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Inleiding 

 

 

In welke mate zetten scholen in op de aanwezigheid van gezonde voeding op school? 

Welke initiatieven nemen scholen om het mentaal welbevinden van de leerlingen te 

bevorderen? Wordt er ingezet op minder lang stilzitten? Gelden er afspraken en regels 

rond beweging voor leerlingen? Dit zijn enkele voorbeelden van indicatoren die 

bevraagd werden in dit rapport. 

 

De indicatorenbevraging basisonderwijs is een bevraging omtrent/over het 

preventieve gezondheidsbeleid van basisscholen in het Vlaamse onderwijslandschap. 

De onderzoekseenheden in deze bevraging zijn basisscholen en het 

onderzoeksonderwerp is hun beleid rond preventieve gezondheid voor de leerlingen. 

De bevraging werd hoofdzakelijk ingevuld door een directielid van de school of 

iemand anders die zicht heeft op het gehele beleid van de school. 

 

Deze bevraging wordt vierjaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het monitoren van de 

gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder. Daarnaast bieden de resultaten 

ook aan scholen en intermediairs een blik op het gezondheidsbeleid in het Vlaamse 

basisonderwijs.  

De indicatorenbevraging: gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft 

gezonder 

 

Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaams beleid inzake preventieve 

gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Sinds 1998 legt de 

Vlaamse overheid via die doelstellingen haar prioriteiten en klemtonen voor de 

invulling van de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel. In 2016 

werden  de huidige vier gezondheidsdoelstellingen gelanceerd, die gelden voor de 

periode 2017-2021/2025
1

. Die doelstellingen omvatten de volgende topics: 

suïcidepreventie
2

, vaccinaties, bevolkingsonderzoeken naar kanker en gezonder 

leven.  

 

Met de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder wordt beoogd dat de 

Vlaamse bevolking tegen 2025 gezonder leeft op het vlak van gezond eten, 

sedentair gedrag, lichaamsbeweging, roken, alcohol en illegale drugs. Deze 

gezondheidsdoelstelling bundelt de vroegere gezondheidsdoelstellingen (periode 

2009-2015) voeding en beweging en tabak, alcohol en drugs en voegt daar sedentair 

gedrag als preventiethema aan toe. De zes preventiethema’s uit de doelstelling 

werden gekozen omdat ze een grote maatschappelijke kost betekenen doordat zij 

een grote ziektelast veroorzaken, maar ook omdat er binnen die thema’s nog de 

meeste gezondheidswinst geboekt kan worden.  

 

In de huidige gezondheidsdoelstelling wordt het bevorderen van gezondheid via 

settings of levensdomeinen (bv. werk en onderwijs) geïntroduceerd. Er wordt 

opgeroepen om vanuit het belang van een facettenbeleid (health in all policies) meer 

aandacht te hebben voor bepaalde cruciale levensdomeinen (settings), zoals het 

gezin, onderwijs, werk, en de lokale gemeenschap. Bijgevolg worden er binnen de 

 

1 De doelstellingen gelden voor de periode 2017 t.e.m. 2021, met uitzondering van de doelstelling rond gezond 
leven die tot 2025 loopt. 
2 De gezondheidsdoelstelling suïcidepreventie werd in 2012 gelanceerd. De overige topics in 2016. 
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gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder ook settinggerichte 

gezondheidsdoelstellingen geformuleerd. Binnen deze settinggerichte doelstellingen 

blijft er aandacht voor zowel het algemene als het thematische gezondheidsbeleid, 

gebaseerd op de voor de setting relevante preventiethema’s.  

De indicatorenbevraging als evaluatie-instrument 

 

Om het preventieve gezondheidsbeleid binnen deze verschillende settings in 

Vlaanderen te monitoren, zette het Vlaams Instituut Gezond Leven in opdracht van de 

Vlaamse overheid en in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en 

andere Drugs (VAD) een indicatorenbevraging op. De indicatorenbevraging is een 

cross-sectioneel onderzoek, dat via een vragenlijst met relevante indicatoren peilt 

naar de kwaliteit van het algemene en het thematische gezondheidsbeleid. Het 

algemene gezondheidsbeleid wordt gemeten aan de hand van vier succesfactoren, 

het thematische gezondheidsbeleid wordt geëvalueerd aan de hand van vier 

preventiestrategieën (zie verder). Voor het thematische gezondheidsbeleid worden 

de thema’s opgenomen uit de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder 

(voeding, beweging, sedentair gedrag, roken, alcohol en illegale drugs), alsook 

het thema mentaal welbevinden. 

  

Doordat deze bevraging vierjaarlijks (vroeger driejaarlijks) herhaald wordt (cfr. edities 

2003, 2006, 2009, 2012 en 2015), kunnen ook evoluties in het gezondheidsbeleid 

binnen de verschillende settings in kaart gebracht worden. Daardoor kan de 

indicatorenbevraging gebruikt worden als een basisinstrument voor beleidsplanning 

en -evaluatie en dit niet enkel op Vlaams niveau maar ook op sectoraal, regionaal en 

lokaal niveau. De resultaten leveren rechtstreeks beleidsadvies op en kunnen mee een 

invulling geven aan het facettenbeleid. Ook de respondenten zelf krijgen via de 

bevraging een blik op de kwaliteit van het gezondheidsbeleid van hun specifieke 

organisatie en kunnen de informatie gebruiken om dat beleid verder uit te bouwen.  

De indicatorenbevraging voor de setting basisonderwijs 

 

De setting-gerichte gezondheidsdoelstelling binnen de Vlaming leeft gezonder van de 

Vlaamse overheid werd voor basisonderwijs als volgt geformuleerd: 

 

Tegen 2025 voert 80% van de basisscholen een preventief gezondheidsbeleid dat 

voldoende kwaliteitsvol is. 

 

Deze indicatorenbevraging basisonderwijs (2019) monitort die 

gezondheidsdoelstelling aan de hand van indicatoren van het algemeen 

gezondheidsbeleid voor de leerlingen van basisscholen van de voorbije drie 

schooljaren.  

 

Naast het algemene gezondheidsbeleid wordt het thematische gezondheidsbeleid 

bevraagd. De thema’s van de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder 

werden bevraagd: voeding, beweging, sedentair gedrag, roken, alcohol en illegale 

drugs. Daarnaast wordt ook het gezondheidsthema mentaal welbevinden 

opgenomen. 

 

Voorgaande indicatorenbevragingen basisonderwijs werden uitgevoerd in 2003, 

2006, 2009, 2012 en 2015. Dit maakt het mogelijk om de evolutie van het 
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thematische gezondheidsbeleid van basisscholen na te gaan. In 2003 werd de 

aanvangsmeting van het gevoerde gezondheidsbeleid rond voeding en roken op 

school uitgevoerd. Deze meting werd in 2006 herhaald en uitgebreid met een beperkt 

aantal vragen over het bewegingsbeleid. In 2009 werd deze bevraging verder 

uitgebreid en werden de verschillende componenten binnen het bewegingsbeleid 

bevraagd, in overeenstemming met de andere thema’s. In de indicatorenbevraging 

van 2012 werd de aandacht voor het geïntegreerde, themaoverstijgende 

gezondheidsbeleid versterkt en werden de gezondheidsthema’s verder uitgebreid. 

Alcohol en drugs, gezondheid en milieu (in beperkte mate), mentaal welbevinden (in 

beperkte mate) en suïcidepreventie (in beperkte mate) werden aan de bevraging 

toegevoegd. Daardoor ontstond een nieuwe samenwerking met het Vlaams 

Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). In 2015 werden de indicatoren 

sterker op de kadermethodiek Gezonde School afgestemd en werden de thema’s 

verder uitgebreid. Sedentair gedrag (minder lang stilzitten) werd toegevoegd als 

thema en milieu en mentaal welbevinden werden opgenomen als volwaardige 

thema’s. EHBO werd in beperkte mate als nieuw thema opgenomen, naast een 

beperkte bevraging van het thema suïcidepreventie. Voor deze editie (2019) worden 

EHBO en suïcidepreventie niet meer opgenomen en worden alleen de thema’s van de 

gezondheidsdoelstellingen bevraagd. In 2015 werd het gezondheidsbeleid voor 

personeel ook bevraagd. In 2019 wordt alleen het gezondheidsbeleid voor de 

doelgroep bevraagd (de leerlingen) omdat de gezondheidsdoelstelling gericht is op 

het beleid voor de doelgroep van de setting. Personeel van scholen behoort dan tot 

de doelgroep van de setting werk en wordt in de indicatorenbevraging werk 

opgenomen. 

 

 

Thematisch gezondheidsbeleid: vier preventiestrategieën als 

indicatoren 

 

Per gezondheidsthema wordt de kwaliteit van het thematische gezondheidsbeleid 

gemonitord aan de hand van de vier types van preventiestrategieën: educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding. Die strategieën 

worden het best toegepast op verschillende niveaus, zoals het individu en de 

onderwijscontext. De niveaus en strategieën vormen samen een gezondheidsmatrix.  

 

Bij educatie informeer je en sensibiliseer je de einddoelgroep (hier: leerlingen) en 

intermediairs (hier: personeel) over een gezonde leefstijl en versterk je hun 

competenties  (kennis, vaardigheden en attitudes) via informeren, het trainen van 

competenties, en het sensibiliseren en motiveren tot een gezonde leefstijl. 

Voorbeelden van concrete acties zijn een infosessie die wordt gegeven, een folder die 

wordt uitgedeeld of een sensibiliseringscampagne. 

 

Omgevingsinterventies hebben als doel de fysieke en sociale omgeving aan te 

pakken zodat die de gezondheid beschermt en gezond gedrag aanmoedigt. Dit omvat 

het voorzien van de nodige infrastructuur en een gezond aanbod, maar ook het 

inrichten van de omgeving. Voorbeelden van concrete acties zijn het vervangen van 

een snoepautomaat door een aanbod van gezonde dranken en tussendoortjes of het 

verwijderen van asbakken in openbare ruimten. 

 

Afspraken en regels scheppen duidelijkheid over wat er wel/niet verwacht wordt of 

toegelaten is op vlak van gezond en ongezond gedrag. Met regels en afspraken 

worden ook ondersteunende initiatieven georganiseerd die gezond gedrag 

bevorderen of een omgeving gezond inrichten. Voorbeelden van concrete acties, op 
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een hoger niveau, zijn het inroepen van een rookverbod in scholen of toelaten dat 

leerlingen tijdens de les water drinken. Maar ook minder formele regels of afspraken 

kunnen gemaakt worden. 

 

Zorg en begeleiding verwijst naar het organiseren en uitvoeren van vroeg-detectie 

(bv. het signaleren van motorische problemen), vroeg-interventie  (bv. ondersteuning 

bij eetmoeilijkheden) en kwaliteitsvolle doorverwijzing naar de zorg voor diegenen 

die dat nodig hebben. Concrete acties kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het 

voorzien en organiseren van extra zorg en begeleiding voor jongeren met 

overgewicht. 

 

 

Algemeen gezondheidsbeleid: vier succesfactoren als indicatoren 

 

De kwaliteit van het algemeen gezondheidsbeleid wordt ingeschat aan de hand van 

vier succesfactoren: beleidsmatig werken, betrokkenheid, deskundigheid en 

evidence-based werken. 

 

Beleidsmatig werken omvat de integratie en verankering van gezondheid in het 

beleid, het opstellen van plannen en het selecteren van prioriteiten. 

 

Deskundigheid gaat over het opzetten van netwerken met externe partners en het 

verhogen van expertise rond gezondheid via vormingen. 

 

Betrokkenheid gaat over de participatie en het eigenaarschap van de doelgroep en 

van derden met betrekking tot het gezondheidsbeleid binnen de setting (bv. via 

overlegstructuren). 

 

Evidence-based werken ten slotte, betreft het uitbouwen van een gezondheidsbeleid 

volgens de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Het 

omvat het verzamelen en analyseren van relevante gegevens over de kwaliteit van het 

beleid (bv. wensen en verwachtingen van leerlingen), procesbewaking en evaluatie van 

doelstellingen en acties. 

 

Die succesfactoren meten het algemeen gezondheidsbeleid en gelden als 

meetinstrument van de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder. 

Opzet en uitvoering van de meting 

 

Om een indicatorenbevraging op een goede manier te kunnen uitvoeren, is expertise 

over de bestudeerde setting noodzakelijk. Die kennis helpt namelijk bij het bepalen 

van de inhoud van de bevraging (bv. het opstellen van relevante vragen en 

antwoordmogelijkheden en het gebruik van vakjargon). Een settingexpert onderwijs 

(vanuit Gezond Leven), experts in de thema’s voeding, beweging, sedentair gedrag, 

roken en mentaal welbevinden (vanuit Gezond Leven), experts in de thema’s alcohol 

en drugs (vanuit het VAD) en een methodologische expert (projectmedewerker 

indicatorenbevraging Gezond Leven) werden hierbij nauw betrokken.  

 

Vragenlijst 
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Bij de opmaak van de vragenlijst van 2019 werd de vragenlijst van 2015 als basis 

gebruikt en geoptimaliseerd. De vragenlijst werd korter gemaakt en de vlotheid voor 

het invullen van de vragen werd verbeterd (bv. overbodige vragen schrappen, 

matrixvragen schrappen, vragen afstemmen over thema’s heen).  

Als gevolg van de optimalisatie van de vragenlijst van 2015 zijn niet alle vragen 

hetzelfde gebleven, waardoor niet alle vragen uit deze editie vergelijkbaar zijn met de 

editie uit 2015. Er zal telkens bij de beschrijving van de resultaten aangehaald worden 

wanneer de vergelijking met de vorige editie (2015) niet mogelijk was. 

 

De indicatorenbevraging is een cross-sectioneel onderzoek en geen longitudinaal 

onderzoek. Een longitudinaal onderzoek impliceert dat het om dezelfde groep 

respondenten gaat overheen de edities. Dat is hier niet het geval, het gaat hier om 

verschillende groepen respondenten binnen dezelfde populatie (basisonderwijs). 

Daarom is de indicatorenbevraging een cross-sectioneel onderzoek. 

 

De vragenlijst werd gelanceerd in februari 2019 en afgesloten in augustus 2019. 

Populatiebevraging 

 

Net zoals bij vorige edities werd de totale populatie van basisscholen in Vlaanderen 

en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de 

indicatorenbevraging. Het Departement Onderwijs en Vorming zorgde voor een 

geüpdatete lijst met identificatiegegevens van alle basisscholen in Vlaanderen en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgesplitst naar instellingsnummer.  

Respons 

 

Het basisonderwijs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 2.635
3

 

scholen. 478 basisscholen vulden de vragenlijst tot het einde van het eerste thema 

voeding in. Dat geeft een responspercentage van 18%. Een deel van de scholen hebben 

tijdens het invullen van de vragenlijst afgehaakt (zie tabel hieronder bij ‘uitval’). De 

uitval is opmerkelijk lager dan in editie 2015. Dit komt door de optimalisatie van de 

vragenlijst en een afslanking van het aantal thema’s. Uiteindelijk hebben 387 

basisscholen de vragenlijst helemaal tot het einde ingevuld. Dat geeft een 

uiteindelijke responspercentage van 15% en een stijging van 3% in vergelijking met 

2015. In 2015 was het responspercentage 12% en in 2012 23%. Hieronder vind je het 

overzicht van het aantal respondenten (basisscholen) per thema voor 2019. 

 

 

 

 

3 http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=11925  

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=11925
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Aantal respondenten (scholen) per thema 2019 
Uitval Respons 

percentage 

Ingevuld t.e.m. voeding 478 / 18% 

Ingevuld t.e.m. beweging 457 21 17% 

Ingevuld t.e.m. sedentair gedrag 435 22 17% 

Ingevuld t.e.m. sociale vaardigheden, mentaal 
welbevinden en veerkracht 

404 
31 15% 

Ingevuld t.e.m. roken 399 5 15% 

Ingevuld t.e.m. alcohol (en illegale drugs) 394 5 15% 

Vollidige vragenlijst ingevuld t.e.m. algemeen 
gezondheidsbeleid   

387 
7 15% 

 

 

Er werd nagegaan in welke mate de deelnemende groep bassischolen de totale 

populatie van Vlaamse basisscholen weerspiegelt op een aantal 

identificatiekenmerken van de scholen. Zowel voor onderwijstype (gewoon en 

buitengewoon onderwijs), onderwijsniveau (basisonderwijs, kleuteronderwijs, lager 

onderwijs), grootte van de school (aantal leerlingen op school, volgens drie 

categorieën: <200; 200-400 en >400), percentage indicatorleerlingen (in 5 

categorieën: 0-20%; 21-40%; 41-60%; 61-80%; 81-100%), ligging van de school (wel 

centrumstad en geen centrumstad) en onderwijsnet (gemeente/provincie, 

gemeenschapsonderwijs, vrij) was de samenstelling van de groep deelnemende 

basisscholen in lijn met de samenstelling van de volledige populatie basisscholen. 

 

Interpretatie van de resultaten 

Voor  de  interpretatie  van  de  resultaten  is  het  belangrijk  om  in  het  achterhoofd  

te houden  dat  de  cijfers  afkomstig  zijn van  een deel  van  de totale populatie van 

basisscholen in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in  Brussel. Daardoor  

kunnen de  hier weergegeven  percentages  niet  rechtstreeks geïnterpreteerd worden 

als percentages van alle Vlaamse basisscholen. Ze    geven    enkel    de    verdeling 

weer in de groep basisscholen die de vragenlijst invulde. 

 

Er wordt voor elke score (van het algemene en thematische gezondheidsbeleid) 

nagegaan of er verschillen zijn op het vlak van schoolkenmerken, zoals onderwijstype, 

onderwijsniveau, grootte van de school, percentage indicatorleerlingen en ligging van 

de school. 

Om de verschillen tussen scholen naargelang schoolkenmerken na te gaan, werd 

gebruik gemaakt van de ANOVA-toets. Dat is een parametrische F-test waarbij 

categorische variabelen met meer dan twee categorieën vergeleken worden op basis 

van hun gemiddelde, bv. of de score voor het voedingsbeleid verschilt tussen kleine, 

middelgrote en grote scholen. 
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Om betrouwbare uitspraken te doen, moet er ook rekening gehouden worden met 

assumpties. De ANOVA-test is robuust voor non-normaliteit, kleine of ongelijke 

grootte van de groep respondenten en type-1-fout
4

. Dit wil zeggen dat zelfs wanneer 

de data niet normaal verdeeld zijn en de groep respondenten klein of ongelijk 

verdeeld is, de nulhypothese (er bestaat geen verschil tussen de groepen) doorgaans 

niet onterecht verworpen zal worden. Wel moet er gecontroleerd worden voor de 

assumptie van homogeniteit, dit wil zeggen dat de variantie van de residuen binnen 

de groepen gelijk moet zijn. Wanneer die assumptie geschonden is, zijn de resultaten 

onbetrouwbaar. Daarvoor werd gecontroleerd door middel van de toets van Levene. 

Wanneer die aangaf dat de assumptie van homogeniteit geschonden werd, werd de 

Welch-toets uitgevoerd. Die toets houdt rekening met ongelijke variantie en ongelijke 

groottes van de groep respondenten en is daarom betrouwbaarder in dit geval
5

. 

 

De ANOVA-test geeft aan of een variabele significant is. Om na te gaan tussen welke 

categorieën er juist een verschil bestaat, moeten ook nog paarsgewijze vergelijkingen 

uitgevoerd worden door middel van post-hoc toetsen. Daarvoor werd gebruik 

gemaakt van Bonferroni-correctie. 

 

Om verschillen tussen scholen naargelang onderwijstype (gewoon of buitengewoon 

onderwijs) en ligging (wel of geen centrumstad) na te gaan werd er gebruik gemaakt 

van ‘Independent Samples t Test’, dat is ook een parametrische F-test waarbij 

categorische variabelen met twee categorieën vergeleken worden op basis van hun 

gemiddelde. Ook hier werd er via de toets van Levene nagegaan of de assumptie van 

homogeniteit van variantie geschonden werd en werd er geopteerd voor de Welch-

toets in dat geval. 

 

Verschillen in score met een significantieniveau p < 0,05 werden opgenomen in de 

rapportage. Bij de onderdelen “invloed van de settingkenmerken” en “vergelijking met 

de vorige indicatorenbevraging” worden alleen verschillen meegedeeld wanneer die 

werkelijk significant zijn. 

 

 

 

  

 

4

 Blanca, M, Alarcón, E, Arnau, J., Bono, E., & Bendayan, E. (2017). Non-normal data: is ANOVA 

still a valid option?. Psicothema, 29(4), 552-557. 

 
5

 Delacre, M., Leys, C., Mora, Y. L., Lakens, D. (2019). Taking parametric assumptions seriously: 

Arguments for the Use of Welch’s F-test instead of the Classical F-test in One-way ANOVA. 

International Review of Social Psychology, 32(1), 13. 
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Beschrijving van de respondenten aan de bevraging 

 

Hieronder volgt een beschrijving van de kenmerken van de deelnemende basisscholen 

(N=478). Zoals eerder vermeld in het luik over respons zijn de schoolkenmerken een 

goede weerspiegeling van het Vlaamse onderwijslandschap.  

 

Onderwijstype 

438 (92%) scholen in de data behoren tot het gewoon basisonderwijs.  40 (8%) scholen 

behoren tot het buitengewoon basisonderwijs. 

 

 
 

 

 

 

 

Ligging 

335 (74%) scholen in de data bevinden zich niet in een centrumstad. 123 (26%) 

scholen in de data bevinden zich wel in een centrumstad (Aalst, Antwerpen, Brugge, 

Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-

Niklaas en Turnhout). 
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Onderwijsnet 

299 (63%) scholen in de data behoren tot het vrij gesubsidieerd onderwijs, 85 (18%)  

scholen tot het stedelijk, gemeentelijk of provinciaal onderwijsnet en 94 (20%) scholen 

tot het gemeenschapsonderwijs (GO!). Het onderwijsnet wordt niet opgenomen bij het 

nagaan van verschillen naargelang schoolkenmerken bij de berekening van de scores 

van het algemeen en thematisch gezondheidsbeleid. 
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Indicatorleerlingen 

Een indicatorleerling is een leerling op wie minstens een van de volgende criteria van 

toepassing is: het gezin heeft een schooltoelage ontvangen in het vorige schooljaar, 

of het gezin heeft een beperkt inkomen; de moeder heeft geen diploma secundair 

onderwijs of getuigschrift van het zesde middelbaar. 

 

Binnen de data hebben 194 scholen (43%) een percentage indicatorleerlingen van 

minder dan 21%, 143 scholen (32%) een percentage indicatorleerlingen tussen 21% en 

40%, 55 scholen (12%) een percentage indicatorleerlingen tussen 41% en 60%, 31 

scholen (7%) een percentage indicatorleerlingen tussen 61% en 80% en 24 scholen 

(5%) hebben een percentage indicatorleerlingen van meer dan 80%.  

 

 

 
 

 

 
Onderwijsniveau 

398 (83%) van de bevraagde scholen zijn basisscholen, dat wil zeggen scholen die 

zowel kleuteronderwijs als lager onderwijs aanbieden. 35 scholen (7%) zijn 

kleuterscholen en 45 scholen (10%) bieden alleen lager onderwijs aan. 
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Grootte van de school 

De grootte van de school wordt gemeten aan de hand van het aantal leerlingen in de 

school. 

In 125 (26%) scholen in de data zijn er minder dan 200 leerlingen, in 278 (58%) 

scholen hebben een leerlingenaantal tussen 200 en 400 leerlingen, in 75 (16%) 

scholen zijn er meer dan 400 leerlingen.  
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Overzicht invullers van de bevraging 

 

De vragenlijst werd hoofdzakelijk ingevuld door de directie (60%) van de school. Zie 

onderstaand overzicht op de vraag ‘Wat is uw functie binnen de school?’ uit de 

vragenlijst. 

