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VOORWOORD
Een ring met de woorden ‘I believe in you’.
Het enige dat ik nodig had om erin te willen vliegen, wat niet wil zeggen dat het altijd van
een leien dakje ging. Naast de periodes vol enthousiasme waarbij het schrijven zeer vlot
ging, waren er periodes waar het ongelooflijk moeilijk en traag ging. Door de steun, de hulp
en de feedback van een aantal personen, ben ik tot een zeer mooi resultaat gekomen waar
ik alleen maar trots op kan zijn. Dankzij de volgende personen kan ik mijn bachelorproef
aan u voorleggen en daarom wil ik hen bedanken.
Eerst en vooral wil ik mijn mentoren bedanken, de begeleidsters van VZW Jong JeugdPunt
Ledeberg namelijk Yoke, Songül, Marlies en Winny. Als een studente het moeilijk krijgt, is
het de bedoeling dat zij hulp gaat vragen aan haar mentoren en/of promotor. In dit geval
zijn mijn mentoren naar mij toegekomen met de vraag of ik hulp nodig had bij het
uitschrijven van het project. Zelfs na mijn stageperiode waren mijn mentoren nog steeds
bereid om mijn bachelorproef te overlopen. Het ging dan over de inhoud en de gebruikte
taal, waar ik het heel moeilijk mee had.
Daarnaast wil ik ook de kinderen en de ouders (de doelgroep) bedanken voor hun
medewerking en hun groots enthousiasme voor het thema. Zij speelden een belangrijk rol
in het maken van mijn bachelorproef.
Vervolgens wil ik mijn stagebegeleider en promotor, Bart D’Hauwe, bedanken. Doorheen
het hele proces heeft Bart mij tips en kritische bedenkingen meegegeven om zo mijn
bachelorproef sterker te maken. Zijn enthousiasme en vertrouwen in mijn project werkte
aanstekelijk. Samen met mijn mentoren gaf hij mij een boost om er verder aan te werken.
Vervolgens wil ik mijn vrienden en familie bedanken voor de steun die ze mij boden
doorheen deze periode. In bijzonder mijn vriend Guylian, Samah, Brenda en mijn vader
Marc voor de peptalks en het nalezen.
Dan blijft u, de lezer, over om te bedanken. Dit omdat u tijd wilde maken voor het lezen van
mijn bachelorproef.
Mijn bachelorproef was niet tot een goed einde gekomen indien ik deze mensen niet had.
Voor al deze mensen nogmaals bedankt voor alle hulp, steun en geloof in mij!
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INLEIDING
In het kader van mijn opleiding ‘Bachelor in de orthopedagogie’ liep ik stage bij VZW Jong,
kinderwerking ‘JeugdPunt Ledeberg’. VZW Jong organiseert dagelijks activiteiten voor
verschillende groepen kinderen en jongeren van diverse achtergronden. De doelgroepen
zijn kinderen en jongeren van nul tot en met vijfentwintig jaar met extra aandacht en
engagement voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie (VZW
Jong, 2017). De ouders/het netwerk worden in dit proces niet verwaarloosd.
De kinderwerking JeugdPunt Ledeberg voorziet de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•

op woensdag en zaterdag kinderwerking voor kinderen van zes tot en met twaalf
jaar,
maandelijks één ouder-kindmoment op vrijdagavond voor alle ouders en volwassen
familieleden om te spelen of ervaringen uit te wisselen over verschillende
onderwerpen,
de tienerwerking gaat door op vrijdagavond voor tieners van twaalf tot en met
vijftien jaar,
op donderdag is er ‘JeugdPunt studeert’ voor kinderen van zes (vanaf het eerste
leerjaar) tot en met veertien jaar,
tijdens schoolvakanties (met de kerstvakantie als uitzondering) dagelijks
speelpleinwerking voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar.

Tijdens de eerste stageperiode heb ik de doelgroep nauwgezet geobserveerd in functie
van mijn zoektocht naar een bachelorproef-onderwerp. Op basis van de dagelijkse
observaties merkte ik dat er kinderen zijn met overgewicht; die onevenwichtig en ongezond
eten; met een slecht uithoudingsvermogen; met overvolle boterhammendozen…
Enkele voorbeelden die mijn observaties en analyses versterkten:
* Vieruurtje: een grote zak chips, een hele pak Princekoeken1
* Middagmaal: pannenkoeken, zes grote sneden brood met drie grote speculaaskoeken
* Bewegen: met de auto naar de werking terwijl ze driehonderd meter verderop wonen
Met deze vaststellingen benaderde ik mijn mentoren om te horen hoe zij dit alles ervaren
en of de gezinnen eventueel vragende partij zouden zijn voor het thema ‘Bewegen en
gezonde voeding’. Mijn mentoren hadden dezelfde zaken (en meer) opgemerkt bij de
kinderen. Ze hadden eerder al een gepolst welke onderwerpen zij aangepakt wilden zien.
Daarbij kwamen ‘Beweging en gezonde voeding’ meerdere keren naar boven.
Deze observaties en het gekozen thema konden heel wat ideeën doen ontspringen. Het is
belangrijk alle acties af te stemmen op de doelgroep. Werken op het tempo van de
doelgroep is noodzakelijk voor het boeken van resultaten. Om die reden is mijn
bachelorproef geen ‘afgewerkt’ project, maar een ‘workflow’: een aanzet tot verdere actie
die aansluit bij reeds genomen actie en het thema als geheel. Op die manier kunnen mijn
mentoren in het volgende semester (vanaf januari 2018) verder bouwen op mijn verhaal.
Werken rond gezonde voeding is een proces dat stapsgewijs vordert. Het biedt mijn
mentoren een kans het thema op een duurzame manier door te trekken en ook andere
aspecten van een gezonde levensstijl te belichten, zoals sport.
De vraag aan de grondslag van mijn bachelorproef luidde: ‘Hoe kunnen begeleiders, in een
kinderwerking uit het jeugdwelzijnswerk, kinderen stimuleren tot een gezondere
levensstijl?’ Na bespreking met het team, over hoe we het thema zouden integreren binnen
de activiteiten, werd duidelijk dat we niet enkel met de kinderen aan de slag moesten. Om
het opzet van mijn bachelorproef kans op slagen te bieden zou het kind samen met

1

De voorbeelden vanuit de praktijk zullen steeds na een sterretje in het cursief staan. De echte
namen van de kinderen en/of ouders worden niet vermeld in mijn bachelorproef. De gebruikte
namen zijn steeds fictief om de privacy te waarborgen van kinderen en van de ouders.
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zijn/haar gehele context betrokken moeten worden bij het thema. De ouders waren een niet
te verwaarlozen factor. Meer hierover lees je in het vijfde hoofdstuk.
Na dit alles te hebben besproken, besloten we bij de kinderen intensief in te zetten op
‘beweging’ en bij de ouders het accent te leggen op ‘gezonde voeding’. Dit wil echter niet
zeggen dat gezonde voeding bij de kinderen werd verzuimd en vice versa. We opteerden
voor deze manier van werken zodat de verschillende activiteiten van zowel de kinderen als
de ouders beter op elkaar zouden afstemmen. Op die manier wordt er steeds verder
gebouwd op onze eerder aangelegde fundering.
Ondanks het leggen van specifieke accenten bij bepaalde actoren, gaan we met beide
aspecten aan de slag. De intensiteit varieert hierin echter, omdat beide hand in hand gaan
bij het opnemen van een gezonde levensstijl. Een gepast evenwicht tussen voldoende
beweging en gezonde voeding is daarbij essentieel.
Waarom is het nu zo belangrijk met gezinnen aan de slag te gaan rond ‘Bewegen en
gezonde voeding’? Enerzijds omdat het thema de verschillende levensdomeinen (zie
hoofdstuk twee) van een persoon positief kan beïnvloeden. Anderzijds gaat de vraag uit
van de ouders. Dat wil zeggen dat de ouders zelf een gezondere levensstijl willen
nastreven voor zowel zichzelf als voor hun kinderen. Dit thema wordt hoog in het vaandel
gedragen binnen VZW Jong. Er werd door de begeleiders meermaals gehamerd op het
belang van het werken rond dit thema. Het is belangrijk dat ouders de ondersteuning
krijgen die ze wensen en vereisen. Daarnaast moeten kinderen inzien dat beweging niet
enkel bestaat uit intensieve sport, maar ook uit speelse en leuke activiteiten.
Rond dit thema werken maakt ouders en hun kinderen ervan bewust, waardoor ze het ook
thuis kunnen integreren. Bewustmaking is dan ook een cruciale eerste stap richting het
doel van het project. Integratie in de thuiscontext is een langetermijndoel waar ik helaas
zelf geen zicht meer op zal hebben wanneer mijn stage op zijn einde loopt. De voortzetting
van het project hangt dan volledig af van de begeleidsters van de kinderwerking. Die
continuatie is essentieel voor de verwezenlijking van het einddoel. Hoe we naar deze
doelen toe hebben gewerkt, is te lezen in hoofdstukken vier en vijf. Hoe mijn stageplaats
zal trachten het einddoel te bereiken na mijn vertrek in de toekomst, is te lezen in
hoofdstuk zes.
Observatie en ondervraging wees uit dat de meeste kinderen die deelnemen aan de
werking doorheen de dag niet veel bewegen. Redenen hiervoor zijn andere bronnen van
entertainment, zoals gamen, televisiekijken, internetgebruik… Ook is het voor velen de
gewoonte met de auto te komen. Dat is ook weer minder beweging. Kinderen hebben nood
aan 60 minuten beweging per dag. Die beweging kan variëren van wandelen tot intensief
lopen. (Gezond Leven, 2017; de Vries, Slinger, Schokker, Graham, & Pierik, 2010; Trost &
Loprinzi, 2008).
We hebben ook observaties gedaan in verband met voeding. We merkten dat sommige
kinderen geen middagmaal nuttigden voor ze naar de kinderwerking kwamen. Dit heeft
logischerwijs een grote invloed op hun energieniveau en potentiele fysieke activiteit.
Andere kinderen aten dan weer zeer veel, vaak ongezonde voeding. Hierdoor voelden ze
zich niet goed en konden ze soms niet mee als er intensief gespeeld werd. Actieve
deelname aan de activiteit leed hieronder. Hoewel het algemene kennis is dat
voedingsconsumptie het lichaam van energie voorziet, ontgaat het veel kinderen en
volwassenen dat het dan gaat over gezonde en evenwichtige voeding. Zoals eerder
vermeld, krijg je niet de nodige energie door te veel/te weinig en/of ongezond te eten. Dat
is ook te lezen in de aangehaalde voorbeelden. De literatuur baseert zich vaak op de
actieve voedingsdriehoek om aan te tonen wat gezonde voeding inhoudt (Joossens,
Vervoort, Braet, Moens, & Elslander, 2016; Peters, 2016). Er verschenen bijvoorbeeld
artikels over onderzoek dat concludeerde dat kinderen vaak de aanbevelingen niet halen,
terwijl ze kunnen resulteren in positieve effecten zoals toegenomen fitheid, minder
lichaamsvet, sterkere botten, minder kans op bepaalde ziekten… (Eime, Young, Harvey,
Charity, & Payne, 2013).
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Voor ik de thema’s voldoende bewegen, gezonde voeding, de doelgroep, ondernomen
acties, etc. verder bespreek, begin ik bij het begin. De eerste vraag die we ons moeten
stellen, is of het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’ een orthopedagogisch thema is.
Die vraag wordt in hoofdstuk één beantwoord.
Vervolgens leg ik uit wat het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’ precies inhoudt.
Alvorens verder te gaan, is het noodzakelijk de doelgroep, waarmee we aan de slag gaan,
grondig te kennen. Zonder die doelgroep zouden we nergens staan. Daarover meer in
hoofdstuk drie.
De praktijk is natuurlijk niet te verwaarlozen. De ondernomen acties met de kinderen zijn te
lezen in hoofdstuk vier.
De ouders mogen, zoals eerder vermeld, niet vergeten worden doorheen het proces. De
reden en de daarvoor te ondernemen acties, zijn te lezen in hoofdstuk vijf.
‘Heb ik iets teweeggebracht op mijn stageplaats zelf?’, ‘Gaan ze verder aan de slag met
het thema?’. Die vragen worden beantwoord in hoofdstuk zes.
Ten slotte formuleer ik een algemeen besluit op basis van alle informatie die ik heb
vergaard.
Veel leesgenot!
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1

ORTHOPEDAGOGIE IN THEORIE

1.1

INLEIDING

Ik wilde mijn bachelorproef maken over het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’. Dit
omdat het thema mooi aansluit bij de opleiding.
Voor u mijn uiteenzetting leest, zal ik eerst uitleggen wat orthopedagogie precies inhoudt.
Vervolgens presenteer ik twee verschillende theorieën die het aangehaalde thema
orthopedagogisch ondersteunen. De eerste theorie is het Quality of Life-model van
Schalock. De tweede is van een waardevolle aanvulling bij Schaloks theorie, in de vorm
van het boek ‘Het herstel van het gewone leven’ van ter Horst.
Nadat ik heb bewezen dat het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’ een
orthopedagogisch thema is, betrek ik de visie en missie van mijn stageplaats erbij. Dan
leest u of het orthopedagogisch thema binnen mijn stageplaats past en waarom.

1.2

ORTHOPEDAGOGIE

1.2.1

Wat is orthopedagogie?

Om te weten of het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’ een orthopedagogisch thema is,
is het eerst belangrijk te weten wat orthopedagogie betekent. Om die betekenis te
achterhalen, heb ik de cursus ‘Inleiding tot de Theoretische Orthopedagogiek’
geconsulteerd (Gesquiere & Dirkx, 2015). Het woord ‘orthopedagogie(k)’ is afkomstig uit
het Grieks en kan in drie delen ontleed worden:
•
•
•

Orthos met als betekenis recht/juist,
pais met als betekenis kind/jongeling,
agein met als betekenis handelen.

Een fout of tekort in de opvoeding van een kind wordt door een opvoeder/begeleider
getracht positief te worden gemaakt. Orthopedagogie is hulp bieden waar de opvoeding
tekortschiet bij kinderen met een fysieke en/of mentale beperking en kinderen die zich in
een problematische/verontrustende leer- of opvoedingssituatie bevinden. We bieden dus
hulp aan het ‘in de ontwikkeling bedreigde’ kind.
Het woord ‘orthopedagogie’ verwijst naar het handelen, de praktijk, het doen.
‘Orthopedagogiek’ verwijst naar de theorie, de wetenschappelijke benadering. Beide
woorden verwijzen naar het opvoeden; concreet gericht op ontwrichte situaties of
belemmeringen.
Kortom, de opleiding ‘Bachelor in de orthopedagogie’ is in feite een opleiding tot
professioneel opvoeder waar handelen centraal staat en steunt op theorieën.
Nu we weten wat orthopedagogie inhoudt, kunnen we verder gaan naar waarom het thema
‘Bewegen en gezonde voeding’ hier bij past.

1.2.2

Link met het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’

‘Orthopedagogie’ handelt dus over het opvoeden van kinderen, specifiek gericht op
ontwrichte situaties of belemmeringen. Waarom zou mijn onderwerp hier al dan niet in
passen?
De praktijk toont aan dat kinderen vaak te veel/te weinig eten. Vaak gaat het dan over
ongezonde voeding. Het af en toe nuttigen van ongezonde voeding zou geen kwaad
kunnen. Dan zou er geen sprake zijn van een (opvoedings-)probleem.
In onze praktijk is dat niet het geval. Het is problematisch omdat er een patroon in zit, met
verderfelijke gevolgen. Die komen later aan bod. Een patroon, zoals voortdurend grote
7

hoeveelheden ongezonde voeding, toont aan dat het probleem naast op de werking zich
ook thuis voordoet.
Op vlak van beweging merkten we precies hetzelfde. Kinderen kunnen eens een lastige
dag hebben en willen daarom niet intensief meedoen aan een actief spel. Eens er zich een
patroon voordoet, vormt ook dit een probleem. Daarnaast waren er ook kinderen die wel
intensief wilden meespelen maar daarin belemmerd werden vanwege bijvoorbeeld hun
overgewicht.
Samen met de opvoedsters/begeleidsters, bekijken hoe we dit probleem het best kunnen
aanpakken. De vraag aan de basis van deze bachelorproef keert dan steeds terug: “Hoe
kunnen begeleidsters kinderen stimuleren tot een gezondere levensstijl?” Er moet van de
begeleidsters hulp geboden worden om een gezondere levensstijl bij kinderen te
stimuleren. Hierbij mogen de ouders niet vergeten worden. Om blijvende verandering te
verzekeren, moeten zowel kind als ouder betrokken worden in het proces. Op deze manier
bieden wij hulp voor een specifiek deel van de opvoeding. We proberen het gezin ook
optimaal te ondersteunen bij eventuele moeilijkheden in de opvoeding.

1.3

SCHALOCK (1997)

1.3.1

Het Quality of Life model

Werken met kinderen en ouders rond het thema “Bewegen en gezonde voeding” is ook
werken aan de verschillende levensdomeinen van het Quality of Life-model van Schalock
(1997). ‘Bewegen en gezonde voeding’ kunnen ervoor zorgen dat de verschillende
levensdomeinen positief worden beïnvloed. Maar wat houdt het Quality of Life-model in?
Om daar meer informatie over te verkrijgen, heb ik het boek ‘Reach Out!: Praktijkboek voor
outreachend werken’ (Beelen, De Maeyer, Dewaele, Grymoprez, & Mathijssen, 2014)
geconsulteerd.
Het model van Quality of Life is zowel multidimensioneel als dynamisch. Multidimensioneel
omdat het zich niet alleen baseert op gezondheid gerelateerde aspecten, zoals hieronder
te zien is. Dynamisch omdat de invulling van de verschillende levensdomeinen kan
veranderen doorheen de levensloop.
Het model bestaat uit acht kerndimensies:
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3.2

Emotioneel welbevinden
Materieel welbevinden
Fysiek welbevinden
Interpersoonlijke relaties
Sociale inclusie
Rechten
Persoonlijke ontwikkeling/ontplooiing
Zelfbepaling

Link met het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’

