteit voor de 

Vitale School is. Dit is ook te zien in publicaties en promotie naar buiten toe, waarin het 

Marcanti College zich duidelijk profileert als een Vitale school. Naast het beleid, heeft 

vitaliteit een plek in de regelgeving. Leerlingen mogen bijvoorbeeld niet met energiedrink 

en chips de school in. Een aandachtspunt hierbij is wel dat alle docenten de regelgeving 

ook moeten handhaven. Enerzijds door een goed voorbeeld te geven en anderzijds door 

leerlingen aan te spreken die zich niet aan de regels houden. Handhaving van de 

regelgeving wordt nog niet altijd consequent uitgevoerd.  

 

 Schoolomgeving 

Marcanti College heeft, op verzoek van de leerlingen uit de leerlingenraad, een 

rookvrijezone rondom de school ingesteld. Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande dat 

de Febo, een snackbar recht tegenover de school, moet verhuizen. Zolang de Febo echter 

open is, blijft de schoolomgeving rondom de school waar tevens een Albert Hein op 

loopafstand is, niet erg gezond. Aan de schoolomgeving binnen in de school wordt ook 

gewerkt, door het assortiment van de kantine aan te passen. 

 

 Schooleducatie 

Het project DOiT zet in op de kennis over  en het bewustzijn van leerlingen over een 

gezonde leefstijl. Ook de werkgroep van het kantinebeleid wil inzetten op educatie, door 

bijvoorbeeld leerlingen te laten meedenken over het assortiment van de kantine. In de 

lessen LO heeft vitaliteit vanzelfsprekend een rol, doordat ingespeeld wordt op de conditie 

en fitheid van de leerlingen. Meer expliciet organiseert de sectie LO de conditietest, de 

Shuttlerun, om leerlingen ook bewust te maken van hun conditie. Naast structurele 

educatie aandacht voor vitaliteit, worden er verschillende sportactiviteiten, zoals de 

Sloterplasrun, georganiseerd. 

 

Hoewel vitaliteit een rol heeft in de educatie, zijn er wel aanknopingspunten om dit 

aanbod te verstevigen. DOiT heeft nu bijvoorbeeld wel een vaste plek in het curriculum, 

maar wordt nog niet optimaal benut. Docenten geven aan dat het programma nog niet 

goed toegespitst is op de kenmerken van de leerlingen. Ook hebben de docenten zelf te 

weinig training en voorbeeld om het programma goed uit te voeren en ligt er teveel 

verantwoordelijkheid bij de mentoren. Het zou raadzaam zijn als deze aspecten opgepakt 

worden om nog steviger in te zetten op het bewustzijn van leerlingen over een gezonde 

leefstijl. 

 

 Signalering 

Ook op het gebied van signalering is aandacht voor vitaliteit. Twee docenten LO hebben 

een training gevolgd om inactieve leerlingen te stimuleren. Wel blijft signalering van een 

ongezonde leefstijl een aandachtspunt. Zo kunnen mentoren en andere docenten een 

grotere rol kunnen spelen in het signaleren en mobiliseren van inactieve leerlingen. 
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Uitgangspunt 2: Een structurele aanpak 

De aanpak van het Marcanti College is in grote mate ook structureel te noemen. In het 

schoolplan en het achterliggende meerjaren schoolbeleid bijvoorbeeld, heeft vitaliteit 

structureel een grote rol. Het wordt als speerpunt van het Marcanti College gezien. Naast 

het beleid krijgen de interventies ook een steeds structurelere plaats in de school. Zo is 

het programma DOiT opgenomen in het curriculum en heeft de  sectie LO een 

vakwerkplan geschreven om ook de lessen LO structureler aan te pakken.  