 

 
Wat is uw functie binnen de school? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Directeur 417  87 

Leerlingenbegeleider 17  4 

Leraar 14  3 

Verantwoordelijke gezondheidsbeleid op school 32  7 

Andere functie: 

• waarnemend directeur 2 

• verpleegkundige 2 

• Secretariaatsmedewerker 3 

• Preventieadviseur 2 

• MOS-juf 

• management assistant 

• Maatschappelijk Werker 2 

• leermeester lichamelijke opvoeding 

• leerkracht lager onderwijs, bijzondere 

pedagogische taken, GOK-coördinator 

• leerkracht 4/5 + beleidsondersteuner 1/8 

• Kinesist 

• Coördinator 

• Beleidsondersteuner 9 

• Administratief medewerker 9 

36  8 

Totaal aantal respondenten: 478 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
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Algemeen gezondheidsbeleid 

Totaalscore voor het algemeen gezondheidsbeleid 

 

De totaalscore wordt gevormd door de scores van de vier procescomponenten (= 

succesfactoren uit het spinnenweb gezondheidsbeleid) op te tellen. In dit rapport 

houden we rekening met de succesfactoren uit een vorige versie van het spinnenweb 

gezondheidsbeleid (nl. beleidsmatig werken, betrokkenheid, deskundigheid en 

evidence-based werken). Ondertussen kregen de succesfactoren een update en is er 

een nieuw spinnenweb.  

  

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 100, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram.  

 

N 387 

Gemiddelde 48,99 

Mediaan 50,66 

Standaardafwijking 18,51 

Minimum 3,69 

Maximum 88,13 

 
 

 

 
 

 

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/succesfactoren-gezonde-school
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Invloed van de settingkenmerken op het algemeen gezondheidsbeleid 

 

De schoolkenmerken (onderwijstype, grootte van de school, ligging van de school, 

onderwijsniveau en aandeel indicatorleerlingen) hebben geen invloed op de kwaliteit 

van het gevoerde gezondheidsbeleid in de basisscholen.  

 

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

In vergelijking met 2015 zien we een significante achteruitgang op de totaalscore 

voor het gezondheidsbeleid in het basisonderwijs.  

Score voor de succesfactor beleidsmatige aanpak 

 

De score voor beleidsmatige aanpak wordt gevormd door de antwoorden op de vragen 

93, 96, 97, 108 en de vraag die peilt .  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram.  

 

N 387 

Gemiddelde 5,46 

Mediaan 5,62 

Standaardafwijking 1,937 

Minimum 0,48 

Maximum 10,00 
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Invloed van de settingkenmerken op de succesfactor beleidsmatige 

aanpak 

 

De schoolkenmerken (onderwijstype, onderwijsniveau, grootte van de school, ligging 

van de school en aandeel indicatorleerlingen) hebben geen invloed op de mate waarin 

basisscholen inzetten op beleidsmatige aanpak.  

 

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

In vergelijking met 2015 zien we een significante achteruitgang op de succesfactor 

beleidsmatige aanpak.  

  



© Gezond Leven, 2020 

Indicatorenbevraging 2019 – Basisonderwijs 21 

Vragen met betrekking tot de succesfactor beleidsmatige aanpak  

 

93. In welke beleidsdocumenten wordt het gezondheidsbeleid opgenomen?  

 (Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)  

Antwoord  Totaal  % van antwoorden  %  

Pedagogisch project  220    57  

Schoolwerkplan  330    85  

Contract CLB  222    57  

Informatiebrochure huidig schooljaar  192    50  

Documenten met betrekking tot leerlingenbegeleiding op 
school  

73    19  

Geen van bovenstaande  6    2  

Ik weet het niet.  9    2  

Totaal aantal respondenten: 387  
  
0%  20%  40%  60%  80%  

  
  

 

In 2015 stelden we dezelfde vraag, maar moest men per thema aanduiden in welk 

beleidsdocument het aan bod kwam. In 2019 vroegen we niet meer naar de thema’s. 

Als we de antwoorden van 2019 vergelijken met het percentage scholen die een of 

meer gezondheidsthema’s opgenomen hadden in de beleidsdocumenten in 2015, 

zien we dat een kleiner percentage basisscholen gezondheid verankert in de 

beleidsdocumenten.  

 

Zo geeft in 2019 een kleiner percentage scholen aan dat gezondheid is opgenomen 

in het schoolwerkplan (2015: 92.7%, 2019: 85%) en in de informatiebrochure (2015: 

75%, 2019: 50%). Ook geeft een kleiner percentage scholen aan dat gezondheid is 

opgenomen in het pedagogisch project, maar in 2015 was de antwoordmogelijkheid 

schoolvisie/pedagogisch project (2015:  96%,  2019: 57%). Dit doet ons vermoeden 

dat gezondheid misschien vaker is opgenomen in de schoolvisie dan in het 

pedagogisch project van de school.  

 

Sinds 1 september 2018 is het gezondheidsbeleid een onderdeel van het beleid op 

leerlingenbegeleiding van de school. Opvallend is dat slechts 19% van de basisscholen 

in 2019 aangeeft dat het gezondheidsbeleid is opgenomen in de documenten met 

betrekking tot leerlingenbegeleiding op school. In 2015 heette die antwoordcategorie 

‘zorgplan/GOK-plan’ en toen gaf nog 60% van de scholen aan dat gezondheid aan bod 

kwam. Ook hier zouden we kunnen vermoeden dat gezondheid vaker voorkomt in het 

GOK-plan dan in het zorgplan.  

 

Gezondheid komt ook minder vaak aan bod in het contract met het CLB (2015: 88%, 

2019: 57%). Dit is op zich niet zo verwonderlijk omdat sinds 1 september 2018 het 

CLB geen rol meer opneemt in de schoolondersteuning op het vlak van 

gezondheidsbeleid en dat in het verleden vaak in het contract werd opgenomen.  
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109. Voor welke thema’ zijn er schriftelijke regels die zijn opgenomen in het schoolreglement en/of 
de leefregels? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Voeding 358  93 

Beweging 154  40 

Sedentair gedrag 30  8 

Mentaal welbevinden 126  33 

Roken 286  74 

Alcohol 142  37 

Totaal aantal respondenten: 387 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Belangrijk voor een beleidsmatige aanpak is ook de mate waarin er afspraken en 

regels rond gezondheidsthema’s zijn opgenomen in beleidsdocumenten zoals het 

schoolreglement. Per thema werd bevraagd of er schriftelijke regels zijn en of die 

opgenomen zijn in het schoolreglement of in de schriftelijke leefregels. 

 

We zien hetzelfde beeld in het aantal thema’s dat is opgenomen in 2019 ten opzichte 

van 2015. In 2019 gaven de basisscholen aan gemiddeld drie  van de zes bevraagde 

thema’s (voeding, beweging, lang stilzitten, roken, alcohol en drugs, en mentaal 

welbevinden) op te nemen in hun schoolreglement of in andere schriftelijke leefregels. 

In 2015 werden ook gemiddeld drie thema’s opgenomen.   

 

 

96. Heeft uw school geld gespendeerd aan een werking rond gezondheid of 

(een van) de gezondheidsthema’s? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 233  60 

Neen 116  30 

Ik weet het niet. 38  10 

Totaal aantal respondenten: 387 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

In vergelijking met 2015 geeft een kleiner percentage scholen aan geld gespendeerd 

te hebben aan hun werking rond gezondheid (2015: 84%, 2019: 60%).  
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97. Waaraan heeft uw school geld besteed op het vlak van gezondheid of (een 

van de gezondheidsthema’s)? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Schoolondersteuning van het (thematisch) 
gezondheidsbeleid door externen 

101  43 

Nascholing of vorming voor personeel 139  60 

Infosessies/workshops voor de leerlingen door externen 87  37 

Huren of aankopen van educatief materiaal en acties (bv. 
affiches,…) 

139  60 

Infrastructuur (bv. bureaumateriaal, fietsenstalling,…) 127  55 

Ik weet het niet. 2  1 

Totaal aantal respondenten: 233 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In 2015 stelden we dezelfde vraag, maar moest men per antwoord aanduiden voor 

welke thema’s dit budget was. In 2019 vroegen we niet meer naar de thema’s. 

 

Als we de antwoorden van 2019 vergelijken met het percentage scholen die in 2015 

geld spendeerde voor een of meerdere gezondheidsthema’s  dan zien we op elk van 

de antwoordcategorieën een daling: schoolondersteuning (2015: 77.4%, 2019: 43%), 

nascholing/vorming (2015: 94%, 2019: 60%); educatief materiaal (2015: 98.2%, 2019: 

60%), infrastructuur (2015: 82%, 2019: 55%).  
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108. Op basis waarvan kiest uw school doelstellingen binnen de werking rond 

gezondheid?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Op basis van aanbevelingen van de overheid/inrichtende 
macht/scholengroep/onderwijskoepel 

218  56 

Op basis van aanbevelingen geformuleerd door externen 
(bv. door CLB, pedagogische begeleiding, …) 

150  39 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
gezondheidsproblematieken bij de leerlingen 

177  46 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
wensen en verwachtingen met betrekking tot gezondheid 
bij het schoolteam 

171  44 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
wensen en verwachtingen met betrekking tot gezondheid 
bij de leerlingen 

151  39 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
wensen en verwachtingen met betrekking tot gezondheid 
bij de ouders 

98  25 

Op basis van onze eigen beginsituatie.Wat ontbreekt om 
te kunnen spreken van een gezondheidsbeleid op onze 
school? 

210  54 

Wij formuleren geen doelstellingen binnen onze werking 
rond gezondheid. 

14  4 

Andere: 

- na teamoverleg  
- in samenspraak met scholengemeenschap 

2  1 

Ik weet het niet. 10  3 

Totaal aantal respondenten: 387 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De vraag over  het kiezen van doelstellingen telt voor een stuk mee onder de 

procescomponent beleidsmatige aanpak, alsook onder de component evidence-based 

werken.  

 

De meeste antwoordcategorieën zijn aangepast ten opzichte van 2015. Enkel het 

kiezen van doelstellingen/prioriteiten op basis van aanbevelingen van externen 

kunnen we één op één vergelijken en dit bleef stabiel (2015: 42%, 2019: 39%).  

 

In 2015 gaf 41% van de basisscholen aan prioriteiten te kiezen op basis van wettelijke 

richtlijnen en 35% op basis van aanbevelingen van inrichtende 

macht/onderwijskoepel. In 2019 werden die samengenomen en gaf 56% aan op basis 

hiervan prioriteiten te kiezen.  

 

In 2015 gaf 57% van de basisscholen aan prioriteiten te kiezen op basis van 

(verzamelde) beschikbare gegeven over de problematieken, wensen en 

verwachtingen. In 2019 werd die antwoordcategorie opgesplitst en krijgen we lagere 

percentages te zien.  
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In het stappenplan Gezonde School raden we aan doelstellingen te kiezen op basis 

van de eigen beginsituatie. Iets meer dan de helft van de scholen geeft dit aan.  

 

Slechts 4% van de basisscholen geeft aan geen doelstellingen voor het 

gezondheidsbeleid te formuleren.  

 

Score voor de succesfactor betrokkenheid 

 

De score voor betrokkenheid wordt gevormd door de antwoorden op de vragen 94, 

95, 98, 99, 100, 101, 102, 103 en 109.  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram.  

 

N 387 

Gemiddelde 5,00 

Mediaan 5,10 

Standaardafwijking 2,278 

Minimum 0,00 

Maximum 9,77 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de succesfactor betrokkenheid 

 

De schoolkenmerken hebben geen invloed op de mate waarin scholen inzetten op 

betrokkenheid.  
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Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

In vergelijking met 2015 zien we ook voor de succesfactor betrokkenheid een 

significante daling.  

Vragen met betrekking tot de succesfactor betrokkenheid 

 

94. Communiceert uw school over het gezondheidsbeleid? 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, wij communiceren naar ons schoolteam. 345  89 

Ja, wij communiceren naar de ouders. 349  90 

Ja, wij communiceren naar de leerlingen. 285  74 

Neen, wij communiceren niet over ons gezondheidsbeleid. 11  3 

Ik weet het niet. 6  2 

Totaal aantal respondenten: 387 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Deze vraag werd in 2015 niet gesteld, dus hier is er geen vergelijking met 2019 

mogelijk.  

 

In 2019 zien we dat de meerderheid van de basisscholen communiceert over het 

gezondheidsbeleid naar het schoolteam (89%), de ouders (90%) en de leerlingen (74%). 

Slechts 3% communiceert niet over het gezondheidsbeleid. 
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95. Hoe communiceert uw school over het gezondheidsbeleid? 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via de website van de school 232  63 

Via de nieuwsbrief van de school 167  45 

Via infobrief naar de ouders 186  51 

Via het online communicatieplatform van de school (bv. 
Smartschool, Questi ...). 

98  27 

Via info-avonden 175  47 

Op de opendeurdag 81  22 

Andere: 

- Voeding en beweging tips voor leerlingen en 
ouders 

- Personeelsvergaderingen 3 
- schoolvisie, mondeling 
- schoolreglement 8 
- Schoolbrochure 2 
- ouders betrekken bij thema's in de klassen, 

tijdens een projectweek... info op kijkdagen van 
instappende kleuters, op de frigofiche 

- oudergroepen 
- oudercontacten, personeelsvergaderingen, 

schoolraad, ouderraad,... 
- mondeling 
- inloopmomenten voor ouders, oudergroepen, ... 
- infoborden in de ingang van de school 
- huisbezoek, inschrijving 
- dagelijkse lifestyle + regels Onderwijs Stad Gent 
- Bij intake gesprekken 
- Agenda 2 
- activiteiten in de picture zetten 

26  7 

Ik weet het niet. 4  1 

Totaal aantal respondenten: 387 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Deze vraag werd in 2015 niet gesteld, dus hier is er geen vergelijking met 2019 

mogelijk.  

 

De communicatie verloopt via de website (63%), een infobrief naar de ouders (51%), 

infoavonden (47%), nieuwsbrief (45%), online communicatieplatform (27%) en/of 

opendeurdag (22%).  

 

7% van de basisscholen geeft aan op een andere manier te communiceren (bv. via 

schoolreglement, personeelsvergadering …).  
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98. Is er binnen de school een werkgroep voor gezondheid of (een van) de 

gezondheidsthema’s actief? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 198  51 

Neen 186  48 

Ik weet het niet. 3  1 

Totaal aantal respondenten: 387 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In 2015 gaf nog 7 op de 10 basisscholen aan een werkgroep gezondheid te hebben 

op school, in 2019 is dat nog slechts de helft van de basisscholen.   

 

 

 

99. Rond welk(e) gezondheidsthema(’s) is de werkgroep actief?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Gezonde voeding 166  84 

Beweging 176  89 

Lang stilzitten (sedentair gedrag) 59  30 

Roken 10  5 

Alcohol (enen illegale drugs) 9  5 

Mentaal welbevinden 100  51 

Algemeen gezondheidsbeleid 110  56 

Voor andere dan bovenstaande gezondheidsthema’s: 

- voorkomen van pestgedrag 
- verkeersveiligheid 
- Schermtijd in de klas/tijdens de klas 
- persoonlijke hygiëne (tandenpoetsen) 
- MOS 2 
- Milieu en omgeving 
- luizen 
- gezond en veilig naar school 
- EHBO 
- bewegen in het verkeer en sportleerkrachten 

11  6 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal respondenten: 198 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Net zoals in 2015 werkt de werkgroep overwegend rond voeding (2015: 73%, 2019: 

84%) en beweging (2015: 72%, 2019: 89%). In tegenstelling tot 2015 waar 6% van de 
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basisscholen rond lang stilzitten werkte,  zien we dat in 2019 reeds 30% van de 

scholen rond lang stilzitten heeft gewerkt. Ook zien we een lichte stijging van het 

aantal basisscholen dat aangeeft in de werkgroep te werken rond mentaal 

welbevinden (2015: 46%, 2019: 51%). Net zoals in vorige edities is het positief thema’s 

zoals roken (5%) en alcohol (en illegale drugs) (5%) slechts in heel beperkte mate 

aandacht krijgen in de basisschool.  

 

100. Welke taken heeft (hebben) de werkgroep(en)? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Adviseren van de werking rond gezondheid 123  62 

Adviseren van prioriteiten, doelstellingen en acties 107  54 

Plannen van acties 186  94 

Uitvoeren van acties 160  81 

Evalueren van acties en beleid 141  71 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal respondenten: 198 
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Deze vraag werd in 2015 anders gesteld, waardoor vergelijken moeilijk is.  

 

De werkgroep gezondheid heeft net zoals in 2015 als voornaamste taken het plannen 

en uitvoeren van acties. Evalueren staat in 7 op de 10 (71%) scholen op de agenda van 

de werkgroep. In 62% van de scholen heeft de werkgroep ook een adviserende werking 

rond gezondheid. In 54% van de scholen geeft de werkgroep ook advies over 

prioriteiten, doelstellingen en acties.  

 

101. Is er binnen de school een coördinator voor gezondheid (of een van de 

gezondheidsthema’s) actief?  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, en deze persoon is hiervoor vrijgesteld, meer dan 4 
u/week. 

1  0 

Ja, en deze persoon is hiervoor vrijgesteld, 3 tot 4 u/week. 2  1 

Ja, en deze persoon is hiervoor vrijgesteld, 1 tot 2 u/week. 21  5 

Ja, maar deze persoon is hiervoor niet vrijgesteld. 111  29 

Neen 250  65 

Ik weet het niet. 2  1 

Totaal aantal respondenten: 387 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
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In 2019 geeft iets meer dan 1 op de 3 basisscholen aan dat er een coördinator voor 

het gezondheidsbeleid is. In 2015 was dit nog in de helft van de basisscholen het 

geval.  

 

Minder basisscholen geven aan dat de coördinator ook vrijgesteld is (2015: 10%, 

2019: 6%). In geen enkele school krijgt de coördinator een vrijstelling van meer dan 

4 u./week.  

 

102. Zijn leerlingen betrokken bij het …  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Adviseren van de werking rond gezondheid 106  27 

Adviseren van prioriteiten, doelstellingen en acties 40  10 

Plannen van acties 113  29 

Uitvoeren van acties 156  40 

Evalueren van acties en beleid 76  20 

Geen van bovenstaande 151  39 

Ik weet het niet. 19  5 

Totaal aantal respondenten: 387 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

In vergelijking met 2015 worden leerlingen minder vaak betrokken bij het 

gezondheidsbeleid op school: plannen (2015: 40%, 2019: 29%), uitvoeren (2015: 63%, 

2019: 40%), evalueren (2015: 33%, 2019: 20%) en adviseren (2015: 26%, 2019: 27%). 

Net zoals in 2015 worden ze het vaakst betrokken bij het uitvoeren van taken.  

 

In 2019 werd ook expliciet gevraagd naar betrokkenheid bij het adviseren over 

prioriteiten, doelstellingen en acties en hier gaf 10% van de scholen aan dat dit het 

geval is. 

 

Ondanks het feit dat leerlingenparticipatie een belangrijke succesfactor is bij de 

uitbouw van het gezondheidsbeleid, geeft 39% van de basisscholen aan dat leerlingen 

niet betrokken worden bij de hierboven opgesomde taken. In 2015 was dit in 18% van 

de basisscholen het geval.  
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103. Zijn ouders betrokken bij het …  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Adviseren van de werking rond gezondheid 174  45 

Adviseren van prioriteiten, doelstellingen en acties 72  19 

Plannen van acties 86  22 

Uitvoeren van acties 136  35 

Evalueren van acties en beleid 89  23 

Geen van bovenstaande 111  29 

Ik weet het niet. 15  4 

Totaal aantal respondenten: 387 
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In vergelijking met 2015 worden ouders minder betrokken bij het gezondheidsbeleid 

op school. We zien een sterke achteruitgang bij het plannen (2015: 37%, 2019: 22%) 

en uitvoeren (2015: 48%, 2019: 35%) van acties.  

 

In 29% van de basisscholen worden ouders niet betrokken bij de hierboven 

opgesomde taken. In 2015 was dit in 17% van de basisscholen het geval.  

 

 

109. Op welke wijze werden deze gegevens (beginsituatie, 

gezondheidsproblematieken, wensen en verwachtingen) verzameld? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via informele momenten (bv. gesprek …) 229  72 

Via bevraging 143  45 

Via overlegmomenten (bv. personeelsvergadering, 
leerlingenraad …) 

275  86 

Via individuele meldingen (bv. ideeënbus, e-mail …) 105  33 

Andere manier: 

- via clb 
- Sportraad 
- Leerlingenraad 2 
- in overleg met leerkrachten 
- besproken tijdens de werkgroep 

6  2 

Ik weet het niet. 2  1 

Totaal aantal respondenten: 318 
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Deze gegevens worden in de meeste basisscholen verzameld via overlegmomenten 

(86%) of via informele momenten (72%). 45% van de basisscholen geeft aan dat dit via 

een bevraging gebeurt en in 33% van de scholen gebeurt het via individuele 

meldingen.  

 

Score voor de succesfactor deskundigheid 

 

De score voor deskundigheid wordt gevormd door de antwoorden op de vragen onder 

104, 105, 106, 115 en 116.  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram.  

 

N 387 

Gemiddelde 4,07 

Mediaan 4,78 

Standaardafwijking 2,183 

Minimum 0,14 

Maximum 8,90 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de succesfactor deskundigheid 

 

De schoolkenmerken hebben geen significante invloed op de mate waarin scholen 

inzetten op deskundigheid.  
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Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

In vergelijking met 2015 zien we een significante vooruitgang op de succesfactor 

deskundigheid.  

Vragen met betrekking tot de succesfactor deskundigheid 

 

104. Heeft er in uw school minstens één personeelslid een vorming/nascholing 

gevolgd om te werken rond gezondheid bij de leerlingen?  

 (Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 243  63 

Neen 89  23 

Ik weet het niet. 55  14 

Totaal aantal respondenten: 387 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In vergelijking met 2015 is het percentage basisscholen dat aangeeft dat er een 

vorming is gevolgd rond gezondheid gestegen (2015; 55%, 2019: 63%).   

 

105. Wie heeft in uw school een vorming/nascholing gevolgd om te werken 

rond gezondheid bij de leerlingen? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

(Adjunct-)directeur/beleidsondersteuner 97  40 

Schoolteam 43  18 

Zorgcoördinator (interne leerlingenbegeleider) 79  33 

1 leraar 70  29 

Meerdere leraren 97  40 

Ik weet het niet. 6  3 

Totaal aantal respondenten: 243 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

In 4 op de 10 scholen is het de (adjunct-) directeur of een beleidsondersteuner die de 

nascholing gevolgd heeft (2015: 78%). Ook nemen in 4 op de 10 scholen meerdere 

leraren samen deel aan een vorming (2015:83%). In 33% van de basisscholen is het de 

zorgcoördinator die een vorming gezondheid volgde (2015: 79%) en in 29% van de 

scholen 1 individuele leraar (2015: 74%). In 18% van de scholen volgde het voltallige 

schoolteam een vorming (2015:70%).  
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106. Voor welk gezondheidsthema is er door minstens één personeelslid een 

vorming/nascholing gevolgd om te werken rond gezondheid? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Gezonde voeding 137  56 

Beweging 193  79 

Lang stilzitten (sedentair gedrag) 59  24 

Roken 18  7 

Alcohol (enen illegale drugs) 21  9 

Mentaal welbevinden 146  60 

Algemeen gezondheidsbeleid 94  39 

Voor andere dan bovenstaande gezondheidsthema’s, 
namelijk: 

- warme maaltijden door externen voor op school 
- Schermmisbruik 
- preventie 
- Levensreddend handelen bij kinderen 
- ehbo, diabetes, epilepsie, 
- EHBO 4 

9  4 

Ik weet het niet. 10  4 

Totaal aantal respondenten: 243 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Beweging staat op kop van de thema’s waarover een vorming werd gevolgd. 79% van 

de basisscholen geeft aan dat minstens één personeelslid een vorming volgde rond 

beweging. Er werden ook vormingen gevolgd rond gezonde voeding (56%), mentaal 

welbevinden (60%), algemeen gezondheidsbeleid (39%) en lang stilzitten (24%). 