Hoewel alle acht kerndimensies in zekere mate in het thema ‘Bewegen en gezonde
voeding’ passen, zal ik ze niet allemaal bespreken. Dit omdat ik niet met alle acht
kerndimensies even intensief aan de slag kan gaan in de korte periode die ik tot mijn
beschikking heb. De vier kerndimensies waar het meest op werd ingezet worden uitvoerig
besproken in de volgende alinea’s met de nodige praktijkvoorbeelden om hun belang aan
te duiden.
Kinderen/jongeren die geen goede fysieke gezondheid hebben, voelen zich emotioneel ook
minder goed. Ze kampen met onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, ontevredenheid
met hun lichaam… Elk kind biedt hier op zijn eigen manier het hoofd aan: bevestiging
vragen, compensatiegedrag vertonen, introvert worden… Al die zaken kunnen een (grote)
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invloed hebben op interpersoonlijke relaties en sociale inclusie. Als een kind pestgedrag
vertoont opdat hijzelf niet gepest zal worden, zal het moeilijkheden ervaren om
vriendschappen aan te gaan. Hetzelfde geldt voor zeer introverte kinderen. Ze leren dan
niet de juiste vaardigheden, wat sociale inclusie kan tegenwerken.
De levensdomeinen ‘fysiek welbevinden’, ‘emotioneel welbevinden’, ‘sociale inclusie’ en
‘interpersoonlijke relaties’ zijn dan ook nauw met elkaar verbonden.
Elk kind wil zich goed in zijn vel voelen. Wanneer dat niet het geval is, weet het kind vaak
niet hoe het ermee moet omgaan. ‘Bewegen en gezonde voeding’ spelen een niet te
onderschatten rol voor een goed fysiek welbevinden. Voldoende beweging en gezonde
voeding zorgen namelijk voor een gezond(er) lichaam, meer energie om de dag door te
komen, een fitter gevoel… Om deze redenen is het belangrijk dat begeleiders met kinderen
aan de slag gaan rond dit thema op een speelse manier. Kinderen onthouden materie als
deze het best als ze die op een plezierige manier bijgebracht krijgen en als ze er zelf mee
aan de slag kunnen. Zo worden ze zich ook bewust van wat ‘Bewegen en gezonde
voeding’ voor hen persoonlijk kan betekenen.
Net zoals alle andere levensdomeinen, heeft het levensdomein ‘fysiek welbevinden’ een
aantal indicatoren: gezondheid, voeding, ontspanning, gezondheidszorg, vrije tijd en
algemene dagelijkse levensverrichtingen (zoals bijvoorbeeld drinken). De benoemde
indicatoren zorgen ervoor dat de persoon zich goed in zijn vel voelt.
* Toen de kinderen de pastinaak voor het eerst zagen, waren ze nieuwsgierig naar de
groente. Ze vroegen zich af wat het was en vergeleken de pastinaak met een wortel. Door
de link te leggen met een wortel, wisten ze dat pastinaak een groente was. Als ze de
groente moesten schillen en snijden, leerden ze de groente kennen qua geur, vorm en
textuur. Ze begonnen zich af te vragen hoe de groente smaakte en sommigen durfden het
aan om rauw te proeven. Terwijl de kinderen de groenten aan het snijden waren, vertelden
we waarom de groente gezond was, in welke gerechten je het kon gebruiken… Op deze
manier hebben de kinderen veel geleerd over de pastinaak.
“Een gezonde geest in een gezond lichaam.” Dat spreekwoord toont aan dat iemand zich
emotioneel goed voelt als hij het fysiek ook goed stelt. Het toont ook aan dat de
levensdomeinen ‘fysiek welbevinden’ en ‘emotioneel welbevinden’ nauw met elkaar
verbonden zijn. Het emotioneel welbevinden hangt echter niet enkel af van de relatie met
het lichaam. De perceptie van anderen en het zelfbeeld spelen daar ook een grote rol in.
Vragen als: “Zou zij mij dik vinden?”, “Heb ik genoeg spieren?”, “Zij eet weinig, eet ik dan te
veel?”, stellen kinderen zichzelf voortdurend om te verifiëren of ze voldoen aan de sociale
norm. Dit kan onzekerheden, stress, ontevredenheden, een negatiever zelfbeeld en meer
teweegbrengen.
De indicatoren hierbij zijn veiligheid, spiritualiteit, geluk, zelfbeeld, gezonde dosis stress en
tevredenheid.
Elk persoon wordt graag omringd door mensen waar hij/zij zich comfortabel bij voelt,
dingen mee kan bespreken, advies aan kan vragen, en samen dingen mee kan doen. Zo
ook kinderen, die graag vriendjes hebben waarmee ze kunnen spelen en praten. Kinderen
gaan zich ook sneller dan ieder andere leeftijdsgroep sneller laten beïnvloeden door peers
uit hun directe omgeving. Vriendschappen die kinderen aangaan bepalen dus ook in welke
mate ze bewegen en gezond eten. Zijn het vrienden die graag gaan wandelen of juist liever
de hele dag in de zetel willen zitten? Zijn het vrienden die elke dag een stuk fruit
meehebben als vieruurtje en je stimuleren dat ook te doen?
Ook het gezin heeft een grote invloed op het dagelijks bewegen en gezonde voeding. De
ouders bepalen namelijk wat ze in de winkel kopen en hoe ze zich verplaatsen. Zij kunnen
kinderen stimuleren groenten te proeven, fruit te eten in plaats van een koek. Ook op vlak
van beweging kunnen kleine stappen al verschil uitmaken: verplaatsing te voet of met de
fiets in plaats van elke keer de auto te nemen, zwemmen of lopen als vrijetijdsactiviteit…
Hetzelfde geldt voor broers en zussen.
Dus zowel vrienden als gezinsleden kunnen kinderen al dan niet stimuleren om meer te
bewegen en gezonder te eten. Om die redenen is het essentieel om de ouders te
stimuleren om op hun beurt hun kinderen te stimuleren.
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Naast vriendschappen en het gezin zijn intimiteit, genegenheid, interactie en ondersteuning
ook indicatoren van het levensdomein ‘interpersoonlijke relaties’.
Het laatste levensdomein is ‘sociale inclusie’. Omdat kinderen er graag ‘bij horen’, zijn ze
geneigd dingen te doen die ze zelf eigenlijk niet leuk vinden. Enkele voorbeelden:
pestgedrag vertonen, zich in een andere stijl kleden, zich dommer voordoen (want
wiskunde is nu eenmaal ‘stom’) … Ook op vlak van voeding is dit levensdomein van
toepassing. Zoals eerder vermeld worden kinderen vaak beïnvloed door hun directe
omgeving. Televisie maakt ook deel uit van die omgeving, in de vorm van programma’s en
zelfs reclames van fastfoodketens die een ongezonde maaltijd met de belofte van een
gratis speeltje aantrekkelijker maken. Ook reclames voor films op zaterdagavond of andere
programma’s ontmoedigen beweging. Er is echter ook een keerzijde: op Buitenspeeldag
worden geen kinderprogramma’s uitgezonden om het buiten te spelen te stimuleren,
speelgoed die beweging door het huis vergt, of zelfs mobiele games als Pokémon GO! die
wandelen promoten.
Dit zijn enkele situaties waar kinderen met voeding en beweging geconfronteerd worden.
Andere beïnvloedende factoren zijn: reclames op straat (schoonheidsidealen, Cola van de
Kerstman…), de indeling van de speelplaats op school, de indeling van producten in de
winkel, etc. Kinderen worden via verschillende kanalen gestimuleerd om zowel gezond als
ongezond te eten en meer of minder te bewegen. Kinderen kiezen vaak voor de
gemakkelijkste en lekkerste weg, wat resulteert in ongezonde voeding en onvoldoende
beweging.
De indicatoren hierbij zijn werk- of schoolomgeving, geaccepteerd worden, status,
ondersteuning, de rollen die je vervult, je bijdrage aan de samenleving, integratie en
participatie aan de samenleving.
* Sam is een jongen van acht jaar die naar de werking komt en kampt met overgewicht.
Sam is heel vaak respectloos naar andere kinderen, naar de begeleidsters en naar zijn
ouders toe en weet altijd alles beter dan de rest. Sam is hierdoor niet in staat om een
volwaardige vriendschap/relatie op te bouwen, te onderhouden en te behouden. Uit de vele
gesprekken tussen de begeleidsters en uit de observaties, denken we aan
compensatiegedrag. ‘Ik ga jou als eerste pesten zodat jij mij niet kan pesten met mijn
gewicht!’ Dit is een mooi voorbeeld van hoe de verschillende benoemde levensdomeinen
elkaar kunnen beïnvloeden.

1.4

TER HORST

1.4.1

Het herstel van het gewone leven (ter Horst, 2006)

Het boek ‘Het herstel van het gewone leven’ wordt heel vaak meegegeven in
lessenreeksen, zoals in de opleiding ‘Bachelor in de orthopedagogie’. Hoewel het boek ook
voor ouders, groepsleiders, en dergelijke geschikt is, is het boek hen vaak niet bekend. Het
boek kan perfect als leidraad gebruikt worden bij de opvoeding. Er kan op preventieve
wijze gebruik van worden gemaakt, maar het kan ook worden gebruikt om een
verontrustende opvoedingssituatie om te buigen naar een niet-verontrustende
opvoedingssituatie. Dit doe je door het proces te begeleiden en bestaande disfunctionele
patronen te proberen doorbreken.
Het boek doet de lezer nadenken over zichzelf, het kind en zijn omgeving, en de indirecte
opvoedingsbelemmerende factoren. Alle aspecten rond het kind komen dus aan bod. Het
thema ‘Bewegen en gezonde voeding’ is perfect in het boek integreren.
Het boek bestaat uit vier grote delen met onderverdelingen die gebaseerd zijn op een
aantal vragen. Elk onderdeel van het boek heeft bijkomende vragen. Ik zal een aantal van
die vragen gebruiken om aan te tonen dat het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’ een
orthopedagogisch thema is.
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1.4.2

Link met het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’

Alvorens ik de vragen van ter Horst bekijk, begin ik met een belangrijke vraag: ‘Wat is de
individuele invulling van het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’ in ‘het gewone leven’?’
Voor mij was dit elke dag een liter cola drinken, vaak kant en klare maaltijden en heel veel
bewegen op een dag. Ik compenseerde mijn ongezond eten door veel te bewegen. Door
onderzoek te doen naar wat een gezonde levensstijl inhield voor mijn bachelorproef, heb ik
een aantal gewoontes veranderd zoals bijvoorbeeld water drinken in plaats van cola.
Enkele van mijn oude gewoontes veranderden in gezondere nieuwe. Ik was enorm
geschrokken van de mogelijke gevolgen/effecten van zoveel suiker op mijn gezondheid.
Hoe zit het dan bij de kinderen van de kinderwerking? Hun gewone leven kan bestaan uit:
naschools televisiekijkgedrag, grote hoeveelheden brood als middagmaal… Die gewoontes
wil ik via de activiteiten ombuigen naar nieuwe gewoontes door de kinderen bewust te
maken van de schadelijke gevolgen van ongezonde voeding, alsook de positieve gevolgen
van gezonde voeding in combinatie met voldoende beweging.
Nu ik deze vraag heb bekeken, ga ik verder naar de vragen van ter Horst.
Als opvoeder moet je over een redelijke dosis energie beschikken om met kinderen (en de
ouders) aan de slag te gaan, of het nu gaat over gedragsproblemen of voedingspatronen.
Om de kinderen aan het bewegen te zetten heeft de opvoeder energie nodig, die hij onder
andere verkrijgt dankzij een goede nachtrust. Dat brengt ons bij één van de vragen van ter
Horst in het eerste deel van zijn boek: ‘Is de opvoeder wel uitgeslapen?’
Een opvoeder moet naast een goede nachtrust ook een helder hoofd hebben. Is dit niet het
geval, zal de opvoeder geen of minder tijd besteden aan het thema. Andere zaken of
problemen nemen dan zijn/haar tijd en gedachtegang in beslag. Hier is de volgende vraag
van ter Horst van toepassing: ‘Heeft de opvoeder het niet te druk met andere problemen?’
Die eerste twee vragen hebben niet alleen betrekking tot mijn thema, maar tot alle thema’s.
Toch zijn ze belangrijk genoeg speciaal te vermelden in deze context aangezien dit
mogelijke redenen zijn waarom het thema verwaarloosd wordt. Beide vragen bepalen in
beduidende mate wat je aankunt, want de draagkracht is.
Eerder werd een voorbeeld aangehaald over gezinnen die kleine afstanden uit gewoonte
vaak met de auto af leggen. Hier rijst de vraag over hoe die gewoonten ontstaan. Waren de
opvoeders een lange tijd te moe, waardoor deze gewoonte is ontstaan? Hadden de
opvoeders te veel aan hun hoofd en ontstond daarom deze gewoonte?
Een belangrijke vraag die niet expliciet in het boek staat luidt: ‘Is gezond voedsel en sport
toegankelijk voor de opvoeder?’ Het betreft de toegankelijkheid van middelen voor de
opvoeder, zoals voldoende geld. Dit kan een grote impact hebben op hun voedingspatroon
en hun bewegen.
Alvorens het thema in de praktijk toe te passen op de kinderen en hun ouders, heb ik eerst
hun noden onderzocht. Daaruit hebben mijn mentoren en ik samen een resem aan
activiteiten opgesteld voor de kinderen en ouders, op basis van goed onderzochte
informatie, met de bedoeling hen bewust te maken van het thema. Zo komen we bij de
termen ‘intentionaliteit’ en ‘informeren’ die ter Horst in zijn boek gebruikt.
* Wanneer we op uitstap gaan, bekijken we hoe ver dit ligt van de werking om na te gaan
of we er te voet naartoe kunnen in plaats van met de bus. Voor sommige kinderen is dit
zwaar omdat ze het niet gewoon zijn om te stappen.
* Het is voor een aantal kinderen moeilijk om van de kinderwerking te voet naar het
zwembad te stappen, wat anderhalve kilometer verderop ligt, een kleine twintig minuten
stappen. Ook ouders vinden dit ver en zijn verwonderd dat we deze afstand te voet
afleggen en niet met het openbaar vervoer.
Net zoals de opvoeder heeft het kind ook nood aan voldoende energie om de dag
bewegend en vol enthousiasme door te komen. Vaak is dat zelfs meer dan een opvoeder,
wat een langere, goede nachtrust betekent. De aard van de nachtrust beïnvloedt de
energie en gemoedstoestand. Een vrolijk kind met veel energie zal meer willen bewegen.
Een kind zal ook meer bewegen als het gestimuleerd wordt door een opvoeder met een
voorbeeldfunctie, zoals reeds vermeld.
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In de inleiding werd aangehaald dat kinderen die te veel of te weinig eten niet de gepaste
hoeveelheid energie krijgen. Voldoende energie krijgen hangt niet alleen af van de
gekregen proporties voedsel, maar ook de regelmaat van het eten is belangrijk. Indien
deze elementen niet in balans zijn, zou het kunnen dat kinderen daardoor veel
bewegingsmomenten mislopen. Opvoeders moeten aandacht hebben voor wat en wanneer
de kinderen eten, en in welke hoeveelheid, zoals het voorbeeld al aantoonde. Zo komen
we bij de vraag ‘Krijgt het kind wel regelmatig goed eten en drinken?’.
Een andere vraag van ter Horst die mooi bij de vorige aansluit, is: ‘Kan het kind zich
redden met eten en drinken?’. De vraag peilt naar alle aspecten met betrekking tot eten,
van boodschappen doen tot het bereiden van de maaltijd. Krijgt het kind de optie zijn
ouders een voorstel te doen voor een gezonde maaltijd? Deze vraag peilt naar twee zaken:
het feit dat het kind weet wat gezonde voeding is, en de ouders die het voorstel al dan niet
goedkeuren. Kinderen en ouders beïnvloeden elkaar als het op bewegen en gezonde
voeding aankomt.
Ondertussen blijft het belangrijk kinderen op verschillende momenten uit te dagen om
nieuwe (gezonde) smaken te proeven, bepaalde hoeveelheden te eten, of een nieuwe
sport te proberen. Op deze manier leren ze variëren en doseren op vlak van eten en
bewegen, opdat ze later zelf kunnen kiezen op vlak van voeding en beweging. De
verwachtingen en eisen moeten aangepast zijn aan het kind, zonder de uitdaging uit het
oog te verliezen. Die mag natuurlijk niet demotiveren.
Als het kind niet voldoende tijd en ruimte krijgt de geleerde instructies van de opvoeder te
volgen en toe te passen, zal er geen verandering zijn in zijn gewoontes. Als opvoeder is
het cruciaal er op toe te zien dat het kind de tijd en ruimte heeft om het geleerde in de
praktijk om te zetten. Dat is één van de redenen waarom ouders bij het proces betrokken
moeten worden.
‘Ruimte’ kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. Enerzijds letterlijk: hebben ze de
fysieke ruimte om te bewegen in het huis, in de tuin of in een park? Anderzijds figuurlijk:
mogen ze gaan ravotten van hun opvoeder? Sommige kinderen brengen het grote deel
van hun tijd studerend door, anderen gaan dan weer meermaals per week naar de
muziekschool… Hobby’s slokken al hun vrije tijd op met als gevolg dat ze na een drukke
dag gewoon in de zetel willen neerploffen. Ze hebben geen zin meer om te bewegen.
Naast tijdrovende hobby’s, merken we dat sommige kinderen ook lange tijd in naschoolse
opvang doorbrengen. Het is vaak zo dat het dan nog te laat is om nog buiten te spelen, te
gaan lopen… Vooral in de winter wanneer het vroeger donker wordt.
* Tijdens het opstellen van het maandprogramma zorgden we voor afwisseling tussen
actieve en rustige activiteiten. Bij de rustige voorzien we steeds een actief spel, zodat de
kinderen nog steeds een uitlaatklep hebben voor hun energie, anders worden ze onrustig.
Het laatste deel betreft de indirecte opvoedingsbelemmerende factoren van de omgeving.
De invloed van ouders en vrienden speelt hier een grote rol: nemen zij als vieruurtje een
stuk fruit of groente? Gaan zij te voet of met de fiets naar school of werk? Zaken die ook
aan bod komen in andere delen.
* Op het einde van de dag worden de activiteit, de begeleidsters, en kinderen geëvalueerd.
Op deze manier komen we te weten of de activiteit op maat van de kinderen was, doen we
aan zelfreflectie, en passen we die informatie toe op de volgende activiteit. We weten dan
ook waar we aan kunnen werken met welk kind. Dit zijn vragen met betrekking tot de
opvoeder, het kind, en de indirecte opvoedingsbelemmerende factoren.
Het boek ‘Het herstel van het gewone leven’ bevat veel meer vragen dan in dit deel werden
verwerkt. De vragen van ter Horst die het meest en het best aansluiten bij het thema
‘Bewegen en gezonde voeding’ heb ik aangehaald. De andere vragen passen dan weer bij
andere onderwerpen/thema’s die te maken hebben met de opvoeding van kinderen.
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1.5

LINK MET MIJN STAGEPLAATS

1.5.1

Missie en visie van mijn stageplaats

De missie van mijn stageplaats heeft als doel de persoonlijke en maatschappelijke
emancipatie en participatie van kinderen en jongeren te bevorderen. Dit gebeurt door
activiteiten te organiseren in de vrije tijd. De organisatie komt op voor de rechten en
belangen van kinderen en jongeren zodat ze op alle terreinen kunnen meetellen in de
samenleving (VZW Jong, 2017).
Op basis van deze missie onderscheiden ze drie opdrachten om dat doel te bereiken. De
eerste opdracht is het organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod waarbij er steeds
doelen worden gesteld om de kinderen en jongeren steviger in de schoenen te doen staan.
De tweede opdracht heeft een brugfunctie naar andere maatschappelijke instellingen en
dienstverleners, die zelf een begeleidende en bemiddelende opdracht hebben. De laatste
opdracht houdt in dat ze signaleren, adviseren en sensibiliseren vanuit de praktijkervaring
aan overheden en andere sectoren over mechanismen die afbreuk doen aan de rechten en
gelijke kansen van kinderen en jongeren (VZW Jong, 2017).

1.5.2

De vijf V’s

Alle begeleiders van de verschillende deelwerkingen streven het doel na. Om dat te doen
hanteren ze de vijf V's. Die staan voor alles waar de organisatie op inzet: vertrouwen,
verbinden, verengingen, versterken en veranderen. Enkele voorbeelden om het belang van
de vijf V's binnen de organisatie aan te tonen.
De V van vertrouwen: een goede vertrouwensband met de gezinnen is essentieel voor een
efficiënte samenwerking rond bepaalde (gevoelige) thema's.
De V van verbinden: ouders in contact brengen met professionals voor vragen en noden.
De V van verenigen: gezinnen leren andere mensen kennen in dezelfde of een
gelijkaardige situatie. Ze kunnen ervaring en tips uitwisselen. Ook kunnen ze kracht en
steun putten uit peers om obstakels aan te pakken.
De vijf V’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle werking passen ze toe aangezien
ze cruciaal zijn bij het werken met kinderen, jongeren, ouders, vrijwilligers… het is ook niet
mogelijk een V wel toe te passen, maar een andere niet. Zo kan je geen verandering
teweegbrengen zonder vertrouwen van de gezinnen uit. Dit keert doorheen mijn
bachelorproef terug (VZW Jong, 2017).

Figuur 1. De vijf V’s van VZW Jong. Herdrukt van 2017 Ledeberg Nieuw Gent Jong, door VZW Jong, 2017.
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Ik had het project nooit kunnen opzetten zonder volgende zes aspecten:
• Een team dat bereid was het thema uit te werken,
• een vertrouwensrelatie met de doelgroep,
• een veilige haven waar de doelgroep terecht kon met vragen,
• gekend zijn door de doelgroep,
• werken met de doelgroep zonder vooroordelen,
• de ondernomen acties aangepast aan de doelgroep.
Deze zes aspecten benadrukken nog maar eens het belang van de vijf V’s. Zonder die V’s
kan je niet met de doelgroep aan de slag.

1.5.3

Link met mijn bachelorproef

Hoe past het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’ nu in de visie en missie van mijn
stageplaats? Het thema versterkt kinderen, jongeren, en ouders in hun ‘zijn’.
Door activiteiten te organiseren in verband met het thema leren de doelgroepen hoe ze op
een leuke manier voldoende kunnen bewegen en hoe lekker gezond eten zeer kan zijn.
Met andere woorden: de doelgroep wordt geïnformeerd, begeleid en ondersteund naar een
gezondere levensstijl. Op die manier zijn ze meer zelfverzekerd als het op ‘Bewegen en
gezonde voeding’ aan komt. De kinderen, de jongeren en de ouders worden verwacht met
de verkregen informatie en de aangeboden hulp aan de slag te gaan. Ze kiezen zelf wat
ermee gedaan wordt en hoe alles in hun dagelijks leven past. Op die manier creëren we
een ‘level playing field’: iedereen krijgt dezelfde kans, maar de intensiteit en effecten van
de gezondere levensstijl hangt volledig van hen zelf af.
Verder leren voornamelijk de ouders ook andere instanties kennen waar ze met vragen
terechtkunnen. Zo kwamen de ouders in contact met het wijkgezondheidscentrum
Botermarkt op een ouder-kindmoment.
Van daaruit kunnen dan weer signalen en adviezen doorgegeven worden naar andere
sectoren. Als ouders het centrum niet kennen, kunnen ze er onmogelijk terecht.
Naambekendheid is dus een must.
De doelgroep die naar de kinderwerking komt, bestaat voornamelijk uit kinderen die zich in
een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. Er kunnen heel wat problematieken
aanwezig zijn bij kinderen: fysieke en/of mentale beperkingen in de vorm van overgewicht,
gedragsproblemen... Soms zelfs een meerdere in één kind. Deze factoren bemoeilijken
voor de ouders ook de integratie van een gezondere levensstijl. Daarom betrekken we
zowel ouder als kind.
Ik heb het al gehad over waar ik met de kinderen en hun ouders naar toe wil en wat ik,
samen met het team, met hen wil bereiken. Maar dan is nog niet iedereen aan bod
gekomen. Een derde belangrijke actor waar ik iets mee wil bereiken, zijn de begeleidsters
van mijn stageplaats. Ik heb een project opgestart met de bedoeling dat zij met dit project
verder kunnen in mijn afwezigheid. Er is geen einde voorzien voor het project, aangezien
de nood aan informatie, tips, en ondersteuning ook eindeloos is. Daarvoor is het belangrijk
dat de begeleidsters dit thema gebruiken als rode draad doorheen de activiteiten en zo
verder bouwen op wat we eerder al hebben ondernomen en ervaren. Zo blijven zijzelf en
de gezinnen lerende en kunnen de begeleidsters de gezinnen steeds gepast informeren,
begeleiden en ondersteunen in het proces.
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1.6

BESLUIT

In dit hoofdstuk wilde ik bewijzen dat het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’ een
orthopedagogische thema is. Dat heb ik gedaan met de hulp van de theoretische kaders.
Orthopedagogie gaat over professioneel opvoeden en het thema ‘Bewegen en gezonde
voeding’ is een opvoedingsonderdeel. Het is een opvoedingsonderdeel waar vele ouders
tegen problemen aanbotsen. Daar komen wij, de begeleidsters, in beeld. ‘Bewegen en
gezonde voeding’ moet ruimer bekeken worden dan enkel wat er op het bord komt te
liggen en hoe men zich verplaatst. Het is een levensstijl die uit, vaak ongezonde,
gewoontes bestaat. Die gewoontes hebben om beurt weer invloed op verschillende
levensdomeinen, zoals hierboven werd aangetoond. Dat beïnvloedt op zijn beurt weer de
verschillende actoren.
Het hoofdstuk gaf ook duidelijk aan dat alle actoren zich intensief moeten inzetten opdat er
vooruitgang geboekt wordt. De kleinste stap in de juiste richting, is een stap vooruit.
In dit hoofdstuk heb ik ook aangetoond dat het thema past binnen de visie en missie van
mijn stageplaats en dat het van belang is om met de doelgroep rond het thema aan de slag
te gaan.
Nu we weten dat het zinvol is om dit thema orthopedagogisch aan te kaarten, bekijken we
in het volgende hoofdstuk wat gezonde voeding eigenlijk inhoudt.
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2

WAT IS EEN GEZONDE LEVENSSTIJL?