Een aandachtpunt is wel de gehele cyclus van borging. Er worden plannen gemaakt en 

uitgevoerd, maar nog onvoldoende geëvalueerd. Door middel van een evaluatie, waar ook 

naar de feiten en cijfers gekeken wordt, zou het Marcanti College kunnen bijstellen en de 

activiteiten structureler kunnen borgen. Een voorbeeld hiervan is het bijhouden van de 

leefstijl van leerlingen. De docenten LO houden de gegevens van de conditietest bij. Deze 

gegevens worden echter niet vergeleken of geanalyseerd. Wanneer van iedere leerling 

zowel de gegevens van de conditietest als het gewicht gedurende vier jaar bijgehouden 

zou worden, zou het Marcanti College meer inzicht verkrijgen in effecten van hun 

inspanningen. Zou kan het Marcanti College data verzamelen van ontwikkelingen; gaan 

leerlingen vooruit? wordt de populatie met de jaren gezonder? Ook kunnen zij zien welke 

doelgroepen wellicht extra aandacht behoeven, zoals de oudere meisjes waarvan in deze 

rapportage blijkt dat zij slecht scoren op de conditietest. Het ‘meten is weten’ principe zou 

daarnaast ook bij de andere interventies beter benut kunnen worden. Bijvoorbeeld bij 

Topscore; welke leerlingen stromen door naar sportverenigingen? Of bij het 

kantinebeleid; wat willen leerlingen graag eten en wat laat hun koopgedrag zien? 

 

Uitgangspunt 3: Aandacht voor zowel het collectief als het individu 

In de aanpak van het Marcanti College is zowel aandacht voor het collectief als voor de 

individu. Voor het collectief zet het Marcanti College educatieve programma’s in, zoals 

DOiT en Topscore. Ook wordt de schoolomgeving, binnen en buiten, aangepast voor de 

gehele school. Op individueel niveau is er aandacht voor inactieve leerlingen. Twee 

docenten LO hebben een training gevolgd om middels motiverende interviews inactieve 

leerlingen te stimuleren. Uit de resultaten blijkt wel dat het een uitdaging blijft voor het 

Marcanti College om de inactieve leerlingen te bereiken. Docenten geven aan dat er nog 

te weinig aandacht is voor het opsporen en aanmoedigen van inactieve leerlingen. Dat de 

leerlingen nog niet altijd bereikt worden, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat veel inactieve 

leerlingen niet meedoen met het Topscore programma. Het Marcanti College zou in de 

toekomst kunnen onderzoeken hoe zij inactieve leerlingen beter opsporen, bijvoorbeeld 

door de gymnastiek resultaten beter te monitoren. Daarnaast zou meer nagedacht 

kunnen worden over de interventies die ingezet kunnen worden om inactieve leerlingen te 

activeren, bijvoorbeeld in contact met de ouders. Ook de mentoren kunnen een rol spelen 

in de aanmoediging van inactieve leerlingen. 

Tussen een aanpak voor het collectief of de individu, zit nog een tussenvorm, namelijk 

interventies gericht op een bepaalde doelgroep. Uit de resultaten blijkt dat met name 

oudere meisjes slecht scoren op de conditietest. Docenten LO geven aan dat zij ook 

ervaren dat oudere meisjes ongemotiveerd zijn om te sporten. Het zou raadzaam zijn 

voor het Marcanti College om hun eigen sportaanbod goed onder de loop te nemen. Zijn 

er voldoende activiteiten ook gericht op meisjes? Zijn de sporten die bij Topscore worden 

aangeboden ook aantrekkelijk voor meisjes? 
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Uitgangspunt 4: Een goede relatie met externe preventiepartners. 

Het Marcanti College heeft een goede relatie met externe preventiepartners. Met name 

met de GGD bestaat er een intensieve samenwerking. De GGD geeft sturing aan de 

werkgroep kantinebeleid. Ook faciliteert de GGD DOiT en Topscore. Er is binnen dit 

onderzoek niet onderzocht welke relaties het Marcanti College met andere externe 

partners heeft. 

 

Concluderend kan worden gezegd dat het Marcanti College de afgelopen twee jaar veel 

ontwikkelingen in gang heeft gezet. De aandacht voor vitaliteit heeft zijn vruchten 

afgeworpen. Hoewel er nog geen hele grote verschillen zijn in de leefstijl van de 

leerlingen, zijn wel positieve ontwikkelingen zichtbaar. Leerlingen lijken meer te bewegen 

en bewustzijn van een gezonde leefstijl is vergroot. De schoolomgeving is gezonder 

geworden, er is draagvlak voor het thema en steeds meer docenten zijn actief betrokken 

bij het thema. 