 

Vormingen rond alcohol (en illegale drugs) (9%) en roken (7%) wordt in een minderheid 

van de basisscholen gevolgd.  

 

115. Met wie werkt uw school samen voor de verschillende thema’s? 

  

Percentage basisscholen die samenwerkt met onderstaande partner voor een 

of meerdere gezondheidsthema’s 

CLB 96% 

PBD 35% 

Logo 27% 

Zelfstandige consulent 25% 

MOEV 85% 

Sport Vlaanderen 37% 

Mobiliteitsorganisatie 18% 

Preventiewerkers 17% 

CGG 28% 

Politie 20% 

Gemeente 67% 

Andere scholen 32% 



© Gezond Leven, 2020 

Indicatorenbevraging 2019 – Basisonderwijs 35 

 

 

 

Percentage basisscholen die samenwerkt met onderstaande partnrs per gezondheidsthema. 

 Voeding Beweging Sedentair 
gedrag 

Mentaal 
welbevinden 

Roken Alcohol 
en 
illegale 
drugs 

CLB 69% 50% 31% 94% 18% 53% 

Pedagogische 
begeleiding 

5% 15% 6% 28% 3% 4% 

Het Lokaal 
Gezondheidsoverleg 
(Logo) 

23% 15% 4% 7% 5% 2% 

Zelfstandig consultant 3% 4% 2% 21% 0% / 

Gemeente/stad 22% 61% 11% 10% 11% 10% 

Andere scholen 8% 23% 3% 5% 5% 2% 

MOEV (voordien SVS) / 84% 36% / / / 

Sport Vlaanderen 
(voordien BLOSO) 

/ 36% 6% / / / 

Mobiliteitsorganisatie 
(bv. 
Voetgangersbeweging) 

/ 17% 3% / / / 

Preventiewerkers 
(Centra voor Geestelijke 
Gezondheidszorg) 

/ / / 25% 0% 8% 

Preventiewerkers 
(intergemeentelijke, 
lokale) 

/ / / 7% 7% 9% 

Politie / / / / / 20% 

Met niemand 13% 2% 36% 2% 60% 31% 

 

Ondanks het feit dat de CLB’s sinds 1 september 2018 geen rol meer hebben in de 

schoolondersteuning op het vlak van gezondheidsbeleid is het opvallend dat in 2019 

nog steeds 96% van de basisscholen aangeeft met het CLB samen te werken voor een 

of meerdere gezondheidsthema’s. De samenwerking met het CLB gebeurt vooral voor 

de thema’s mentaal welbevinden (94%) en voeding 69%).  

 

85% van de basisscholen geven aan samen te werken met MOEV en dit uitsluitend 

voor de thema’s bewegen (84%) en sedentair gedrag (36%). Dit is niet verwonderlijk 

gezien de opdracht van MOEV rond schoolondersteuning van het sport- en 

bewegingsbeleid.  

 

Met de andere partners wordt in minder dan de helft van de basisscholen 

samengewerkt. Daarbij valt op dat ondanks de rolverschuiving van CLB naar PBD voor 

wat betreft de schoolondersteuning van het gezondheidsbeleid toch slechts 35% van 

de basisscholen aangeeft met de PBD samen te werken voor een of meerdere 

gezondheidsthema’s. In 2015 was dit nog 4 op de 10 scholen. De samenwerking met 

PBD gebeurt vooral voor de thema’s mentaal welbevinden (28%) en beweging (15%).  
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116. Voor welke activiteit heeft uw school samengewerkt rond de verschillende 

thema’s?  

Percentage basisscholen die samenwerkt voor onderstaande activitieten per gezondheidsthema. 

 Voeding Beweging Sedentair 
gedrag 

Mentaal 
welbevinden 

Roken Alcohol en 
illegale drugs 

Educatieve 
materialen 
aanreiken 

67% 72% 26% 59% 17% 31% 

Accommodatie 
en 
infrastructuur 
gebruiken 

11% 68% 14% 19% 1% 2% 

Financiële 
middelen of 
subsidies die 
de partner 
aanreikt 

31% 30% 2% 9% 1% 0% 

Infosessie, 
workshops en 
opleiding voor 
leerlingen 
en/of 
personeel 

26% 40% 16% 53% 10% 27% 

Screening of 
bevraging van 
het huidig 
aanbod  

12% 12% 2% 25% 1% 2% 

Begeleiden 
van onze 
school bij het 
uitbouwen van 
een beleid  

13% 14% 4% 22% 3% 3% 

Totale 
begeleiding bij 
de uitwerking 
van een 
project 

5% 8% 1% 3% 2% 2% 

Andere 2% 3% 1% 2% 1% 4% 

Ik weet het 
niet. 

6% 6% 26% 14% 23% 28% 

 

 

Voor alle thema’s wordt het vaakst met een partner samengewerkt voor het aanreiken 

van educatieve materialen.  
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Score voor de succesfactor evidence-based werken 

 

De score voor evidence-based werken wordt gevormd door het antwoord op de vragen 

107 en 108.  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram.  

 

N 387 

Gemiddelde 5,07 

Mediaan 5,33 

Standaardafwijking 2,667 

Minimum 0,00 

Maximum 9,83 

 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de succesfactor evidence-based 

werken  

 

De schoolkenmerken hebben geen invloed op de mate waarin scholen inzetten op 

evidence-based werken.  

 

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

In vergelijking met 2015 is de mate dat basisscholen inzetten op de succesfactor 

evidence-based werken stabiel gebleven. We zien geen significante voor- of 

achteruitgang.  
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Vragen met betrekking tot de succesfactor evidence-based werken  

 

107. Evalueert uw school haar werking rond gezondheid?  

 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, we evalueren het gehele gezondheidsbeleid. 107  28 

Ja, we evalueren specifieke acties. 189  49 

Neen, we voeren geen evaluatie uit. 82  21 

Ik weet het niet. 9  2 

Totaal aantal respondenten: 387 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

77% van de basisscholen geeft aan dat ze hun werking rond gezondheid evalueren. 

Dat ligt in dezelfde lijn als in 2015 (74%).  49% van de basisscholen evalueert 

specifieke acties (2015:42%) en in 28% van de basisscholen evalueren ze het gehele 

gezondheidsbeleid (2019:26%).  

 

Ongeveer 1 op de 5 basisscholen (21%) voert geen evaluatie uit (2015: 19%).  
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108. Op basis waarvan kiest uw school doelstellingen binnen de werking rond 

gezondheid? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Op basis van aanbevelingen van de overheid/inrichtende 
macht/scholengroep/onderwijskoepel 

218  56 

Op basis van aanbevelingen geformuleerd door externen 
(bv. door CLB, pedagogische begeleiding …) 

150  39 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
gezondheidsproblematieken bij de leerlingen 

177  46 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
wensen en verwachtingen met betrekking tot gezondheid 
bij het schoolteam 

171  44 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
wensen en verwachtingen met betrekking tot gezondheid 
bij de leerlingen 

151  39 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
wensen en verwachtingen met betrekking tot gezondheid 
bij de ouders 

98  25 

Op basis van onze eigen beginsituatie.Wat ontbreekt om 
te kunnen spreken van een gezondheidsbeleid op onze 
school? 

210  54 

Wij formuleren geen doelstellingen binnen onze werking 
rond gezondheid. 

14  4 

Andere: 

- na teamoverleg  
- in samenspraak met scholengemeenschap 

2  1 

Ik weet het niet. 10  3 

Totaal aantal respondenten: 387 
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Voor de beschrijving van de resultaten: zie vraag 108 bij beleidsmatige aanpak. Hier 

bij evidence-based werken zijn voornamelijk antwoordopties 3 tot 7 van belang die 

peilen naar het verzamelen en ophalen van gegevens. 
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Conclusie voor het algemeen gezondheidsbeleid 

 

Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 

gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Meer specifiek wordt 

met de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder beoogd dat de Vlaamse 

bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Specifiek voor basisonderwijs werd de 

doelstelling als volgt geformuleerd: 

 

Tegen 2025 voert 80% van de basisscholen een preventief gezondheidsbeleid dat 

voldoende kwaliteitsvol is. 

 

61% van de basisscholen haalt minstens 20 op 100 op de totaalscore van het 

algemeen gezondheidsbeleid én minstens 2 op 10 op elke componentscore 

(beleidsmatig werken, betrokkenheid, deskundigheid en evidence-based werken). 61% 

van de basisscholen haalt dus het kwaliteitscriterium, namelijk de minimumwaarde 

om te kunnen spreken van een gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is. De 

basisscholen scoren gemiddeld  48,99 op 100 voor het algemene gezondheidsbeleid. 

In 2015 haalden 57% van de basisscholen dat kwaliteitscriterium, met een gemiddelde 

van 52,60 op 100. 

 

Wat betreft de procescomponenten van het algemeen gezondheidsbeleid (= 

succesfactoren uit het spinnenweb gezondheidsbeleid) zetten basisscholen het 

sterkst in op beleidsmatige aanpak, gevolgd door evidence-based werken en 

betrokkenheid waar ze een gelijkaardige score voor neerzetten. De laagste score 

zetten ze neer op de succesfactor deskundigheid. Dat is tegelijk de enige waarvoor 

we een significante vooruitgang zien in vergelijking met 2015. Voor beleidsmatige 

aanpak en betrokkenheid zien we een significante achteruitgang en het evidence-

based werken is stabiel gebleven.  

 

Ondanks dat net iets meer scholen (2015: 57%, 2019: 61%) het kwaliteitscriterium 

halen voor een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid, is het totaalplaatje (gebaseerd op alle 

succesfactoren in een totaalscore op 100) er tussen 2015 en 2019 op 

achteruitgegaan. 

 

De schoolkenmerken (onderwijsgraad, onderwijstype, ligging, grootte van de school 

en percentage indicatorleerlingen) hebben geen invloed op de kwaliteit van het 

gevoerde gezondheidsbeleid in de basisscholen. Ook op de procescomponenten 

afzonderlijk hebben ze geen invloed.  

 

Het opstellen van duidelijke prioriteiten, doelstellingen en planningen is belangrijk 

om gefocust te blijven en georganiseerd te werken. Beleidsmatig werken is daarom 

een eerste belangrijke voorwaarde voor een succesvol gezondheidsbeleid. Op die 

component scoren basisscholen gemiddeld 5,53 op 10. Voor die succesfactor zien we 

een achteruitgang ten opzichte van 2015. 

In vergelijking met 2015 zien we dat het gezondheidsbeleid minder vaak verankerd 

is in de beleidsdocumenten van de basisscholen. Opvallend is dat ondanks het feit 

dat het gezondheidsbeleid sinds 1 september 2018 een onderdeel is van het beleid 

op leerlingenbegeleiding, dat nog niet verankerd is in de documenten met betrekking 

tot leerlingenbegeleiding.  

 

Een kleiner aantal scholen heeft de afgelopen jaren geld besteed aan hun werking 

rond gezondheid. 



© Gezond Leven, 2020 

Indicatorenbevraging 2019 – Basisonderwijs 41 

 

Naast beleidsmatig werken, vormt betrokkenheid van niet alleen personeel, maar ook 

van de kinderen zelf een belangrijk onderdeel van een goed gezondheidsbeleid. Hier 

scoren de basisscholen gemiddeld 5 op 10. 

 

Communicatie is een belangrijke succesfactor en we zien dat de meerderheid van de 

basisscholen communiceert over hun gezondheidsbeleid naar het schoolteam, de 

leerlingen en de ouders.  

 

Net zoals in 2015 kiezen basisscholen er vaker voor om te werken met een werkgroep 

dan een coördinator aan te stellen. Maar in beide gevallen zien we een daling in 

vergelijking met 2015.  

 

De werkgroep werkt overwegend rond voeding en beweging. Aan de thema’s lang 

stilzitten en mentaal welbevinden wordt vaker dan in 2015 in de werkgroep gewerkt. 

De werkgroep heeft net zoals in 2015 als voornaamste taak het plannen en uitvoeren 

van acties.  

 

In tegenstelling tot 2015 zien we dat de coördinator minder vaak vrijgesteld wordt en 

in geen enkele school krijgt de coördinator een vrijstelling van meer dan 4 u./week.  

Ondanks het feit dat leerlingen- en ouderparticipatie een belangrijke succesfactor is, 

zien we dat zowel leerlingen als ouders de afgelopen jaren minder vaak betrokken 

geweest zijn bij het gezondheidsbeleid op school.  

 

Tegenover 2015 zien we dat scholen wel vaker deelnemen aan nascholingen over 

gezondheid. Voeding, beweging en mentaal welbevinden zijn de thema’s waar het 

vaakst een vorming over wordt gevolgd.  

 

Globaal werken basisscholen samen met verschillende schoolnabije en externe 

partners. CLB, MOEV en de gemeente zijn de eerste partners voor wat betreft het 

gezondheidsbeleid. Opvallend is dat ondanks de rolverschuiving van de 

schoolondersteuning op het vlak van gezondheidsbeleid van CLB naar PBD (september 

2018) we geen opvallende stijging zien in de samenwerking met de PBD.   

 

Net zoals in 2015 zien we dat duurzame samenwerkingsverbanden zoals het 

begeleiden van de school bij de uitbouw van een (thematisch) gezondheidsbeleid over 

het algemeen veel minder uitgebouwd zijn dan occasionele samenwerking zoals het 

aanreiken van educatieve materialen rond de verschillende thema’s.  
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Thema voeding 

Totaalscore voor het voedingsbeleid 

 

De totaalscore voor het voedingsbeleid wordt gevormd door de componentscores (= 

strategieën uit de gezondheidsmatrix nl. educatie, omgevingsinterventies, afspraken 

en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, waarbij het onderdeel educatie zwaarder 

doorweegt binnen het totaal.  

 

Hieronder vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 100, de mediaan 

en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend staafdiagram.  

 

N 478 

Gemiddelde 66,86 

Mediaan 67,31 

Standaardafwijking 10,66 

Minimum 30 

Maximum 86 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op het voedingsbeleid 

 

De schoolkenmerken (onderwijstype, aantal leerlingen op school en ligging van de 

school, onderwijsniveau en aandeel indicatorleerlingen) hebben geen invloed op de 

mate waarin basisscholen een voedingsbeleid voeren. 
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Vergelijking met vorige indicatorenbevraging  

 

In vergelijking met 2015 maken basisscholen een sprong voorwaarts. We zien een 

significante vooruitgang van het voedingsbeleid.  

Score voor de strategie educatie 

 

De componentscore educatie wordt gevormd door de antwoorden op de vragen 4, 5, 

6 en 7 (zie verder).  

 

Hieronder vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 10, de mediaan en 

standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend histogram.   

 

N 478 

Gemiddelde 7,38 

Mediaan 7,18 

Standaardafwijking 2,12 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

 

De schoolkenmerken (onderwijstype, aantal leerlingen op school, ligging van de 

school, onderwijsniveau en aandeel indicatorleerlingen) hebben geen invloed op de 

mate waarin basisscholen inzetten op voedingseducatie.  
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Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

Als we vergelijken met 2015 zien we dat basisscholen in dezelfde mate inzetten op 

de strategie educatie binnen het voedingsbeleid. We zien geen significante voor- of 

achteruitgang.  

Vragen met betrekking tot de strategie educatie  

 

4. Komt gezonde voeding als gezondheidsthema aan bod in de 

leerjaren/kleuterklassen?  

(Elke respondent kon slechts EEN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, in elk leerjaar/kleuterklas 322  67 

Ja, in verschillende leerjaren/kleuterklassen 152  32 

Ja, in één leerjaar/kleuterklas 2  0 

Neen 0  0 

Ik weet het niet. 2  0 

Totaal aantal respondenten: 478 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Voedingseducatie komt in elke basisschool in Vlaanderen en Brussel aan bod.  

Op vraagniveau zien we tegenover 2015 een kleine daling in het percentage scholen 

waar voeding in verschillende leerjaren/kleuterklassen aan bod komt (37% in 2015 vs. 

32% in 2019). Dit ten voordele van het percentage scholen waar voeding in elk 

leerjaar/kleuterklas aan bod komt (61% in 2015 vs. 67% in 2019).  

 

Sinds de vorige bevraging is de nieuwe voedingsdriehoek gelanceerd en is de leerlijn 

voeding beschikbaar voor de scholen. Een belangrijke doelstelling van de leerlijn 

voeding is de integratie van het thema voeding over alle leerjaren heen. 

 

Verder werd binnen het Oog voor lekkers--project voor basisonderwijs ook meer 

aandacht gegeven aan de strategie educatie. Zo werd o.a. een nieuw lespakket Lekker 

Gezond! gelanceerd dat lessuggesties voor elke graad in het lager onderwijs omvat 

en werd voor het kleuteronderwijs meer ingezet op de promotie van het educatief 

project De Proefkampioen. Daardoor kunnen we wellicht die verschuiving deels 

verklaren. Ook educatieve initiatieven rond voeding van andere organisaties kunnen 

hiertoe bijgedragen hebben.  
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5. In welke mate komt gezonde voeding als gezondheidsthema aan bod in de 

lessen/kleuteractiviteiten?  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

In meerdere lessen/kleuteractiviteiten (bv. in 
wereldoriëntatie, taal, godsdienst/zedenleer,…) 

441  92 

In één les/kleuteractiviteit (bv. in wereldoriëntatie) 26  6 

In geen enkele les/kleuteractiviteit 2  0 

Ik weet het niet. 9  2 

Totaal aantal respondenten: 478 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Voeding blijft als thema sterk ingebed in de verschillende lessen van het 

basisonderwijs.  

 

Tegenover 2015 zien we op vraagniveau een daling van het percentage basisscholen 

waar voeding in één les/kleuteractiviteit aan bod komt (19% in 2015 vs. 6% in 2019). 

Dit ten voordele van een stijging van het percentage basisscholen waar voeding in 

meerdere lessen/kleuteractiviteiten aan bod komt (78% in 2015 vs. 92% in 2019).  

Ook hier kunnen we die verschuiving wellicht verklaren door de nieuwe 

voedingsdriehoek, de leerlijn voeding en lesmaterialen uit het Oog voor lekkers-

project zoals het nieuwe lespakket Lekker Gezond! voor het basisonderwijs. Een 

belangrijke doelstelling van de leerlijn voeding is namelijk het aanreiken van 

lesinhouden over voeding die inzetbaar zijn in verschillende lessen. Het educatieve 

pakket Lekker Gezond! omvat lesoverschrijdende lesblaadjes en lessuggesties die 

inzetbaar zijn in zowel taalvakken, wereldoriëntatie, wiskunde ... 

 

Ook het feit dat voeding nog steeds deel uitmaakt van het curriculum in het 

basisonderwijs, zorgt ervoor dat voedingseducatie zeer pertinent aanwezig blijft in 

het basisonderwijs.  
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6. Worden gezamenlijke activiteiten van meerdere klassen of schoolprojecten 

omtrent gezonde voeding georganiseerd? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, meerdere per schooljaar 164  35 

Ja, een per schooljaar 137  29 

Ja, maar niet elk schooljaar 128  27 

Neen 46  10 

Ik weet het niet. 3  1 

Totaal aantal respondenten: 478 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten rond voeding zien we op 

vraagniveau een gelijkaardig beeld als in 2015.  

 

7. Zijn lessen, projecten en andere educatieve activiteiten rond gezonde 

voeding op elkaar afgestemd?  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, ze worden verticaal afgestemd tussen leraren: Er is 
overleg en afstemming gebeurd tussen leraren die in 
verschillende leerjaren staan (bv. van 1e tot 6e leerjaar 
lager onderwijs of tussen kleuterklassen) over de 
leerlijnen, lesinhouden, projecten en andere educatieve 
activiteiten rond het thema gezonde voeding en de 
planning ervan in het curriculum overheen de leerjaren. 

246  52 

Neen, het is de individuele verantwoordelijkheid van de 
leraar. 

207  44 

Ik weet het niet. 23  5 

Totaal aantal respondenten: 476 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Tegenover 2015 zien we op vraagniveau een achteruitgang van het percentage 

basisscholen waar leraren hun educatieve activiteiten rond voeding met elkaar 

afstemmen. In 2015 gaf nog 63% van de basisscholen aan dat dit gebeurde. In 2015 

is dit slechts in 1 op de 2 basisscholen het geval.  

Deze achteruitgang gaat in tegen de verwachtingen, gezien een van de doelstellingen 

van de leerlijn voeding is om meer afstemming tussen leerkrachten te bekomen. De 

resultaten van de procesevaluatie van de leerlijn voeding gaven echter analoog aan 

deze resultaten weer dat de leerlijn voeding voornamelijk werd gebruikt voor de 

selectie van leerinhouden en lesmaterialen en minder voor de afstemming tussen 

leerkrachten onderling. Daar moeten we dus meer op inzetten in de toekomst.   
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

De componentscore omgevingsinterventies wordt gevormd door de antwoorden op 

de vragen 10, 11, 12, 13, 15 en 17 (zie verder).  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram. 

 

N 478 

Gemiddelde 5,78 

Mediaan 5,78 

Standaardafwijking 0,58 

Minimum 4,17 

Maximum 8,79 

 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

De schoolkenmerken (onderwijstype, aantal leerlingen, ligging, onderwijsniveau en 

aandeel indicatorleerlingen) hebben geen invloed op de score voor 

omgevingsinterventies.  

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

Als we vergelijken met 2015 zien we voor de strategie omgevingsinterventies een 

significante vooruitgang. 
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Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  

 

10. Welke initiatieven neemt uw school om gezonde voeding bij de leerlingen te 

stimuleren?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

De school moedigt gezonde dranken en tussendoortjes 
actief aan (bv. door deze extra in de kijker te zetten d.m.v. 
affiches, bordje of slogan bij voorkeur keuzes …). 

362  76 

Onze school/leraren geven het gezonde voorbeeld in de 
klas en op de speelplaats (bv. flesje water op de lessenaar 
van de leraar). 

300  63 

De school moedigt de keuze van gezonde voeding aan 
door gezonde opties goedkoper te maken. 

45  9 

De school ontmoedigt de keuze voor minder gezonde 
voedingsmiddelen door deze duurder te maken t.o.v. 
gezonde alternatieven. 

8  2 

De school gedoogt sommige tussendoortjes door deze 
tussendoortjes via minder kanalen en/of op beperkte 
momenten tijdens de schooldag beschikbaar te stellen (bv. 
er zijn meer aanbodkanalen voor fruit dan voor droge 
koeken). 

41  8 

De school bouwt minder gezonde dranken af (bv. door ze 
minder aan te bieden, door ze niet actief aan te prijzen …). 

61  13 

De school biedt minder gezonde dranken niet meer aan. 304  64 

De school biedt minder gezonde tussendoortjes niet meer 
aan. 