2.1

INLEIDING

Tijdens mijn stageperiode ging ik met kinderen en ouders aan de slag rond het thema
‘Bewegen en gezonde voeding’ om een gezondere levensstijl te stimuleren. Om dat te
doen moest ik weten wat voldoende beweging en gezonde voeding precies inhoudt.
Alvorens de activiteiten op te stellen heb ik die twee aspecten nader onderzocht.
Ten eerste nam ik de vernieuwde voedingsdriehoek en de daarbij horende
bewegingsdriehoek onder de loep omdat deze gemakkelijke en vaak gebruikte tools vaak
als eerste maatstaf worden geraadpleegd bij de behoefte naar gezonde voeding en meer
beweging. Vervolgens was het de beurt aan de Schijf van Vijf. Dit handige instrument helpt
ook bij gezonder en evenwichtig eten.

2.2

DE VERNIEUWDE VOEDINGSDRIEHOEK

Om te beginnen stel ik de vernieuwde voedingsdriehoek voor en geef ik een ruimer beeld
over hoe de verschillende voedingsgroepen zijn ingedeeld. Daarna presenteer ik de
uitgangspunten van de vernieuwde voedingsdriehoek, met de daarbij horende tips over
hoe je met de voedingsdriehoek aan de slag kunt gaan.
Voor dit deel van het hoofdstuk heb ik het deel ‘De Voedingsdriehoek’ van de website van
‘Gezond Leven (2017)’ geconsulteerd voor de nodige informatie.

2.2.1

Inleiding

De actieve driehoek is door de jaren heen al meermaals veranderd, van een cirkel naar
een driehoek naar de actieve driehoek. De laatste verandering vond vorig jaar plaats
(2017). Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft toen de actieve voedingsdriehoek
omgedraaid en er een bewegingsdriehoek (later hierover meer) aan toegevoegd.
Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft op 19 september 2017 de vernieuwde voedingsen bewegingsdriehoek voorgesteld aan de Vlaamse bevolking. Aan de basis van de twee
driehoeken ligt een uitgebreid wetenschappelijke literatuurstudie, waarmee het Vlaams
Instituut Gezond Leven de meest recente wetenschappelijke informatie over gezonde
voeding en bewegen kon verkrijgen. Naast het verzamelen van die info bekeken ze ook
voedings- en bewegingsmodellen uit het buitenland.
Een groep experten kwam samen om advies en feedback te bieden. De groep bestond uit
mensen van 21 organisaties, waaronder ‘Kind en Gezin’, ‘Agentschap Zorg en
Gezondheid’, ‘UZ Leuven: Klinische en Experimentele Endocrinologie’, ‘Vlaamse overheid:
Departement Omgeving’. Hun conclusies betroffen de inhoudelijk voedings- en
bewegingsaanbevelingen en communicatieboodschappen van de driehoeken. Die moesten
niet alleen correct, maar ook goed en eenvoudig te begrijpen zijn voor de Vlaamse
bevolking. De visuele voorstelling werd bij een groep burgers getest op bruikbaarheid,
begrijpelijkheid en vormgeving.
Als laatste stap lichtte het Vlaams Instituut Gezond Leven de nieuwe driehoeken toe aan
verschillende stakeholders. Zo wilde het Instituut een draagvlak creëren en een strategie
bespreken om de driehoeken bekend te maken. Op die manier kwamen de nieuwe
voedingsdriehoek en de bewegingsdriehoek tot stand.
Nu we weten hoe de driehoeken zijn ontstaan, gaan we eerste aan de slag met de
voedingsdriehoek.
De voedingsdriehoek is een Vlaams voorlichtingsmodel dat kinderen vanaf één jaar,
jongeren en volwassenen adviseert wat ze dagelijks best eten. De vernieuwde driehoek telt
vier treden, in plaats van de gebruikelijke negen. Je kijkt van boven naar beneden. Hoe

16

hoger iets in de driehoek staat, hoe meer je ervan moet binnenkrijgen. Onderaan bevindt
zich de restgroep waar je best zo weinig mogelijk van consumeert.

Figuur 2. Voedingsdriehoek. Herdrukt van Voeding, door Vlaams Instituut Gezond Leven, 2017, Geraadpleegd
van https://www.gezondleven.be/themas/voeding.

2.2.2

Wat houdt de voedingsdriehoek in?

Op Figuur 2 (Vlaams Instituut Gezond Leven, 2017) staan vijf verschillende kleuren.
Blauw staat voor vocht. Omdat je heel wat vocht verliest doorheen de dag, is het
aangeraden anderhalve liter water per dag te drinken om dat verlies te compenseren. In de
voedingsdriehoek staat een glas water, omdat water is de beste dorstlesser is. Koffie, thee
en water met smaakjes zijn acceptabele alternatieven.
Donkergroen staat voor voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong met een gunstig
effect op de gezondheid. Hier moet worden gekozen voor weinig of niet-bewerkte
producten. Wat hoort hier allemaal bij?
•
•

•
•

•
•

Groenten bezorgen je voedingsvezels, vitaminen en mineralen. Ze verlagen de
bloeddruk en de slechte cholesterol en ze beschermen je tegen hart- en
vaatziekten. Het wordt aangeraden om tweemaal per dag groenten te eten.
Ook fruit bevat voldoende voedingsvezels. Je varieert het best in fruit aangezien de
verschillende soorten je verschillende voedingsvezels bezorgen. Wist je trouwens
dat ook de kleur van het fruit een belangrijke rol speelt in de verschillende soorten
vitaminen die in het fruit aanwezig zijn? Het is aangeraden om minstens twee
stukken fruit per dag te eten.
Peulvruchten zitten vol met pectine, een stof die de slechte cholesterol verlaagt. Dit
zorgt er op zijn beurt weer voor dat de kans kleiner wordt op hart- en vaatziekten.
Het is aangeraden om dit minstens eenmaal per week te eten.
Volle granen en aardappelen zitten vol met koolhydraten, voedingsvezels, eiwitten,
mineralen en vitaminen. De voedingsvezels beïnvloeden je bloeddruk, wat weer de
kans op hart- en vaatziekten verlaagt. Daarnaast beschermen volle granen je tegen
diabetes en darmkanker. Het is aangeraden om dit in elke hoofdmaaltijd te eten.
Noten en zaden verlagen de slechte cholesterol en dus ook de kans op hart- en
vaatziekten. Het is aangeraden om elke dag noten en zaden te eten.
Plantaardige oliën en andere vetstoffen die rijk zijn aan onverzadigde vetzuren zijn
gezond, al moet je bij deze voedingsstof niet overdrijven met de hoeveelheid.

Lichtgroen bevat voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong met een gunstig, neutraal of
onvoldoende bewezen effect op de gezondheid. Ook hier moet worden gekozen voor
weinig of niet-bewerkte producten. Wat houdt deze zone in?
•

Vis is gezond, zeker vette vis, aangezien zij boordevol omega 3-vetzuren zitten. Dit
beschermt je tegen hart- en vaatziekten en bevordert de ontwikkeling van de
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•

•
•
•

hersenen en het zicht van kinderen. Het is aangeraden om eenmaal per week vis te
eten en steeds af te wisselen met verschillende soorten vis.
Melkproducten bevatten mineralen, vitaminen en eiwitten en zorgen voor een
verlaagde kans op darmkanker. Doordat de voor- en nadelen van melkproducten
nog niet wetenschappelijk in kaart zijn gebracht, is het moeilijk om een bepaalde
hoeveelheid aan te raden. Al kan het zeker geen kwaad om per dag een glas melk
te drinken.
Kaas bevat vetten, eiwitten, diverse vitaminen en is een bron van mineralen. Je
moet opletten hoeveel je hiervan eet, een kleine portie per dag is meer dan genoeg.
Gevogelte/wit vlees heeft geen aangetoonde voor- of nadelen. Het is maximaal
aanbevolen om hier twee tot drie keer per week van te eten.
Eieren zijn rijk aan voedingsstoffen, vooral vitaminen, mineralen, eiwitten en vet.
Het eten van eieren heeft geen wetenschappelijk bewezen voor- of nadelen. Je eet
het best niet meer dan zeven eieren per week aangezien dit de kans op diabetes
verhoogt.

Oranje bevat voedingsmiddelen van plantaardige of dierlijke oorsprong die mogelijk een
ongunstig of een negatief effect kunnen hebben op de gezondheid.
•
•

Boter, kokos- en palmolie zijn vetstoffen die rijk zijn aan verzadigde vetzuren die de
slechte cholesterol verhogen.
Rood vlees eten, verhoogt de kans op darmkanker. Anderzijds bevat rood vlees wel
nuttige voedingsstoffen. Te grote hoeveelheden rood vlees consumeren, verhoogt
de kans op longkanker, diabetes type 2 en op beroertes. De maximale aanbevolen
portie is één of tweemaal per week.

Rood staat voor producten waar zo min mogelijk van gegeten of gedronken moet worden,
omdat dit sterk bewerkte producten zijn waar heel wat suiker, vet en/of zout aan
toegevoegd zijn. Deze producten hebben een ongunstig gezondheidseffect, zijn overbodig
in een gezond voedingspatroon en staan om die reden los van de voedingsdriehoek in een
cirkel. De cirkel bevat alcoholische dranken, suikerrijke dranken (bijvoorbeeld frisdrank),
suikerrijke voedingsmiddelen (bijvoorbeeld koeken), vetrijke snacks en fastfood, bewerkt
vlees en zout. Al deze producten bevatten geen volwaardige voedingsstoffen. Er mag in
beperkte mate van gegeten worden en de frequentie moet in het oog gehouden worden.

2.2.3

De uitgangspunten van de voedingsdriehoek

Bij het opmaken van de vernieuwde voedingsdriehoek, lagen drie uitgangspunten aan de
basis om aan de bevolking van Vlaanderen richtlijnen te geven die haalbaar zijn op lange
termijn voor gezonde en evenwichtige voeding. Ook voedselverspilling wordt aangekaart.
1. Eet in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voeding.
Plantaardige voeding biedt het lichaam de beste kansen op een goede gezondheid.
Daarboven draag je hiermee bij tot een beter milieu. Je kan oneindig variëren in wat je eet
dankzij een groot aanbod in plantaardig voedsel.
2. Vermijd sterk bewerkte voeding zoveel mogelijk.
In deze producten zitten veel toegevoegde suikers, vet en zout, ze bevatten een hoge
energiedichtheid en weinig vitaminen. Deze voeding bevat overvloedig calorieën maar is
niet voedzaam. Daarom laat je dit best aan de kant liggen.
3. Verspil geen voeding en matig je consumptie.
Doordat je overal kunt eten (tijdens een vergadering, op de trein…) ga je ook meer eten.
Daarbij wordt dikwijls niet nagedacht over de gezondheid of gevolgen voor het milieu. Door
momenten te plannen waarin je je bewust enkel bezighoudt met eten, word je je hiervan
bewust. Je kan dan slim boodschappen doen (bijvoorbeeld alleen kopen wat op je lijstje
staat en niet verleid worden door andere producten). Op die manier wordt ook minder in de
vuilbak gegooid.
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2.2.4

Tien tips bij de voedingsdriehoek

De drie uitgangspunten van de vernieuwde voedingsdriehoek zijn de wetenschappelijke
basis voor tien tips om ermee aan de slag te gaan.
De eerste vier tips zijn de wat-tips, deze tips zitten allemaal verwerkt in de
voedingsdriehoek.
1. Neem plantaardige producten als basis voor elke maaltijd. Zij bieden namelijk het
meeste gezondheidsvoordeel.
2. Beperk je inname van dierlijke producten. Zorg steeds voor kleine porties vlees.
3. Drink vooral water om je dorst te lessen.
4. Kies zo weinig mogelijk voor sterk bewerkte producten aangezien die producten
geen meerwaarde hebben voor je lichaam.
De andere zes tips zijn de hoe-tips, deze tips geven aan hoe je het best eet.
5. Varieer en zoek alternatieven zodat je eten niet saai en eentonig wordt.
6. Eet op vaste tijdstippen en samen met anderen om zo te veel tussendoortjes te
vermijden en om regelmaat te houden.
7. Eet bewust en met mate dus neem kleinere porties van wat minder gezond is.
8. Pas je omgeving aan zodat een gezonde keuze voor de hand ligt en ongezonde
voeding moeilijker.
9. Werk stapsgewijs want elke kleine stap in de goede richting is een stap vooruit.
10. Geniet van wat je eet waarbij je een balans zoekt tussen zorgen voor je lichaam en
genieten.

2.2.5

Een kritische noot

Ik nam contact op met het wijkgezondheidscentrum Botermarkt om te vragen naar een
vorming die ze eventueel konden geven voor de ouders. Zij zijn gespecialiseerd in het
promoten van een gezonde levensstijl en hebben daar gepaste vormingen voor. We
bespraken de precieze onderwerpen en hulpmiddelen.
Hieruit bleek dat de vernieuwde voedingsdriehoek minder gemakkelijk te gebruiken is bij
vormingen in verband met gezonde voeding omdat je via de nieuwe voedingsdriehoek
minder goed visueel aan de slag kan gaan met ouders. De ouders zien niet meteen wat je
allemaal met elkaar kunt combineren om een lekker en gezonde maaltijd in elkaar te
steken. Ook staat de te nuttigen hoeveelheid van de voedingsmiddelen niet vermeld. Om
die redenen opteerde de gezondheidspromotor de voedingsdriehoek niet te gebruiken.
Hoewel de vernieuwde voedingsdriehoek geen hoeveelheden en variaties meegeeft, zou
het de ouders wel de kans hebben gegeven om de driehoek te leren kennen. De ouders
zouden eruit hebben geleerd hoe ze ermee aan de slag kunnen gaan. Een
vernieuwing/verandering vergt namelijk tijd om de aanpassing te leren kennen en
uiteindelijk toe te passen. Ik vond het dus een gemiste kans om niet met de driehoek aan
de slag te gaan.
De voedingsdriehoek toont duidelijk aan welke voedingsmiddelen gezond zijn en welke
niet. Het is een basis waar iedereen mee aan de slag kan om gezonder te eten. De
aanbevelingen zijn er met een reden: de Vlaamse burger stimuleren een algemene goede
fysieke gezondheid te hebben om zo schadelijke gevolgen proberen te voorkomen op vlak
van fysieke gezondheid. Dat is ook de missie bij onze doelgroep: preventief werken om
slechte gevolgen tegen te gaan. Om die redenen was belangrijk dat de theorie tijdens de
vorming werd gebruikt en dat ik die aanhaal in mijn bachelorproef.
Uiteindelijk hebben we zowel de vernieuwde als de oude voedingsdriehoek tijdens de
vorming gebruikt. De reden waarom is te lezen in hoofdstuk vijf.
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2.2.6

Besluit

In dit deel wilde ik achterhalen wat gezonde voeding inhoudt volgens de voedingsdriehoek.
Het model was daar zeer duidelijk over.
Het model toont aan de hand van verschillende kleuren welke voedingsmiddelen je meer of
minder moet/mag eten. Op deze manier leer je al veel over de voedingsmiddelen die je
consumeert.
We hebben van de voedingsdriehoek gebruik gemaakt tijdens één van onze sessies met
de ouders aangezien het een duidelijk verstaanbaar model is dat mogelijke taalbarrières
kan overstijgen. Op deze manier kon iedere ouder de sessie volgen zonder dat de essentie
verloren ging omwille van het onvoldoende/niet beheersen van de Nederlandse taal.
Naast het feit dat de visualisatie mogelijke taalbarrières kan overstijgen, is het model ook
eenvoudig te onthouden vanwege de gebruikte associaties. Kinderen memoriseren beter
kleuren aan tekeningen, dan een naam aan een uitleg. Om deze reden kan de
voedingsdriehoek geïntegreerd worden in leerrijke, leuke activiteiten.
De website van ‘Gezond leven’ biedt meer informatie over welk voedingsmiddel welk effect
heeft op het lichaam met de bijhorende aanbevelingen per voedingsmiddel.
De belangrijkste factor is, volgens mij, variatie. Niet alleen omdat je dan verschillende
nodige voedingsstoffen consumeert, maar ook omdat je het dan minder snel opgeeft
aangezien het in dat geval niet eentonig en saai wordt om gezond te eten.
Nu gaan we verder naar de bewegingsdriehoek.

2.3

DE BEWEGINGSDRIEHOEK

Ook in dit deel stel ik eerst de bewegingsdriehoek voor. Ik geef een ruimer beeld van wat
het precies inhoudt, gekoppeld met enkele tips om met de driehoek aan de slag te gaan.
Hiervoor heb ik het deel De Bewegingsdriehoek van de website van ‘Gezond Leven (2017)’
geconsulteerd om alle nodige informatie te verkrijgen.

2.3.1

Inleiding

Toen de actieve voedingsdriehoek werd vernieuwd, hebben experts het bewegingsaspect
eruit gehaald. Aangezien beweging nog steeds een cruciaal onderdeel is van een gezonde
levensstijl, is het bewegingsaspect geëvolueerd naar een volwaardige driehoek. Daarin
wordt duidelijk aangegeven hoeveel iedereen per dag en per week zou moeten bewegen.
Deze driehoek is een Vlaamse richtlijn voor kinderen vanaf één jaar, jongeren en
volwassenen met betrekking tot dagelijkse en wekelijkse beweging.

Figuur 3. De bewegingsdriehoek. Herdrukt van Bewegingsdriehoek, door Vlaams Instituut Gezond Leven,
2017, Geraadpleegd van https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag.
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2.3.2

Wat houdt de bewegingsdriehoek in?

Figuur 3 (Vlaams Instituut Gezond Leven, 2017) toont vier verschillende kleuren, elk met
een eigen betekenis.
Oranje staat voor sedentair gedrag (= gedurende lange tijd stilzitten), iets wat we dagelijks
steeds meer doen: op school/werk, schermtijd… Sedentair gedrag beslaat alles wat al
zittend of liggend wordt gedaan (slapen niet inbegrepen). Dat wil echter niet zeggen dat je
dan niet actief bezig bent. Zo is fietsen nog steeds intensieve beweging. Er moet goede
afwisseling en consistentie zijn tussen zitten, staan en bewegen. Je moet een goede mix
hebben van zitten, staan en bewegen. Zo is het aanbevolen om na dertig minuten zitten
eens recht te staan en de benen te strekken.
Lichtgroen bevat licht intensieve activiteiten die dagelijks worden uitgevoerd: traag
stappen, licht huishoudelijk werk (bijvoorbeeld de afwas doen), al staand bellen… Triviale
dagelijkse activiteiten zorgen ervoor dat je vaker licht intensief beweegt dan je denkt.
Middelgroen staat voor matig intensieve activiteiten: fietsen naar school/werk, de trap
nemen, zwemmen… Matig intensieve beweging gaat gepaard met snellere ademhaling,
versneld hartritme, zonder buiten adem te zijn of belemmerd te worden in het praten. Matig
intensieve beweging wordt meermaals per week aangeraden.
Donkergroen staat voor hoog intensieve activiteiten: lopen, stevig doorfietsen, de trap
oplopen (met (winkel)tassen in de handen) … Vaak gaat dit gekoppeld met eventuele
afgezonderde sportactiviteit. Hoog intensieve activiteit gaat gepaard met veel snellere
ademhaling, versneld hartritme, transpiratie, en moeilijkheid normaal te praten. Dit wordt
minstens één keer per week aangeraden.
Net als gezonde voeding, heeft bewegen ook positieve gevolgen. Je gaat je fitter voelen
als je dagelijks veel beweegt, ademhaling en bloedsomloop worden gestimuleerd, spieren
en gewrichten worden soepeler en sterker, en je voelt je mentaal sterker. Verder daalt de
bloeddruk, cholesterol, en het suikergehalte, wat op zijn beurt ziektes hart- en vaatziekten,
diabetes en obesitas voorkomt. Denk maar terug aan het fysiek en mentaal welbevinden
van Schalock (1997).
Voldoende beweging heeft dus dezelfde positieve gevolgen voor de gezondheid als
gezonde voeding. Een gezonde levensstijl aannemen is hoofdzakelijk ook een goed
evenwicht vinden tussen voldoende beweging en gezonde voeding. Het ene kan namelijk
niet zonder het andere.

2.3.3

Hoeveel beweeg je nu het best?