 

Het is een uitdaging voor het Marcanti College om de inactieve leerlingen te blijven 

bereiken en het aanbod goed te laten aansluiten bij de populatie. Om de Vitale school 

verder vorm te geven, is het raadzaam als het Marcanti College vorderingen en 

leeftijdgegevens systematisch gaat bijhouden. Deze gegevens kunnen input zijn voor een 

effectieve aanpak. Tot slot is het belangrijk dat het Marcanti College blijft inzetten 

spreiding van verantwoordelijkheden onder docenten en betrokkenheid van leerlingen en 

ouders. 
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6 Bijlagen 

6.1 Digitale vragenlijst leefstijl 

Vraag 1:  Wat is je leerlingnummer? Dit nummer kun je vinden op je schoolpasje. 

Vraag 2:  Hoeveel dagen per week ga jij lopend of fietsend naar school? Denk hierbij  

   aan de afgelopen week. 

Vraag 3:  Hoeveel dagen per week sport jij bij een sportvereniging (zoals voetballen  

of zwemmen) of sportschool (zoals fitness, of vechtsport) of buiten op 

straat (zoals voetballen op straat of handlopen)? Denk hierbij aan de 

afgelopen week.  

Vraag 4:  Hoe lang per keer sport je dan meestal? 

Vraag 5:  Hoeveel dagen per week kijk jij tv/dvd? 

Vraag 6:  Hoe lang per dag kijk je meestal tv/dvd? Denk hierbij aan de afgelopen  

   week. 

Vraag 7:  Hoeveel dagen per week zit je achter de computer (Internet, Facebook,  

   Hyves, Nintendo, Playstation) (niet voor school). Denk hierbij aan de  

   afgelopen week. 

Vraag 8:  Hoe lang per dag zit je meestal achter de computer (Internet, Facebook,  

   Hyves, Nintendo, Playstation) (niet voor school). Denk hierbij aan de  

   afgelopen week. 

Vraag 9:  Ik vind de gymlessen op mijn school leuk. 

Vraag 10:  We doen tijdens de gymlessen nooit de sporten die ik leuk vind. 

Vraag 11:  Ik zou vaker gymles willen hebben. 

Vraag 12: Als mijn school extra sport- en beweegactiviteiten organiseert of zou  

   organiseren, doe ik mee. 

Vraag 13:  Extra sport- en beweegactiviteiten zouden vaker georganiseerd moeten  

   worden. 

Vraag 14:  Welke van de onderstaande sporten of beweegactiviteiten zou je vaker  

willen doen tijdens gymlessen of daarbuiten? Je mag maximaal drie  

sporten of beweegvormen aanvinken. 

Vraag 15: Welke hulp zou je van school willen bij het meer gaan sporten of  

   bewegen? 

Vraag 16:  Wat vind je belangrijk als het gaat om sport- en beweegactiviteiten? Je  

   mag maximaal twee antwoorden aanvinken. 

Vraag 17:  Ben je van plan het komende half jaar meer te gaan bewegen? 

Vraag 18:  Hoeveel dagen per week eet je een ontbijt? 

Vraag 19:  Hoeveel dagen per week eet je fruit? Bijvoorbeeld sinaasappels,  

   mandarijnen, bananen etc. 

Vraag 20:  Op de dagen dat je fruit eet, hoeveel porties eet je dan meestal per dag?  

   Voorbeelden van 1 portie fruit zijn: 1 appel, 1 banaan, 1 perzik, 1 kiwi, 2  

   mandarijnen, 2 pruimen, een handje met druiven, kersen of aardbeien. 

Vraag 21:  Hoeveel dagen per week eet je groente? 

Vraag 22:  Op de dagen dat je groente eet, hoeveel opscheplepels zijn dat dan  

   gewoonlijk? 