141  30 

Geen van bovenstaande 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal respondenten: 478 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bovenstaande vraag en verschillende antwoorden werden in 2019 aangepast 

waardoor we niet één op één kunnen vergelijken met 2015. De aanpassingen zijn 

gebaseerd op de voorgestelde soorten beleid bij verschillende dranken en 

tussendoortjes in het kader van de engagementsverklaring rond dranken en 

tussendoortjes. Daarbij gingen verschillende partners het engagement aan om tegen 

2021 een gezonder aanbod van dranken en tussendoortjes te installeren in alle 

Vlaamse scholen en Nederlandstalige scholen in Brussel. Voor basisscholen wordt een 

aanmoedigingsbeleid aangeraden voor gezonde tussendoortjes en dranken zoals 

groenten, fruit, water, melk …. Die tussendoortjes en dranken zijn bij voorkeur 

dagelijks en via verschillende kanalen beschikbaar op school. Voor tussendoortjes als 

gesuikerde yoghurt, droge koeken … wordt een gedoogbeleid geadviseerd, wat wil 

zeggen dat ze via minder kanalen en/of op beperkte momenten tijdens de schooldag 

beschikbaar zijn. Voor dranken en tussendoortjes zoals fruitsap, gezoete 

melkdranken, koeken met chocolade, snoep ..  wordt aanbevolen een 

https://www.gezondleven.be/files/voeding/Naar-een-evenwichtig-aanbod-van-dranken-in-de-basisschool.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Naar-een-evenwichtig-aanbod-van-tussendoortjes-BASIS-en-SECUNDAIR.pdf
https://www.gezondleven.be/nieuws/onderwijs-welzijn-en-voedingsindustrie-ondertekenen-engagementsverklaring-voor-gezonde-scholen
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ontmoedigingsbeleid te voeren om het aanbod ervan stap voor stap af te bouwen 

tegen 2021. Voor dranken zoals energiedranken en gesuikerde frisdranken werd voor 

alle scholen een verbod aanbevolen indien die nog aanwezig waren. 

In 2018 werd in het kader van die engagementsverklaring een bijkomende evaluatie 

gedaan van het aanbod van dranken en tussendoortjes in de Vlaamse scholen om de 

effecten ervan tussentijds te monitoren. Een samenvatting van die resultaten is hier 

te vinden.  

Bovenstaande vraag peilt naar enkele algemene initiatieven, niet verder 

geconcretiseerd. In de volgende vragen wordt ingezoomd op het concrete aanbod op 

school en de vergelijking met de bevraging in 2015 en de tussentijdse evaluatie rond 

dranken en tussendoortjes in 2018.   

De antwoorden op bovenstaande vraag waren significant beter dan in 2015.  

De vragen m.b.t. het prijsbeleid kunnen vergeleken worden. In minder dan 1 op de 

10 basisscholen wordt de keuze van gezonde voedingsmiddelen aangemoedigd door 

de gezonde opties goedkoper te maken en het percentage basisscholen dat aangeeft 

dit te doen is gestegen in vergelijking met 2015 (2015: 0.3%, 2019: 9%). 2% van de 

basisscholen maakt minder gezonde voedingsmiddelen duurder. Dat ligt in dezelfde 

lijn als in 2015.  

Voor de overige antwoordcategorieën werd de formulering aangepast, maar bepaalde 

categorieën kunnen we wel vergelijken. Zo zien we dat in 63% van de basisscholen 

leraren het gezonde voorbeeld geven in de klas en op de speelplaats. Dat is een 

toename tegenover 2015 waar 34% van de scholen aangaf het gezonde voorbeeld te 

geven (bv. op recepties).   

 

 

11. Hoe vaak zijn volgende dranken, zowel betalend als gratis, beschikbaar 

voor de leerlingen, op uw school? 

 

Gratis water 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 10  2 

2 Één keer per week of minder 0  0 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 1  0 

4 Elke dag 467  98 

- Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal respondenten: 478 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Gratis water is net zoals in 2015 in quasi alle basisscholen dagelijks beschikbaar.   

Ook in de tussentijdse meting van 2018 gaven bijna alle scholen (98%) aan dat er vier 

tot vijf keer per week een aanbod was van plat of bruisend water in flessen of 

leidingwater. Er werd toen geen onderscheid gemaakt tussen gratis en betalend water.  

 

 

 

https://www.gezondleven.be/files/onderwijs/Samenvattingmonitoringdrankentussendoortjesschool_2018.pdf
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Betalend water 

Betalend water (flessenwater) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 339  71 

2 Één keer per week of minder 0  0 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 4  1 

4 Elke dag 134  28 

- Ik weet het niet. 1  0 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De dalende trend die we zagen tussen 2009 en 2012 (43% naar 34%) wordt 

verdergezet. Vanuit het belang dat kinderen doorheen de schooldag over gratis 

drinkwater zouden moeten beschikken en dit ook in zo goed als alle basisscholen het 

geval is, beoordelen we de terugval van het betalend aanbod water dan ook niet 

negatief.   

 

Melk natuur, of alternatief op basis van soja (natuur) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 229  48 

2 Één keer per week of minder 14  3 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 17  4 

4 Elke dag 217  45 

- Ik weet het niet. 1  0 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De dalende trend die we in vorige edities zagen voor het dagelijks aanbod van melk 

(2006-2009: -5%, 2009-2012: -7%; 2012-2015: -7%) zet zich niet verder. In 2015 bood 

44% van de basisscholen dagelijks melk natuur aan, bij de tussentijdse evaluatie in 

2018 was dit 49% en in 2019 is dit vergelijkbaar (45%).  
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Melk of alternatief op basis van soja met toegevoegde suiker of 

zoetstoffen 

 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 405  85 

2 Één keer per week of minder 7  2 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 6  1 

4 Elke dag 56  12 

- Ik weet het niet. 4  1 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De daling van het dagelijks aanbod van gezoete melkdranken dat we zagen tussen 

2012 en 2015 (57% naar 43%) wordt verdergezet tussen 2015, de tussentijdse 

evaluatie in 2018 en 2019 (43% naar 13%, naar 12%). Net zoals in 2018, biedt 85% 

van de basisscholen in 2019 nooit meer gezoete melkdranken aan. 

Positief, want basisscholen worden sinds 2016 aangemoedigd om een uitdoofbeleid 

te voeren voor gesuikerde melkdranken. Dit resultaat laat zien dat deze aanbeveling 

opgevolgd wordt door de basisscholen.   

 

Verse groentesoep 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 167  35 

2 Één keer per week of minder 48  10 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 28  6 

4 Elke dag 234  49 

- Ik weet het niet. 1  0 

Totaal aantal respondenten: 478 
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Verse groentesoep werd in 2015 niet als tussendoortje bevraagd, waardoor we hier 

geen vergelijking kunnen maken. In vergelijking met de tussentijdse monitoring in 

2018 zien we een stijging in aantal scholen dat dagelijkse verse soep aanbiedt (2018: 

40%, 2019: 49%).  
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(versgeperst) fruitsap 

 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 400  84 

2 Één keer per week of minder 14  3 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 7  2 

4 Elke dag 56  12 

- Ik weet het niet. 1  0 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Net zoals bij gezoete melkdranken zien we dat ook bij het dagelijks aanbod van 

fruitsap de dalende trend zich heeft verdergezet de afgelopen jaren (tussen 2012-

2015: -19%, 2015-2019: -35%). In 2018 biedt 67% nooit meer fruitsap aan en dat is 

nog verder gestegen naar 84% van de basisscholen dat dit nooit meer aanbiedt in 

2019. Een heel opmerkelijke vooruitgang. 

 

Positief, want ook voor fruitsap worden de basisscholen sinds 2016 aangemoedigd 

om een uitdoofbeleid te voeren. Dat resultaat laat zien dat die aanbeveling opgevolgd 

wordt door de basisscholen.   

 

 

Light of zero frisdranken 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 475  99.4 

2 Één keer per week of minder 2  0.4 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 0  0 

4 Elke dag 0  0 

- Ik weet het niet. 1  0.2 

Totaal aantal respondenten: 478 
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In zo goed als alle basisscholen worden nooit light of zero frisdranken aangeboden. 

Dat is hetzelfde resultaat als bij de tussentijdse monitoring in 2018.  

Dat is positief gezien de aanbeveling dat scholen voor (light of zero) frisdranken een 

verbodsbeleid dienen te voeren.  
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Gesuikerde frisdranken 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 471  99 

2 Één keer per week of minder 2  0 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 0  0 

4 Elke dag 4  1 

- Ik weet het niet. 1  0 

Totaal aantal respondenten: 478 
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Idem voor de gesuikerde frisdranken. 99% van de basisscholen biedt nooit gesuikerde 

frisdranken aan (t.o.v. 98% in 2018). Ondanks de aanbeveling dat gesuikerde 

frisdranken niet thuishoren op een basisschool, zien we dat net zoals in 2015 1 op 

de 100 basisscholen dat toch dagelijks aanbiedt en overtuigd moet worden om dat 

niet langer te doen.  

 

Sportdranken of energiedranken  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 477  100 

2 Één keer per week of minder 0  0 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 0  0 

4 Elke dag 0  0 

- Ik weet het niet. 1  0 

Totaal aantal respondenten: 478 
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Net zoals we ook zagen in vorige edities en in de monitoring van 2018, biedt geen 

enkele basisschool in Vlaanderen of Brussel sportdranken of energiedranken aan. Dat 

is positief en ook de aanbeveling vanuit Gezond Leven.  
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Algemeen overzicht aanbod dranken 

In onderstaande tabel zien we nog eens een samenvattende vergelijking tussen 2015 

en 2019 voor het aanbod dranken.  

 

 

 Nooit 1 x week of 
minder 

Meer 1 x week 
niet elke dag 

Elke dag Weet niet 

Gratis water 

    % 2019 

    % 2015 

 

2 

0.6 

 

0 

0.3 

 

0 

0.6 

 

98 

98.4 

 

0 

0 

Betalend water   

  % 2019 

   % 2015 

 

 

71 

65.6 

 

 

0 

1 

 

 

1 

33.4 

 

 

28 

3.9 

 

 

0 

0 

Melk natuur 

   % 2019 

   % 2015 

 

48 

51.6 

 

3 

1.3 

 

4 

1.6 

 

45 

44.2 

 

0 

1.3 

Melk suiker 

   % 2019 

   % 2015 

 

85 

53.2 

 

2 

4.9 

 

1 

1.3 

 

12 

42.9 

 

1 

0.3 

Fruitsap 

   % 2019 

   % 2015 

 

846 

48.4 

 

3 

3.2 

 

2 

1 

 

12 

47.4 

 

0 

0 

Light frisdranken 

   % 2019 

   % 2015 

 

 

99.4 

97.1 

 

 

0.4 

1 

 

 

0 

0.3 

 

 

0 

0.6 

 

 

0.2 

1 

Gesuikerde 
frisdranken 

   % 2019 

   % 2015 

 

99 

96.1 

 

0 

1.3 

 

0 

0.3 

 

1 

1.3 

 

0 

1 

Sportdranken 

   % 2019 

   % 2015 

 

100 

98.1 

 

0 

0.6 

 

0 

0 

 

0 

0.3 

 

0 

1 

 

In 2019 zien we een significante vooruitgang wat betreft het aanbod dranken in de 

basisschool. Dat zal voornamelijk te danken zijn aan de inspanningen die gevoerd 

werden in het kader van de afgesloten engagementsverklaring rond dranken en 

tussendoortjes op school in 2016. Voormalige Vlaams minister van Onderwijs Hilde 

Crevits en voormalige Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen gingen daarbij 

samen met verschillende partners uit de voedingsindustrie, de koepel van 

automaatleveranciers, vertegenwoordigers voor (drink)water, cateraars, het Vlaams 

Instituut Gezond Leven en onderwijspartners het engagement aan om tot een 

evenwichtiger en gezonder dranken- en tussendoortjesbeleid te komen in de Vlaamse 

 

6 Opmerkelijke verbetering in 2019 t.o.v. 2015. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Engagementsverklaring%20dranken-%20en%20tussendoortjesbeleid.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Engagementsverklaring%20dranken-%20en%20tussendoortjesbeleid.pdf
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scholen. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtig en gevarieerd aanbod dranken 

en tussendoortjes in de scholen tegen het schooljaar 2020-2021. De volgende 

doelstellingen werden geformuleerd in deze engagementsverklaring.  

Engagementsverklaring voor dranken:  

- Tegen het schooljaar 2017-2018 zijn de producten uit het uitdoofbeleid (bv. 

fruitsap, gezoete melkdranken) in 75% van de basisscholen uit het aanbod 

verdwenen.  

- Tegen het schooljaar 2020-2021 zijn de producten uit het uitdoofbeleid in 

alle scholen verdwenen.  

Engagementsverklaring voor tussendoortjes:  

- Tegen het schooljaar 2017-2018 zijn de producten uit het uitdoofbeleid (bv. 

koeken met chocolade, snoep, zoute snacks …) in 75% van de scholen uit het 

aanbod verdwenen.  

- Tegen het schooljaar 2020-2021 zijn de producten uit het uitdoofbeleid in 

alle scholen verdwenen.  

 

In 2018 werd in het kader van deze engagementsverklaring een bijkomende evaluatie 

gedaan van het aanbod van dranken en tussendoortjes in de Vlaamse scholen om de 

effecten ervan tussentijds te monitoren. Een samenvatting van deze resultaten is hier 

te vinden.  

 

12. Hoe vaak zijn volgende tussendoortjes, zowel betalend als gratis, 

beschikbaar voor de leerlingen, op uw school?  

 

Gratis vers fruit 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 261  55 

2 Één keer per week of minder 175  37 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 26  5 

4 Elke dag 15  3 

- Ik weet het niet. 1  0 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Minder dan de helft van de basisscholen biedt één keer per week of minder gratis vers 

fruit aan. Iets meer dan de helft biedt zelfs nooit gratis vers fruit aan.  

Dat resultaat is misschien wat verwonderlijk, maar niet geheel onlogisch. Projecten 

als Oog voor lekkers voorzien subsidies om gedurende 10 of 20 weken gratis fruit 

aan te bieden 1 dag per week. Daarna worden scholen verder gestimuleerd om een 

systeem van fruit in de boekentas te hanteren door meer in te zetten op methodieken 

rond ouderbetrokkenheid.   

 

 

https://www.gezondleven.be/files/onderwijs/Samenvattingmonitoringdrankentussendoortjesschool_2018.pdf
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vers fruit tegen betaling 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 339  71 

2 Één keer per week of minder 91  19 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 22  5 

4 Elke dag 25  5 

- Ik weet het niet. 1  0 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Minder dan 3 op de 10 basisscholen bieden wel eens vers fruit tegen betaling aan. 7 

op de 10 basisscholen bieden fruit nooit betalend aan.  

Ook hier valt dat wellicht te verklaren door de aanbeveling om een systeem van fruit 

in de boekentas te hanteren. Toch raden we basisscholen ook wel aan om zelf fruit 

aan te bieden.  

 

Het percentage scholen dat in 2015 en 2019 elke dag ofwel tegen betaling ofwel 

gratis vers fruit voorziet, is stabiel gebleven (2015: 10%, 2019: 9%).  

 

 

Verse groenten 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 267  56 

2 Één keer per week of minder 98  21 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 30  6 

4 Elke dag 78  16 

- Ik weet het niet. 5  1 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Verse groenten als tussendoortje werden in 2015 niet bevraagd.  

In vergelijking met de tussentijdse evaluatie in 2018 zien we dat het percentage 

scholen dat aangeeft nooit groenten als tussendoortje aan te bieden verder gestegen 

is (2018: 44%, 2019: 56%). Daartegenover is het percentage scholen dat aangeeft 

dagelijks groenten als tussendoortje aan te bieden ook gestegen (2018: 7%, 2019: 

16%).  
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Melkproducten met toevoeging van suiker 

 

 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 430  90 

2 Één keer per week of minder 26  5 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 9  2 

4 Elke dag 9  2 

- Ik weet het niet. 4  1 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In 2015 gaf 83% van de basisscholen aan nooit melkproducten met toevoeging van 

suiker aan te bieden. In 2019 doen de basisscholen beter en geeft 9 op de 10 scholen 

aan deze nooit aan te bieden. Wanneer scholen die tussendoortjes toch nog opnemen 

in hun aanbod is de aanbeveling dan ook om ze zeker niet dagelijks aan te bieden 

maar om ze te gedogen bv. door ze op minder dagen, via minder kanalen en/of op 

beperkte momenten tijdens de schooldag beschikbaar te stellen. Wat betreft dat 

dagelijks aanbod zien we een positieve, zij het kleine verbetering (van 4% in 2015 

naar 2% in 2019). Dat aanbod zou eigenlijk vervangen moeten worden door de 

alternatieven zonder toevoeging van suiker (zie onder).  

 

Melkproducten zonder toevoeging van suiker 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 416  87 

2 Één keer per week of minder 28  6 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 7  2 

4 Elke dag 22  5 

- Ik weet het niet. 5  1 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Melkproducten zonder toegevoegde suikers worden in de aanbevelingen voor 

tussendoortjes in de basisschool opgenomen in de categorie ‘basisaanbod’. Dit wil 

zeggen dat scholen de aanbeveling kregen om rond die tussendoortjes een 
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aanmoedigingsbeleid te voeren en ze dus actief te promoten. Desondanks zien we 

dat basisscholen niet de gewoonte hebben om ze zelf aan te bieden, slechts 5% biedt 

ze dagelijks aan en 87% biedt ze zelf nooit aan.  

 

We zien dan ook dat het aantal basisscholen dat nooit die tussendoortjes aanbiedt, 

stijgt tussen 2015 en 2019 (2015: 74%, 2019: 87%). In 2015 bood nog 10% van de 

basisscholen dagelijks melkproducten zonder toegevoegde suikers aan, in 2019 is dit 

nog 5%.   

 

Droge koeken 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 387  81 

2 Één keer per week of minder 28  6 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 24  5 

4 Elke dag 35  7 

- Ik weet het niet. 4  1 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In 2015 bood 1 op de 3 basisscholen (30%) droge koeken zoals een rijst-, peper- of 

granenkoek aan (van minder dan één keer per week tot dagelijks). Dit was een lichte 

stijging (+6%) tegenover 2012 en in het oog te houden bij deze bevraging. In 2019 

zien we dat de stijging zich niet verder heeft doorgezet, maar noteren we een daling 

van 11%. Positief, want de aanbeveling voor basisscholen is om droge koeken te 

gedogen. Die tussendoortjes zijn dus beter op minder dagen, via minder kanalen 

en/of op beperkte momenten tijdens de schooldag beschikbaar. Ze nooit aanbieden, 

zoals 81% van de basisscholen doet, is uiteraard ook een goede keuze.  

De cijfers van 2019 liggen in dezelfde lijn als in de tussentijdse evaluatie in 2018. 

 

Koeken met chocolade of vulling, wafels, cake …  
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(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 442  93 

2 Één keer per week of minder 26  5 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 6  1 

4 Elke dag 1  0 

- Ik weet het niet. 3  1 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Net zoals in 2015 en in de monitoring in 2018 is er zo goed als geen enkele 

basisschool die dagelijks snacks aanbiedt die niet thuishoren in de voedingsdriehoek. 

5% van de basisscholen biedt ze occasioneel wel eens aan.  

 

Zoute snacks  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 467  98 

2 Één keer per week of minder 8  2 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 0  0 

4 Elke dag 0  0 

- Ik weet het niet. 3  1 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Ook hier zien we dat geen enkele basisschool dagelijks zoute snacks zoals chips of 

nootjes aanbiedt.  

Zoute snacks werden in 2015 niet afzonderlijk bevraagd en werden meegenomen bij 

de snacks uit de restgroep, waardoor we hier de vergelijking niet kunnen maken.  

In vergelijking met de tussentijdse evaluatie in 2018 zien we een gelijkaardig beeld. 

Ongeveer 2% van de scholen gaf toen aan dat zij minder dan één keer per week die 

snacks aanbieden op school. 97% zei dit nooit te doen.  

 

Algemeen overzicht aanbod tussendoortjes  

In onderstaande tabel zien we nog eens een samenvattende vergelijking tussen 2015 

en 2019 voor het aanbod tussendoortjes. In de laatste kolom kan je zien of er sprake 

is van een voor- of achteruitgang in 2019 ten opzichte van 2015. Het lijkt erop dat er 

in het algemeen minder tussendoortjes worden aangeboden in de basisscholen, 

ongeacht hoe gezond die zijn. Zo zien we dat de optie elke dag voor zowel de gezonde 
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als minder gezonde tussendoortjes  gedaald is en dat de optie nooit voor elk 

tussendoortje gestegen is.  

 

 

 

 Nooit 1 x week of 
minder 

Meer 1 x 
week niet elke 
dag 

Elke dag Weet niet Voor- of 
achteruitgang 
in 2019 t.o.v. 
2015 

Fruit 

    % 2019 

    % 2015 

 

35.8 

25 

 

46.7 

54.3 

 

9.2 

10.4 

 

8.2 

10.1 

 

0.2 

0.3 

 

Achteruitgang 

Melkprod. met 
suiker 

   % 2019 

   % 2015 

 

 

90 

83.4 

 

 

5 

11.3 

 

 

2 

1 

 

 

2 

3.9 

 

 

1 

0.3 

 

 

Vooruitgang 

Melkprod. 
zonder suiker 

   % 2019 

   % 2015 

 

 

87 

74 

 

 

6 

12.6 

 

 

2 

2.6 

 

 

5 

10.1 

 

 

1 

0.6 

 

 

Achteruitgang 

Droge koeken 

   % 2019 

   % 2015 

 

81 

69.8 

 

6 

10.4 

 

5 

5.8 

 

7 

13.3 

 

1 

0.6 

 

Vooruitgang 

Snacks, 
restgroep7 

   % 2019 

   % 2015 

 

 

98.1 

89.6 

 

 

1.3 

8.1 

 

 

0 

0.3 

 

 

0 

0.6 

 

 

0.6 

0.3 

 

 

Vooruitgang 

 

 

13. Welke van volgende automaten staan in uw school en zijn beschikbaar voor 

de leerlingen?  

 

7 Snacks = koeken met chocolade en zoute snacks. 
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(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Fruitautomaat (vers of verwerkt) 1  0 

Snackautomaat (bv. chocoladereep, suikerwafels, 
suikersnoep) 

0  0 

Koude drankenautomaat (bv. fruitsap, frisdranken) 2  0 

Melkautomaat (bv. melk, chocomelk, drinkyoghurt) 2  0 

Geen van bovenstaande 473  99 

Ik weet het niet. 1  0 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In zo goed als geen enkele basisschool staan er automaten en dit is een toename in 

vergelijking met 2015 (2015: 91%, 2019: 99%). Dat is niet onlogisch gezien de leeftijd 

van de leerlingen (= geen geld op zak, nog niet zelfstandig aankopen van dranken en 

tussendoortjes) en de traditionele organisatie van het dranken- en 

tussendoortjesaanbod in het basisonderwijs (= drankjes en tussendoortjes 

meebrengen van thuis of verdeling via de klas).   

De afwezigheid van automaten in het basisonderwijs is positief, omwille van het feit 

dat via de automaten vaak ongezonde voedingsmiddelen of dranken verdeeld worden.  

Opvallend is dat in 2015 nog in 8% van de basisscholen een melkautomaat aanwezig 

was en we in 2019 zien dat die ook verdwenen zijn. Als die automaten gevuld waren 

met gezoete melkdranken of als het om combi-automaten ging met ook koeken en 

snoep, kan die evolutie te verklaren zijn door de aanbeveling om ook in het 

basisonderwijs gezoete melkdranken/tussendoortjes te schrappen en dus is het voor 

de aanbieder niet meer winstgevend om ze in basisscholen te plaatsen.  

 

14. Biedt uw school belegde broodjes of boterhammen aan?  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Mijn school biedt geen belegde broodjes of boterhammen 
aan. 

456  95 

Mijn school biedt wel belegde broodjes of boterhammen 
aan. 

22  5 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Wat het aanbieden van belegde broodjes in het basisonderwijs betreft, zien we een 

gelijkaardig beeld als in 2015. Toen bood 7% van de basisscholen belegde broodjes 

of boterhammen aan.  
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15. Kunnen (kan) bij de belegde broodjes of boterhammen (een van) volgende 

mogelijkheden verkregen worden?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Bruin, grijs of meergranen brood 11  50 

Groenten (rauw, gegrild of als spread) 17  77 

Fruit (banaan, aardbei, perzik), fruitmoes ((light)confituur 
valt hier niet onder) 

4  18 

Plantaardig beleg (bv. hummus, paprikaspread, 
notenpasta) 

2  9 

(Verse) onbewerkte kip en kalkoen (bv. reepjes gebakken 
kalkoen, sneetjes gebakken kipfilet) (bewerkte vleeswaren 
zoals kippenwit vallen hier niet onder) 

4  18 

Zonder saus 12  55 

Geen van bovenstaande 4  18 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal respondenten: 22 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Gezien het kleine aantal scholen dat in 2019 belegde broodjes of boterhammen 

aanbood, maken we hier geen vergelijking met 2015. Toen boden ook slechts 21 

scholen die aan en dat aantal is te klein om geldige vergelijkende uitspraken te doen.  