Kinderen tussen één en vijf jaar hebben gemiddeld drie uur beweging per dag nodig (licht,
matig of hoog intensief). Deze activiteiten worden best gevarieerd om eentonigheid te
voorkomen.
Kinderen tussen zes en zeventien jaar hebben zestig minuten matig of hoog intensieve
beweging per dag nodig. Dat hoeven geen zestig consecutieve minuten te zijn. Zes maal
tien minuten kan ook.
Volwassenen vanaf achttien jaar hebben minstens honderdvijftig minuten aan matig
intensief beweging per dag nodig of vijfenzeventig minuten hoog intensief beweging.

2.3.4

Acht tips bij de bewegingsdriehoek

De volgende tips zorgen ervoor dat er wordt nagedacht over dagelijkse routines en dat
eventuele kleine veranderingen worden toegepast waar mogelijk /gewenst is. Met deze tips
kan je ervoor zorgen dat bewegen, in plaats van bijvoorbeeld zitten, de eerste keuze wordt.
1. Zit minder lang en beweeg meer. Ga om de dertig minuten eens de benen strekken.
2. Zet stap voor stap. De kleine stapjes in de juiste richting zijn een stap vooruit.
3. Ga elke dag voor een gezonde mix (zitten, staan en bewegen).
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4. Varieer waar je beweegt en minder zit. Hou je ogen open voor alle kansen om meer
te bewegen en om minder te zitten.
5. Ruil minder gezonde keuzes in voor gezonde gewoontes.
6. Voel je goed. Door een gezonde mix in te voeren in je dagelijks leven, hou je een
gezonder en fitter gevoel over.
7. Denk vooruit en plan. Betrek anderen erbij, dat maakt het gemakkelijker voor jezelf.
Denk ook steeds aan bijvoorbeeld een regenplan.
8. Pas je omgeving aan zodat je naar de gezondere keuzes grijpt.

2.3.5

Hoe intensief is een activiteit voor jou?

Naast de fysieke aspecten (zie 2.3.2) kan je jezelf deze vraag stellen en hier een score op
twintig op geven. Figuur 4 (Vlaams Instituut Gezond Leven, 2017) toont de verschillende
scores en hun betekenis. De intensiteit van een activiteit kan hierdoor worden bepaald.

Figuur 4. De scores en hun betekenis. Herdrukt van Licht intensief bewegen, door Vlaams Instituut Gezond
Leven, 2017, Geraadpleegd van https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentairgedrag/bewegingsdriehoek/licht-intensief-bewegen.

2.3.6

Besluit

In dit deel heb ik aangetoond dat voldoende beweging even essentieel is als gezonde en
evenwichtige voeding. Een evenwicht zoeken tussen beide aspecten is onontbeerlijk. Ze
kunnen ook niet los van elkaar bestaan. Daarbovenop tonen de acht tips dat er ook een
goede afwisseling moet bestaan tussen bewegen, staan en stilzitten.
De bewegingsdriehoek is de basis voor dagelijkse en wekelijkse beweging waarbij het, net
zoals bij de voedingsdriehoek, gaat over preventief werken om negatieve gevolgen op vlak
van de fysieke gezondheid te voorkomen.
Naast dagelijkse activiteiten moet je per week meermaals aan matige tot hoog intensieve
beweging doen voor een goede gezondheid en fitheid. In de praktijk is te merken dat de
meeste kinderen niet aan de aanbevelingen voldoen. Daar moet dus aan gewerkt worden.
Tijdens de gesprekken met zowel de kinderen als de ouders werden de nefaste gevolgen
van onvoldoende beweging aangehaald. We bespraken ook de acht bijhorende tips en de
positieve gevolgen van voldoende bewegen in combinatie met een evenwichtig
voedingspatroon.
Om die redenen was belangrijk om dit model mee te nemen naar de praktijk.
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2.4

DE SCHIJF VAN VIJF

2.4.1

Inleiding

Naast de voedingsdriehoek is ook de Nederlandse ‘Schijf van Vijf’ een handige tool om
meer te weten te komen over wat gezonde voeding inhoudt. Die bestaat uit vijf vakken met
verscheidene voedingsmiddelen die volgens de wetenschap goed zijn voor het lichaam.
Ik bekijk als eerste wat de ‘Schijf van Vijf’ omvat, wat er buiten de vakken valt en welke
verschillen en gelijkenissen er zijn met de voedingsdriehoek.
Voor dit deel heb ik het stuk De Schijf van Vijf van de website van ‘Stichting
Voedingscentrum Nederland (z.j.)’ geconsulteerd om alle nodige informatie te verkrijgen.

Figuur 5. De Schijf van Vijf. Herdrukt van Gezond eten, door Stichting Voedingscentrum Nederland, z.j.,
Geraadpleegd van http://www.voedingscentrum.nl/schijfvanvijf.

2.4.2

Wat houdt de Schijf van Vijf in?

Aangezien de ‘Schijf van Vijf’ veel herhaalt van wat eerder al aan bod kwam bij de
voedingsdriehoek, ga ik deze niet opnieuw individueel opsommen, maar in een duidelijk
schema gieten. Het schema toont aan waarvoor elk voedingsmiddel voordelig is.
De kleuren in Tabel 1 (zie pagina 24), worden ook gebruikt in de voedingsdriehoek. Om
aan te tonen dat de ‘Schijf van Vijf’ ongeveer dezelfde indeling gebruikt als de
voedingsdriehoek, lees je na het voedingsmiddel in welk vak het behoort in de ‘Schijf van
Vijf’.

2.4.3

Wat staat er buiten de Schijf van Vijf niet?

Tot deze categorie behoren frisdranken, snoepjes, chips, wit brood, sauzen…
Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen een dag- en weekschema.
Een dagschema houdt in dat je drie tot vijf kleine ongezonde producten per dag mag eten
zoals bijvoorbeeld: een klein koekje. Een weekschema houdt in dat je per week maximaal
drie grote ongezonde producten mag eten zoals bijvoorbeeld: een stuk taart.

2.4.4

Een tool?

De Schijf van Vijf is een handige tool omdat per vak een handvol tip gegeven worden over
de integratie en variatie van gezond voedsel in de levensstijl opdat het niet saai wordt. Er
worden ook tips voorzien tegen verleidingen, zodat er niet ‘gezondigd’ kan worden.
Nadat enkele gegevens in de tool worden ingevoerd, krijg je tien verschillende dagmenu’s
die je kan klaarmaken met de juiste dosis groenten, fruit… Er wordt een mooi lijstje
opgesteld met de dagelijkse voedselaanbevelingen. Daaruit kan je zelf een menu
samenstellen.
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Tabel 1
De voordelen van de categorieën voedingsmiddelen

De groep
voedingsmiddelen

Verlaagt de kans op…

Verlaagt de kans op…

Verlaagt de kans op…

Hart- en vaatziekten

Diabetes type 2

Darmkanker

Fruit (het groene vak)

X

X

X

Groenten (het groene vak)

X

X

X

Peulvruchten, noten en
zaden (het roze vak)

X

Brood, graanproducten en
aardappelen (het oranje vak)

X

Vis (het roze vak)

X

Verlaagt…

Verlaagt…

De bloeddruk

De slechte
cholesterol

X

X

Water (het blauwe vak)

Zuivel (het roze vak)

X
X

X

X

X

Gevogelte, vlees en eieren
(het roze vak)
Smeer- en bereidingsvetten
(het oranje vak)
De restgroep
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2.4.5

Verschillen en gelijkenissen met de voedingsdriehoek

De Schijf van Vijf maakt gebruik van vakken om aan te tonen waar meer of minder van
gegeten mag worden. Net zoals bij de voedingsdriehoek is er ook een restgroep. In
tegenstelling tot de driehoek geeft de Schijf wel aan hoeveel ongezonde voeding je per dag
of per week mag consumeren zonder het gezond voedingspatroon te beschadigen. De
Schijf van Vijf is dus relatief toleranter dan de voedingsdriehoek, die enkel zegt dat er zo
weinig mogelijk ongezonde voeding gegeten mag worden.
Daarnaast geeft de ‘Schijf van Vijf’, op basis van een aantal gegevens, weer hoeveel
stukken fruit, hoeveel gram groenten… je per dag zou moeten eten. Hierbij biedt de tool
een aantal recepten die om gezond en lekker te eten. Dit doet de voedingsdriehoek niet.
De ‘Schijf van Vijf’ geeft ook een aantal tips in verband met verleidingen. Deze tips komen
grotendeels overeen met de hoe-tips van de voedingsdriehoek.
Ondanks dat het bewegingsgedeelte niet meer in de voedingsdriehoek staat, hoort het wel
nog bij de voedingsdriehoek. Bij de Schijf van Vijf is er geen sprake van beweging.
Beide modellen hebben voor- en nadelen. Ze spreken elkaar niet tegen, maar vullen elkaar
aan. Daarom zou ik beide aanraden. De concrete tips van de Schijf van Vijf stimuleren om
aan gezonde voeding te beginnen, omdat ze gemakkelijk toepasbaar zijn en de recepten
motiveren tot het uitproberen van nieuwe dingen. Persoonlijk vind ik het moeilijk gewoontes
om te buigen naar nieuwe gewoontes en nieuwe dingen uit te proberen zonder een
verzekerde kans op succes, wat ook geldt voor nieuwe smaken en gerechten. Dat mis ik bij
de voedingsdriehoek, die als groot voordeel de bijhorende bewegingsdriehoek heeft. Die
geeft ook geen concrete tips, maar het is, in tegenstelling tot zijn voedingsequivalent,
gemakkelijk ermee aan de slag te gaan.
De twee tools zijn dus het best in samenwerking met elkaar. Persoonlijk zou ik het
voedingsaspect van de Schijf van Vijf combineren met de bewegingsdriehoek.

2.5

BESLUIT

De ‘Schijf van Vijf’ en de voedingsdriehoek dringen aan op variatie in het dagelijks dieet.
Alleen op deze manier leer je nieuwe smaken kennen en word je gezond eten niet beu.
De voedingsdriehoek is een goede basis voor een gezondere voedingsstijl. De Schijf van
Vijf is daar een mooie aanvulling op, dankzij de tips en recepten.
Beide modellen zijn bovendien ideaal te combineren met de bewegingsdriehoek. Een
goede combinatie tussen gezonde voeding en een gezonde bewegingsstijl is
doorslaggevend voor een gezonde levensstijl. De modellen promoten dus perfect een
gezonde levensstijl.
Nu weten we wat gezonde voeding en voldoende beweging inhoudt. Aan de hand van
deze informatie hebben wij activiteiten ontworpen om kinderen en ouders bewuster te
maken van het onderwerp. Alvorens deze activiteiten te bespreken, is het belangrijk de
doelgroep te kennen. In de inleiding liet ik al weten dat de stageplaats vooral werkte met
kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Wat dat precies betekent
en hoe het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’ in hun dagelijks leven past, is te lezen in
het volgende hoofdstuk.
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3

DE DOELGROEP

3.1

INLEIDING

Voordat ik op mijn stageplaats aan de slag kon, moest ik eerst weten wie de doelgroep
was. Het is namelijk essentieel dat het pedagogisch handelen daaraan wordt aangepast
opdat het mogelijk is ergens naartoe te werken, verandering teweeg kan brengen, etc.
Naast de reeds besproken maatschappelijk kwetsbare positie, speelt de culturele diversiteit
van de groep ook een grote rol. Die kan heel wat voor- en nadelen met zich meebrengen.
Ten eerste leg ik de termen ‘maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren’ uit.
Vervolgens stel ik de groep kinderen voor waar de begeleidsters van mijn stageplaats
wekelijks mee aan de slag gaan.

3.2

MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE KINDEREN EN
JONGEREN

Volgens Vettenburg (1989) is een maatschappelijk kwetsbaar persoon iemand die in zijn
contact met de maatschappelijke instellingen steeds opnieuw te maken krijgt met de
controlerende en sanctionerende aspecten ervan en minder profiteert van het positieve
aanbod.
De gedeelde visietekst van Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) en Uit De Marge (UDM)
(z.j.) vult de definitie van Vettenburg aan. Zij halen de drie belangrijkste elementen aan die
ervoor zorgen dat kinderen en jongeren uit gezinnen met een lagere sociale economische
status meer kans lopen om gekwetst te worden.
De eerste twee elementen: het is een interactief en een zelfversterkend proces is.
Interactief omdat een persoon gekwetst wordt door iemand anders: een maatschappelijke
instelling. De kans is groot dat diezelfde persoon weer gekwetst zal worden door dezelfde
maatschappelijk instelling. De persoon zal de maatschappelijke instelling beginnen
wantrouwen en vaker in de weerstand gaan. Om die redenen is het ook een
zelfversterkend proces.
Het laatste element dat zij aanhalen heeft te maken met cultuurverschillen. In het contact
tussen de persoon en de vertegenwoordigers van de maatschappelijke instellingen wordt
hun cultuurverschil duidelijk en is er sprake van een machtspositie vanuit de
maatschappelijk instellingen. Dat alles kan zorgen voor conflicten, sociale uitsluiting en
onbegrip, wat gevolgen heeft voor de toekomstmogelijkheden van de kinderen en de status
van de gezinsleden.
Vaak hebben deze gezinnen te maken met armoede. Het gaat hier over een
inkomensgebrek, maar op een aantal andere vlakken hebben ze ook minder kansen. Zoals
de definitie van Vettenburg al stelde, genieten zij minder van het positieve aanbod en meer
van negatieve zaken. Hierdoor wordt hun cultuur minder (goed) opgenomen in de
maatschappij. Dit heeft dan negatieve gevolgen op vlak van belangen en behoeften.
Meestal ontstaan er stereotypen waar ze niet tegenop kunnen en wordt deze groep
mensen zo uitgesloten. Al de gevolgen die mensen in een maatschappelijk kwetsbare
positie ervaren, zorgen ervoor dat ze het moeilijk krijgen het hoofd boven water te houden,
doordat er zich een hoop problemen opstapelen waar geen beginnen aan is zonder de
nodige hulp. Hulp vinden/vragen is moeilijk aangezien ze de maatschappelijk instellingen
wantrouwen, geïsoleerd leven, schulden hebben…
In de praktijk observeren we maatschappelijk kwetsbare gezinnen die vaak kampen met
verdoken armoede, slechte huisvesting, VOS, werkloosheid, langdurige ziekte, etc. Deze
gezinnen stuiten vaak op verscheidene problemen, zoals moeilijkheden met
verblijfsdocumenten, het vinden van een job....
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3.3

CULTURELE DIVERSITEIT

“Cultural diversity refers to people who identify with particular groups based on their
birthplace, ethnicity, language, values, beliefs or world views.” (KidsMatter, 2013).
Zoals het citaat al aantoont, kunnen er verschillende culturele groepen ontstaan op basis
waarmee de mensen zich identificeren. Niet iedereen in dezelfde culturele groep zal
bijvoorbeeld dezelfde overtuigingen hebben.
Alleen door te praten met en te luisteren naar mensen uit een andere culturele groep, leer
je hen (en hun leefwereld) kennen, alsook hun gewoontes, overtuigingen, behoeftenen hoe
ze het best ondersteund worden… Door culturele diversiteit te waarderen en respecteren,
worden mensen gestimuleerd individuele verschillen tussen individuen en groepen te
accepteren.
De opvoeding van kinderen verschilt van cultuur tot cultuur. De ervaringen die de kinderen
hiermee hebben zorgt dat ze zich al dan niet verbonden voelen met hun cultuur. Daarnaast
moeten kinderen, die bijvoorbeeld geïmmigreerd zijn, op een goede manier kunnen
omgaan met een tweede cultuur. Als ze het gevoel krijgen te moeten kiezen voor één van
de twee culturen, kunnen zij een cultureel conflict ervaren. Dat zorgt voor stress en
negatieve gevolgen voor hun mentaal welbevinden (zie Schalock) en welzijn. Ook de
ouders ervaren die stress, omdat ze zich zorgen maken over het feit dat hun kind hun
culturele identiteit verliest als het te veel in contact komt met kinderen van andere culturele
achtergronden. Van alle gezinsleden vraagt het veel tijd en moeite om te leren hoe ze
eigen culturele tradities kunnen behouden en toch hun plek in die andere cultuur kunnen
vinden en begrijpen.
Hervestiging kan zeer stressvol verlopen voor de gezinnen als ze niet weten hoe dingen
werken en als er zich communicatieproblemen voordoen (zoals bijvoorbeeld het
onvoldoende beheersen van de nieuwe taal). Dat zorgt op zijn beurt dat de gezinnen in een
isolement terecht komen.
Jammer genoeg zijn discriminatie en racisme de dag van vandaag nog steeds
alomtegenwoordig. Discriminatie houdt in dat iemand zich negatief opstelt (zowel fysiek als
verbaal) om angst en gebrek aan begrip voor verschillen te beheersen. Via racisme
belichten ze de verschillen tussen verschillende culturen, wat leidt tot gevoelens van
ongewenst te zijn.
In de praktijk is het vaak zo dat kinderen het gedrag van hun ouders overnemen. Daar
hoort ook eventueel racistisch en discriminerend gedrag dat de ouders hanteren. Zo geven
kinderen een racistische opmerking aan hun eigen vriend, zonder de ware betekenis en
ernst ervan te kennen. Daarnaast zijn racisme en discriminatie zeer actuele thema's waar
kinderen dagelijks aan blootgesteld kunnen worden. Denk hierbij maar aan de Zwarte Pietcontroverse. Dit is slechts één voorbeeld uit hun leefwereld.
Het is belangrijk dat we erkennen dat onze eigen waarden en overtuigingen niet de enige
zijn. Die van andere culturen kunnen ons veel leren over gelijkenissen en verschillen
tussen de culturen. Het contact met anderen verloopt beter, waardoor miscommunicatie
vermeden wordt. Daarnaast helpt het ook om een gevoel van verbondenheid tussen
gezinsleden op te bouwen.
“Positive relationships between families and school staff convey respect for diversity and
strengthen children’s mental health and wellbeing.” (KidsMatter, 2013).
Aan dit citaat wil ik, naast familie en schoolpersoneel, ook de jeugdwelzijnswerkers van
mijn stageplaats koppelen. Zij zetten zich intensief in als het gaat over respect hebben voor
verschillende culturen en het positief bevorderen van de geestelijke gezondheid en welzijn
van kinderen. Ook zetten ze zich in voor het sociale netwerk van de kinderen, zoals broers,
zussen, ouders, vrienden…

3.4

HIER LIEP IK MIJN STAGE

Gedurende het hele jaar bereiken de begeleidsters van mijn stageplaats meer dan
vierhonderd verschillende kinderen. De meeste van die kinderen, vaak van meer dan 45
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verschillende nationaliteiten, bevinden zich in een maatschappelijk kwetsbare positie en
komen uit kansarme gezinnen. De groep kinderen waar ze wekelijks mee werken is
natuurlijk veel kleiner.
Zowel in grote als kleine groep komt er discriminatie en racisme voor. Beide worden
meteen zeer streng aangepakt om de kinderen te doen realiseren dat zo’n gedrag niet
aanvaard wordt.
In Figuur 6 (VZW Jong, 2018) ziet u hoe vaak de begeleidsters in contact komen met de
doelgroep en voor hoelang dit steeds is.

Figuur 6. Kinderwerking Februari 2018. Herdrukt van Activiteiten, door VZW Jong, 2018, Geraadpleegd van
https://www.vzwjong.be/activiteiten/jp-jeugdpunt-studeert-31.

Op woensdagen en zaterdagen zijn er steeds vijfentwintig tot vijfendertig kinderen
aanwezig. Op de donderdagen ligt het aantal meestal tussen tien en vijftien kinderen. Al
deze kinderen komen vrijwillig naar de kinderwerking. Ze worden dus niet verplicht door de
begeleidsters. Sommige ouders werden wel doorverwezen naar de kinderwerking door de
juf/meester/brugfiguur zodat zowel het kind als de ouders de hulp of de ondersteuning
kunnen krijgen die ze nodig hebben, maar ook die doorverwijzing is niet verplicht om op te
volgen. Als er door de kinderwerking gebeld is, zijn er op de ouder-kindmomenten vaak
een tiental ouders aanwezig. Indien we dat niet hebben gedaan zijn dat een vijftal ouders.
Door vraaggericht te werken komen er steeds meer ouders naar dit moment.

3.5

BESLUIT

In 3.2 en 3.3 heb ik kort geschetst wat ‘maatschappelijk kwetsbare positie’ en ‘culturele
diversiteit’ inhoudt met de mogelijke moeilijkheden die deze groep mensen zou kunnen
ervaren. Samengevat: het is niet gemakkelijk voor mensen met een bepaalde culturele
achtergrond om hun weg te vinden in een nieuwe omgeving met een andere culturele
achtergrond.
Daarna heb ik de doelgroep voorgesteld die wekelijks naar de kinderwerking komt. Op die
manier schep ik een beeld van de grootte van de groepen tijdens de activiteiten bij de
kinderen en bij de ouders.
Nu we de doelgroep kennen, bespreek ik in het volgende hoofdstuk de ondernomen acties
met de kinderen.
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4

ONDERNOMEN ACTIES MET DE KINDEREN

4.1

INLEIDING

In de inleiding heb ik een duidelijk beeld gegeven van de verschillende redenen voor de
behandeling van het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’. De praktijkvoorbeelden uit de
inleiding en de eerste hoofdstukken duiden het belang om er werk van te maken.
Je zou je kunnen afvragen waarom we eerst acties ondernamen bij de kinderen. De
doelgroepen die wij in de werking bereiken gaan namelijk verder dan enkel kinderen. We
bereiken ook de ouders, de wijk, verschillende organisaties… Onze focus ligt echter
hoofdzakelijk bij de kinderen omdat zij de belangrijkste doelgroep zijn.
Daarnaast mogen kinderen niet worden onderschat. Ze kunnen veel invloed uitoefenen op
hun nabije omgeving, zoals vrienden, gezinsleden, de werking… De kleinste verandering
kan al grote gevolgen teweegbrengen. Het kind dat eens een stuk fruit meevraagt naar
school kan het gedrag van de ouder zelf in de toekomst positief sturen.
In dit hoofdstuk bespreek ik wat mijn stageplaats in het verleden al heeft verwezenlijkt en
wat ze nu nog steeds bewerkstelligen. Op deze manier wordt mijn startpunt duidelijk.
Hierna kader ik de gekozen stijl en aanpak in het deel ‘De subtiele aanpak’. Vervolgens
splits ik de verschillende activiteiten, die tijdens mijn stageperiode plaatsvonden, op. Zo is
er een duidelijk overzicht van welk aspect aan bod kwam en hoe we het hebben
aangepakt. Daarna bekijk ik wat we met de activiteiten bij de kinderen hebben bereikt.