Vraag 23:   Hoe vaak heb jij de afgelopen maand stilgestaan bij het onderwerp  

   ‘gezonde voeding’? 
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6.2 Vragenlijst vervolg onderzoek leefstijl 

De vragenlijst is in samenspraak met de docenten LO opgesteld.  De vragen zijn een 

reactie op de tussenrapportage over de leefstijl van leerlingen. De docenten LO zagen op 

basis van de tussenmeting een aantal hiaten. De docenten LO hebben dit 

vervolgonderzoek zelf uitgevoerd. 

 

Vragenlijst leerlingen 

 

Klas: 

 

Leeftijd: 

 

M/V:  

 

Vraag 1a: Sport je wel eens buiten school? 
• Zo niet, wat zou jou kunnen motiveren om wel te sporten? 

• Zo ja, sport je bij een sportvereniging, op de sportschool of buiten op straat? 

 

Antwoord: 

 

 

 

 

 

 

Vraag 2:  

• Hoe ziet jouw ideale gymles eruit?  

• Wat zou je het liefste willen doen tijdens gym?  

• Wat vind je leuk en wat vind je minder leuk? 

 

Antwoord: 

 

 

 

 

 

 

Vraag 3: Ontbijt je iedere dag? 

• Zo ja: wat eet je als ontbijt? 

• Zo nee: hoe komt het dat je niet hebt ontbeten? Ontbijten je ouders wel?  

 

Antwoord: 
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6.3 Resultaten vervolgonderzoek leerlingen 

Leerling Sporten 

Sport je wel eens 
buiten school? 
Zo niet, wat zou jou 

kunnen motiveren 

om wel te sporten? 

Zo ja, sport je bij 

een sportvereniging, 

op de sportschool of 

buiten op straat? 

 

Gymlessen 

Hoe ziet jouw ideale 

gymles eruit?  

Wat zou je het liefste 

willen doen tijdens 

gym?  

Wat vind je leuk en 

wat vind je minder 

leuk? 

 

Ontbijt 

Ontbijt je iedere 

dag? 

Zo ja: wat eet je als 

ontbijt? 

Zo nee: hoe komt 

het dat je niet hebt 

ontbeten? Ontbijten 

je ouders wel?  

 

1S V1 Nee, ik vind sporten 

gewoon niet leuk. Er 

zijn veel activiteiten 

die ik niet leuk vind. 

Ideale les: de zaal in 3 

vakken verdelen. In 

elk vak staan 

verschillende sporten. 

Om de 15 

mindoordraaien. 

Niet altijd. Ik eet 

vaak brood met kaas 

en een kopje thee. Ik 

eet soms ook niet. Ik 

lust geen fruit 

behalve banaan en 

appel. 

1S V2 Ja, vroeger 

voetbalde ik heel 

veel op straat met 

mijn buurjongens. 

Motivatie: vaker 

voetballen op school. 

Ideale les 

verschillende overloop 

spellen, 

trefvalvormen, 

estafettevormen, zoals 

op de basisschool. 

Ja, altijd. Brood en 

thee. Ik heb 

glutenallergie. 

1S M1 Ja, tijdens de 

gymlessen. Ik zit 

niet meer op een 

vereniging, omdat ik 

veel huiswerk heb. 

Motivatie: vaker 

basketballen. 

Ideale les: alles is oké. Niet altijd. Soms 

niet, geen tijd. Ik 

moet vroeg de bus 

pakken. Ik neem 

soms een pakje 

drinken en koek 

mee. 

1S M2 Heel af en toe, 

sportlessen beginnen 

te vroeg. Ik heb 

moeite met opstaan. 

Ideale les: 

atletiekvormen zoals 

over een koord 

springen, 

hoogspringen. 

Ja, elke ochtend eet 

ik brood met thee en 

soms een gebakken 

ei. 

4U m1 Ja, buiten voetbal ik 

of joggen, dit doe ik 

in de lente, zomer en 

herfst. ’s Winters 

train ik thuis. 