In 2019 biedt slechts de helft van de scholen bruin brood aan. Ook voor het aanbieden 

van groenten bij de broodjes is er nog werk aan de winkel (77%).  

 

In 2019 vroegen we naar de mogelijkheid om voor plantaardig beleg (9%) te kiezen 

en ook naar de mogelijkheid om voor onbewerkte kip of kalkoen (18%) te kiezen. 

Beide worden nog maar weinig aangeboden. We zien dus dat die gezondere opties 

voor beleg zoals aanbevolen in de broodjesgids voor scholen nog weinig worden 

aangeboden. De nieuwe richtlijnen voor gezonde broodjes op school werden wel in 

dezelfde periode als de vragenlijst uitgestuurd (begin  2019). 

   

Tot slot zien we ook dat een broodje zonder saus vragen slechts in iets meer dan de 

helft van de scholen kan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gezondleven.be/files/onderwijs/Richtlijnen-voor-een-gezonde-broodjeslunch-op-school.pdf
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16. Biedt uw school warme maaltijden aan? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Mijn school biedt geen warme maaltijden aan. 209  44 

Mijn school biedt warme maaltijden aan via een eigen 
schoolkeuken. 

31  6 

Mijn school biedt warme maaltijden aan via een externe 
leverancier (bv. lokale traiteur of cateringbedrijf). 

238  50 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Tegenover 2019 zien we een daling in het aantal basisscholen dat warme maaltijden 

aanbiedt. In 2015 gaf nog 66% van de basisscholen aan warme maaltijden te voorzien, 

in 2019 is dit nog 56% (-10%). Van de scholen die warme maaltijden aanbieden doet 

12% dat via een eigen schoolkeuken (14% in 2015) en werkt 88% via een externe 

leverancier (82% in 2015).  

Een verklaring, gebaseerd op cijfers of bronnen hebben we hiervoor niet. Mogelijke 

verklaringen kunnen de kostprijs (voor maaltijd en middagtoezicht) of de 

samenstelling van de maaltijd zijn.  

 

17. Hoe vaak worden in de warme maaltijden de volgende voedingsmiddelen 

aangeboden?  

 

Aardappelen en puree van aardappelen 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 2  1 

2 n keer per week of minder 20  7 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 240  89 

4 Elke dag 6  2 

- Ik weet het niet. 1  0 

Totaal aantal respondenten: 269 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In 2015 werden gekookte aardappelen, deegwaren of rijst onder één 

antwoordcategorie opgenomen. Toen gaf 93% van de basisscholen aan die meermaals 

per week te serveren.  

In deze editie werd die antwoordcategorie opgesplitst, maar we zien een gelijkaardig 

beeld voor wat betreft de aardappelen en puree. De aanbevolen frequenties in de 

schoolmaaltijdengids voor 20 dagen waarop een maaltijd wordt aangeboden luidt om 

aardappelen of puree van aardappelen een 15-tal keer aan te bieden, wat neer komt 

op 3 tot 4 keer per week. De meeste scholen (89%) volgen dus die aanbeveling.  
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Rijst, pasta, couscous 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 2  1 

2 Één keer per week of minder 143  53 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 122  46 

4 Elke dag 0  0 

- Ik weet het niet. 2  1 

Totaal aantal respondenten: 269 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De aanbeveling in de schoolmaaltijdengids is om voor 20 dagen waarop een 

schoolmaaltijd wordt aangeboden een 5-tal keer aardappelen af te wisselen met 

(volkoren)rijst, deegwaren of andere granen, wat neer komt op ongeveer 1 keer per 

week. Het grootste deel volgt dus die aanbeveling. We hebben niet specifiek naar de 

volkorenvorm gevraagd.  

 

 

Gefrituurde aardappelproducten  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 162  60 

2 Één keer per week of minder 104  39 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 2  1 

4 Elke dag 0  0 

- Ik weet het niet. 1  0 

Totaal aantal respondenten: 269 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Net zoals in 2015 staan in quasi alle basisscholen frieten of kroketten maximaal één 

keer per week op het menu. Omdat veel kinderen thuis (bv. in het weekend) ook eens 

frietjes eten, wordt aan de basisscholen aangeraden om gefrituurde 

aardappelgerechten niet standaard aan te bieden op het menu. Scholen bieden 

gefrituurde gerechten het best minder vaak aan: bijvoorbeeld bij speciale 

gelegenheden (bijvoorbeeld op een vrijdag voor een vakantie, bij een feest …) of een 

paar keer per semester. Positief is dat we in vergelijking met 2015 een stijging zien 

wat betreft het aantal basisscholen dat nooit gefrituurde aardappelproducten 

aanbiedt (2015: 47%, 2019: 60%).  
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Rood vlees  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 41  15 

2 Één keer per week of minder 155  58 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 62  23 

4 Elke dag 1  0 

- Ik weet het niet. 10  4 

Totaal aantal respondenten: 269 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In 2015 werd het aanbieden van vis en mager tot halfvet vlees (bv. steak, kipfilets) 

samen bevraagd. Daardoor kunnen we deze vraag niet echt vergelijken met 2015.  

De aanbeveling is om voldoende af te wisselen tussen wit en rood vlees, vis en 

peulvruchten, soja, mycoproteïnen of seitan op het weekmenu. Zo wordt aanbevolen 

om doorheen een schoolmenu van 20 dagen maximum een 5-tal keer rood vlees op 

het menu te zetten, wat neerkomt op ongeveer één keer per week, 58% van de 

basisscholen volgt die aanbeveling, 23% biedt het wel nog frequenter aan.  

 

Wit vlees  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 3  1 

2 Één keer per week of minder 101  38 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 159  59 

4 Elke dag 1  0 

- Ik weet het niet. 5  2 

Totaal aantal respondenten: 269 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In 2015 werd het aanbieden van vis en mager tot halfvet vlees (bv. steak, kipfilets) 

samen bevraagd. Daardoor kunnen we deze vraag niet echt vergelijken met 2015.  

De aanbeveling is om voldoende af te wisselen tussen wit en rood vlees, vis en 

peulvruchten, soja, mycoproteïnen of seitan op het weekmenu. Om voldoende af te 

wisselen wordt aanbevolen om ook wit vlees ongeveer maximaal één keer per week 

op het menu te zetten. Meer dan de helft van de scholen (59%) biedt dit frequenter 

aan.  
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Vis  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 4  2 

2 Één keer per week of minder 216  80 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 46  17 

4 Elke dag 1  0 

- Ik weet het niet. 2  1 

Totaal aantal respondenten: 269 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

In 2015 werd het aanbieden van vis en mager tot halfvet vlees (bv. steak, kipfilets) 

samen bevraagd. Daardoor kunnen we deze vraag niet echt vergelijken met 2015.  

De aanbeveling is om voldoende af te wisselen tussen wit en rood vlees, vis en 

peulvruchten, soja, mycoproteïnen of seitan op het weekmenu. Vis wordt het best 

maximaal één maal per week op het menu geplaatst, de meeste scholen (80%) voldoen 

hieraan.  

 

 

Plantaardige vleesvervangers  

 zoals: peulvruchten (bv. kikkererwten, rode of witte bonen), tofu, sojastukjes … 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 129  48 

2 Één keer per week of minder 111  41 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 10  4 

4 Elke dag 10  4 

- Ik weet het niet. 9  3 

Totaal aantal respondenten: 269 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De aanbeveling is om voldoende af te wisselen tussen wit en rood vlees, vis en 

peulvruchten, soja, mycoproteïnen of seitan op het weekmenu. Die vleesvervangers 

worden het best ook minimaal één keer per week op het schoolmenu voorzien. Minder 

dan de helft van de scholen maakt hiervan al een gewoonte. 48% biedt het zelfs nooit 

aan.  
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Volwaardige groenteporties (of ½ bord)  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 19  7 

2 Één keer per week of minder 18  7 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 91  34 

4 Elke dag 136  51 

- Ik weet het niet. 5  2 

Totaal aantal respondenten: 269 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In de helft van de basisscholen staat dagelijks een volwaardige groenteportie op het 

menu. In de andere helft niet en dat is een stijging t.o.v. 2015 toen 41% van de 

basisscholen niet dagelijks een volwaardige groenteportie aanbood.  

Het dagelijks voorzien van voldoende groente blijft dus net zoals in vorige edities een 

aandachtspunt voor een groot deel van de basisscholen.  

 

Vers fruit als dessert  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 131  49 

2 Één keer per week of minder 43  16 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 79  29 

4 Elke dag 10  4 

- Ik weet het niet. 6  2 

Totaal aantal respondenten: 269 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Vers fruit als dessert wordt meerdere keren per week aangeboden in 1 op de 3 

basisscholen met een aanbod van schoolmaaltijden. Dit is ongeveer stabiel gebleven 

in vergelijking met 2015 (29%). Opvallend is dat de helft van de basisscholen die 

schoolmaaltijden aanbiedt nooit vers fruit als dessert geeft. 

 

Algemeen overzicht aanbod warme maaltijden 

Een vooruitgang of achteruitgang t.o.v. 2015 is op vele vlakken moeilijk te bepalen 

gezien de opstelling van de vragen in 2019 niet volledig hetzelfde is als in 2015. De 

aanpassingen zijn gebaseerd op nieuwe richtlijnen rond warme maaltijden (2018). 

 

De vergelijking kan wel gemaakt worden voor gefrituurde aardappelproducten, 

volwaardige groenteporties en vers fruit als dessert. In vergelijking met 2015 zien we 

https://www.gezondleven.be/files/voeding/schoolmaaltijdengids_2018.pdf
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een stijging wat betreft het aantal basisscholen dat nooit gefrituurde 

aardappelproducten aanbiedt, maar een daling in het aantal scholen die dagelijks een 

volwaardige groenteportie aanbiedt. Voor fruit als dessert lijkt er een verschuiving te 

hebben plaatsgevonden naar helemaal geen fruit geven. In 2015 kwam het minder 

voor dat er helemaal geen fruit werd gegeven, maar wanneer er nu wel fruit wordt 

gegeven is het wel vaker meermaals per week. Terwijl in 2015 vaker af en toe fruit 

werd gegeven.  

 

Wanneer we de cijfers van 2019 vergelijken met de aanbevelingen, volgt het grootste 

deel van de scholen de aanbevolen frequenties voor ‘aardappelen en puree’ en ‘vis’. 

Iets meer dan de helft van de scholen volgt de aanbevolen frequenties voor ‘rijst, 

pasta, couscous’, ‘rood vlees’, en ‘volwaardige groenteporties’. Het minder frequent 

aanbieden van wit vlees en het frequenter aanbieden van plantaardige 

vleesvervangers zijn de grootste werkpunten. De vraag stelt zich of er boven op het 

charter voor gezonde, evenwichtige en duurzame schoolmaaltijden met  o.a. de 

verschillende cateraars geen nood is aan meer concrete acties om de richtlijnen rond 

de schoolmaaltijden effectief te implementeren in de scholen.  

 

 Nooit 1 x week of 
minder 

Meer 1 x 
week niet elke 
dag 

Elke dag Weet niet  

Gefrituurde 
aardappelen 

   % 2019 

   % 2015 

 

 

60 

47.2 

 

 

39 

52.2 

 

 

1 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0.5 

 

 

 

Volwaardige 
groenteportie 

   % 2019 

   % 2015 

 

 

7 

5 

 

 

7 

6 

 

 

34 

30.2 

 

 

51 

57.3 
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Vers fruit als 
dessert 

   % 2019 

   % 2015 

 

 

49 

42.2 

 

 

16 

27.6 

 

 

29 

24.1 

 

 

4 

4.5 

 

 

2 

1.5 

 

 

 

 

 

Score voor de strategie afspraken en regels 

 

De componentscore afspraken en regels wordt gevormd door de antwoorden op de 

vragen 8, 9 en 10. 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram.  

 

N 478 

Gemiddelde 6,55 

Mediaan 6,50 

Standaardafwijking 1,54 

Minimum 1 

Maximum 9,33 

https://www.gezondleven.be/nieuws/charter-voor-gezonde-evenwichtige-en-duurzame-schoolmaaltijden
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

 

Het onderwijstype dat de school aanbiedt heeft een invloed op de score voor 

afspraken en regels. Scholen met gewoon onderwijs scoren significant hoger dan 

scholen met buitengewoon onderwijs. 
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Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

Als we vergelijken met 2015 zien we een significante vooruitgang op de strategie 

afspraken en regels.  

Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 

 

8. Heeft uw school specifieke afspraken en/of regels om gezonde voeding te 

stimuleren bij leerlingen?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er zijn schriftelijke regels die zijn opgenomen in het 
schoolreglement en/of de leefregels. 

446  93 

Ja, er zijn schriftelijke regels, maar niet opgenomen in het 
schoolreglement en/of de leefregels. 

16  3 

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken. 11  2 

Neen 4  1 

Ik weet het niet. 1  0 

Totaal aantal respondenten: 478 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Doorheen de voorbije edities zagen we steeds een stijging van het aantal basisscholen 

dat afspraken heeft met de leerlingen over voeding. Ook in 2019 zet die stijging zich 
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verder (2012: 85%, 2015: 91%, 2019: 98%) en zien we dat bijna alle basisscholen in 

Vlaanderen afspraken hebben rond voeding.  

We zien ook een stijging van het aantal basisscholen dat haar afspraken en regels 

m.b.t. voeding opneemt in het schoolreglement en/of de leefregels van de school. In 

2015 gaf 72% van de basisscholen aan dit te doen, in 2019 is dat gestegen tot 93%.  

 

 

10.1 De school verbiedt gesuikerde frisdrank 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

De school verbiedt gesuikerde frisdrank. 401  84 

Neen 77  16 

Totaal aantal respondenten: 478 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Basisscholen bieden zelf geen gesuikerde frisdranken aan, maar toch zien we dat niet 

alle basisscholen het meebrengen van gesuikerde frisdranken ook verbieden. Dit is 

nochtans het uiteindelijke doel van het beleid rond gesuikerde frisdranken in de 

basisschool, waarvan wordt aangegeven dat die er niet thuishoren.  

 

 

10.2 De school verbiedt het meebrengen van vette, gesuikerde, zoutrijke 

tussendoortjes  

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

De school verbiedt vette, gesuikerde, zoutrijke 
tussendoortjes. 

254  53 

Neen  224  47 

Totaal aantal respondenten: 478 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Basisscholen bieden die tussendoortjes niet aan, maar in tegenstelling tot de 

gesuikerde frisdranken zijn de vette, gesuikerde, zoutrijke tussendoortjes veel minder 

vaak verboden in basisscholen. Nochtans is ook het verbieden van het meebrengen 

van die tussendoortjes het uiteindelijke doel in de basisscholen.  

 

In 2019 verbiedt 86% van de scholen dus ofwel vette, gesuikerde, zoutrijke 

tussendoortjes, ofwel gesuikerde frisdranken ofwel beide. In 2015 was dit 76%. Er is 

dus een sterke verbetering in 2019. 

 

 

9. Mogen de leerlingen water drinken tijdens de les?  
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(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, gedurende de hele les 371  78 

Ja, op vastgestelde tijdstippen (bv. op het einde van elk 
lesblok) 

101  21 

Neen 2  0 

Ik weet het niet. 4  1 

Totaal aantal respondenten: 478 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Tegenover 2015 zien we een toename van het aantal basisscholen dat water drinken 

toelaat gedurende de hele les (2015: 67%, 2019: 78%). Dat is een positieve evolutie 

gezien de aanbeveling is om kinderen toe te laten om doorheen de ganse dag water 

te drinken.  

 

Slechts 2 van de deelnemende basisscholen geven aan dat er geen water mag 

gedronken worden tijdens de lessen.  

Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

De componentscore zorg en begeleiding wordt gevormd door de antwoorden op de 

vragen 18 en 19.   

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

staafdiagram. 

 

N 478 

Gemiddelde 6,87 

Mediaan 7,50 

Standaardafwijking 2,68 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

 

De schoolkenmerken hebben geen invloed op de score voor zorg en begeleiding.   

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

In 2019 werd de strategie zorg en begeleiding voor het eerst bevraagd voor het thema 

voeding. Daardoor kunnen we geen vergelijking maken met 2015.   

Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 

18. Zijn er procedures voor het signaleren van leerlingen met bijzondere noden 

rond gezonde voeding (bv. diabetes, allergieën …)?  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 398  83 

Neen 60  13 

Ik weet het niet. 20  4 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
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19. Neemt de school een taak op in het begeleiden van leerlingen met een 

probleem rond gezonde voeding (bv. overgewicht, eetstoornissen …)?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, via interne begeleiding (begeleiding door bv. de 
zorgleerkracht, de GOK-leerkracht Gelijke Onderwijs 
Kansen …) 

194  41 

Ja, via externe begeleiding (CLB-medewerkers, diëtist, 
psycholoog …) 

324  68 

Neen 70  15 

Ik weet het niet. 12  3 

Totaal aantal respondenten: 478 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Conclusie voor het voedingsbeleid 

 

Uit de gemiddelde scores van de basisscholen blijkt dat ze de hoogste score 

neerzetten op de strategie educatie, gevolgd door zorg en begeleiding, afspraken en 

regels en omgevingsinterventies. Op het totale voedingsbeleid scoren de basisscholen 

gemiddeld 66,86 op 100. 

 

Vergelijken we de situatie tussen 2015 en 2019 dan zie we een significante 

verbetering op de totaalscore voor het voedingsbeleid. Die verbetering is te danken 

aan significante vooruitgang op de strategieën omgevingsinterventies en afspraken 

en regels. Op de strategie educatie zien we geen significant verschil met 2015. De 

strategie zorg en begeleiding werd in 2019 voor het eerst bevraagd.  

 

Wat betreft de invloed van de schoolkenmerken (onderwijstype, aantal leerlingen, 

onderwijsniveau en aandeel indicatorleerlingen) op het voedingsbeleid of op een van 

de strategieën ervan, zien we slechts een zeer beperkte invloed. Enkel bij de strategie 

afspraken en regels zien we een invloed van het onderwijstype. Zo scoort gewoon 

basisonderwijs hoger op die strategie dan buitengewoon basisonderwijs.  

 

Voedingseducatie komt in elke basisschool aan bod en blijft als thema sterk ingebed 

in de verschillende lessen en leerjaren. Afstemming tussen leraren blijft wel een 

aandachtspunt.  

 

Basisscholen hebben de afgelopen jaren voor wat betreft het aanbod dranken en 

tussendoortjes een sprong voorwaarts gemaakt t.o.v. 2015. Dit kan te danken zijn 

aan de inspanningen die gevoerd werden in het kader van de afgesloten 

engagementsverklaring rond dranken en tussendoortjes op school in 2016.  

 

Net zoals in 2015 en de tussentijdse bevraging in 2018 is gratis water in quasi alle 

basisscholen dagelijks beschikbaar. Ook de aanbeveling om een uitdoofbeleid te 

voeren voor gezoete melkdranken (of alternatieven op basis van soja) en fruitsap 

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Engagementsverklaring%20dranken-%20en%20tussendoortjesbeleid.pdf
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worden goed opgevolgd. Zo blijft het aantal scholen dat nooit meer fruitsap aanbiedt, 

stijgen wanneer we de verschillende meetmomenten (2012, 2015, 2018, 2019) 

vergelijken. In zo goed als alle basisscholen worden nooit frisdranken (zowel 

gesuikerd als light of zero) aangeboden. Met die positieve resultaten worden de 

prioriteiten voor een gezond drankenaanbod op school behaald. Gratis water is de 

essentie. Er is nog groeimarge om het aanbod verder uit te breiden met verse soep 

en melk natuur. In vergelijking met de tussentijdse monitoring in 2018 zien we wel 

een stijging in het aantal scholen dat dagelijks verse soep aanbiedt. Melk natuur wordt 

in ongeveer de helft van de basisscholen nooit aangeboden. 

 

Voor wat betreft de tussendoortjes zien we in vergelijking met 2015 een verbetering 

in het aanbod van melkproducten met suiker, droge koeken, koeken met chocolade 

en zoute snacks. Wat het fruitaanbod en het aanbod van melkproducten zonder suiker 

betreft, zien we dan weer een achteruitgang.  

 

Net zoals in 2015 worden broodjes slechts door een klein aantal basisscholen 

aangeboden. Een vergelijking kan daardoor niet gemaakt worden. We zien wel dat de 

gezondere opties voor beleg zoals aanbevolen in de broodjesgids voor scholen nog 

weinig worden aangeboden. 

 

Opvallend is dat we een daling zien in het aantal scholen dat warme maaltijden 

aanbiedt. Een vooruitgang of achteruitgang in de samenstelling van de 

schoolmaaltijden t.o.v. 2015 is moeilijk te bepalen gezien de vragen over warme 

maaltijden in 2019 niet volledig overeenkomen met hoe de vragen opgesteld waren 

in 2015. De aanpassingen zijn gebaseerd op nieuwe richtlijnen rond warme 

maaltijden. De vergelijking kan bv. wel gemaakt worden voor gefrituurde 

aardappelproducten en volwaardige groenteporties. Positief is dat we in vergelijking 

met 2015 een stijging zien wat betreft het aantal basisscholen dat nooit gefrituurde 

aardappelproducten aanbiedt, maar er is wel een daling in het aantal scholen dat 

dagelijks een volwaardige groenteportie aanbiedt. Wanneer we de cijfers van 2019 

vergelijken met de aanbevelingen volgt het grootste deel van de scholen de 

aanbevolen frequenties voor ‘aardappelen en puree’ en ‘vis’. Minder frequent 

aanbieden van wit vlees en frequenter aanbieden van plantaardige vleesvervangers 

zijn de grootste werkpunten. De vraag stelt zich of er naast het charter voor gezonde, 

evenwichtige en duurzame schoolmaaltijden met de o.a. verschillende cateraars geen 

nood is aan meer concrete acties om de richtlijnen rond de schoolmaaltijden effectief 

te implementeren in de scholen.  

 

Bijna alle basisscholen in Vlaanderen hebben afspraken rond voeding. Meer scholen 

nemen die ook op in het schoolreglement en/of de leefregels van de school. Ook een 

verbod op vette, gesuikerde, zoutrijke tussendoortjes en/of gesuikerde frisdranken 

komt vaker voor. In zo goed als alle basisscholen mag er ook water gedronken worden 

tijdens de les.  

 

Wat betreft de zorg en begeleiding op het vlak van voeding (voor het eerst bevraagd 

in 2019) zien we dat de meerderheid van de scholen over procedures beschikt voor 

het signaleren van leerlingen met bijzondere noden rond gezonde voeding en ook 

een taak opneemt in de begeleiding (intern of extern) van leerlingen met een 

probleem rond gezonde voeding.  

 

  

https://www.gezondleven.be/files/onderwijs/Richtlijnen-voor-een-gezonde-broodjeslunch-op-school.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/schoolmaaltijdengids_2018.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/schoolmaaltijdengids_2018.pdf
https://www.gezondleven.be/nieuws/charter-voor-gezonde-evenwichtige-en-duurzame-schoolmaaltijden
https://www.gezondleven.be/nieuws/charter-voor-gezonde-evenwichtige-en-duurzame-schoolmaaltijden
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Thema beweging 

Totaalscore voor het bewegingsbeleid 

 

De totaalscore voor het bewegingsbeleid  wordt gevormd door de componentscores 

(= de vier strategieën uit de gezondheidsmatrix nl. educatie, omgevingsinterventies, 

afspraken en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, waarbij de onderdelen 

educatie en omgevingsinterventies het zwaarst doorwegen binnen het totaal.  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 100, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

staafdiagram. 