4.2

VERLEDEN EN HEDEN OP MIJN STAGEPLAATS

4.2.1

Verleden

De begeleidsters van mijn stageplaats hebben in het verleden reeds een aantal zaken
ondernomen in het verband met ‘Bewegen en gezonde voeding’.
Vanaf 2011 maakten ze samen met de kinderen en/of hun ouders éénmaal per maand een
gezonde maaltijd die werd bereid met seizoensgebonden groenten. Zo leerden de kinderen
en/of hun ouders nieuwe groenten kennen. Op die manier werd de aandacht gevestigd op
het belang van gezonde voeding en milieugebonden voordelen die gepaard gaan met het
gebruik van inheemse, seizoensgebonden producten.
Het volgende jaar erop deden de begeleidsters iets gelijksaardig. Toen hebben ze samen
met de kinderen een gezonde maaltijd gemaakt voor het hele gezin. Zo werd het gezin
meteen bij de activiteit betrokken. Dit werd vanaf 2012 één keer per jaar gedaan. De
kinderen leerden wat een (lekkere!) gezonde maaltijd inhoud.
Vanaf 2015 organiseerden ze éénmaal per maand een activiteit rond bewegen, gezonde
voeding of hygiëne organiseerden. Door de vraag van kinderen en ouders en het belang
van de materie wordt dit tot op heden doorgetrokken. Daardoor denken kinderen
regelmatig over het thema na en wordt het dus niet vergeten.
Van 2011 tot september 2016 werd maandelijks ‘de gezonde wekkerinstuif’ georganiseerd.
Het deel ‘gezonde’ hield in dat de kinderen die dag enkel groenten of fruit mochten
meenemen als vieruurtje. Indien er kinderen waren die geen stuk fruit of groente mee
hadden, kregen ze fruit van de begeleidsters. Het deel ‘wekkerinstuif’ verwees naar het
verloop van de activiteit.
Sinds september 2016 kiezen de begeleidsters ervoor om de kinderen gezonder te laten
drinken en eten in de werking. De kinderen mogen geen sport-, energy- of frisdrank en
geen snoep meenemen. Enkel water, melk, een koekje of een stuk fruit zijn toegestaan. Als
ze toch iets meenemen wat niet mag, wordt dit langs de kant gezet tot de werking gedaan
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is. Pas dan krijgen ze het terug, behalve energydrank. Deze regel geldt nog steeds. Het
‘gezonde’ luik van ‘de gezonde wekkerinstuif’ werd volledig ingebed in de kinderwerking.
De kinderen en hun ouders hebben het hele proces behoorlijk positief ervaren aangezien
er steeds met kleine stapjes werd gewerkt. Zo waren alle actoren mee in het verhaal van
gezonder eten. Door deze aanpak de gezinnen zich niet bedreigd. Als gevolg van het
proces leverden zowel de ouders als de kinderen een degelijke inspanning. Ze
gaven/namen een stuk fruit en water mee naar de kinderwerking. Ouders lieten verstaan
dat ze dit ook thuis hadden toegepast wanneer de kinderen een vieruurtje wilden. Ze gaven
wel toe te bezwijken als het kind toch naar snoep en frisdrank bleef vragen. De
begeleidsters van de kinderwerking deelden aan de ouders mee dat het niet erg is om hun
kinderen af en toe een stuk cake of snoep te geven, omdat wat verboden is net heel
aantrekkelijk wordt voor kinderen.
Mijn stageplaats is dus al heel lang op regelmatige basis met het thema bezig. Zowel
kinderen als ouders worden betrokken, waardoor het thema niet wordt vergeten. Doorheen
het hele proces worden kleine aanpassingen en doorzettingsvermogen opgemerkt en
benoemd. Daarmee is het proces echter niet afgerond.

4.2.2

Heden

De regel dat sport-, energy- of frisdrank en snoep niet mag als vieruurtje is dus nog steeds
van kracht binnen de werking. Sommige ouders geven zelfs een heel pak koeken mee aan
hun kinderen. Van de begeleidsters mogen ze er maar enkele van eten, of delen met
anderen. Dit wordt aan het einde van de activiteit wel meegedeeld aan de ouders.
Dit schooljaar (2017-2018) wordt er vanuit de werking ook intensief ingezet op het thema.
Voor de ouders stellen ze een boekje samen dat zal bestaan uit allerlei recepten voor
lekkere, goedkope, en gezonde maaltijden waarin seizoensgebonden groenten en fruit
worden gebruikt. De recepten zijn eerder al eens bereid met de kinderen en/of hun ouders.
Het boekje zou eind juni 2018 klaar moeten zijn.
Hier kom ik ook aan bod. Tijdens de ouder-kindmomenten stel ik de ouders op de hoogte
van het proces naar een gezondere levensstijl, opdat ze alles zouden begrijpen. We
hielden gesprekken en hebben een gezondheidspromotor uitgenodigd, waarover je meer
leest in hoofdstuk 5. Dankzij de activiteiten reageren de kinderen enthousiast en
nieuwsgierig om met groenten en fruit aan de slag te gaan.
Daarnaast voorzien de begeleidsters activiteiten die aansluiten bij het aspect ‘bewegen’.
Enkele expliciete voorbeelden hiervan zijn een actieve boswandeling, een uitstap naar de
PlayBeach en meestappen in de Spokentocht van Gentbrugge. Verder voorzien de
begeleidsters beweging bij ‘triviale’ activiteiten: bewust kiezen om te stappen naar de
PlayBeach, een actief spelletje voorzien bij rustige activiteiten…
De begeleidsters betrekken de ouders in het hele proces: ze gaan gesprekken aan en
helpen beslissingen te maken. Ze ondersteunen de ouders ook in reeds ondernomen of
eventueel te nemen stappen.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de situatie van Roland.
* Roland had zeer veel overgewicht gekoppeld met gedragsproblemen. Zijn ouders wisten
niet hoe hiermee om te gaan. De school stelde het Zeepreventorium in de Haan voor. Het
is een internaat waar heel hard op bewegen en gezonde voeding wordt ingezet met
evenveel aandacht voor het psychisch welzijn van de kinderen. Aangezien het een
internaat in de Haan is, wilde zijn moeder hem daar niet inschrijven, omdat ze op vrijdag
nog een ander kind van school moet halen terwijl Roland opgehaald moet worden in de
Haan. Ook had ze schrik voor het onbekende. Door de vele gesprekken met één van de
begeleidsters waarbij de voordelen voor Roland duidelijk werden gemaakt en
ondersteuning werd aangeboden op vrijdag voor het andere kind, besloot zijn moeder om
toch de stap richting het Zeepreventorium te zetten. De beste stap die ze ooit gezet heeft.
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De begeleidsters van de kinderwerking blijven duidelijk niet bij de pakken neerzitten. Ze
gaan steeds op een leuke en interactieve manier aan de slag met wat ze tijdens de
activiteiten observeerden. De ouders worden hierbij zeker niet vergeten. Daarnaast
stimuleren en ondersteunen ze hen om verdere stappen te ondernemen indien nodig.
Ondanks alles zijn ze nog lang niet klaar met het thema. Daarover lees je meer in
hoofdstuk zes.

4.3

DE SUBTIELE AANPAK

Kinderen leren en onthouden nieuwe informatie beter als die op een spelende manier
aangeboden wordt. Het stimuleert hen ook om het vaker in de praktijk om te zetten.
We mogen echter niet vergeten dat ze ook veel leren uit dagelijkse kleine veranderingen.
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat je zelf voor herhaling zorgt.
In de komende alinea’s lees je hoe we die ‘subtiele aanpak’ hebben verwezenlijkt.
Herhaling was de sleutel: een wekelijkse activiteit, steeds gesprekken aangaan, het
geleerde in andere activiteiten verwerken, etc.
Een van de tips die de voedingsdriehoek is dat ongezonde snacks het best uit zicht blijven,
terwijl de gezonde snacks duidelijk zichtbaar zijn in huis. Ook tijdens het ‘JeugdPunt
studeert’ pasten we dit toe: tijdens het maken van hun huiswerk krijgen de kinderen
normaal een koekje om op te eten, maar omdat we aan gezonde voeding werken, hebben
we de koekjes in de kast gelaten en mandarijnen in de plaats gezet. Wanneer de kinderen
een koekje vroegen, werden ze doorverwezen naar de mandarijnen. Na verloop van tijd
namen ze vanzelf een mandarijn.
Zoals eerder vermeld, brachten sommige kinderen een heel pak koeken mee naar de
werking. Wij gingen dan een gesprek aan met die kinderen waar vragen en opmerkingen
als “Ga jij dat allemaal opeten, is dat niet wat te veel?” en “Zeg, al die koekjes zijn toch wel
ongezond, hoor!” vaak terugkwamen. Het kind werd nooit toegelaten het hele pak op te
eten omdat dat ongezond is. Ook met kinderen die liever cola of energydrank dronken
gingen we in gesprek over de hoeveelheid suiker die in zo één blikje cola/energydrank zit.
De meeste kinderen weten ondertussen dat ze op de werking alleen water mogen drinken,
al houdt dat hen niet tegen toch een poging te wagen. Als ze dit toch doen, moeten ze de
ongezonde drank wegsteken en worden ze op de regels gewezen en waarom die er zijn.
We proberen de kinderen steeds te stimuleren om gezonder eten en meer te bewegen.
* “Sam, steek je pak koeken maar in je boekentas, je kan een tweetal mandarijnen eten als
je wilt maar zoveel koeken ga je niet eten! Dat is veel te veel en ongezond, terwijl er daar
zo’n lekkere, gezonde mandarijnen liggen.”
“Maar ik lust geen mandarijnen!”
Anderhalf uur later nam Sam toch een mandarijn. Eens hij die op had, vroeg ik hem of het
lekker was. Hij reageerde hier bevestigend en knikte ja.
* “Jouw koek ziet er inderdaad heel lekker uit met al die chocolade maar weet je dat een
mandarijn nog lekkerder en gezonder is?”
Het laatste voorbeeld toont voor mij aan dat sommige kinderen bepaalde groenten en fruit
niet willen eten. Vaak labelen ze groenten en fruit automatisch als ‘vies/vuil/niet lekker’, wat
hen moeilijk te verwijten is. Chocoladekoeken met leuke tekeningen van coole kinderseries
zijn nu éénmaal aantrekkelijker dan een saai stuk fruit of groente. Daarom is het belangrijk
dat opvoeders gezonde voedingsmiddelen promoten zonder dat de ongezondere
alternatieven volledig verbieden.
Het was voor mij duidelijk dat Sam geen honger had toen hij naar zijn koeken greep. Het
was meer uit goesting, aangezien hij nog een uur heeft gewacht om iets te eten. Als het
echte honger was geweest, had hij veel sneller een mandarijn genomen.
Tijdens het maken van hun huiswerk kunnen de kinderen naast een lekkere mandarijn ook
genieten van een kopje thee. Sommige kinderen maakten daar misbruik van door er veel
suiker in te vermengen. We gingen op zoek naar een alternatief, waardoor we op honing
kwamen. Die is ook zoet, maar bevat meer gezondere stoffen dan gewone suiker. Hier
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keken de kinderen eerst van op, maar dat hield hen niet tegen het te proberen. Sommigen
gaven zelfs toe het lekkerder te vinden dan suiker.
Mijn stageperiode viel tijdens een koude periode met veel regenval. Dat hield ons echter
niet tegen om de kinderen buiten te laten spelen.
* Toen iedereen klaar was met zijn huiswerk, was het tijd om te spelen. De kinderen
vonden de sneeuw zeer interessant maar hadden eerst geen zin om buiten te spelen
vanwege de kou. Eén van de begeleidsters heeft hen uitgedaagd tot een
sneeuwballengevecht. De kinderen hebben zich geamuseerd en vroegen meteen of we dit
meer konden doen.
Zoals eerder vermeld, stellen we voor elke maand een maandprogramma op voor de
kinderen, met afwisseling tussen rustige en actieve activiteiten. Waar mogelijk maakten we
van een rustige een actieve activiteit.
* “Het is quiz vandaag dus we gaan niet zoveel doen.” Dat zei één van de kinderen toen ze
aankwam op de werking. Ze had het echter niet juist. Het was een zeer actieve quiz
waarbij ze zeer snel en veel moesten lopen als ze het antwoord wilden geven. Dat hadden
ze niet verwacht.
In de quiz zaten vragen over voeding, waarbij ze veel nieuwe dingen leerden kennen:
nieuwe groenten, koffiefeitjes, verschillende vleessoorten… Dit werd altijd vergezeld van
een korte uitleg. Doordat de informatie op een speelse manier is bijgebracht, hebben de
kinderen de info onthouden. Zo vertelden ze de ‘wist-je-datjes’ aan kinderen die toen niet
aanwezig waren.

4.4

ACTIVITEITEN ROND GEZONDE VOEDING

Met kinderen rond gezonde voeding werken moet leuk en leerrijk blijven.
Spelenderwijs werken is van groot belang aangezien dit de intrinsieke motivatie bij de
kinderen vergroot. Hierdoor kan je goede resultaten bereiken met de kinderen aangezien
de kinderen dan gemotiveerd zijn. Je kan het welbevinden dan niet vergeten want een kind
dat zich bijvoorbeeld emotioneel of sociaal niet goed voelt, zal niet gemotiveerd zijn. Op
deze manier sluiten we ook beter aan bij de behoeften van de kinderen en wordt er
rekening gehouden met hun verschillen. Spelenderwijs aan de slag gaan, is niet de
kinderen gewoon laten spelen, materiaal geven, en hopen dat ze iets hebben geleerd. Het
is een specifiek, vooraf bepaald doel bereiken met behulp van specifiek materiaal waarbij
instructies worden gegeven zodat het doel bereikt kan worden (Willemsen, z.j.).
Daarnaast is het ook de beste manier voor kinderen om te leren, omdat zij ook uit zichzelf
al spelend leren. Dit kan door middel van een rollenspel, het uitproberen van gewenst en
ongewenst gedrag… Spelenderwijs leren is de meest natuurlijke vorm van leren. Het daagt
de kinderen ook uit om te doen en om hun eigen grenzen te verleggen. Spelenderwijs leren
kan voor een positieve evolutie zorgen als het gaat over de emotionele, de sociale en de
intellectuele ontwikkeling (Driestar educatief, 2015).
Bij kookactiviteiten is het noodzakelijk om rekening te houden met de veiligheid van de
kinderen, omdat er keukenmateriaal als messen wordt gehanteerd. Ze moeten er
herhaaldelijk op gewezen worden dat het gevaarlijk is ermee te spelen omdat ze zichzelf of
anderen zouden kunnen pijn doen. De allerkleinsten deden voornamelijk werk waar geen
mes aan te pas kwam, maar ook zij moeten het leren.
Dat er bij kookactiviteiten potentieel gevaarlijk materiaal wordt gebuikt, hoeft niet te
betekenen dat dit niet spelenderwijs kan verlopen. Kinderen moeten met het
keukenmateriaal en de voedingsmiddelen kunnen experimenteren. Zo leren ze ook bij over
al wat bij het klaarmaken van eten komt kijken. Inspelen op hun nieuwgierigheid is de
sleutel. Zo blijft het voor de kinderen een leuke, leerrijke, boeiende ervaring.
We dachten, tijdens de voorbereiding van de activiteiten, grondig na over verschillende
zaken: frequentie, intensiteit, mogelijkheden…
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We organiseerden maandelijks activiteiten rond de aspecten ‘gezonde voeding’ en
‘bewegen’, ten einde er op consistente basis voldoende tijd aan te wijden. We hanteerden
deze frequentie omdat we de kinderen tijdens die maanden slechts tweemaal per week
zagen. Een van die twee momenten werd volledig gewijd aan ‘JP studeert’, wat an sich
onontbeerlijk is in de kinderwerking. We wilden de kinderen natuurlijk ook niet overladen
met steeds hetzelfde thema. Afwisseling is cruciaal. De intensiteit van de activiteiten lag
hoog. Van de kinderen werden vaardigheden verwacht die ze anders niet zouden kunnen
oefenen: verantwoordelijkheid, meer durven, proeven… Daarnaast liet het budget niet toe
meerdere kookactiviteiten of uitstappen per maand te verwezenlijken.

4.4.1

Gezond koken: koude ‘gerechten’

Voor de eerste activiteit over gezonde voeding hebben we drie verschillende koude,
gezonde ‘gerechten’ klaargemaakt.
Het eerste gerecht bestond uit wraps met koude groenten en een saus naar keuze. Zo kon
geëxperimenteerd worden met verschillende smaken en mogelijkheden.
Het was leerrijk om de kinderen te zien experimenteren. Sperziebonen waren sommige
kinderen onbekend. Ze stelden er vragen over, roken eraan, proefden ervan. De gepaste
hoeveelheid groenten in de wraps moesten ze ook zelf proberen vaststellen. Bij de saus
herhaalde het proces zich. Het resultaat was dat sommige kinderen leerden dat het gerecht
minder lekker was omdat ze te veel groenten of saus hadden gebruikt.
* “Ik heb te veel saus gebruikt want ik proef de groenten niet meer. Ik ga er wat saus van
tussen halen.”
Ze hebben dus geleerd dat juist doseren tot goede proporties cruciaal is, welke groenten
op wraps kunnen, en hoe zich moeten voorbereiden om ze te maken (benodigdheden,
voorbereiden van groenten, etc.).
Daarna maakten we samen gezonde toastjes, met kruidenkaas besmeerd en een stuk
groente, zoals een komkommerschijfje. Dit sloeg niet aan bij de kinderen, omdat een
overweldigende meerderheid liever opteerde voor choco op hun toast. Niet in staat om te
weerstaan aan die smekende kinderoogjes, hebben we hen choco laten gebruiken, al
zagen we er wel op toe dat ze die met mate gebruikten.
Het laatste onderdeel was het maken van een leuk vieruurtje, waarvoor de kinderen een
wasknijper mooi moesten versieren. Daarna konden ze een zak met schijfsluiting vol
druiven krijgen, om daar de wasknijper op te knijpen, resulterend in een vlinder (zie Figuur
7 (Pinterest 2017)).

Figuur 7. Traktatie vlinder. Herdrukt van Pinterest, 2017, Geraadpleegd van
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=traktatie%20vlinder&rs=typed&term_meta[]=traktatie%7Ctyped&term
_meta[]=vlinder%7Ctyped.

* “Als ik die vanavond in de koelkast leg, kan ik mijn vlinder maandag meenemen naar
school? Het is zo leuk en ik wil het tonen aan mijn vriendinnen! En het is supergezond!”
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Zoals het voorbeeld aantoont, vonden de (meeste) kinderen dit een leuke ervaring. Ze
wilden de snack zelfs niet meteen opeten opdat ze deze konden tonen aan ouders en
vriend(innen)en. Ook vroegen ze of het mogelijk was het zakje te hergebruiken door
andere snacks in te doen.
Volgens mij vonden ze het vieruurtje leuk omdat ze er zelf een mooie vlinder van hadden
gemaakt, én omdat ze het konden hergebruiken. Oorspronkelijk waren ze ook tegen het
idee, maar nu is er een goede associatie. Als ze een volgende keer ook ergens
weifelachtig tegenover staan, zullen ze denken aan de vlinder met de druiven.
De activiteit is niet volledig verlopen zoals gepland. Het was echter wel een geslaagde
poging. De kinderen hebben er daarna nog over gesproken. Zo’n reacties waren het doel
van de kookactiviteit.

4.4.2

Gezond koken: soep maken

Voor een andere kookactiviteit hebben we soep met pastinaak en wortels gemaakt. We
kozen hiervoor omdat pastinaak niet (voldoende) gekend was bij de kinderen.
Toen ze de pastinaak zagen, vroegen ze ons en elkaar wat het was. Slechts twee van de
dertig kinderen kenden de groente. We lieten alle kinderen kennismaken met de pastinaak:
ze mochten een ruiken, proeven, voelen, en erin snijden voor de soep. Niet alle kinderen
wilden echter de pastinaak proeven, omdat ze schrik hadden voor de smaak. Ook vroegen
we de kinderen herhaaldelijk wat de naam van de groente was opdat ze die niet vergaten.
Naast de pastinaak moesten de kinderen ook wortels en ajuinen snijden.
Eens alles groenten gesneden waren, mochten de kinderen even buitenspelen. Zodra de
soep klaar was, waren de kinderen nieuwsgierig wat zij hadden klaargemaakt. Ze stonden
al snel in de rij om te proeven.
De meeste kinderen vonden de soep zeer lekker en namen meer dan één kommetje.
Anderen vonden het niet zo lekker en hielden het bij proeven, wat ook een regel is op de
kinderwerking.
We kunnen spreken van een geslaagde activiteit aangezien de kinderen veel bijleerden
over voorbereiding van soep en de pastinaak. We konden hierbij dus goed inspelen op hun
nieuwsgierigheid.
Het viel ook op welke kinderen al dan niet bij de vorige kookactiviteit aanwezig waren. Zij
die er toen waren wisten hoe ze moesten omgaan met een mes, en leerden dit ook aan
kinderen die toen afwezig waren.
Achteraf bekeken was het een gemiste kans om bij deze activiteit niet met de vernieuwde
voedingsdriehoek aan de slag te gaan. Naast de groenten hadden we ook boter en water
nodig. Dit hadden we dan samen met de kinderen met wat uitleg in de voedingsdriehoek
kunnen zetten.