Afwisselende les, 

turnen, voetbal, 

basketbal, fitness, 

conditietrainingen, 

rek- en 

strekoefeningen, 

hockeyen, boksen, 

skeeleren, fietsen (Tip 

van leerling: vertel 

nooit wat er op de 

Ja elke dag brood 

met beleg. 
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planning staat, 

leerlingen zullen met 

opzet hun kleren thuis 

laten). 

4U V1 Nee, betere 

activiteiten waar 

iedereen mee kan 

doen. Waar je niet 

achtergesteld wordt. 

Voetballen of 

basketballen met de 

hele klas is leuk. Ik 

vind touwen en 

klimmen niet echt 

leuk. 

Ja onderweg met 

fruit of bruin brood. 

4U V2 Nee weet ik niet 

(vraag ik mezelf ook 

wel eens af). 

Leuk als we niet 

samen met de hele 

klas hetzelfde doen 

Ik vind sporten niet 

leuk omdat ik een 

zwak en moe persoon 

ben. Ik vind dus niks 

leuks met LO. 

Ik ontbijt niet. Geen 

zin in eten en voel 

me misselijk. Mijn 

ouders ontbijten wel. 

4U M2 Ja, 1 a 2 x per week 

in sportschool. 

Meer activiteiten 

waarbij jongens en 

meisjes apart sporten. 

het niveauverschil is 

soms irritant groot. Ik 

wil vaker zwemmen of 

fitnessen. 

In de ochtend ja. (in 

het weekend 

samen). 

3T V1 Gestopt met 

fitnessen omdat er 

andere lessen 

kwamen als 

bodypump en steps. 

Minder leuk zijn: 

shuttlerun en 

oefeningen op de 

minitrampoline. 

Tosti en monamelk. 

3T V2 Motivatie: vaker 

basketbal, dansles, 

zumba. 

Minder leuk: 

Shuttlerun, 

ideaal: meer 

samenwerkingsvormen 

(mattenrace, 

touwtrekken, 

menselijke piramide). 

Nee, nooit. Ik eet 

pas om 11.00 uur. 

3T M1 Zit op voetbal (vaker 

voetbal en basketbal 

tijdens de 

gymlessen. 

Ideaal: basketbal 

(estafette) leuke 

sporten zijn de 

sporten waar ik goed 

in ben. 

Soms. Soms word ik 

misselijk en heb ik 

geen trek 

3T M2 De activiteiten zijn 

uitdagend genoeg. 

Buitenspelen is 

voldoende, ik hoef 

niet bij een club. 

Ideaal: basketbal, 

trefbal. 

Boterham met 

pindakaas, thee. 

1T M1 (13) Sport bij een Ik vind niets saai, Cornflakes Kellogg’s. 
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vereniging. meeste dingen 

gewoon leuk. 

1T M2 (12) Ja, ik sport buiten 

school. Kickboksen 

en voetbal. 

Voetbal leuk, 

basketbal niet. 

Ja hagelslag, 

danoontje, koffie. 

1T V1 Vereniging, topscore 

Voetbal,spelen op 

straat. 

Voetbal (ringzwaaien 

niet leuk) 

Soms als ik zin heb. 

1T V2 Topscore, voetbal. Trefbal, Rimboe. Chocomel of thee 

Weekend: thee, 

brood. 

4T M1 Sportschool. Ideaal: variant, 

turnen, voetbal minder 

leuk dan softbal. 

Brood en thee. 

4TM2 Sportschool en 

buiten. 

Gezellige leuke les, 

basketbal. 

2 botenhammen en 

thee. 

? Sportschool. Met meester igor 

Voetbal leuk 

Volleybal niet leuk 

Nee, geen tijd 

? Fitness, volleyballen, 

zwemmen. 

Trefbal en voetbal 

leuk. 

Pap met 

versgeperste 

sinaasappel. 

M16 Voetbal of fitness. Buitenhockey. Croissantje en thee. 

4S V Nee ik sport niet 

(soms joggen). 

Ideale les: Met meeste 

. 

Iedere dag fruit of 

een tosti. 

4S Fitness. Meer met muziek, 

dansen. 

Ja van alles. 

4DV Ik sport niet (niet 

iets waarbij ik me op 

mijn gemak voel). 