 

N 457 

Gemiddelde 59,79 

Mediaan 60,88 

Standaardafwijking 13,306 

Minimum 10 

Maximum 92 

 

 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op het bewegingsbeleid 

 

De schoolkenmerken (onderwijstype, aantal leerlingen, ligging, onderwijsniveau en 

aandeel indicatorleerlingen) hebben geen invloed op de mate waarin basisscholen een 

bewegingsbeleid voeren.  
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Vergelijking met vorige indicatorenbevraging  

 

Als we vergelijken met 2015 zien we dat het bewegingsbeleid in basisscholen stabiel 

gebleven is. We zien geen significante voor- of achteruitgang voor wat betreft de 

totaalscore op het bewegingsbeleid.   

Score voor de strategie educatie 

 

De componentscore educatie wordt gevormd door de antwoorden op de vragen 22, 

23, 24, en 25.  

 

Hieronder vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 10, de mediaan en 

standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend histogram.   

 

N 457 

Gemiddelde 8,06 

Mediaan 9,17 

Standaardafwijking 2,305 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

 

De schoolkenmerken hebben geen invloed op de mate waarin basisscholen inzetten 

op bewegingseducatie.  

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  
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Als we vergelijken met 2015 zien we dat basisscholen in dezelfde mate inzetten op 

de strategie educatie binnen het bewegingsbeleid. We zien ook hier geen significante 

voor- of achteruitgang.  

Vragen met betrekking tot de strategie educatie  

 

23. Komt beweging als gezondheidsthema aan bod in de 

leerjaren/kleuterklassen? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, in elk leerjaar/kleuterklas 350  77 

Ja, in verschillende leerjaren/kleuterklassen 87  19 

Ja, in één leerjaar/kleuterklas 2  0 

Neen 4  1 

Ik weet het niet. 14  3 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bewegingseducatie (los van de les bewegingsopvoeding/LO) komt net zoals in 2015 

in bijna elke basisschool in Vlaanderen en Brussel aan bod. 

 

Net zoals bij het thema voeding zien we een kleine daling in het percentage scholen 

waar beweging in verschillende leerjaren/kleuterklassen aan bod komt (22% in 2015 

vs. 19% in 2019) en in het percentage scholen waar beweging niet aan bod komt in 

de leerjaren/kleuterklassen (3% in 2015 vs. 1% in 2019). Dat is positief, want het is 

ten voordele van het percentage scholen waar beweging in elk leerjaar/kleuterklas 

aan bod komt (72% in 2015 vs. 77% in 2019).  

 

 

24. In welke mate komt beweging als gezondheidsthema aan bod in de 

lessen/kleuteractiviteiten? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

In meerdere lessen/kleuteractiviteiten (bv. in 
wereldoriëntatie, taal, godsdienst/zedenleer …) 

398  87 

In één les/kleuteractiviteit (bv. in wereldoriëntatie) 30  7 

In geen enkele les/kleuteractiviteit 3  1 

Ik weet het niet. 26  6 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 



© Gezond Leven, 2020 

Indicatorenbevraging 2019 – Basisonderwijs 79 

Beweging blijft net zoals in 2015 sterk ingebed in de verschillende lessen van het 

basisonderwijs.  

 

Tegenover 2015 zien we bovendien een positieve evolutie: een hoger percentage 

basisscholen in 2019 waar beweging in meerdere lessen/kleuteractiviteiten aan bod 

komt (resp. 77% en 87%). Het percentage basisscholen waar beweging in slechts één 

les/kleuteractiviteit aan bod komt is dan ook gedaald (13% in 2015 vs. 7% in 2019). 

En ook het percentage scholen dat aangeeft dat beweging in geen enkele les aan bod 

komt, is gedaald (5% in 2015, 1% in 2019). 

 

De groeiende aandacht voor beweging in de klascontext kan te maken hebben met 

de lancering van en de blijvende communicatie over de bewegingsdriehoek in het 

onderwijs (vanuit Gezond Leven en Moev en algemene communicatie in de media). 

Ook uitgeverijen nemen de bewegingsdriehoek op in lespakketten en handboeken.  

 

25. Worden gezamenlijke activiteiten van meerdere klassen of schoolprojecten 

omtrent beweging georganiseerd?  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, meerdere per schooljaar 308  67 

Ja, een per schooljaar 92  20 

Ja, maar niet elk schooljaar 37  8 

Neen 16  4 

Ik weet het niet. 4  1 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Net zoals in 2015 zien we dat heel wat basisscholen inzetten op het organiseren van 

klasoverstijgende activiteiten rond bewegen. Net zoals in vorige edities maken we hier 

wel de kritische bedenking dat scholen bij die vraag wellicht denken aan de jaarlijkse 

sportdag en dat die  de cijfers dus de hoogte in duwt.  

 

Toch zien we ook een lichte daling voor wat betreft het aantal basisscholen dat 

meerdere klasoverstijgende activiteiten per schooljaar organiseert rond bewegen 

(73% in 2015 vs. 67% in 2019). Een volgende bevraging moet uitwijzen of die 

negatieve tendens bevestigd wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

26. Zijn lessen, projecten en andere educatieve activiteiten rond beweging op 

elkaar afgestemd? 
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(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, ze worden verticaal afgestemd tussen leraren. Er is 
overleg en afstemming gebeurd tussen leraren die in 
verschillende leerjaren staan (bv. van 1e tot 6e leerjaar 
lager onderwijs of tussen kleuterklassen) over de 
leerlijnen, lesinhouden, projecten en andere educatieve 
activiteiten rond het thema beweging en de planning 
ervan in het curriculum overheen de leerjaren. 

288  64 

Neen, het is de individuele verantwoordelijkheid van de 
leraar. 

150  33 

Ik weet het niet. 12  3 

Totaal aantal respondenten: 457 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De positieve evolutie van het aantal basisscholen waar educatieve activiteiten rond 

beweging tussen leraren op elkaar wordt afgestemd, die we zagen tussen 2012 (64%) 

en 2015 (69%), heeft zich niet verdergezet. We zitten terug op het niveau van 2012.  

 

De leerlijn beweging en minder zitten – gelanceerd in 2020 en dus na de bevraging in 

2019 – kan aan dit aandachtspunten deels tegemoet komen; de implementatie van 

die leerlijn dient dus gepromoot en ondersteund te worden.  

Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

De componentscore omgevingsinterventies wordt gevormd door de antwoorden op 

de vragen 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 en 35.  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram. 

 

N 457 

Gemiddelde 5,67 

Mediaan 5,66 

Standaardafwijking 1,106 

Minimum 3 

Maximum 8 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

 

Het onderwijsniveau, de ligging en de grootte van de school hebben een significante 

invloed op de mate waarin scholen inzetten op de strategie omgevingsinterventies.  

 

Scholen die enkel kleuteronderwijs aanbieden, scoren significant lager dan scholen 

die zowel lager als kleuteronderwijs (= basisonderwijs) aanbieden en dan scholen die 

enkel lager onderwijs aanbieden. Dat komt voornamelijk omdat kleuterscholen 

minder initiatieven rond beweging organiseren (vraag 28), zoals begeleiding om te 

voet of met de fiets naar school te komen, deelname aan tornooien tussen scholen en 

kiezen voor bestemmingen die te voet of met de fiets te bereiken zijn. Het verschil zit 

ook in de beschikbaarheid van infrastructuur. Ondanks dat kleuterscholen over 

evenveel infrastructuur beschikken als andere scholen gaan zij hun infrastructuur 

minder vaak ter beschikking stellen van de kinderen (vraag 35). 
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Scholen met minder dan 200 leerlingen scoren significant lager op het vlak van 

omgevingsinterventies in vergelijking met scholen die tussen 200 en 400 leerlingen 

hebben. Dat komt voornamelijk omdat kleine scholen (met minder dan 200 leerlingen) 

veel minder initiatieven nemen om beweging bij leerlingen te stimuleren (vraag 28). 

Zo zetten kleine scholen minder in op begeleiding voor actief transport, organiseren 

ze minder tornooien tussen scholen, laten ze minder sportverenigingen naar school 

komen ter introductie voor die sport, investeren ze minder in een veilige 

fietsenstalling en is de kans kleiner dat zij een schoolbereikbaarheidsplan opstellen.    
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Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

In vergelijking met 2015 zien we een significante vooruitgang op de strategie 

omgevingsinterventies in het basisonderwijs. 

Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  

 

28. Welke initiatieven neemt uw school om beweging bij de leerlingen te 

stimuleren?  

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Er wordt begeleiding voorzien voor het actief transport 
van leerlingen (bv. samen met de fiets naar of van school). 

99  22 

De school neemt deel aan tornooien tussen scholen (bv. 
voetbal, volleybal, atletiek). 

338  74 

Lokale sportverenigingen komen zich voorstellen en/of 
initiaties geven in de klas(sen). 

311  68 

Bij de organisatie van schooluitstappen wordt meestal de 
voorkeur gegeven aan bestemmingen die te voet of met 
de fiets bereikbaar zijn. 

222  49 

De school stelt fietsen ter beschikking van de leerlingen 
om zich tijdens de schooldag te verplaatsen naar 
activiteiten of bij uitstappen. 

78  17 

De school heeft een veilige fietsenstalling. 366  80 

De school heeft een schoolbereikbaarheidsplan. 
Het schoolbereikbaarheidsplan is een reeks 
samenhangende maatregelen om de school te bereiken. 
Het plan bestaat uit een mix van omleidingsroutes, 
verkeersmaatregelen, mobiliteitsprojecten en 
communicatie die de meest voor de hand liggende routes 
naar de school aanduiden. 

145  32 

Onze school neemt geen initiatieven om beweging bij de 
leerlingen te stimuleren. 

1  0 

Andere : 128  28 

Ik weet het niet. 1  0 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Basisscholen nemen heel wat verschillende initiatieven om beweging bij de leerlingen 

te stimuleren.  

Net zoals in 2015 en ook in dezelfde mate doen ze dit vooral door leerlingen aan te 

moedigen om aan bovenschoolse tornooien (voetbal, volleybal, atletiek …) te 

participeren en door lokale sportverenigingen zich te laten voorstellen of 

initiatielessen te laten geven op school. Dat zijn twee traditionele strategieën die 

leerlingen bij sport brengen. Beide strategieën hebben ondertussen hun 

deugdelijkheid bewezen voor wat betreft een (vaak al actief) deel van de leerlingen 
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dat duurzaam gemotiveerd is om te sporten. Voor de meerderheid van de kinderen 

zijn die strategieën echter onvoldoende om hen aan te zetten tot een duurzaam 

beweeggedrag, daarvoor zijn andere strategieën nodig.  

Hoewel de leeftijd van de leerlingen basisonderwijs een (soms subjectieve) drempel 

vormt voor actieve verplaatsing (door ouders als onveilig ervaren of werkelijk 

onveilige wegen voor jonge kinderen, jongste kinderen die nog niet alleen naar school 

kunnen gaan zonder begeleiding …) is het zeer belangrijk dat basisscholen blijvend 

aandacht hebben voor het promoten van actieve verplaatsing als dagelijkse bron van 

beweging.  

Bijna 3 op de 4 scholen voorzien echter geen begeleiding voor de actieve verplaatsing 

van leerlingen (bv. samen met de fiets naar of van school) (geen verschil met 2015). 

Ruim 4 op de 5 scholen stellen geen fietsen ter beschikking van de leerlingen om zich 

tijdens de schooldag te verplaatsen naar activiteiten of bij uitstappen (licht hoger 

percentage dan in 2015). 2 op de 3 scholen hebben geen schoolbereikbaarheidsplan 

(wel positieve tendens ten opzichte van 23% in 2015). 

Opmerkelijk is dat we een sterke daling zien in de aanwezigheid van een (veilige) 

fietsenstalling in de basisscholen. In 2015 gaf 94% van de basisscholen aan over een 

fietsenstalling te beschikken, in 2019 is dit 80%.  

 

29. Hoe vaak worden volgende bewegingsactiviteiten aangeboden aan de 

leerlingen?  

Spel- en sportmateriaal tijdens de pauzes 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 5  1 

2 Één keer per week of minder 26  6 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 86  19 

4 Elke dag 339  74 

- Ik weet het niet. 1  0 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In 2009 gaven meer dan 8 op de 10 scholen (86 %) aan meerdere keren per week spel- 

en sportmateriaal te voorzien tijdens de pauzes. In 2012 deden bijna 9 op de 10 

basisscholen (89 %) dit en in 2015 bleef deze trend behouden (91 %). Ook in 2019 

zien we dat dit quasi stabiel blijft (93%).  
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Korte bewegingsmomenten tussen of tijdens de lessen  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 2  0 

2 Één keer per week of minder 38  8 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 194  43 

4 Elke dag 210  46 

- Ik weet het niet. 13  3 

Totaal aantal respondenten: 457 
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De opvallende sprong voorwaarts van bewegingstussendoortjes in het 

basisonderwijs zet zich verder. Niet in eenzelfde mate uiteraard, want de groeimarge 

wordt natuurlijk kleiner. In 2009 gaven ongeveer 2 op de 3 scholen (68 %) aan 

bewegingstussendoortjes te organiseren, in 2012 waren dat al bijna 9 op de 10 

scholen (88 %) en in 2015 bieden ruim 9 op de 10 basisscholen 

bewegingstussendoortjes aan (93 %). In 2019 zien we terug een lichte stijging. 

Vandaag bieden 97% van de basisscholen dit aan.  

Het aantal basisscholen dat dagelijks bewegingstussendoortjes aanbiedt, blijft quasi 

stabiel (48% in 2015 (=4 tot 5 x/week), 46% in 2019 (elke dag)).  

 

Begeleide bewegingsactiviteiten tijdens de pauzes of aansluitend op 

de schooluren  

 (Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 107  23 

2 Één keer per week of minder 175  38 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 119  26 

4 Elke dag 54  12 

- Ik weet het niet. 2  0 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In 2009 organiseerden minder dan 2 op de 10 basisscholen meerdere keren per week 

begeleide bewegingsactiviteiten tijdens de pauzes of aansluitend op de schooluren, 

in 2012 steeg dit aantal tot 22% en in 2015 tot 25%. In 2019 zien we dat dit stabiel 

gebleven is. 
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30. Wat is voorzien op uw speelplaats? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Er zijn markeringen (bv. veldlijnen …) en/of bijhorende 
spel- of sportuitrusting (bv. speeltuin, basketbalring, doel 
…) aangebracht. 

425  93 

De speelplaats bevat groene elementen: struiken, bomen 
… 

357  78 

Er is een avontuurlijk parcours aanwezig (met natuurlijke 
elementen als boomstammetjes, waterelementen …). 

186  41 

Er is een overdekt gedeelte voorzien om buiten te gaan bij 
regenweer. 

383  84 

Er zijn zithoekjes aangebracht. 376  82 

Leerkrachten houden actief toezicht. (Actief toezicht is een 
begrip afgeleid van het ruimere begrip 'activerend 
toezicht', en betekent een toezicht waarbij de begeleider 
kinderen aanzet tot meer lichaamsbeweging en minder 
zitten door effectieve vormen van aanmoediging, bewuste 
toeleiding naar, voorbeeldfunctie ...  (bv. aanmoedigen tot 
of zelf meedoen aan spelen en middagsport).) 

289  63 

Er is niets voorzien op onze speelplaats. 1  0 

Andere: 

• Uitbreiding speelplaats/grote speelterrein 4 

• Park/speeltuin ter beschikking in de buurt 3 

• Speelplaatswerking/speelplaatsvisie 2 

• voetbalplein/basketbalveld/hocketyveld 5 

• meer/veel groen 3 

• materiaal waarbij beweging nodig is 
o rollend materiaal 3 
o spelmateriaal 3 
o pingpongtafel, tafelvoetbal, klimrek, 

glijbaan, klimmuur, 
evenwichtsparcaours 5 

 

22  5 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Net zoals in 2015 en in dezelfde mate beschikken speelplaatsen in de Vlaamse 

basisscholen over veldlijnen en bijhorende spel- en sportuitrusting, een overdekt 

gedeelte en zithoekjes.  

In 2015 gaven we aan dat er qua groeninplanting nog groeipotentieel was voor de 

basisscholen. Positief is dat we in 2019 een vooruitgang zien voor wat betreft het 

aantal basisscholen dat inzet op groen op de speelplaats (71% in 2015, 78% in 2019) 

en een veel sterkere stijging zien we voor de aanwezigheid van avontuurlijke parcours. 

Waar in 2015 een kwart van de basisscholen aangaf over een avontuurlijk parcours te 

beschikken, is dit in 2019 gestegen tot 41%.  
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Wellicht hebben projecten zoals ‘Pimp je speelplaats’ daar sterk toe bijgedragen, want 

de aanleg van bv. een avontuurlijke parcours vraagt toch een grote hap uit het budget 

van de school.  

 

In 2015 werd voor het eerst bevraagd of de leraren actief toezicht houden (= toezicht 

waarbij de begeleider kinderen aanzet tot meer lichaamsbeweging en minder zitten 

door effectieve vormen van aanmoediging, bewuste toeleiding naar, voorbeeldfunctie 

...). Toen zagen we dat de meerderheid van de scholen (86%) dit reeds deed. 

Opmerkelijk is dat we dat in 2019 niet meer zien en er een sterke terugval is tot 63% 

van de basisscholen. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat het begrip ‘actief 

toezicht’ in 2019 beter gekend is bij leerkrachten en de term in deze editie beter 

begrepen wordt. Een andere mogelijke verklaring is dat door het herinrichten van de 

speelplaats leerkrachten er misschien vanuit gaan dat actief toezicht minder 

belangrijk wordt. Het blijft echter een en-en-verhaal, van zowel de fysieke als de 

sociale omgeving.  

 

31. Zijn volgende faciliteiten aanwezig op uw school? 

Turnzaal 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja 397  87 

2 Neen, maar we kunnen hiervoor wel terecht bij een 
derde. 

44  10 

3 Neen, en we kunnen hiervoor ook niet terecht bij een 
derde. 

15  3 

- Ik weet het niet. 1  0 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Net zoals in 2015 beschikken quasi alle basisscholen (97%) over een turnzaal. Een 

minderheid van de scholen geeft net zoals in 2015 aan niet over een turnzaal te 

kunnen beschikken, ook niet bij derden (2015: 4%, 2019: 3%). Hoewel het een kleine 

minderheid is, blijft deze vaststelling verwonderen en zien we over de jaren heen geen 

verbetering. Een turnzaal is immers vaak noodzakelijk als minimuminfrastructuur om 

te kunnen voldoen aan de eindtermen/ontwikkelingsdoelen en leerplannen 

lichamelijke opvoeding.   
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Sporthal 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja 97  21 

2 Neen, maar we kunnen hiervoor wel terecht bij een 
derde. 

255  56 

3 Neen, en we kunnen hiervoor ook niet terecht bij een 
derde. 

101  22 

- Ik weet het niet. 4  1 

Totaal aantal respondenten: 457 
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De aanwezigheid van een sporthal op school of de mogelijkheid om hiervan gebruik 

te maken bij derden is stabiel gebleven in vergelijking met vorige editie.  

 

Overdekte speelplaats/recreatieruimte 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja 378  83 

2 Neen, maar we kunnen hiervoor wel terecht bij een 
derde. 

4  1 

3 Neen, en we kunnen hiervoor ook niet terecht bij een 
derde. 

73  16 

- Ik weet het niet. 2  0 

Totaal aantal respondenten: 457 
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Net zoals in 2015 beschikt iets meer dan 8 op de 10 basisscholen over een overdekte 

speelplaats/recreatieruimte.  
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Speelplaats of schooltuin 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja 414  91 

2 Neen, maar we kunnen hiervoor wel terecht bij een 
derde. 

25  6 

3 Neen, en we kunnen hiervoor ook niet terecht bij een 
derde. 

16  4 

- Ik weet het niet. 2  0 

Totaal aantal respondenten: 457 
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Net zoals in 2015 beschikken bijna alle basisscholen over een speelplaats of kunnen 

ze hiervoor terecht bij een derde (2015: 94%, 2019: 97%). Opvallend is dat 4% van de 

basisscholen aangeeft niet over een speelplaats te beschikken, wat belangrijk is voor 

voldoende speel- en bewegingsruimte op school.  

 

Voetbal-, basket- of andere sportvelden  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja 204  45 

2 Neen, maar we kunnen hiervoor wel terecht bij een 
derde. 

144  32 

3 Neen, en we kunnen hiervoor ook niet terecht bij een 
derde. 

106  23 

- Ik weet het niet. 3  1 

Totaal aantal respondenten: 457 
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Bijna 8 op de 10 scholen geven in 2019 aan te kunnen beschikken over voetbal-, 

basket- of andere sportvelden. Dit is een stijging ten opzichte van 2015 (2015: 65%; 

2019: 77%). Ook het aantal basisscholen die ze zelf in eigendom hebben, is gestegen 

(2015: 33%, 2019: 45%).  Een mogelijke verklaring hiervoor kan de toenemende 

aandacht zijn voor het herinrichten van de speelplaats.  
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Zwembad 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja 8  2 

2 Neen, maar we kunnen hiervoor wel terecht bij een 
derde. 

409  90 

3 Neen, en we kunnen hiervoor ook niet terecht bij een 
derde. 

38  8 

- Ik weet het niet. 2  0 

Totaal aantal respondenten: 457 
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Net zoals de aanwezigheid van een turnzaal is ook de beschikbaarheid van een 

zwembad belangrijk om als school te kunnen voldoen aan de 

eindtermen/ontwikkelingsdoelen en leerplannen lichamelijke opvoeding, voor wat 

betreft watergewenning en zwemmen.  Tegenover 2015 zien we een lichte stijging 

van het aantal basisscholen dat over een zwembad kan beschikken (2015: 89%, 2019: 

92%).  2% van de basisscholen heeft een eigen zwembad ter beschikking, dat is een 

daling tegenover 2015 (6%) en meer scholen geven aan hiervoor terecht te kunnen bij 

derden (2015: 83%; 2019: 90%).  

Het aantal basisscholen dat nooit over een zwembad kan beschikken, blijft stabiel: 

net zoals in 2015 geeft bijna 1 op de 10 basisscholen aan nooit over een zwembad te 

kunnen beschikken (2015: 10%, 2019: 8%).  

 

 

 

32. Geef een ruwe schatting van de oppervlakte van de turnzaal.  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

<50 m² 34  8 

50 m² tot 100 m² 119  29 

101 m² tot 200 m² 160  39 

>200 m² 99  24 

Totaal aantal respondenten: 412 

Aantal “ik weet het niet”:  29 

Aantal geen turnzaal: 16 

0% 20% 40% 60% 80% 

 

 

 

 

 

 

Wat de oppervlaktes van de turnzaal betreft, zien we een gelijkaardig beeld in 

vergelijking met 2015 en net zoals in 2015 zien we dat 8% van de basisscholen (6% 

in 2015) over een turnzaal beschikt die kleiner is dan 50 m². Een situatie waarin het 

geven van LO omwille van klasgrootte en activiteiten wellicht niet altijd even makkelijk 

is.  
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33. Geef een ruwe schatting van de oppervlakte van de sporthal.  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

<250 m² 42  21 

250 m² tot 500 m² 72  37 

501 m² tot 1.000 m² 56  28 

>1.000 m² 27  14 

Totaal aantal respondenten: 352 

Aantal “ik weet het niet”:  155 

Aantal geen sporthal: 105 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In vergelijking met 2015 zien we een gelijkaardig beeld wat betreft het aantal scholen 

dat kan beschikken over een sporthal kleiner dan 250 m² en groter dan 1.000 m². 