4.5

ACTIVITEITEN ROND BEWEGEN

Zoals eerder vermeld is het in een gezonde levensstijl essentieel een evenwicht te vinden
tussen gezonde voeding en voldoende beweging. De voeding is een eerste stap, maar
beweging is noodzakelijk voor het volledige plaatje. De voordelen daarvan zijn in de
inleiding terug te vinden. Dit inzicht wilden we de kinderen bijbrengen aan de hand van de
activiteiten.
Spelen is bewegen! Het kan dus niet anders dan al spelenderwijs met kinderen aan de slag
te gaan rond beweging. Dat betekent dat bewegen leuk en intensief moet zijn. Oefeningen
als sit-ups of hardlopen zijn intensief, maar daarom niet leuk. Het moet op een leuke
manier bijgebracht worden zodat het enthousiasme opwekt en stimuleert. Dit pasten we
zelf ook toe, wat de kinderen leuk vonden.
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4.5.1

De actieve boswandeling

Om de kinderen eens goed te doen stappen en ravotten, zijn we met hen naar de
Gentbrugse Meersen gegaan. Onderweg naar de grote spelruimte hebben we ook
activiteiten voorzien.
Aan het begin van de wandeling kregen de kinderen aan blad waarop allerlei dieren en
planten stonden afgebeeld. Als ze er een van zagen, konden ze die doorstrepen. Ze
moesten dus zeer aandachtig zijn.
De zoektocht bracht ons bij het Blotevoetenpad, waar de kinderen maar al te enthousiast
hun schoenen en sokken voor aftrokken. We hebben het hele pad afgelegd; een afstand
van een kilometer (Figuur 8, Stad Gent, 2017).
Voor de kinderen was het een nieuwe ervaring zo’n pad helemaal op blote voeten af te
leggen. Ze vertelden elkaar wat ze voelden, waar de anderen zeker eens moesten stappen
of waar helemaal niet…
Ook op het pad zochten ze naar de dieren en planten op hun blad.

Figuur 8. Blotevoetenpad Gentbrugse Meersen. Herdrukt van Wandelen in de Gentbrugse Meersen, door Stad
Gent, 2017, Geraadpleegd van https://stad.gent/gentbrugse-meersen/wandelen-de-gentbrugse-meersen.

In de grote speelruimte staan allerlei verschillende grote speeltoestellen, zoals een hoog
klimrek. Figuur 9 toont het deel van het park waar het meest gespeeld wordt. Binnen de
blauwe cirkel hebben de kinderen gespeeld.

Figuur 9. Grondplan geïllustreerd. Herdrukt van Wandelen in de Gentbrugse Meersen, door Stad Gent, 2017,
Geraadpleegd van https://stad.gent/gentbrugse-meersen/wandelen-de-gentbrugse-meersen.

Na een uur speeltijd keerden we terug naar onze lokalen zodat de ouders de kinderen
konden ophalen.
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In de terugkeer namen we een andere weg door het bos opdat de kinderen meer te zien
kregen dan het Blotevoetenpad en de speelruimte. Ook hier bleven ze uitkijken naar de
dieren en planten.
Eens terug in de werking vergeleken de kinderen hun blaadjes.
* “Dat kan niet dat jij een konijn hebt gezien want ik heb dat niet gezien. Gaan we nog eens
naar het park? Dan kan ik bewijzen dat er geen konijnen zijn.”
* “Het was een supergroot park! Je had bossen, een hoog klimrek… Gaan wij daar ook
eens gaan spelen, mama?”
De kinderen praatten zeer enthousiast met hun ouders over het park, de bossen, het
Blotevoetenpad, het grote klimrek… De meeste kinderen wilden er zeker en vast nog eens
naartoe gaan, al dan niet met de kinderwerking. Een goede en actieve activiteit dus.

4.5.2

De PlayBeach

Naar goede gewoonte gaat de kinderwerking steeds op uitstap op de laatste dag van een
schoolvakantie. Op het einde van de herfstvakantie was dat naar de PlayBeach, om de
week actief af te sluiten. We kozen er ook bewust voor te voet te gaan, zo’n goede twee
kilometer wandelen van mijn stageplaats.
Om kwart na tien ’s morgens vertrokken we samen met de kinderen, die enthousiast
doorstapten om zo snel mogelijk aan te komen op de binnenspeelplaats. Een aantal
kinderen hadden het soms lastig omdat ze het niet gewend zijn zo’n afstand te stappen.
Daar aangekomen mochten de kinderen spelen. De PlayBeach is een binnenspeelplaats
die bewegen stimuleert aan de hand van kruipruimtes, klimmogelijkheden, een
springkasteel, enzovoort, wat het moeilijk maakte de kinderen naar de eetzaal te roepen
rond etenstijd. Tijdens het middagmaal konden we zien hoe de ouders de boterhamdozen
hadden gevuld.
* Sam, een jongen van acht jaar met veel overgewicht, had zes grote boterhammen met
drie grote dikke ambachtelijke gemaakte speculaaskoeken mee.
* Bieke, een meisje van acht jaar, had vier pannenkoeken mee. Het was niet de eerste
keer dat ze dit mee had als middagmaal.
* Sarah, een meisje van ongeveer vijf jaar, had één boterham met choco en vier
verschillende koeken mee.
We hebben niet alle kinderen hun boterhammen/pannenkoeken/etc. laten opeten vanwege
de grote hoeveelheden. De meeste kinderen hadden nog extra koeken mee. Sommigen
kinderen hadden een stuk fruit mee.
Tijdens het middagmaal konden de kinderen ook een drankje kiezen. De opties waren
Cola, Fanta, Ice Tea of water. Meer dan de helft van de kinderen (en vrijwilligers) koos voor
frisdrank, wat veel ongezonde suiker bevat. We verboden de frisdrank niet, omdat ze met
het wandelen en spelen compenseerden voor de calorieën, die we telkens vermeldden
wanneer iemand frisdrank koos. Kinderen die water kozen werden hiervoor geprezen door
de (vaste) begeleiders.
Na het eten mochten de kinderen weer twee uur lang spelen. Daarna moesten de kinderen
zich klaarmaken om terug te keren naar de werking, wat ze niet zagen zitten omdat ze
wilden blijven spelen. Op de terugweg moesten de begeleiders de kinderen voortdurend
aanmoedigen om (door) te stappen, een groot verschil met de heenweg.
* We moesten bijna letterlijk één van de kinderen meesleuren. Hij was erg moe maar heeft
zijn uiterste best gedaan om de groep te kunnen volgen.
* Een deel van de kinderen moest een andere weg nemen. Op deze terugweg stonden
heel wat bankjes langs de kant. Eén van de kinderen was zo moe dat hij op elk bankje
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even ging neerzitten. Bij het aankomen in het gebouw is hij voor enkele minuten gaan
liggen alvorens hij naar huis vertrok.
* De jongsten waren zo blij toen ze aankwamen op de werking. Ze waren volledig uitgeput
door het spelen en het stappen. Er verscheen een hele grote glimlach op hun gezicht als
ze hun kinderwagen zagen of als ze met de auto naar huis gingen.
Dit was een zeer geslaagde, actieve dag. De kinderen hebben hun beste beentje voor
gezet om de volledige dag actief en zonder (veel) klagen door te komen. Wij, de
begeleidsters, hebben veel geleerd over de kinderen op vlak van bewegen en gezonde
voeding.

4.6

WAT HEBBEN WE MET DE ACTIVITEITEN BEREIKT?

De activiteiten zijn over het algemeen zeer goed verlopen. Bij elke nieuwe activiteit hebben
de kinderen iets bijgeleerd, werd hun nieuwsgierigheid geprikkeld en stimuleerde dit hen
om het eventueel nog eens te doen.
Bij de activiteiten rond gezonde voeding leerden de kinderen verschillende nieuwe
groenten en een andere bereidingswijze kennen. Ze leerden omgaan met gevaarlijk
keukenmateriaal en elkaar helpen. De oudere kinderen hielpen de jongere ook bij het
snijden en schillen van de groenten.
Hoe weten wij dat ze iets hebben geleerd zonder een toets of examen om deze kennis te
testen?
De ‘subtiele aanpak’ heeft zijn vruchten afgeworpen bij de kinderen. Het resulteerde in
kleine nieuwe gewoontes zoals zelfstandig een mandarijn nemen, spontaan frisdrank
afgeven, napraten over ‘wist-je-datjes’… Ook staken de kinderen hun grote pakken koeken
meteen terug in hun boekentas nadat ze er enkele koeken hadden uitgehaald. Ze
verwoorden minder expliciet wat ze hebben geleerd of wat ze willen doen.
We zagen de verandering in hun gedrag. Bij de tweede kookactiviteit hielpen de oudere
kinderen spontaan de jongere, konden ze beter overweg met een mes/schiller… De oudere
kinderen namen spontaan de zorg voor de jongere kinderen in eigen handen. Ze spraken
ook na over de kookactiviteiten. De gesprekken gingen voornamelijk over die ene rare
groente die eruitzag als een wortel, hoe ze wraps hebben gemaakt…
Bij de activiteiten rond bewegen ging het vooral over het stimuleren van de kinderen om
meer te gaan bewegen. Dat hebben we bij de meeste kinderen bereikt. Zoals 4.5 aangeeft,
wilden heel wat kinderen nog eens naar de Gentbrugse Meersen of naar de PlayBeach
gaan, omdat ze weer willen ravotten. Ze vertelden dit ook expliciet aan hun ouders.
Kortom, wat we bereikt hebben bij de kinderen valt niet in cijfers te noteren. Het zijn die
kleine veranderingen in hun gedrag die tonen dat ze een stap vooruitgegaan zijn in dit
thema.

4.7

BESLUIT

In dit hoofdstuk las je over acties die mijn stageplaats in het verleden al heeft ondernomen
in verband met het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’. Ze zetten het vandaag de dag
nog steeds door, want het is een lang en oneindig traject waarbij alles steeds op de
kinderen en ouders moet afgestemd worden.
Je las ook wat we met de kinderen ondernamen om een gezonde levensstijl te stimuleren.
Of we daarin zijn geslaagd? Zeker wel!
De reden waarom was vanzelfsprekend bij elke activiteit: de kinderen wilden het nog eens
doen, eten, of maken en lieten dit expliciet aan de ouders weten. Doel bereikt, dus.
Opdat de kinderen er zelf mee aan de slag gaan, moet het kunnen en mogen. Zo komen
we bij het volgend hoofdstuk: de ouders.
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5

ONDERNOMEN ACTIES MET DE OUDERS

5.1

INLEIDING

Er werd al meermaals verwezen naar het belang van de ouders in het proces naar een
gezondere levensstijl. Als zij het niet toelaten kunnen de kinderen hun doel niet bereiken.
Daarom is het essentieel ouders bewust te maken van de nadelen van een ongezonde
levensstijl en tips en tools aan te reiken die een gezonde levensstijl helpen toepassen. Er
zijn echter meerdere redenen die ouders ervan beletten die toe te passen. Die kwamen
tijdens de ouder-kindmomenten naar boven.
De reeds genomen acties heb ik eerder al besproken en zal ik dus niet opnieuw herhalen.
Tijdens mijn stageperiode kon ik maar twee keer met de ouders aan het werk. Het eerste
moment gebruikte ik om inzicht te krijgen in hun noden en vragen. Daarvoor gebruikte ik
een vragenlijst. Op basis van die info bepaalde ik welke vorming het best zou aansluiten bij
hun hulpvraag.
In dit hoofdstuk heb ik het over wat we juist hebben gedaan op de ouder-kindmomenten en
wat we daar al dan niet mee bereikt hebben.

5.2

DE VRAGENLIJST EN HET DAARBIJ HOREND GESPREK

5.2.1

Inleiding

Om rond beweging te werken met de kinderen en de ouders, stelde ik een vragenlijst
(Bijlage 2) op voor de ouders en kinderen om een duidelijk beeld te krijgen van de
beweging die kinderen in hun dagelijks leven al dan niet uitoefenen en hoe intensief die
dan is. De vragenlijst was mijn uitgangspunt voor het opstellen van activiteiten voor de
kinderen. Om de ouders beter te begrijpen hielden we ook een gesprek op basis van hun
gegeven antwoorden.
Het deel ‘Informed consent’ (Bijlage 1) is van hoger taalniveau dan de vragenlijst, die ik in
eenvoudiger Nederlands opstelde vanwege de doelgroep die ik wilde aanspreken. Over het
algemeen beheersen zij het Nederlands onvoldoende om de vragen te beantwoorden op
het niveau van het deel ‘Informed consent’. Om die reden heb ik hen dat deel niet laten
lezen, maar het hen mondeling meegedeeld. Eén van mijn mentoren had me op de
moeilijkheidsgraad van ‘Informed consent’ gewezen.
Het was enerzijds jammer dat er maar drie gezinnen aanwezig waren toen ik met de
vragenlijst aan de slag ging. Anderzijds was het zeer interessant om de verschillende
ervaringen en standpunten rond bewegen van de drie gezinnen te horen.
Hieronder stel ik de gezinnen een voor een voor, met daarbij hun visie over beweging (bij
hun kind(eren)).2

5.2.2

Hailey

Hailey is moeder van twee kinderen. Haar oudste kind zit doorheen de week op het
Zeepreventorium (ZPM) in De Haan omwille van zijn overgewicht (en zijn gedrag). In het
ZPM ligt een zware focus op gezond eten en bewegen. Als haar kind thuis is en iets wilt
eten/drinken, moet hij dit steeds aan haar vragen. Wanneer hij iets eet/drinkt, moet zij dit
zo concreet mogelijk in een voedingsdagboek (Bijlage 3) noteren.

2

Bij de voorstelling van de gezinnen worden de echte namen van de kinderen en/of ouders niet
vermeld. De gebruikte namen zijn steeds fictief om de privacy te waarborgen van kinderen en van
de ouders.
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Bijvoorbeeld: Niet schrijven “Heeft boterhammen met beleg gegeten”, maar wel “Heeft twee
sneden volkorenbrood met telkens één schel jonge Goudakaas gegeten”
Op die manier kan de diëtist gericht feedback geven om gezonder te eten. Ook kleine
tussendoortjes moeten worden vermeld. Daarnaast moet ze ook de fysieke en passieve
activiteiten van haar kind bijhouden; wat hij heeft gedaan, hoe intensief dit was en voor
hoelang (Bijlage 4). Hailey maakt in het weekend bewust tijd om te sporten, te wandelen,
etc. met haar kind zodat hij voldoende beweging heeft. Deze levensstijl heeft een invloed
op de gang van zaken binnen het gezin. De gezinsleden doen dus mee met de oudste
zoon.
* “Het ZPM leert je hoe je je kind kunt stimuleren om meer te bewegen, met tools als de
MultiMove beweegkalender (zie bijlage 5). Dat is een kalender waarop elke dag een kleine
bewegingsopdracht wordt opgelegd. Dit is zeer leuk om samen met je kind(eren) te doen.”
* “Je leert ook hoe je voldoende kunt bewegen zonder dat je daar (veel) geld voor nodig
hebt. Als ouder word je via verschillende instanties gestimuleerd om je kind aan sport te
laten doen maar daar hangt een serieuze kostprijs aan. We willen wel, maar het is gewoon
te duur! Het ZPM helpt je daarbij door activiteiten aan te reiken die je zelf met je kind kan
doen maar ook door je te duiden op wat bewegen nu eigenlijk allemaal inhoudt.
Huishoudelijke klusjes of boodschappen doen zijn ook bewegen.’
* “In het begin kreeg ik veel feedback over wat mijn kind at en dronk maar door te oefenen
en de feedback ter harte te nemen, zag je gaandeweg steeds meer groen in plaats van
rood. Ik heb het nu al goed onder de knie.”
* “Indien mijn oudste kind (Roland) voldoende intensief bewogen heeft, krijgt hij een
beloning. De beloning bestaat uit een kwartier langer slapen, een kwartier langer
televisiekijken, samen gaan zwemmen… maar nooit eten. Deze beloningen stimuleren mijn
kind dan ook om meer en intensiever te bewegen op een dag.”
Hailey zorgt wekelijks voor beweging. Enerzijds doordat het ZPM deze taak oplegt,
anderzijds omdat ze zelf het belang van voldoende bewegen inziet, zoals het voorkomen
van hart- en vaatziekten. Het ZPM ondersteunt en stimuleert haar om zich nog meer in te
zetten voor dit thema. Ze acht bewegen niet los van gezonde voeding, maar als twee
aspecten van een gezonde levensstijl die samen één verhaal vormen.
Hailey legde een hele weg af om haar oudste kind in te schrijven in het ZPM, wat je al in
het voorbeeld van Roland (zie 4.2.2) kon lezen. Na enkele maanden merkte iedereen een
verschil bij Roland, waar zowel zijn ouders als hijzelf trots op zijn. Hij verloor twaalf
kilogram en zijn gedrag is erop vooruitgegaan. Ze hebben echter nog een lange weg af te
leggen. Daar zijn ze zich ook van bewust en dus zijn ze er steeds met bezig. Het was
leerrijk om te zien wat de rol van de begeleidsters was in dit proces en wat het resultaat,
enkele maanden later, ervan is. Op het einde van het gesprek gaf Hailey me alle informatie
die ze van het ZPM kreeg zodat ik er zelf ook nog uit zou kunnen leren.
* Roland mag vanaf 2018 naar de tienerwerking komen. Op zijn eerste tienerwerking
vertelde hij in een gesprek met de andere kinderen en begeleidsters dat ze moeten
opletten met frisdrank omdat er te veel suikers inzitten.
* Bij het kiezen van een uitdaging koos Roland ervoor nog eens tien kilogram af te vallen
tegen begin juni. We hebben samen met hem besproken, op basis van hoeveel kilogram hij
in de afgelopen maanden reeds verloor, er zes kilogram van te maken. Zo kwamen we
samen tot een realistisch en haalbaar doel.

5.2.3

Marian

Marian is moeder van drie kinderen. Haar jongste kind heeft een autismespectrumstoornis
(ASS) en komt naar de kinderwerking. Haar twee andere kinderen gaan tweemaal per
week zwemmen. De jongste is bang van water. Om hem toch te laten bewegen laat ze
hem naar de werking komen en gaat ze regelmatig samen met hem wandelen. Marian
weet wat beweging voor haar jongste zoon kan betekenen, maar niet hoe ze hem moet
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stimuleren om meer te bewegen. De winter maakt het bijvoorbeeld moeilijk haar zoon te
overtuigen. Toch blijft ze voldoende beweging belangrijk vinden.
* “Mijn jongste kind is altijd bij mij, we doen alles samen. Hij gaat naar de werking zodat hij
niet voortdurend op zijn Playstation zit en we gaan regelmatig wandelen. In de zomer gaan
we dan samen naar het park met vrienden zodat het voor ons beiden leuk blijft. In de winter
is dat al wat moeilijker vanwege de kou.”
Het voorbeeld geeft duidelijk weer dat Marian samen met haar kind wil bewegen. Het is
voor haar echter vermoeiend om hem steeds bij zich te hebben. Ze kan enkel op het einde
van de dag genieten door even naar de televisie te kijken.
* “Ik wil hem nog meer laten bewegen maar ik heb het hier zeer moeilijk mee.”
De begeleidsters van de kinderwerking bevestigen dat het moeilijk is om haar jongste kind
aan het bewegen te krijgen, zeker als hij zijn gedachten op iets anders heeft gevestigd. Wij
gaan steeds op zoek naar een manier om hem te stimuleren om mee te doen. Dat verloopt
elke keer anders. Ook hangt het af wie het hem vraagt of hem stimuleert.
Ondanks de moeilijkheden vindt Marian dat haar kind voldoende beweegt. Hij gaat eerst
naar school, en komt daarna naar het speelplein om actief te kunnen spelen.
Zij was ook de enige ouder die haar kind had ingeschreven voor een lange
griezelwandeltocht.
Marian haalde zelf kort het thema gezonde voeding aan tijdens het gesprek. Zij was dan
ook geïnteresseerd in de sessie rond de lunchbox.
Het is zeer aangenaam als een ouder haar hulpvraag expliciet aan je meedeelt. Je weet
dan precies waar je op moet inzetten. Ondanks de mogelijke reacties van anderen bleef ze
eerlijk over hoe zij het momenteel aanpakt en waar ze vast zit.