Dansles 

Ik haat rennen. 

Ik houd van 

zitspelletjes. 

Nee, onvoldoende 

tijd. 

4DV Nee. Iets leuks zoals 

voetbal. Geen 

volleybal. 

Af en toe. Brood met 

kaas en pindakaas 

4D Nee. Volleybal 

Badminton 

Iemand anders is m 

Kickboksen. 

Nee, ik ontbijt niet. 

Ik krijg het niet door 

mijn keel 

Mijn ouders ontbijten 

wel. 

4D V Ik ga beginnen. Geen gym. Nee, omdat ik geen 

tijd heb. 

Me ouders ontbijten 

wel. 

4K M Sportschool. Voetballen (volleybal 

niet leuk). 

Geen tijd (mijn 

ouders wel). 

4K V Sportschool. Basketbal 

Niet leuk: piepjestest 

voetbal. 

Broodje kaas of ei. 
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4K Voetbal buiten. Altijd iets 

verschillende sporten. 

Minder leuk: steeds 

voetbal. 

Broodje met van 

alles. 

4KV Fitness. Met veel matten, 

kussens en touwen dat 

je zelf mag kiezen van 

je wilt doen. 

Soms een broodje 

met jam of ik ontbijt 

pas in de pauze op 

school 10.10 uur. 

M Buiten (binnenkort 

sportschool). 

Voetbal 

Minder leuk: 

basketbal. 

Broodje met 

chocopasta. 

3C V Zwemmen. Sportief en leuk. Brood en thee. 

3CV Soms zwemmen of 

rennen. 

Fitness leuk me leuk. 

Voetbal vind ik niet 

leuk. 

Soms niet altijd. 

3CM buiten Voetbal 

(niet leuk: theorie). 

Boterham. 

M Op straat We voetballen bijna 

nooit, dat is jammer. 

Ik moet elke dag 

ontbijten. 

4CV Sportschool. Voetbal. Nee, geen trek in in 

de morgen. 

4C M Buiten. Leuke leraar 

Voetbal. 

Geen zin om te 

ontbijten. 

4C V Nee, ik wil wel op 

fitness maar ik kan 

het niet betalen. 

Daarom mag ik niet. 

Ideale les: fitnessen  

Minder leuk: piepjes 

test. 

Vers geperste 

sinaasappelsap. 

4AV Fitness zou leuk zijn. Bokspringen zou leuk 

zijn. 

Ja 2 boterhammen. 

Mijn moeder maakt 

het klaar 

4AV Sport fitness. Gym is leuk (Liever de 

lange mat). 

Soms ontbijt ik met 

Brinta Wake Up!. 

4AM Kickboksvereniging 

(niet vaak). 

Leuke les, serieus 

gymmen, niet of je 

aan het sporten bent. 

Leuke toernooitjes of 

iets met trampoline.  

1 a 2 sneetjes 

brood.Ik ontbijt elke 

dat want het is 

belangrijk. 

4AM Nee, ik loop veel. Lekker springen en 

voetbal. 

Warme thee met een 

boterham. 

4B M Ik sport op straat 

(voetbal). 

Voetbal en gooien met 

de bal (turnen niet 

leuk). 

Ja, melk en broodje 

pindakaas met 

chocola. 

4BM Ja voetbal. Meer voetbal (turnen 

niet leuk). 

Nee, ik heb geen 

trek. 

4BV Nee. Gymles volgens 

schema.voetbal. 

minder leuk: basketbal 

Ja en nee. Broodje 

en chocomelk. Niet 

elke dag omdat ik 

geen zin heb. 
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4BV Ja crosstrainer thuis. Badminton/voetbal. Nee, soms heb ik 

geen tijd 

2HV Nee. niks Ja 

2HM Zwemmen. Ik houd niet van gym. Soms een 

appel/broodje/thee. 

2HM Ik ga binnenkort op 

kickboksen. 

Voetbal, 

Badminton. 

Brood en melk. 

2HM Buiten op straat. Voetbal leuk (turnen 

minder). 

Ja broodje kaas. 
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