Maar we zien wel een daling van het aantal scholen dat kan beschikken over een 

sporthal met een oppervlakte tussen 250 en 1.000 m² (2015: 46%, 2019: 37%). In 

vergelijking met 2015 zien we hier een hoger percentage scholen dat aangeeft een 

kleine speelplaats (<250 m²) te hebben (2015 16%, 2019 21%).  

 

34. Geef een ruwe schatting van de oppervlakte van de speelplaats(en).  

 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

<500 m² 53  12 

500 m² tot 1.000 m² 133  29 

1.001 m² tot 2.000 m² 99  22 

2.001 m² tot 4.000 m² 80  18 

>4.000 m² 31  7 

Totaal aantal respondenten: 396 

Aantal “ik weet het niet”:  57 

Aantal geen speelplaats: 4 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Wanneer een school ook over een schooltuin beschikt en die toegankelijk is voor de 

leerlingen tijdens de pauzes, dan is die oppervlakte hier meegerekend.   

Wat betreft de oppervlakte van de speelplaats zien we een gelijkaardig beeld als in 

2015. Wat betreft het aantal scholen dat de kleinste oppervlaktemaat heeft 

aangevinkt, zien we een lichte daling (2015: 16%, 2019: 12%). De oppervlakte van de 

speelplaats heeft wellicht te maken met de schoolgrootte (aantal leerlingen), de 

ligging (centrum of platteland). Verdere analyses zijn nodig om hier een uitspraak 

over te doen.  
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35. Geef aan wanneer volgende faciliteiten beschikbaar zijn voor de leerlingen  

 

Aan de scholen die zelf over spel- en sportinfrastructuur beschikken of 

daarvoor terechtkunnen bij derden, werd gevraagd wanneer die infrastructuur 

beschikbaar is voor de leerlingen.  

 

Turnzaal 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Tijdens de les LO 430  94 

2 Tijdens de pauzes 108  24 

3 Buiten de schooluren (bv. na school) 130  28 

4 Occasioneel, op specifieke tijdstippen (bv. bij organisatie 
van tornooien tussen scholen) 

101  22 

- Ik weet het niet / niet van toepassing 27  6 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Net zoals in 2015 zien we dat de turnzaal vooral toegankelijk is tijdens de les LO 

(2015: 92%). Veel minder vaak is de turnzaal ook beschikbaar tijdens de pauzes 

(2015: 20%; 2019: 24%).  Nochtans zou het openstellen van de turnzaal tijdens de 

pauzes extra ruimte kunnen bieden om te bewegen tijdens de pauzes. Dit vraagt 

natuurlijk extra toezicht of afspraken met de oudere leerlingen. 

Naar aanleiding van de oproepen voor het openstellen van de 

schoolsportinfrastructuur hadden we een stijging verwacht van het aantal 

basisscholen dat hun turnzaal ook buiten de schooluren openstelt. Een grote stijging 

is uitgebleven (2015 23%, 2019 28%). 

Voor het occasioneel gebruik van de turnzaal zien we dan weer een lichte daling 

(2015: 25%, 2019: 22%).   
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Sporthal 

 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Tijdens de les LO 182  40 

2 Tijdens de pauzes 31  7 

3 Buiten de schooluren (bv. na school) 68  15 

4 Occasioneel, op specifieke tijdstippen (bv. bij organisatie 
van tornooien tussen scholen) 

136  30 

- Ik weet het niet / niet van toepassing 187  41 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

In vergelijking met 2015 zien we dat de sporthal minder vaak beschikbaar is tijdens 

de les LO in vergelijking met 2019 (2015: 48%, 2019: 40%). Qua beschikbaarheid van 

de sporthal tijdens de pauze (2015 4%, 2019 7%), na de schooluren (2015 12%, 2019 

15%) en occasioneel gebruik (2015 25%, 30%) zien we wel een lichte toename.   

Ook hier blijft ondanks de oproepen voor het openstellen van de 

schoolsportinfrastructuur een stijging voor het openstellen van de sporthal buiten de 

schooluren uit. Daarbij maken we wel de kritische bedenking dat die vraag aan alle 

scholen gesteld is en niet alle scholen over een eigen sporthal beschikken en ze dus 

niet in eigen beheer hebben.  

 

Overdekte speelplaats/recreatieruimte binnen 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Tijdens de les LO 205  45 

2 Tijdens de pauzes 375  82 

3 Buiten de schooluren (bv. na school) 145  32 

4 Occasioneel, op specifieke tijdstippen (bv. bij organisatie 
van tornooien tussen scholen) 

61  13 

- Ik weet het niet / niet van toepassing 56  12 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Basisscholen geven over het algemeen aan meer gebruik te maken van de overdekte 

speelplaats in vergelijking met 2015: tijdens de LO-les (2015 35%, 2019 45%), tijdens 

de pauzes (2015 77%, 2019 82%) en buiten de schooluren (2015 25%, 2019 32%). 

Alleen voor occasioneel gebruik zien we een daling (2015 20%, 2019 13%). 
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Speelplaats of schooltuin 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Tijdens de les LO 267  58 

2 Tijdens de pauzes 419  92 

3 Buiten de schooluren (bv. na school) 176  39 

4 Occasioneel, op specifieke tijdstippen (bv. bij organisatie 
van tornooien tussen scholen) 

78  17 

- Ik weet het niet / niet van toepassing 13  3 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In 2019 zien we dat de speelplaats in de basisscholen vaker gebruikt wordt voor de 

les LO (2015: 42%, 2019: 58%) en buiten de schooluren (2015: 30%, 2019: 39%).  

Dat de speelplaats meer wordt opengesteld buiten de schooluren is positief en 

wellicht een gevolg van onder andere de projectoproep ‘Gedeelde en 

beweegvriendelijke speelplaatsen’ vanuit het project ‘Pimp je speelplaats’. Ondanks 

die toename blijft het ook in 2019 een aandachtspunt om stimuli te voorzien voor 

nog meer dan 60% van de basisscholen om in het kader van brede school hun 

infrastructuur ook buiten de schooldag beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld de 

eigen leerlingen, maar eveneens van kinderen uit de wijk of lokale clubs.   

Wat betreft het occasioneel gebruik van de speelplaats, zien we een daling tegenover 

2015 (2015: 27%, 2019: 17%).  

 

Voetbal-, basket- of andere sportvelden 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Tijdens de les LO 166  36 

2 Tijdens de pauzes 175  38 

3 Buiten de schooluren (bv. na school) 88  19 

4 Occasioneel, op specifieke tijdstippen (bv. bij organisatie 
van tornooien tussen scholen) 

79  17 

- Ik weet het niet / niet van toepassing 176  39 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

Het gaat hier niet over de sportvelden die via veldlijnen getekend zijn op de 

speelplaatsen.  

 

De sportvelden worden in vergelijking met 2015 vaker gebruikt tijdens de les LO 

(2015: 28%, 2019: 36%). Ook het gebruik van sportvelden tijdens pauzes is 
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toegenomen (2015 25%, 2019 38%). Wat betreft het gebruik van de sportvelden na de 

schooluren en het occasioneel gebruik zien we een gelijkaardig beeld als in 2015.  

 

 

Zwembad 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Tijdens de les LO 239  52 

2 Tijdens de pauzes 1  0 

3 Buiten de schooluren (bv. na school) 24  5 

4 Occasioneel, op specifieke tijdstippen (bv. bij organisatie 
van tornooien tussen scholen) 

67  15 

- Ik weet het niet / niet van toepassing 170  37 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In vergelijking met 2015 zien we een daling wat betreft het gebruik van het zwembad 

tijdens de LO-les (2015: 60%, 2019: 52%). Ook het occasioneel gebruik van het 

zwembad is gedaald van 24% in 2015 naar 15% in 2019.  

Score voor de strategie afspraken en regels 

 

De componentscore afspraken en regels wordt gevormd door de antwoorden op de 

vragen 26 en 27. 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram.  

 

N 457 

Gemiddelde 3,02 

Mediaan 3,26 

Standaardafwijking 1,85 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

 

De ligging van de school heeft een significante invloed op de mate waarin scholen 

inzetten op de strategie afspraken en regels. Scholen die gelegen zijn in een 

centrumstad scoren significant minder op de strategie afspraken en regels dan 

scholen die niet gelegen zijn in een centrumstad. 
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Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

In vergelijking met 2015 zien we een significante vooruitgang op de strategie 

afspraken en regels in de basisscholen.  

Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 

 

26. Heeft uw school specifieke afspraken en/of regels om beweging te 

stimuleren bij leerlingen? (bv. de mogelijkheid om spel- en sportmateriaal mee 

te brengen, te voet of met de fiets naar school, buiten te spelen …) 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er zijn schriftelijke regels die zijn opgenomen in het 
schoolreglement en/of de leefregels. 

179  39 

Ja, er zijn schriftelijke regels, maar niet opgenomen in het 
schoolreglement en/of de leefregels. 

84  18 

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken. 137  30 

Neen 52  11 

Ik weet het niet. 5  1 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Tegenover 2015 zien we een sterke toename van het aantal basisscholen dat 

afspraken/regels heeft omtrent beweging op school. In 2015 gaf 67% van de 

basisscholen aan afspraken te hebben, in 2019 is dit in 87% van de basisscholen het 

geval.  

Positief is ook dat we een toename zien van het aantal basisscholen dat aangeeft over 

schriftelijke afspraken te beschikken (2015: 43%, 2019: 57%). Een ommekeer, want 

hier zagen we in vorige edities steeds een daling (2009: 88%, 2012: 71%, 2015: 43%, 

2019: 57%). 

 

In 2015 maakten we nog de kritische bedenking dat deze vraag moeilijk te 

interpreteren was omdat scholen ook kunnen beschikken over een reglement dat 

bewegen tegenhoudt (bv. niet mogen spelen met een bal tijdens de speeltijd). In 2019 

hebben we in de vraag uitdrukkelijk vermeld dat het over afspraken gaat die bewegen 

stimuleren bij de leerlingen. In die zin gaat het hier dus zeker over een positieve 

bevinding.  

 

  



© Gezond Leven, 2020 

Indicatorenbevraging 2019 – Basisonderwijs 98 

27. Worden er voor leerlingen met ziektebriefjes vervangende activiteiten 

voorzien, tijdens de les LO? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Vervangende, aangepaste bewegingsactiviteit 99  22 

Vervangende andere activiteit (bv. studie, taak) 148  32 

Er wordt geen vervangende activiteit voorzien. 215  47 

Ik weet het niet. 26  6 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In vergelijking met 2015 zien we dat meer basisscholen een vervangende, aangepaste 

bewegingsactiviteit voorzien voor leerlingen met ziektebriefjes (2015: 16%, 2019: 

22%). Daardoor zien we ook een daling, zij het iets sterker, in het aantal basisscholen 

dat een andere activiteit zoals studie of een taak voorziet (2015: 45%, 2019: 32%).  

 

Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

De componentscore zorg en begeleiding wordt gevormd door de antwoorden op de 

vragen  36 en 37. 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram. 

 

N 457 

Gemiddelde 5,69 

Mediaan 7,50 

Standaardafwijking 3,588 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

 

Het onderwijstype heeft een significante invloed op de mate waarin scholen inzetten 

op de strategie zorg en begeleiding. Scholen met buitengewoon onderwijs scoren 

significant hoger op de strategie zorg en begeleiding dan scholen met gewoon 

onderwijs (6,91 vs. 5,58).  
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Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

In 2019 werd de strategie zorg en begeleiding voor het eerst bevraagd voor thema 

beweging. Daardoor kunnen we geen vergelijking maken met 2015.   

Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 

36. Zijn er procedures voor het signaleren van leerlingen met bijzondere noden 

rond bewegen?  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 262  57 

Neen 164  36 

Ik weet het niet. 31  7 

Totaal aantal respondenten: 457 
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37. Neemt de school een taak op in het begeleiden van leerlingen die een 

probleem hebben rond beweging?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, via interne begeleiding (begeleiding door bv. de 
zorgleerkracht, de GOK-leerkracht Gelijke Onderwijs 
Kansen, …) 

228  50 

Ja, via externe begeleiding (CLB-medewerkers, 
bewegingsdeskundige, psycholoog, …) 

288  63 

Neen 66  14 

Ik weet het niet. 18  4 

Totaal aantal respondenten: 457 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
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Conclusie voor het bewegingsbeleid 

 

Uit de gemiddelde scores van de basisscholen blijkt dat ze voor de strategie educatie 

de hoogste score neerzetten. Voor de strategieën omgevingsinterventies en afspraken 

enen regels zetten ze een gelijkaardige score neer. Op de totaalscore op 100 voor het 

bewegingsbeleid (de vier preventiestrategieën samen) scoren basisscholen gemiddeld 

59,79. 

 

 

Vergelijken we de situatie tussen 2015 en 2019, dan zien we dat basisscholen in 

eenzelfde mate inzetten op het bewegingsbeleid. Bekijken we elk van de strategieën 

apart, dan zien we een significante vooruitgang op de strategieën 

omgevingsinterventies en afspraken enen regels.  

 

Voor wat betreft de invloed van de schoolkenmerken zien we dat het onderwijsniveau 

en de grootte van de school een invloed hebben op de strategie 

omgevingsinterventies, de ligging op de strategie afspraken enen regels en het 

onderwijstype op de strategie zorg en begeleiding. Geen enkel van de 

schoolkenmerken heeft een invloed op de strategie educatie en het totale 

bewegingsbeleid.  

 

Bewegingseducatie (los van de les bewegingsopvoeding/LO) komt net zoals in 2015 

in bijna elke basisschool in Vlaanderen en Brussel aan bod: het thema bewegen komt 

aan bod in verschillende leerjaren en in meerdere lessen. Daarnaast voorzien ook heel 

wat basisscholen klasoverstijgende initiatieven rond beweging.  

 

De positieve evolutie van het aantal basisscholen waar educatieve activiteiten rond 

beweging tussen leraren op elkaar wordt afgestemd die we zagen tussen 2012 en 

2015 heeft zich niet verdergezet. Rond verantwoordelijkheden delen tussen leraren 

in functie van afstemming van educatieve activiteiten, is er dus nog steeds 

groeimarge. 

 

Basisscholen nemen net zoals in 2015 heel wat verschillende initiatieven om beweging 

bij de leerlingen te stimuleren (bovenschoolse tornooien, initiatielessen door lokale 

sportverenigingen, voorzien van spel- en sportmateriaal tijdens de pauzes …). 

  

De opvallende sprong voorwaarts van bewegingstussendoortjes die we zagen in 2015 

zet zich verder. Bijna alle basisscholen bieden ze aan. 

 

Positief is ook dat we in 2019 een vooruitgang zien van het aantal basisscholen dat 

inzet op groen op de speelplaats en de aanwezigheid van een avontuurlijke parcours.  

 

Toch zijn er ook nog enkele aandachtspunten wat betreft de omgevingsinterventies. 

Zo is het zeer belangrijk dat basisscholen blijvend aandacht hebben voor het 

promoten van actieve verplaatsing als dagelijkse bron voor beweging. Ook aandacht 

voor bv. actief toezicht op de speelplaats (= toezicht waarbij de begeleider kinderen 

aanzet tot meer lichaamsbeweging en minder zitten door effectieve vormen van 

aanmoediging, bewuste toeleiding naar, voorbeeldfunctie ..) blijft belangrijk.  

 

Een ander werkpunt is het openstellen van beweeginfrastructuur voor leerlingen 

buiten de reguliere lesuren. Ondanks een licht positieve evolutie in de cijfers van 2015 

en 2019 is bij meer dan de helft van de basisscholen de speelplaats bijvoorbeeld niet 

beschikbaar voor leerlingen na de schooluren. Het aandachtspunt blijft dus om deze 
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basisscholen te sensibiliseren en te ondersteunen hun infrastructuur ook na de 

schooldag beschikbaar te stellen aan bijvoorbeeld de eigen leerlingen, maar eveneens 

aan kinderen uit de wijk of lokale clubs. Dat sluit aan bij de doelstelling en principes 

van brede school. 

 

Tot slot blijft een groot aandachtspunt net zoals in de vorige edities van deze 

bevraging dat alle scholen toegang moeten hebben tot een zwembad  om de 

eindtermen zwemmen te kunnen behalen. 

 

Wat betreft de strategie afspraken en regels zien we enkele positieve bevindingen. 

Meer scholen hebben afspraken die bewegen stimuleren en in meer scholen zijn die 

ook schriftelijk verankerd.  

 

Wat betreft de zorg en begeleiding op het vlak van beweging (voor het eerst bevraagd 

in 2019) zien we dat iets meer dan de helft van de scholen over procedures beschikt 

voor het signaleren van leerlingen met bijzondere noden rond beweging en de 

meerderheid ook een taak opneemt in de begeleiding (intern of extern) van leerlingen 

met een probleem rond beweging.  
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Thema stilzitten 

Totaalscore voor het beleid rond stilzitten 

 

De totaalscore voor het beleid rond sedentair gedrag wordt gevormd door de 

componentscores (= strategieën uit de gezondheidsmatrix nl. educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, 

waarbij de onderdelen educatie en omgevingsinterventies het zwaarst doorwegen 

binnen het totaal.  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 100, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

staafdiagram.  

 

N 435 

Gemiddelde 31,95 

Mediaan 29,75 

Standaardafwijking 20,755 

Minimum 0 

Maximum 95 
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Invloed van de settingkenmerken op het beleid rond stilzitten 

 

De schoolkenmerken (onderwijstype, aantal leerlingen, ligging, onderwijsniveau en 

aandeel indicatorleerlingen) hebben geen invloed op de kwaliteit van het gevoerde 

beleid rond sedentair gedrag in de basisscholen.  

 

Vergelijking met vorige indicatorenbevraging  

 

In vergelijking met 2015 zien we een significante sprong voorwaarts van het beleid 

rond sedentair gedrag in de basisscholen. Dat ten gevolge van een significante 

vooruitgang op elk van de componentscores (= strategieën uit de 

gezondheidsmatrix). In 2015 bedroeg de gemiddelde totaalscore 15,59 op 100. Toen 

had ongeveer 70% van de scholen een score lager dan 20, nu is dat nog 43%.  

Score voor de strategie educatie 

 

De componentscore educatie wordt gevormd door de antwoorden op de vragen 40, 

41, 42 en 43.  

 

Hieronder vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de mediaan en 

standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend histogram.   

 

 

 

 

N 435 

Gemiddelde 3,93 

Mediaan 4,17 

Standaardafwijking 3,672 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

 

De schoolkenmerken (grootte van de school, ligging, onderwijsniveau, percentage 

indicatorleerlingen en onderwijstype) hebben geen invloed op de mate waarin 

basisscholen inzetten op educatie rond sedentair gedrag.  

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

Als we vergelijken met 2015 zien we een significante vooruitgang op de strategie 

educatie in de basisscholen.  

 

Vragen met betrekking tot de strategie educatie  
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40. Komt minder lang stilzitten als gezondheidsthema aan bod in de 

leerjaren/kleuterklassen? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, in elk leerjaar/kleuterklassen 150  35 

Ja, in verschillende leerjaren/kleuterklassen 112  26 

Ja, in één leerjaar/kleuterklas 3  1 

Neen 105  24 

Ik weet het niet. 65  15 

Totaal aantal respondenten: 435 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In 62% van de basisscholen in Vlaanderen en Brussel komt educatie rond sedentair 

gedrag aan bod. In 2015 was dit in slechts 32% van de basisscholen het geval. Meer 

dan 1 op de 3 basisscholen (35%) brengt het thema zelfs aan bod in elk 

leerjaar/kleuterklas.  

Die sprong voorwaarts kan enerzijds verklaard worden doordat sinds 2015 de media 

steeds meer aandacht besteden aan het thema lang stilzitten. Dat werd versterkt in 

2017 met de lancering van de bewegingsdriehoek die als doel heeft om elke Vlaming 

bewust te maken en te motiveren om meer te bewegen en lang stilzitten te beperken. 

De bewegingsdriehoek wordt sinds de lancering vanuit Gezond Leven ook specifiek 

naar het onderwijs gepromoot. Daarnaast namen verschillende uitgeverijen de 

bewegingsdriehoek op in hun lespakketten. Anderzijds werden enkele methodieken 

gelanceerd die als doelstelling hebben een concrete gedragsverandering te stimuleren 

en te ondersteunen bij het brede publiek maar ook bij specifieke doelgroepen zoals 

kinderen. Het educatief pakket voor het kleuteronderwijs Woogie Boogie werd 

ontwikkeld en geïmplementeerd en ook MOEV heeft in haar methodieken het thema 

lang stilzitten meegenomen. Ook werd het thema lang stilzitten opgenomen in 

verschillenden grote evenementen (zoals de MOEV-apotheose), studiedagen en 

workshops gericht naar het onderwijs.   
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41. In welke mate komt minder lang stilzitten als gezondheidsthema aan bod in 

de lessen/kleuteractiviteiten? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

In meerdere lessen/kleuteractiviteiten (bv. in 
wereldoriëntatie, taal, godsdienst/zedenleer …) 

215  49 

In één les/kleuteractiviteit (bv. in wereldoriëntatie) 25  6 

In geen enkele les/kleuteractiviteit 50  12 

Ik weet het niet. 145  33 

Totaal aantal respondenten: 435 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bijna de helft van de basisscholen in Vlaanderen (49%) brengt het thema lang stilzitten 

aan bod in meerdere lessen. In 2015 was dit slechts 20%. Voor het aan bod brengen 

in één les zien we een kleine daling van 9% in 2015 naar 6% in 2019.  

Dit kan te verklaren zijn doordat leerkrachten zich meer bewust zijn van het belang 

van het beperken en onderbreken van lang stilzitten door de lancering van de 

bewegingsdriehoek. Daarnaast werd de bewegingsdriehoek door verschillende 

uitgeverijen opgenomen in lespakketten én zijn er ook meer methodieken 

beschikbaar die leerkrachten ondersteunen om dit thema te verwerken in hun lessen  

 

42. Worden gezamenlijke activiteiten van meerdere klassen of schoolprojecten 

omtrent minder lang stilzitten georganiseerd?  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, meerdere per schooljaar 110  25 

Ja, een per schooljaar 28  6 

Ja, maar niet elk schooljaar 52  12 

Neen 187  43 

Ik weet het niet. 58  13 

Totaal aantal respondenten: 435 
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In vergelijking met 2015 zien we dat meer basisscholen ook klasoverstijgende 

activiteiten rond minder lang stilzitten organiseren. In 2015 gebeurde dit in 17% van 

de basisscholen. In 2019 is dit in 43% van de basisscholen het geval. 1 op de 4 

basisscholen organiseert zelfs meerdere activiteiten per schooljaar (2015: 5%). We 

halen nog niet dezelfde cijfers als voor bewegen, maar we zien toch al een zeer mooie 

evolutie.  
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43. Zijn lessen, projecten en andere educatieve activiteiten rond minder lang 

stilzitten op elkaar afgestemd?  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, ze worden verticaal afgestemd tussen leraren: er is 
overleg en afstemming gebeurd tussen leraren die in 
verschillende leerjaren staan (bv. van 1e tot 6e leerjaar 
lager onderwijs of tussen kleuterklassen) over de 
leerlijnen, lesinhouden, projecten en andere educatieve 
activiteiten rond het thema minder lang stilzitten en de 
planning ervan in het curriculum overheen de leerjaren. 

95  34 

Neen, het is de individuele verantwoordelijkheid van de 
leraar. 

162  57 

Ik weet het niet. 27  10 

Totaal aantal respondenten: 284 

Vraag overgeslagen: 151 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In voorgaande vragen gaven 284 (65%) basisscholen aan dat lang stilzitten is 

opgenomen in de lessen (in 2015  was dit 36%). Van de scholen die aangeven dat lang 

stilzitten aan bod komt in de lessen, geeft 34% aan dat leerkrachten hun educatieve 

activiteiten met elkaar afstemmen. In 2015 was dit 26%. Dat is een positieve evolutie 

maar er is zeker nog groeimarge. Zo geeft 57% van de basisscholen aan dat er geen 

afstemming gebeurt. Dat is maar een heel lichte daling t.o.v. 2015 (59%). We zien ook 

dat zowel in 2015 (15%) als in 2019 (10%) heel wat scholen aangeven het antwoord 

op deze vraag niet te kennen.  