5.2.4

Savannah

Savannah is moeder van drie kinderen, waarvan de twee oudsten naar de werking komen.
Haar oudste kind heeft veel overgewicht, maar beweegt wel redelijk veel, volgens haar.
Savannah gaat dagelijks met haar kinderen met de fiets op stap: naar school, de dokter,
boodschappen… Ongeacht de afstand. Ze doet dit omdat ze geen rijbewijs heeft en omdat
de kinderen zelf het leuk vinden om te fietsen.
* “Aangezien ik geen rijbewijs heb, doen we alles met de fiets, maar mijn kinderen vinden
het ook leuk. Als het slecht weer is, gaan we nog steeds met de fiets. Als het echt barslecht
weer is, blijven we thuis. Dan valt het regelmatig weleens voor dat ze niet willen fietsen,
maar wel moeten. Na enkele minuten klagen en huilen, fietsen ze gewoon mee.”
In het gesprek over de vragenlijst gaf Savannah veel weerstand nadat ik de vraag had
gesteld wat ze nog (al dan niet) doet om haar kinderen meer te doen bewegen.
* “Mijn kinderen bewegen veel, ik leer hier niets uit. Ik weet wat bewegen is en wat dat kan
betekenen voor mijn kinderen. Ze fietsen elke dag, dat is toch meer dan genoeg? Mijn
oudste kind eet veel maar beweegt voldoende. Ik ga hem daarom niet nog meer doen
bewegen. Ik weet alles van bewegen maar ik wil er niet aan werken met mijn kinderen.”
Het voorbeeld geeft duidelijk aan dat Savannah zich bewust is van het belang van
voldoende beweging voor haar kinderen, maar dat ze er niet mee aan de slag wilt gaan, en
dat ze beweging en voeding als één thema ziet in tegenstelling tot aparte thema’s.
Aangezien haar oudste kind overgewicht heeft, zou ze met hem (en de andere kinderen)
nog meer rond bewegen moeten werken. Toen ik haar vroeg naar de stimulansen van haar
kind om meer te bewegen, wilde ze er niets van weten. De vraag was geen kritiek over
haar opvoeding (omdat hij aan alle ouders werd gesteld), maar we konden veronderstellen
dat het gevoelig ligt bij haar persoonlijk.
In het gesprek werd voorgesteld om haar oudste zoon eventueel naar het ZPM te sturen,
aangezien dit voor Hailey’s oudste kind hielp (en dat nog steeds doet). Savannah’s eerste
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zorg was of hij dan wel genoeg te eten zou krijgen. Hierdoor besloten ik en mijn mentoren
dat het graag zien van en zorgen voor haar kind geassocieerd werd met eten. Die
conclusie werd door andere gesprekken op andere tijdstippen ondersteund.
* “Krijgt hij daar dan voldoende eten? Mag hij eten waar hij zin in heeft? Ik wil zien dat hij
genoeg te eten krijgt. Ik zou gefrustreerd raken als ik niet zie of hij al dan niet genoeg eten
krijgt.”
Persoonlijk vond ik Savannah’s weigerachtig gedrag frustrerend. De andere twee moeders
vonden dit ook. Hailey benadrukte de potentiele nadelen van onvoldoende beweging en
ongezonde (hoeveelheden) voeding. Marian zei dat zij ook veel weet, maar dat ze niet
weet hoe ze dat in de praktijk kan invoeren. Savannah negeerde beiden. De non-verbale
communicatie verried dat de andere moeders niet meer naar Savannah wilden luisteren,
aangezien we toch niet konden doordringen. Ik hoopte dat de sessie met de diëtiste dit kon
doen, aangezien haar oudste kind nu al negatieve gevolgen van zijn overgewicht
ondervindt doordat hij in zijn mobiliteit belemmerd wordt.

5.2.5

Besluit

Ik beschikte dan wel over een kleine groep om informatie te verzamelen, maar het waren
drie totaal verschillende verhalen, met elk hun eigen perspectief over beweging (en
gezonde voeding).
De vragenlijst ging over beweging, toch werd het gezonde voedingsaspect er vaak
aangehaald. De twee aspecten werden dus eigenlijk als één gespreksonderwerp gezien.
De drie moeders zijn zich bewust van de link tussen beide.
In dit deel zag je hoe ver gezinnen kunnen komen met de hulp van jeugdwelzijnswerkers,
hoe moeilijk ouders het kunnen hebben en hoe hard ze in de verdediging kunnen gaan. Dit
was zeer leerrijk om er verder mee te gaan.
Het gesprek heeft bij mij (en de andere begeleidsters) frustraties teweeggebracht, die ons
enkel motiveerde er extra op in te zetten. Ik hoopte dat de volgende sessie Savannah meer
inzicht kan geven. Of dat gelukt is, lees je in het volgende deel na een voorstelling van wat
de sessie inhoudt.

5.3

DE VORMING IN VERBAND MET DE LUNCHBOX

5.3.1

Inleiding

Doorheen de verschillende hoofdstukken werden voorbeelden aangehaald waaruit blijkt dat
heel wat kinderen overvolle of zeer ongezonde gevulde boterhamdozen meekrijgen als
middagmaal en/of vieruurtje. Die toonden aan dat ouders te weinig bezig zijn met het
thema ‘Bewegen en gezonde voeding’.
Om die redenen had ik een diëtiste van het wijkgezondheidscentrum (WGC) Botermarkt
gecontacteerd. Zij haalde al snel de reeks ‘Ratatouille’ aan.

5.3.2

De reeks ‘Ratatouille’

Voor dit deel heb ik het Draaiboek Ratatouille: een vormingsreeks over (op)voeding
(Arents, Prévost, & Feyaerts, 2017) geconsulteerd voor de nodige informatie.
De reeks ‘Ratatouille’ is een (op)voedingsproject dat uit drie onderdelen bestaat:
-

Een zesdelige vormingsreeks: In elke sessie wordt een specifiek voedings- en
opvoedingsthema belicht en inhoudelijk uitgediept. De inhoudelijke thema’s volgen
elkaar ook op zoals in Tabel 2 te zien is (Arents, Prévost, & Feyaerts, 2017):
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Tabel 2
Overzicht van de verschillende sessies van de (op)voedingsreeks Ratatouille

Voedingsluik

Opvoedingsluik

Sessie 1

Actieve voedingsdriehoek
Wat is gezonde voeding?

Gezellig samen aan tafel

Sessie 2

Ontbijt
Waaruit is een gezond ontbijt samengesteld?

Organisatie van de eetmomenten

Sessie 3

Lunchbox
Waaruit is een gezonde lunchbox samengesteld?
Wat zijn gezonde tussendoortjes?

Wie bepaalt wat, hoeveel en
wanneer er gegeten wordt?

Sessie 4

De warme maaltijd
Een gezonde warme maaltijd klaarmaken en het
belang van groenten en fruit eten.

Nieuwe smaken leren eten

Sessie 5

Boodschappen doen
Winkelbezoek & voedingsetiketten leren lezen.

Koppigheid aan tafel

Sessie 6

Babyvoeding
Hoe maak je gezonde fruit- en groentepap klaar?

Zelfstandig leren eten

Noot: Herdrukt van Draaiboek Ratatouille: een vormingsreeks over (op)voeding, Arents, S., Prévost, M., &
Feyaerts, G., 2017, Geraadpleegd via
https://www.bing.com/search?q=draaiboek+ratatouille&pc=MOZD&form=MOZLBR.

Elke sessie duurt gemiddeld vijf uur, van ’s morgens tot ’s middags. De zes sessies
zijn verspreid over zes weken. De sessie in verband met babyvoeding komt als
laatste omdat deze optioneel is; zinloos voor ouders die geen baby hebben.
-

Het maandelijks terugkommoment ‘Ratatouille bis’: Voor ouders die de
Ratatouillereeks hebben gevolgd en willen deelnemen aan het vervolgtraject. Bij
deze terugkommomenten gaan ze dieper in op de eerder verworven kennis en
vaardigheden waarbij het accent op zelfredzaamheid ligt. Het sociaal aspect van
deze terugkommomenten mag niet onderschat worden.

-

Gezondheidspromotie: Elke sessie is een afgerond geheel en dus een vorming.
Hierdoor kunnen de sessies ook aan ouders gegeven worden die niet aan de reeks
deelnamen.

De reeks biedt ook drie grote voordelen die ouders kunnen overtuigen mee te doen. Er
wordt gewerkt met een vaste groep ouders en professionals waardoor er
vertrouwensbanden ontstaan, zodat ouders zich comfortabel voelen ervaringen te delen en
feedback te aanvaarden. Daarnaast is de volledige reeks gratis. Zo wordt niemand
uitgesloten en is de vorming toegankelijk voor iedereen die hulp nodig heeft. Ten slotte
wordt er kinderopvang voorzien voor niet-schoolgaande kinderen. Kortom, de drie
voordelen werken drempelverlagend waardoor meer ouders gericht ondersteund kunnen
worden op vlak van (op)voeding.

5.3.3

Keuze vorming

Zoals je eerder kon lezen, kozen zij voor de derde sessie uit de reeks: de vorming over de
lunchbox. Dit was een gemakkelijke keuze aangezien we er wekelijks mee geconfronteerd
werden tijdens de activiteiten: overvolle, ongezonde boterhamdozen, de hoeveelheid suiker
bij hun thee, volledige pakken koeken als vieruurtje… Ook het opvoedingsluik was
interessant.
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Het was ook een gemakkelijke keuze vanwege het opvoedingsluik. Heel wat ouders
luisteren naar de kinderen in plaats van omgekeerd, wat resulteert in kinderen die thuis
heel wat te bepalen krijgen. Bij deze vorming gaat het er om wie de hoeveelheid, de tijd en
de inhoud bepaalt. Beide luiken zijn van toepassing op onze doelgroep.
De andere vormingen blijven ons wel bij voor eventueel andere ouder-kindmomenten
omdat ze ook interessant zijn voor de doelgroep. We zien echter niet hoe het ontbijt in zijn
werk gaat, hoe de kinderen thuis reageren op nieuwe smaken, enzovoort. Mogelijk ervaren
de ouders op die vlakken nog problemen.

5.3.4

Verloop van de vorming

5.3.4.1

De kennismaking

Ter voorbereiding op deze vorming voorzagen we een tolk die voor de ouders naar het
Turks kon vertalen. Daarnaast waren nog twee begeleidsters, waaronder ik, beschikbaar
om, indien nodig, te vertalen naar het Engels of Frans, om te verzekeren dat alle ouders de
vorming goed zouden kunnen volgen en vragen konden stellen in de taal die ze het best
beheersten.
Enkele dagen voor de vorming werd de diëtiste ziek. Haar collega Kathleen3, een
gezondheidspromotor, kwam daarom de vorming geven. Omdat ze geen diëtiste is, zou ze
mogelijk niet alle vragen van de ouders kunnen beantwoorden. Dat liet zij ook aan de
ouders weten. Zij hadden hier alle begrip voor.
Bij de kennismakingsronde stelde zich iedereen zich voor aan de hand van enkele
elementen: de naam, het aantal kinderen en hun leeftijd, favoriet gerecht uit het favoriet
land, en het succesgerecht. Alle ouders waren hier zeer open en eerlijk over, ook al
dachten ze dat ze hiervoor onder hun voeten gingen krijgen, wat niet het geval was. Ze
zeiden onder andere dat ze heel graag frieten aten. Er waren een tiental ouders aanwezig.

5.3.4.2

Het theoretische gedeelte

Na de kennismakingsronde gingen we over naar de voedingsdriehoekhoeken. In
tegenstelling tot de diëtiste gebruikte Kathleen zowel de actieve als de vernieuwde
voedingsdriehoek. Ze had deze ook visueel mee. Aan de hand van die visualisaties legde
ze het verschil uit tussen de twee (Figuur 10, Het Nieuwsblad, 2017):

Figuur 10. De verschillen tussen de oude en nieuwe voedingsdriehoek. Herdrukt van Het Nieuwsblad, door TIB,
2017, Geraadpleegd van http://www.nieuwsblad.be/

3

De echte naam van de gezondheidspromotor wordt niet vermeld in mijn bachelorproef. De
gebruikte naam is steeds fictief om de privacy te waarborgen van de gezondheidspromotor.
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Ze haalde de volgende verschillen aan:
• de driehoek op zijn kop staat,
• het deel ‘beweging’ is eruit gehaald,
• de restgroep is apart gezet
• de hoeveelheden zijn weggehaald.
Bij elk verschil vertelde Kathleen erbij waarom het Vlaams Instituut Gezond Leven die
aanpassingen had doorgevoerd. Wat lager staat in de actieve voedingsdriehoek moet je
eigenlijk meer consumeren. Daarom is het logischer dat dit juist bovenaan staat.
De ouders vonden het zeer interessant en luisterden daarom zeer aandachtig. Regelmatig
stelden ze dan ook vragen in verband met de driehoeken.
* “In de actieve voedingsdriehoek staat dat je naast water ook thee, melk en koffie mag
drinken maar in de nieuwe voedingsdriehoek niet. Wil dat dan zeggen dat ze enkel water
aanraden om te drinken?”
* “Zijn de hoeveelheden in de actieve voedingsdriehoek nog steeds van toepassing of zijn
het andere hoeveelheden geworden?”
Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van vragen die de ouders stelden. Alvorens Kathleen
antwoordde op hun vragen, werden de ouders verzocht zelf eerst eens na te denken.
* De vraag van de hoeveelheden speelde Kathleen terug naar de ouders om hen te laten
nadenken. De ouders antwoordden dat ze het niet wisten, maar dat het logisch is dat het
nog steeds het best is om per dag één tot drie stukken fruit te eten.
Nadat de ouders hun eigen vragen hadden beantwoord, kwamen ze met andere vragen in
verband met de hun eigen gezondheid en voornamelijk die van hun kinderen.
* “Hoe was je het best je groeten en fruit af? Ik wil niet dat er iemand bij ons thuis veel
pesticiden binnenkrijgt.”
De ouders begonnen spontaan elkaars vragen te beantwoorden en wisselden zo
ervaringen en ideeën uit. Kathleen vulde deze antwoorden aan of beaamde ze.
Eens we samen de volledige vernieuwde voedingsdriehoek hadden overlopen, haalde
Kathleen de bewegingsdriehoek erbij. Deze overliepen we kort aangezien deze vorming
voornamelijk over de lunchbox en gezonde tussendoortjes ging.
Vervolgens gingen we over naar het praktijkgedeelte.

5.3.4.3

Het praktijkgedeelte

Voor het eerste deel van het praktijkgedeelte sneden we samen groenten om soep te
maken. Alle ouders hielpen mee, en stelden ondertussen vragen aan Kathleen en elkaar.
Op een bepaald moment zette een van de ouders zout en bouillon klaar. Bij het zien van
de hoeveelheid die zij gebruikte, brak een discussie uit: de een vond het te weinig, de
ander vond het veel te veel. Uiteindelijk deelde Kathleen de nodige hoeveelheid mee,
samen met enkele tips voor de hoeveelheid. Er werd nadrukkelijk gezegd dat de
hoeveelheid van persoon tot persoon kan variëren, maar dat te veel zout hoe dan ook
ongezond is.
Eens de soep op het vuur stond, begon het tweede deel. Hier bekeken we foto’s van
gevulde boterhamdozen en onderzochten we wat eventueel beter kon.
Om dat te achterhalen, kregen we drie verschillende zakjes te zien, gevuld met suiker,
vezels en vitaminen. Die zijn goed voor de energie, het spijsverteringsstelsel en
verschillende dingen in het lichaam, respectievelijk. Er moet een gezond evenwicht zijn
tussen de drie.
Hierna kregen we de foto’s te zien. Elke ouder koos een foto en besprak deze met de
groep.
De boterhamdoos van Marian bevatte kleine stukjes wit brood, kleine pizza’s, kaasstukjes,
en enkele druiven. Marian gaf meteen eerlijk toe dat dit de boterhamdoos van haar eigen
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kind was. Ze erkende ook dat de inhoud niet voldeed aan het evenwicht van de drie zakjes.
Op het vlak van vezels en vitaminen zat ze goed, de hoeveelheid suiker lag net iets te
hoog. Hiervoor moest ze er iets uithalen waardoor de vezels en vitaminen ongeveer
hetzelfde bleven terwijl het suikergehalte daalde; ze koos ervoor het wit brood eruit te
halen en een extra stuk fruit toe te voegen. Bij het bekijken van het evenwicht kreeg ze een
compliment van Kathleen. Zowel haar oude als haar nieuwe boterhamdoos waren
voldoende voedzaam en bevatte veel kleur. Hoe meer kleur, hoe meer soorten vitaminen
er terug te vinden zijn, hoe voedzamer de maaltijd.
Dit proces herhaalde zich bij de andere ouders die een foto hadden gekozen die ze wilden
bespreken. Ze luisterden steeds aandachtig naar elkaar en Kathleen. Jammer genoeg
moest ik op een bepaald moment afronden. Het was een zeer interessante en leerrijke
vorming voor zowel de ouders als de begeleidsters. Zelfs de tolk gaf aan dat hij dit met zijn
vrouw zou bespreken.
In het praktijkgedeelte luisterden de ouders naar elkaar en Kathleen. Het was voor hen ook
een kans om vragen te stellen. Ze kregen veel tips en informatie die ze in hun dagelijks
leven kunnen toepassen.
* “Als je een warme maaltijd of soep bereidt, hou het zoutgehalte dan op een minimum. Op
deze manier consumeren je kinderen niet te veel zout. Je kan wel een klein potje zout op
tafel zetten zodat ze nog zout kunnen toevoegen als ze dat willen. Zo kiest iedereen zijn
eigen portie zout en blijft de rest van het gezin ‘gespaard’ van het teveel zout.”
* “Wit brood is ongezond omdat er veel suiker en weinig vezels in zit, en je krijgt snel weer
honger. Hetzelfde geldt voor lichtgrof brood, wat eigenlijk gewoon gekleurd wit brood is.”
* “Van een wit brood zou je al een half brood moeten eten om voldoende te hebben en je
hebt na een paar uurtjes weer honger. Van een volkorenbrood heb je maar een twee- à
drietal sneetjes nodig om voldoende te hebben en je zal pas honger hebben na een drie- à
viertal uren. Volkorenbrood is duurder dan wit en lichtgrof brood maar geeft meer vezels en
voldoening. Dan ben je eigenlijk beter af met volkorenbrood.’

5.3.4.4

De afsluiter

Op het einde van de vorming vertelde Kathleen aan de ouders dat deze vorming een
onderdeel was van de reeks ‘Ratatouille’ en gaf hen hier kort wat uitleg over. Voor de
ouders die geïnteresseerd waren, had ze inschrijvingsformulieren voorzien.
Marian was geïnteresseerd in de (op)voedingsreeks. De dagen kwamen echter niet goed
uit, omdat ze te veel shiften op het werk zou moeten verplaatsen, wat haar baas niet zou
goedkeuren.
Een andere ouder was ook geïnteresseerd, maar zij had zich net ingeschreven om
Nederlands te leren. De dagen van haar lessen Nederlands en de (op)voedingsreeks
overlapten.
Beide ouders vroegen of de (op)voedingsreeks nog op andere momenten doorgingen,
maar dit was niet het geval. Kathleen bood wel een andere optie aan: de ouders mochten
bij de ‘Ratatouille bis’-groep aansluiten als dit hen beter uitkwam. Zij vonden dit voorstel
veel beter aangezien het maar éénmaal per maand en steeds op een vrijdag viel. Bijna alle
ouders vroegen dan ook een folder voor deze groep.
Hierna kon iedereen genieten van een kommetje soep. Behalve Savannah kwamen de
ouders de begeleidsters en Kathleen bedanken voor de leerrijke en leuke vorming.

5.3.4.5

De nabespreking

De vorming is over het algemeen zeer goed verlopen. Er was voldoende visueel materiaal,
ruimte om vragen te stellen, ruimte voor interactie, genoeg tolken… Zowel de ouders, als
de begeleidsters, als de tolk vonden de vorming zeer interessant en leerrijk. Een aantal
ouders vroeg zelfs pen en papier opdat ze enkele tips en wist-je-datjes konden noteren.
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Bij de vorige sessie met de ouders liet ik weten dat ik hoopte Savannah’s perspectief in
verband met beweging en gezonde voeding kon veranderen met deze vorming. Jammer
genoeg was ze vaak in het Turks aan het praten, dus kon ik het niet verstaan. De tolk
reageerde echter niet altijd op wat ze zei. Ik vermoedde dat ze het met de andere Turkse
ouders had over de vorming of ervaringen aan het uitwisselen was. Achteraf bleek dit,
jammer genoeg, niet zo te zijn. De tolk, een collega van een andere werking, vertelde ons
achteraf wat ze tegen de andere ouders had gezegd.
* “Ik heb dit allemaal al gezien op de televisie, ik leer hier niets.”
* “Ik weet dat wit brood minder gezond is maar mijn zoon eet dat graag. Dat ga ik hem dus
ook blijven geven als hij dat wil.”
* “Ik blijf mijn hoeveelheden zout gebruiken want mijn kinderen hebben de soep graag op
de manier zoals ik het maak.”
Het voorbeeld over de hoeveelheid zout moest Savannah uiteindelijk naast zich
neerleggen, omdat de kinderen de soep heerlijk vonden. Ze vroegen zelfs een tweede kom
soep, zonder naar meer zout te vragen. Dit bewijst dat Savannah haar gewoontes en
perspectief gewoonweg niet wil veranderen.
Dit zorgde bij de begeleidsters van de kinderwerking, en vooral bij mijzelf, weer voor
frustratie. Ze wil onze signalen over het gewicht (en gedrag) van haar zoon geen gehoor
geven. Daarom zijn we op zoek naar andere interactiemanieren voor Savannah. Het
gewicht van haar zoon is echt problematisch, met reeds rampzalige gevolgen voor zijn
gezondheid en mobiliteit. Met de tips die ze krijgt van ons en Kathleen zou zijn situatie
kunnen verbeteren, maar dat wil Savannah niet inzien.

5.4

WAT HEBBEN WE MET DE ACTIVITEITEN BEREIKT?

Zoals eerder vermeld ligt de focus van mijn stageplaats enkel op kinderen. Toch kozen we
er bewust voor ook de ouders te betrekken. We kunnen met de ouders intensief werken
rond het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’, ondanks de weinige ouder-kindmomenten.
Het is echter een lang traject dat samen met hen afgelegd moet worden om verandering
vast te stellen. Het is onwaarschijnlijk dat ouders al na één gesprek al hun ongezonde
gewoontes overboord gooien. Daarnaast waren het gesprek en de vorming vooral gericht
op wat zich thuis voordoet. Wij kunnen dan alleen afgaan op wat de ouders ons vertellen.
Daarom kunnen wij op dit moment nog geen veranderingen zien, wat normaal is.
Dat wij geen veranderingen zien, wil niet zeggen dat er geen veranderingen plaatsvinden.
Ze kunnen thuis de kleine tips toepassen, of denken na hoe ze bepaalde informatie en
andere tips in het dagelijks leven kunnen integreren. Dankzij de interesse van de ouders
(notities nemen, vragen stellen…) kunnen we besluiten dat de activiteiten geslaagd waren.
Beide ouder-kindmomenten waren op maat van de ouders.
De ouders hebben op beide ouder-kindmomenten wel degelijk veel geleerd in verband met
het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’ door met de diëtiste te praten, ervaringen uit te
wisselen, hulp vragen waar ze die nodig hebben…
Kortom, we hebben de ouders kennis laten maken met het thema en hen er bewuster van
gemaakt. Voor concrete veranderingen is het nu nog te vroeg, maar dit vraagt herhaling en
doorzetting. Dat wil zeggen dat mijn stageplaats met het thema verder moet gaan, anders
zouden de ouders het thema kunnen verwaarlozen.
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5.5

BESLUIT

In dit hoofdstuk las je over de twee ouder-kindmomenten waarbij het accent bij het thema
‘Bewegen en gezonde voeding’ lag. Daarnaast was er nog voldoende ruimte voor de
ouders om met elkaar in gesprek te gaan over hun ervaringen. Ouders kunnen elkaar op
deze manier ondersteunen en eventueel vooruithelpen, wat ideaal is voor de motivatie. Uit
beide ouder-kindmomenten hebben ze iets geleerd en kregen ze tips mee om mee te
werken.
We wilden de ouders bewuster maken van het thema ‘Bewegen en gezonde voeding’. Dat
is ons gelukt. Of ze het geleerde zullen toepassen in het dagelijks leven, is een andere
vraag waarvan het antwoord nog onbekend is.
In dit hoofdstuk werd duidelijk aangegeven dat het belangrijk is als ouder om met je kind
aan de slag te gaan rond het thema. Dat doe je dan ook het best samen met je kind en niet
naast je kind, anders leert het kind zelf niets over het thema.
Opdat mijn bachelorproef zou slagen, zijn er drie actoren betrokken in het hele proces. In
hoofdstuk 4 bespraken we de kinderen, in hoofdstuk 5 de ouders. De derde belangrijke
actor is mijn stageplaats. Zonder de begeleidsters van mijn stageplaats was dit project
nooit mogelijk geweest. Zij moesten mij namelijk de tijd, de ruimte en de nodige
ondersteuning bieden om het te kunnen verwezenlijken.
Wat ze in het verleden en heden hebben bewerkstelligd met betrekking tot het thema is al
aangehaald in hoofdstuk 4. Zoals aangegeven in de inleiding is dit geen afgewerkt project.
De begeleidsters moeten ermee doorgaan. Waarom en hoe de begeleidsters van de
kinderwerking dit zullen doen, lees je in het volgende hoofdstuk.
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6

EEN ‘WORKFLOW’

6.1

INLEIDING

De begeleidsters van mijn stageplaats spelen een uiterst cruciale rol in het verderzetten
van mijn project. Enerzijds om de kinderen nog bewuster te doen nadenken over het thema
en hen bewustere keuzes te doen maken, anderzijds door in samenwerking met de ouders
blijvende veranderingen te bekrachtigen. Zoals eerder gezegd is het geen afgewerkt
project, maar een ‘workflow’. Dat vraagt verdere acties.
In dit korte hoofdstuk lees je hoe de begeleidsters van mijn stageplaats het project willen
verderzetten.

6.2

DE TOEKOMST

Een project als dit is pas geslaagd indien het een meerwaarde biedt voor alle actoren. Dat
had en heeft het nog steeds. De kinderen leerden gezond koken en nieuwe speelgebieden
kennen. Ouders kregen heel wat tips in verband met het thema ‘Bewegen en gezonde
voeding’ die ze in hun dagelijkse leven kunnen integreren. De begeleidsters zelf leerden
ook het een en ander over het thema. Nog belangrijker hebben ze geleerd waar de
moeilijkheden bij de doelgroep liggen, waardoor ze nu gepaste ondersteuning kunnen
bieden. De som van deze verwezenlijkingen toont de meerwaarde van mijn bachelorproef
aan. Verder opvolging is echter onontbeerlijk, anders valt alles in het water. De doelgroep
moet regelmatig herinnerd worden aan het thema zodat eventuele veranderingen blijvend
zijn.
Vanaf februari 2018 wordt de dagindeling op zaterdag volledig anders ingevuld. In plaats
van de reguliere activiteiten, worden twee van de drie zaterdagen een sportdag, voor zowel
kinderen van zes tot twaalf jaar, als voor tieners en de ouders van de kinderen. Enkele
voorbeelden van sessies die reeds op de planning staan: MultiMove, zwemmen, Floorball,
de Fitometer (Blaarmeersen) en kanoën.
Daarnaast zetten de begeleidsters de vormingen op de ouder-kindmomenten verder.
Hierbij zetten ze in op sessies die de opvoeding ondersteunen aan de hand van het luik
‘Bewegen en gezonde voeding’. De begeleidsters kregen/krijgen zowel rechtstreekse als
onrechtstreekse vragen in verband met het thema, maar er moet op meerdere vlakken
ondersteuning geboden worden, omdat de ouders het thema niet kunnen toepassen indien
er enkel rond dit thema gewerkt wordt.
Tenslotte proberen ze elke maand een ‘gezonde kookactiviteit’ in te plannen bij de
kinderen. Op deze manier gaan de kinderen nog regelmatig aan de slag met verschillende
kookmaterialen, gezonde voedingsmiddelen en leren ze verschillende (on)gezonde
voedingsmiddelen doseren.
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7

ALGEMEEN BESLUIT

Ik ben het project gestart met de volgende probleemstelling: ‘Hoe kunnen begeleiders, in
een kinderwerking uit het jeugdwelzijnswerk, kinderen stimuleren tot een gezondere
levensstijl?’
Dankzij de probleemstelling hebben het team, de kinderen, de ouders, en ik een
interessante weg afgelegd. De activiteiten die ik zocht zouden ouders bewust(er) maken
van het thema ‘Beweging en gezonde voeding’. Dit was niet mogelijk zonder de zes
aspecten (zie 1.5.2). Met behulp daarvan leerde ik de ouders en kinderen beter kennen. Zij
leerden mij beurtelings ook vertrouwen. Daardoor konden we steeds beter rekening
houden met hun noden en behoeften bij het voorbereiden van de activiteiten. Dit eiste van
onze kant een respectvolle houding, heel wat geduld en een plaats waar ze met eventuele
vragen terecht konden. Deze aspecten vormen samen niet voor niets de basis van de
hulpverlening. Ik kon niet met de probleemstelling aan de slag gaan zonder me eerst te
verdiepen in verschillende theorieën. De hulp van de begeleidsters van mijn stageplaats
was op dat vlak onmisbaar.
Doorheen het opzoekwerk, de gesprekken, de activiteiten en dergelijke, viel het me op dat
ik de nodige informatie, behalve de informatie van hoofdstuk één, niet terug kon vinden in
de handboeken en cursussen die de opleiding aanbiedt. In heel de opleiding kwamen de
thema’s ‘Bewegen en gezonde voeding bij kinderen/ouders/…’ en ‘Een gezonde levensstijl’
niet aan bod. Dat vond ik opmerkelijk en zorgwekkend, aangezien beide een heel grote
invloed hebben op de opvoeding van kinderen en het dagelijks leven van potentiële
cliënten. De thema’s spelen ook een onmiskenbare rol in alle huishoudens en
voorzieningen omdat ze een aanzienlijk aantal problemen voorkomen of aanpakken.
Daarnaast leert de doelgroep over meer dan alleen een gezonde levensstijl. Door
gesprekken aan te gaan over wat ze eten, leren ze ook bijvoorbeeld welke groenten
seizoensgebonden zijn. Thema’s als ‘duurzaamheid’ en ‘milieu’ maar ook concentratie,
(meer) gemoedsingesteldheid... kunnen er makkelijk bij aansluiten. Zo leert de doelgroep
weer op een interactieve en leuke manier (spelenderwijs).
Daarom vind ik het interessant voor toekomstige studenten/opvoeders/begeleiders dat er in
de opleiding ‘Bachelor in de orthopedagogie’ aandacht wordt besteed aan deze thema’s,
net zoals thema’s als ‘Mediawijsheid’ aandacht krijgen.
‘Alle beetjes helpen!’, luidt de titel van mijn bachelorproef. Over die titel heb ik enige tijd
moeten nadenken. Doorheen het schrijven van mijn bachelorproef kwam ik herhaaldelijk tot
de conclusie dat genomen stappen niet groot moeten zijn, zolang ze de juiste richting
uitgaan. Kleine aanpassingen leiden tot grote resultaten. De gekozen titel vat dit volledig
samen.
Bij de kinderen werd voornamelijk intensief ingezet op het aspect bewegen, bij de ouders
de focus op gezonde voeding lag. Dankzij deze strategie zette ik met alle actoren kleine
stapjes vooruit.
Zowel de kinderen als de ouders (en de tolk) hebben doorheen de activiteiten heel wat
geleerd in verband met het thema. Ze zijn zich bewust(er) geworden van een gezondere
levensstijl en de voordelen die daaraan verbonden zijn. Dat was het doel van dit project.
Ondanks alle inspanningen kon ik niet iedereen aan boord krijgen, zoals Savannah. Dat
was een zaak van ‘niet willen’, in plaats van het veel voorkomende ‘niet kunnen’.
Uit de activiteiten leerden we dat we bij de kinderen en de ouders het meeste kunnen
bereiken wanneer het op een leuke, interactieve en ook wel speelse manier verloopt. Door
zelf enthousiasme uit te stralen, motiveerden we hen om er met hun aandacht bij te blijven
en bij te leren.
De begeleidsters van mijn stageplaats hebben doorheen dit hele proces verscheidene
zaken bijgeleerd zoals de ‘wist-je-datjes’, de kleine tips die grote veranderingen
teweegbrengen. De vormingen/sessies waren dan wel bedoeld om de kinderen en de
ouders bewuster te maken van het thema, maar de materie was dermate interessant en
boeiend dat ook begeleidsters en zelfs de tolk ermee aan de slag wilden gaan.
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Zoals je reeds in hoofdstuk één kon lezen, heeft mijn bachelorproef ook invloed op mijn
eigen denken en doen. Door rond het thema te werken met de doelgroepen, heb ik zelf een
aantal gewoontes in gezondere gewoontes veranderd. Ik denk nu vaker na over wat ik ga
eten en of het echt nodig is om me met de bus te verplaatsen in plaats van te voet of met
de fiets. Naast het feit dat ik nu bewuster omga met het thema ‘Bewegen en gezonde
voeding’, ben ik gaan nadenken over andere aspecten van een gezondere levensstijl. Ik
vond het van mezelf niet correct om gezonder te eten en meer te bewegen indien ik niet
zou stoppen met roken. Het thema heeft ook bij mij een domino-effect gehad.
Kortom, alle actoren hebben doorheen dit proces een aantal zaken bijgeleerd en het is aan
hen/ons deze zaken toe te passen. Het project heeft niet alleen invloed gehad op de
doelgroep maar ook op de personen errond.
Het project moet door de begeleidsters van mijn stageplaats levendig worden gehouden.
Er moet steeds aandacht aan worden gegeven zodat de kinderen en de ouders errond
blijven werken. Alleen zo kunnen er zich blijvende veranderingen voordoen. De
begeleidsters zagen de meerwaarde ervan in om er verder rond te werken en begonnen
meteen te brainstormen over hoe ze dit zouden aanpakken.
De brainstorm (zie hoofdstuk zes) resulteerde in enkele acties die ikzelf ook zou
voorstellen om verder te gaan met het thema. In het begin van mijn stage en bachelorproef
stelde ik al een gelijkaardige actie voor, namelijk om éénmaal per maand een sportdag in
te lassen. Zij hebben dit voorstel versterkt door het tweemaal per maand in te voeren en
door zowel kinderen, tieners, en ouders uit te nodigen om deel te nemen aan deze
sportdagen. Door hun toekomstige manier van werken, wordt de doelgroep herhaaldelijk
herinnerd aan het thema en dit kan hen stimuleren om (verder) aan een gezondere
levensstijl te werken.
Ik zou dan ook graag zelf verder aan de slag willen gaan met de doelgroep maar omwille
van het feit dat mijn stageperiode is afgelopen, is het niet mogelijk om samen met hen
actief te werken rond het thema. Wel zal ik regelmatig een update ontvangen over hoe het
met hun proces gesteld is, omdat ik niet weg te slaan ben van mijn stageplaats. Ik ga
regelmatig op bezoek en geraak dan aan de praat met zowel de begeleidsters, de kinderen
als de ouders. Op deze manier verkrijg ik op een directe manier veel informatie over hoe
ze, onder andere, verder met het thema aan de slag gaan en de resultaten ervan over een
lange periode (langer dan drie maanden) ervaren.
Ik ben ontzettend trots op wat ik samen met het team bij de kinderen en de ouders heb
bereikt. De kleine veranderingen in hun gedrag, de bewustwording, het enthousiasme…
Het doel van dit project was om kinderen te stimuleren tot het aannemen van een
gezondere levensstijl, door hen bewust te doen worden van het thema waarbij de ouders
niet vergeten konden worden. Het doel is bij deze nog niet volledig behaald maar door
verdere acties zal dit doel op lange termijn wellicht wel behaald worden. De eerst stap in de
juiste richting is al gezet en is dus een stap vooruit, want alle beetjes helpen!
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: INFORMED CONSENT
Beste ouder
Ik ben Sarah Van der Stappen en ik ben een studente van de Hogeschool Gent. Ik zit
momenteel in mijn derde bachelor. In het kader van mijn stage en bachelorproef zou ik een
vragenlijst willen afnemen bij de ouders.
Het doel van mijn vragenlijst is om inzicht te krijgen hoe ik een gezonde levensstijl kan
stimuleren bij kinderen van 6 tot 12 jaar. De aspecten van een gezonde levensstijl die ik ga
onderzoeken voor mijn bachelorproef zijn ‘beweging en gezonde voeding’. De bedoeling
van dit onderzoek is om een aantal sessies uit te werken voor de ouders en hun kinderen
om zo een gezondere levensstijl te stimuleren.
Via dit formulier zou ik uw toestemming willen verkrijgen om deel te nemen aan de
vragenlijst. Indien u bereid bent om de vragenlijst in te vullen, dient u de vakjes onderaan
dit formulier aan te vinken.
Als u de vragenlijst invult, hoeft u op geen enkele manier uw naam te vermelden. Uw naam
zal in geen geval vermeld worden in mijn bachelorproef.
Het beroepsgeheim zal worden gerespecteerd en er zullen geen herkenbare gegevens
bekendgemaakt worden aan derden.
Voor verdere informatie, vragen of toelichting rond mijn onderzoek en/of de vragenlijst kan
je steeds mailen met mij, Sarah Van der Stappen via dit emailadres:
sarah.vanderstappen.w9641@student.hogent.be
U heeft begrepen om welke reden de vragenlijst wordt afgenomen en u verleent uw
vrijwillige medewerking om deel te nemen aan de vragenlijst
U geeft de toestemming aan Sarah Van der Stappen om de bevindingen die
voortvloeien uit de vragenlijst te gebruiken voor het schrijven van een bachelorproef indien
ze volledig anoniem en met inachtneming van het beroepsgeheim worden gerapporteerd.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Sarah Van der Stappen
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BIJLAGE 2: DE VRAGENLIJST
Beste ouders
In het kader van mijn bachelorproef wil ik nagaan wat uw huidige levensstijl is, alsook de
huidige levensstijl van uw kind(eren). Op basis van de verkregen informatie zal ik een
aantal sessies uitwerken die u en uw gezin mogelijks kan stimuleren tot een gezondere
levensstijl.
Om dit te kunnen doen, zou ik u enkele vragen willen stellen aan de hand van een
vragenlijst. De zal ongeveer een 20 minuten in beslag nemen.
De vragen zijn opgebouwd uit vragen die gevolgd worden door een opsomming van
mogelijke antwoorden. U kan hierbij het vakje aanvinken die voor u het meest van
toepassing is. Enkele mogelijke antwoorden worden gevolgd door bijvragen, gelieve deze
zo goed mogelijk in te vullen.
Indien u op een bepaalde vraag niet wilt antwoorden, mag je de vraag overslaan zonder
dat je daar een reden voor moet geven.
Vraag 1: Hoe ver woont u van de school van je kind?





Minder dan 3 km
Tussen de 3 en 5 km
Tussen de 5 en 8 km
Meer dan 8 km

Vraag 2: Hoe brengt u uw kind naar school?






Te voet
Met de fiets
Met de auto
Met het openbaar vervoer
Ander:…………………………………………………………………………………………

Vraag 3: Hoe gaat u en uw kind naar huis na een schooldag?






Te voet
Met de fiets
Met de auto
Met het openbaar vervoer
Ander:…………………………………………………………………………………………

Vraag 4: Hoe vult uw kind zijn vrije tijd in (duidt aan wat het meest voorkomt)?






Hij/zij kijkt tv.
Hij/zij gaat wandelen.
Hij/zij leest een boek.
Hij/zij speelt met het speelgoed.
Andere:
…………………………………………………………………………………………………

Vraag 5: Hoe vult u uw vrije tijd in (duidt aan wat het meest voorkomt)?






Ik kijk tv.
Ik ga wandelen.
Ik lees een boek.
Ik speel met de kinderen mee.
Andere:
…………………………………………………………………………………………………
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Vraag 6: Doet uw kind aan sport?


Ja.
o

o

o



Wat doet je kind van sport?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hoeveel keer per week gaat je kind gaan sporten?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Gaat uw kind dan alleen sporten of samen met een vriend/broer/zus/…?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Neen
o Hoe komt dit?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Vraag 7: Doet u aan sport?


Ja.
o

o

o



Wat doet u van sport?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hoeveel keer per week gaat u gaan sporten?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Gaat u dan alleen sporten of met een vriend/collega/broer/…?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Neen.
o Hoe komt dit?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Vraag 8: Plannen jullie activiteiten in voor het hele gezin?


Ja.
o



Hoeveel keer per week plannen jullie gezinsactiviteiten?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hoelang duurt dit dan?
……………… minuten.
Is de activiteit licht, matig of hoog intensief?
………………………….

o
o
Neen
o Hoe komt dit?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Vraag 9: Is er een vast bewegingsmoment in het gezin?


Ja.
o

o



Wat doen jullie dan?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Op welk moment ligt dit dan vast (voor het eten, van zodra dat iedereen
thuis is…)?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hoelang duurt dit dan?
……………… minuten.
Is dat bewegingsmoment licht, matig of hoog intensief? ……………………

o
o
Neen.
o Waarom niet?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Vraag 10: Stimuleert u uw kind om meer te bewegen?


Ja.
o

o



Hoe pak je dat aan?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hoeveel keer per week probeer u uw kind te stimuleren om meer te
bewegen?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Neen
o Hoe komt dit?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Vraag 11: Weet u hoeveel minuten per dag een kind moet bewegen?



Ja, namelijk ……….. minuten.
Neen.

Vraag 12: Weet u hoeveel minuten per dag een volwassen moet bewegen?



Ja, namelijk ……….. minuten.
Neen.

Vraag 13: Wat houden die minuten bewegen per dag (van vraag 11 en 12) in voor u?






Gaan lopen.
Sporten.
Wandelen.
Spelen.
Andere:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Vraag 14: Na hoeveel minuten zitten zou u/uw kind volgens u eens moeten
rechtstaan/bewegen?






15 minuten.
30 minuten.
45 minuten
1 uur.
Andere:………………………………………………………………………………………

Vraag 15: Beweegt uw kind voldoende per dag volgens u?



Ja, omdat
…………………………………………………………………………………………………
Neen, omdat
…………………………………………………………………………………………………

Vraag 16: Beweegt u voldoende per dag volgens u?



Ja, omdat
…………………………………………………………………………………………………
Neen, omdat
…………………………………………………………………………………………………

Vraag 17: Wat ervaart u fysiek als u matig intensief beweegt (bijvoorbeeld als u de trap
neemt)?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Vraag 18: Wat ervaart u fysiek als u hoog intensief beweegt (bijvoorbeeld bij het lopen)?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
U hebt het einde van deze vragenlijst bereikt!
Hartelijk dank om deze vragenlijst in te vullen voor mijn onderzoek. Indien u ideeën heeft
rond mijn onderwerp voor een sessie met de ouders of voor de kinderen mag u deze
hieronder noteren.
Met vriendelijke groeten,
Sarah Van der Stappen
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BIJLAGE 3: HET VOEDINGSDAGBOEK

Figuur 11. Voedingsdagboek. Herdrukt van Mijn zorgboekje [Onuitgegeven intern document], door
Zeepreventorium, 2018.
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BIJLAGE 4: INVULSCHEMA BEWEGEN

Figuur 11. Mijn fysieke activiteit. Herdrukt van Mijn zorgboekje [Onuitgegeven intern document], door Zeepreventorium, 2018.
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BIJLAGE 5: MULTIMOVE BEWEEGKALENDER

Figuur 13. MultiMove beweegkalender. Herdrukt van MultiMove voor kinderen, door Sport.Vlaanderen, 2017, Geraadpleegd van https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voorelke-leeftijd-wat/multimove/
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