 

De leerlijn beweging en minder zitten – gelanceerd in 2020 en dus na de bevraging in 

2019 - kan dit aandachtspunten deels tegemoet komen; de implementatie van deze 

leerlijn dient dus gepromoot en ondersteund te worden. 

Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

De componentscore omgevingsinterventies wordt gevormd door de antwoorden op 

één enkele vraag, namelijk vraag 45. Deze score is dus de rechtstreekse vertaling van 

vraag 45. 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram:  

 

N 435 

Gemiddelde 3,56 

Mediaan 3,33 

Standaardafwijking 2,006 

Minimum 0 

Maximum 9 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

 

De schoolkenmerken hebben geen invloed op de mate waarin basisscholen inzetten 

op omgevingsinterventies in functie van het minder lang stilzitten op school.   

 

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

Als we vergelijken met 2015 zien we een significante vooruitgang op de strategie 

omgevingsinterventies voor minder lang stilzitten in de basisscholen.  
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Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  

 

45. Op welk van onderstaande manieren worden leerlingen gestimuleerd om 

het zitten te onderbreken?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Herinrichting van het klaslokaal/studiezaal in functie van 
rechtstaand les volgen/studeren (bv. stoelen verwijderen 
voor staand knutselen, statafels, stahoeken). 

99  23 

Zit-stabureaus of ergonomische stations 32  7 

Leerkrachten houden actief toezicht. Actief toezicht is een 
begrip afgeleid van het ruimere begrip 'activerend 
toezicht', en betekent een toezicht waarbij de begeleider 
kinderen aanzet tot meer lichaamsbeweging en minder 
zitten door effectieve vormen van aanmoediging, bewuste 
toeleiding naar, voorbeeldfunctie ...  (bv. aanmoedigen tot 
bewegen of zelf niet stilzitten). 

184  42 

Stapspots. Een stapspot is een locatie op wandelafstand 
van de school waar ouders kunnen parkeren. Vanaf daar 
kunnen kinderen zelfstandig of onder begeleiding naar 
school wandelen. 

16  4 

Bewegingstussendoortjes 384  88 

Bewegend leren. Beweging integreren in andere lessen. 
Bv. fouten in een tekst aanduiden waarbij leerlingen per 
gevonden fout een estafette moeten afleggen, een 
wiskundeoefening op een Twister-tapijt, proefjes van 
fysica en chemie buiten in de natuur tonen. 

136  31 

Geen van bovenstaande 14  3 

Ik weet het niet. 21  5 

Totaal aantal respondenten: 435 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Veranderingen in de fysieke omgeving zijn ook in 2019 nog niet echt ingeburgerd in 

de basisscholen, maar we zien stappen voorwaarts: in vergelijking met 2015 zien we 

dat meer basisscholen inzetten op de herinrichting van het klaslokaal in functie van 

rechtstaand les volgen (2015: 14%, 2019: 23%). Ook voor de aanwezigheid van zit-

stabureaus (2015: 1%, 2019: 7%) en stapspots (2015: 1%, 2019: 4%) zien we een lichte 

vooruitgang. Maar er is zeker nog veel groeipotentieel. Beschikbaar budget, grootte 

van de groep … bepalen mogelijkheden voor herinrichting, maar ook met kleine 

aanpassingen kan je al veel bereiken.  

 

Opvallend is dat we net zoals bij het thema bewegen een daling zien in het aantal 

basisscholen dat inzet op actief toezicht (2015: 53%, 2019: 42%). Een mogelijke 

verklaring kan zijn dat het begrip ‘actief toezicht’ in 2019 beter gekend is bij 

leerkrachten en dat de term in deze editie beter begrepen wordt. Een andere 

mogelijke verklaring is dat door een herinrichting leerkrachten er misschien vanuit 

gaan dat actief toezicht minder belangrijk wordt. Het blijft echter een en-en-verhaal, 

van zowel de fysieke als de sociale omgeving.  
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Meer ingeburgerd in basisscholen zijn de bewegingstussendoortjes, wat belangrijk is 

voor het doorbreken van lange periodes van zitten. In 2019 zien we dat bijna 9 op de 

10 scholen bewegingstussendoortjes aanbieden (88%). In 2015 werd dit niet specifiek 

bevraagd binnen het thema lang stilzitten.  

In 2019 vroegen we voor het eerst naar bewegend leren. Bijna 1 op de 3 basisscholen 

zet hier reeds op in.  

Score voor de strategie afspraken en regels 

 

Ook de componentscore afspraken en regels wordt gevormd door het antwoord op 

één enkele vraag namelijk 44. De score wordt dus alleen bepaald op basis van de 

aanwezigheid van regels rond lang stilzitten. 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

staafdiagram.  

 

N 435 

Gemiddelde 1,30 

Mediaan 1,67 

Standaardafwijking 1,665 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

 

De schoolkenmerken hebben geen invloed op de mate waarin basisscholen inzetten 

op afspraken en regels in functie van het minder lang stilzitten op school. 

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

In vergelijking met 2015 zien we ook een significante vooruitgang op de strategie 

afspraken en regels.  

Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 

 

44. Heeft uw school specifieke afspraken en/of regels ter preventie van het 

lang stilzitten bij leerlingen?  

 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er zijn schriftelijke regels die zijn opgenomen in het 
schoolreglement en/of de leefregels. 

32  7 

Ja, er zijn schriftelijke regels, maar niet opgenomen in het 
schoolreglement en/of de leefregels. 

36  8 

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken. 170  39 

Neen 197  45 

Ik weet het niet. 15  3 

Totaal aantal respondenten: 435 
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We zien een positieve evolutie wat betreft het maken van afspraken op school. In 2019 

geeft meer dan de helft van de basisscholen aan afspraken te hebben omtrent het 

bepreken van sedentair gedrag op school. In 2015 was dit slechts 13% van de 

basisscholen. 

 

De grootste sprong voorwaarts zien we in het maken van mondelinge of impliciete 

afspraken (2015: 10%, 2019: 39%), maar ook voor het maken van schriftelijke 

afspraken zien we een duidelijke sprong voorwaarts (2015: 3%; 2019: 15%).  

Een positieve evolutie, want afspraken rond bijvoorbeeld vermindering van schermtijd 

of positieve afspraken rond staand versus zittend les volgen, kunnen een meerwaarde 

betekenen om de zitcultuur in de maatschappij en dus ook op scholen te verminderen.  

 

Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

De componentscore zorg en begeleiding wordt gevormd door de antwoorden op de 

vragen 46 en 47. 
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In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

staafdiagram. 

 

N 435 

Gemiddelde 3,16 

Mediaan 2,50 

Standaardafwijking 3,711 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

 

De schoolkenmerken hebben geen invloed op de mate waarin basisscholen inzetten 

op zorg en begeleiding rond sedentair gedrag.  

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

In 2019 werd de strategie zorg en begeleiding voor het eerst bevraagd voor thema 

sedentair gedrag. Daardoor kunnen we geen vergelijking maken met 2015.   
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 

46. Zijn er procedures voor het signaleren van leerlingen met bijzondere noden 

rond lang stilzitten?  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 124  29 

Neen 280  64 

Ik weet het niet. 31  7 

Totaal aantal respondenten: 435 
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47. Neemt de school een taak op in het begeleiden van leerlingen met een 

probleem rond lang stilzitten?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, via interne begeleiding (begeleiding door bv. de 
zorgleerkracht, de GOK-leerkracht Gelijke Onderwijs 
Kansen ...) 

141  32 

Ja, via externe begeleiding (CLB-medewerkers, 
bewegingsdeskundige, psycholoog …) 

160  37 

Neen 192  44 

Ik weet het niet. 26  6 

Totaal aantal respondenten: 435 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
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Conclusie voor het beleid rond stilzitten 

 

 

Uit de gemiddelde scores van de basisscholen blijkt dat ze voor de strategieën 

educatie, omgevingsinterventies en zorg en begeleiding een gelijkaardige score 

neerzetten. De strategie afspraken en regels scoort lager dan de andere 

preventiestrategieën. Basisscholen scoren gemiddeld 31,59 op 100 voor de 

totaalscore van het beleid rond minder lang stilzitten (= op de vier 

preventiestrategieën samen). 

 

Vergelijken we de situatie tussen 2015 en 2019, dan zien we dat basisscholen een 

sprong voorwaarts maken op het vlak van beleid rond minder lang stilzitten. Bekijken 

we elk van de strategieën apart, dan zien we voor elk van hen een significante 

vooruitgang.  

 

Voor wat betreft de invloed van de schoolkenmerken zien we dat geen enkel kenmerk 

een invloed heeft op het beleid rond minder lang stilzitten of een van de strategieën. 

Dit is mooi vanuit hetoogpunt van gezondheidsongelijkheid en gelijke kansen.   

In 2015 werd het thema lang stilzitten voor het eerst bevraagd en was het niet zo 

verwonderlijk dat dit thema nog maar weinig aan bod kwam in de leerjaren. Het was 

toen een vrij nieuw thema en er werden nog geen concrete initiatieven rond naar het 

onderwijs genomen. In 2019 zien we een positieve evolutie voor het aan bod brengen 

van dit thema in de leerjaren, in de lessen en voor het organiseren van 

klasoverstijgende activiteiten. Meer scholen geven aan de educatie af te stemmen 

tussen leraren, maar hier is nog veel groeimarge mogelijk. 

 

Veranderingen in de fysieke omgeving zijn ook in 2019 nog niet echt ingeburgerd in 

de basisscholen, maar we zien stappen voorwaarts: meer basisscholen zetten in op 

de herinrichting van het klaslokaal en op de aanwezigheid van zit-stabureaus.  

 

Net zoals bij het thema bewegen blijft inzetten op actief toezicht een belangrijk 

aandachtspunt. Alsook het inzetten op het stimuleren van het verminderen van 

autogebruik door bv. het implementeren van stapspots. Bewegingstussendoortjes zijn 

reeds ingeburgerd, maar er zou meer ingezet kunnen worden op bewegend leren. 

 

Afspraken rond bijvoorbeeld vermindering van schermtijd of afspraken rond staand 

versus zittend les volgen, kunnen een meerwaarde betekenen om de zitcultuur in de 

maatschappij en dus ook op scholen te verminderen. In 2019 zien we dat meer dan 

de helft van de basisscholen beschikken over afspraken. De grootste sprong 

voorwaarts zien we in het maken van mondelinge of impliciete afspraken.  

 

Kijken we naar de strategie zorg en begeleiding, dan zien we dat in vergelijking met 

thema’s als voeding, beweging en mentaal welbevinden procedures voor het 

signaleren van leerlingen met bijzondere noden op het vlak van lang stilzitten nog 

minder vaak aanwezig zijn en dat voor lang stilzitten ook nog minder vaak (interne of 

externe) begeleiding voorzien is.  
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Thema roken 

Totaalscore voor het rookbeleid  

 

De totaalscore voor het rookbeleid wordt gevormd door de componentscores (= 

strategieën uit de gezondheidsmatrix nl. educatie, omgevingsinterventies en 

afspraken en regels) op te tellen, waarbij het onderdeel educatie het zwaarst 

doorweegt binnen het totaal. De strategie zorg en begeleiding werd voor roken niet 

opgenomen in de vragenlijst voor het basisonderwijs omdat we ervan uitgaan dat de 

noodzaak aan een rookstopaanbod in het lager onderwijs nog niet aan de orde is.  

 

Bij kleuters en kinderen tot en met 9 jaar is de aanbeveling om niet rond roken te 

werken (zie leerlijn verslavingspreventie), maar in te zetten op algemene (sociale) 

vaardigheden. De totaalscore van het thema roken houdt dus rekening met de 

antwoorden op de vragen rond sociale vaardigheden (zie thema mentaal 

welbevinden).  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 100, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

staafdiagram.  

 

N 399 

Gemiddelde 63,80 

Mediaan 65,43 

Standaardafwijking 14,515 

Minimum 10,23 

Maximum 91,97 
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Invloed van de settingkenmerken op het rookbeleid  

 

De ligging, het onderwijsniveau en het percentage indicatorleerlingen hebben een 

invloed op de totaalscore voor het rookbeleid in de basisscholen. Basisscholen die 

gelegen zijn in een centrumstad, scoren significant lager dan basisscholen die niet 

gelegen zijn in een centrumstad. 

 

 

Basisscholen die enkel kleuteronderwijs aanbieden, scoren significant lager dan 

scholen die enkel lager onderwijs aanbieden en dan scholen die zowel lager onderwijs 

als kleuteronderwijs (basisonderwijs in de grafiek) aanbieden. Dit is een te verwachten 

resultaat gezien roken nog niet tot de leefwereld van de kleuters behoort.  
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Basisscholen die 21 tot 40% indicatorleerlingen hebben, verschillen significant van 

basisscholen die een ander percentage indicatorleerlingen hebben. 
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Vergelijking met vorige indicatorenbevraging  

 

De mate waarin basisscholen een rookbeleid voeren is in vergelijking met 2015 stabiel 

gebleven. We zien geen significante voor- of achteruitgang. 

Score voor de strategie educatie 

 

De componentscore educatie wordt gevormd door de antwoorden op de vragen 66, 

67, 68, en 69. 

 

Ook de vragen die peilen naar de sociale vaardigheden zijn opgenomen in de score 

van educatie rond roken. Het gaat om vragen 51, 52, 53 en 54 (opgenomen onder het 

thema mentaal welbevinden).  

 

Bij kleuters en kinderen tot en met 9 jaar is de aanbeveling om niet rond roken te 

werken (zie leerlijn verslavingspreventie), maar in te zetten op algemene (sociale) 

vaardigheden. De score op de strategie educatie houdt hier dus ook rekening met de 

antwoorden op de vragen rond sociale vaardigheden (zie thema mentaal 

welbevinden).  

 

Hieronder vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de mediaan en 

standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend histogram.   

 

 

N 399 

Gemiddelde 5,80 

Mediaan 5,58 

Standaardafwijking 2,056 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

 

Het onderwijsniveau, de ligging en het percentage indicatorleerlingen hebben een 

invloed op de score voor educatie.  

 

Basisscholen die zowel kleuteronderwijs als lager onderwijs aanbieden scoren 

significant hoger  dan basisscholen die enkel kleuteronderwijs aanbieden. Ook 

scholen die enkel lager onderwijs aanbieden, scoren significant hoger dan scholen die 

enkel kleuteronderwijs aanbieden. Dit is niet verrassend aangezien het advies voor 

kleuters en kinderen tot en met 9 jaar is om het niet over roken te hebben, maar enkel 

te werken rond de algemene (sociale) vaardigheden.  

 

 

 

Basisscholen die niet gelegen zijn in een centrumstad scoren significant hoger dan 

scholen die wel gelegen zijn in een centrumstad. 
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Basisscholen met een percentage indicatorleerlingen tussen 21 en 40% scoren 

significant hoger dan basisscholen met een percentage indicatorleerlingen tussen 41 

en 60% en tussen 61 en 80%.  

 

 
 
 

 



© Gezond Leven, 2020 

Indicatorenbevraging 2019 – Basisonderwijs 122 

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

In vergelijking met 2015 zien we dat basisscholen minder sterk inzetten op de 

strategie educatie. Ze maken een significante achteruitgang.  

 

Een mogelijke oorzaak is dat de laatste jaren geen nieuw educatief materiaal over 

roken werd ontwikkeld. Dit past binnen de aanbeveling om roken enkel aan bod te 

brengen als het deel uitmaakt van de leefwereld van meerdere leerlingen of als er een 

concrete aanleiding is (zie leerlijn verslavingspreventie). Wel kan er gewerkt worden 

rond de algemene (sociale) vaardigheden. 

Vragen met betrekking tot de strategie educatie  

 

66. In welke leerjaren komt roken als gezondheidsthema aan bod? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Kleuterklassen 9  2 

1e graad 10  3 

2de graad 27  7 

3de graad 254  64 

Komt niet aan bod 83  21 

Ik weet het niet. 59  15 

Totaal aantal respondenten: 399 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Net zoals in 2015 zien we dat roken amper aan bod komt in de kleuterklas, eerste en 

tweede graad. Dat is goed, aangezien het advies voor kleuters en kinderen tot en met 

9 jaar is om het niet over roken te hebben, maar enkel te werken rond de algemene 

(sociale) vaardigheden. Het aantal scholen dat het thema aan bod brengt in de derde 

graad is doorheen de jaren stabiel gebleven (2015: 67%, 2019: 64%). Het percentage 

scholen dat aangeeft dat het niet aan bod komt is gedaald (2015: 25%, 2019: 21%).  
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67. In welke mate komt roken als gezondheidsthema aan bod in de 

lessen/kleuteractiviteiten?  

 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

In meerdere lessen/kleuteractiviteiten (bv. in 
wereldoriëntatie, taal, godsdienst/zedenleer …) 

119  30 

In één les/kleuteractiviteit (bv. in wereldoriëntatie) 98  25 

In geen enkele les/kleuteractiviteit 89  22 

Ik weet het niet. 93  23 

Totaal aantal respondenten: 399 
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In 2019 zien we een daling van het percentage basisscholen dat rond roken werkt in 

meerdere lessen (2015: 38%, 2019: 30%). Die daling zien we ook in het aantal 

basisscholen dat het thema aan bod brengt in één les (2015: 30%, 2019: 25%). Tegelijk 

zien we ook een daling in het aantal basisscholen dat het thema roken helemaal niet 

aan bod brengt (2015: 31%, 2019: 22%). Het aantal scholen dat aangaf het antwoord 

op deze vraag niet te kennen, steeg dan weer (2015: 2%, in 2019: 23%).  

 

Een mogelijke oorzaak voor de daling van het aantal basisscholen dat het thema roken 

aan bod brengt in de les, is dat de laatste jaren geen nieuw educatief materiaal werd 

ontwikkeld en het advies ook veranderd is. Roken dient enkel nog klassikaal aan bod 

te komen wanneer het deel uitmaakt van de leefwereld van verschillende jongeren of 

wanneer er een concrete aanleiding is (zie leerlijn verslavingspreventie).   

 

68. Worden gezamenlijke activiteiten van meerdere klassen of schoolprojecten 

omtrent roken georganiseerd? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, meerdere per schooljaar 17  4 

Ja, een per schooljaar 54  14 

Ja, maar niet elk schooljaar 11  3 

Neen 279  70 

Ik weet het niet. 38  10 

Totaal aantal respondenten: 399 
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Wat betreft het aantal scholen dat geen klasoverstijgende activiteiten aanbiedt rond 

roken zien we een daling van 78% in 2015 naar 70% in 2019. Voor de overige 

antwoorden zien we een gelijkaardig beeld als in 2015.  
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69. Zijn lessen, projecten en andere educatieve activiteiten rond roken op 

elkaar afgestemd? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, ze worden verticaal afgestemd tussen leraren. Er is 
overleg en afstemming gebeurd tussen leraren die in 
verschillende leerjaren staan (bv. van 1e tot 6e leerjaar 
lager onderwijs of tussen kleuterklassen) over de 
leerlijnen, lesinhouden, projecten en andere educatieve 
activiteiten rond het thema roken en de planning ervan in 
het curriculum overheen de leerjaren. 

57  22 

Neen, het is de individuele verantwoordelijkheid van de 
leraar. 

181  69 

Ik weet het niet. 24  9 

Totaal aantal respondenten: 262 

Roken komt niet aan bod: 137 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

We zien een sterke terugval van het aantal basisscholen dat aangeeft dat er 

afstemming is over educatieve activiteiten over roken. In 2015 gaf nog 45% van de 

basisscholen dat aan, in 2019 is dat nog slechts 22%.  

 

Nochtans is meer afstemming tussen leerkrachten een van de doelstellingen van de 

leerlijn verslavingspreventie . Daar moeten we dus meer op inzetten in de toekomst. 

De leerlijn kreeg onlangs een update en werd opnieuw gepromoot dus dit kan aan dit 

aandachtspunt deels tegemoetkomen in de toekomst.  

Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

De componentscore omgevingsinterventies wordt gevormd door de antwoorden op 

de vragen 72, 73, 74, 77 en 78. 

  

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram. 

 

N 399 

Gemiddelde 7,04 

Mediaan 7,21 

Standaardafwijking 1,743 

Minimum 0,62 

Maximum 9,69 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

 

De ligging van de school en het onderwijstype hebben een invloed op de score voor 

omgevingsinterventies. Basisscholen die gelegen zijn in een centrumstad scoren 

significant lager op de strategie omgevingsinterventies dan scholen die niet gelegen 

zijn in een centrumstad. 
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Buitengewoon basisonderwijs scoort significant lager op de strategie 

omgevingsinterventies dan gewoon onderwijs.  

 

 

 

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

De strategie omgevingsinterventies werd in 2015 niet bevraagd voor het thema roken 

in het basisonderwijs.  

Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  

 

77. Hoe wordt het algemeen rookverbod bekend gemaakt op school?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via signalisatie 266  88 

Via een brief aan de ouders 53  18 

Via het schoolreglement 282  94 

Via het online communicatieplatform van de school (bv. 
Smartschool, Questi, …) 

20  7 

Het algemeen rookverbod wordt niet bekendgemaakt. 1  0 

 

Aangeven dat er op school een algemeen rookverbod geldt, is heel belangrijk, ook in 

het basisonderwijs. Bijna 9 op de 10 basisscholen geven het rookverbod aan via 

signalisatie. In januari 2019 konden scholen hiervoor het signalisatiemateriaal ‘hier 

leer ik rookvrij’ bestellen en veel scholen hebben dat toen gedaan.  
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In 2015 werd die vraag niet gesteld waardoor we geen vergelijking kunnen maken.  

 

 

78. Zijn er asbakken aanwezig in of rond de school?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, op het schooldomein aan de ingang van de school 4  1 

Ja, op het schooldomein maar uit het zicht van de 
leerlingen (bv. parking personeelsleden) 

6  2 

Ja, maar buiten het schooldomein (bv. aan de schoolpoort) 48  12 

Neen, er zijn geen asbakken aanwezig binnen of in de 
buurt van het schooldomein. 

344  86 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal respondenten: 399 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In 2015 werd deze vraag niet gesteld aan de basisscholen waardoor een vergelijking 

niet mogelijk is. Ondanks dat roken verboden is op het schooldomein geven toch 10 

basisscholen aan dat er asbakken aanwezig zijn. Het zij op het schooldomein aan de 

ingang van de school of uit het zicht van de leerlingen. 48 scholen geven ook aan een 

asbak te hebben aan de schoolpoort, wat erop wijst dat er dus gerookt mag worden 

aan de schoolpoort. 

 

72. Duid aan voor wie het op de volgende tijdstippen/plaatsen wel eens is 

toegelaten om te roken.  

 

De antwoordcategorieën op deze vraag zijn in 2019 aangepast aan de gewijzigde 

regelgeving. Zo geldt er een algemeen rookverbod in de onderwijsinstellingen in 

Vlaanderen (24/24 u. en 7/7). Het verbod geldt er voor personeel, leerlingen, 

ouders, internen en bezoekers.  
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Ouders 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)  

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Op het schooldomeinspeelplaats, parking, sportvelden  
tijdens weekdagen overdag (van 6u30 tot 18u30) 

0  0 

2 Op het schooldomein tijdens weekdagen avond/ochtend 
(van 18u30 tot 6u30) 

1  0 

3 Op het schooldomein tijdens het weekend 2  1 

4 Op het schooldomein tijdens festiviteiten op school 
(kerstmarkt, schoolfeest …) 

10  3 

5 Buiten het schooldomein, aan de schoolpoort 41  10 

6 Er mag nooit gerookt worden op het schooldomein. 373  94 

- Ik weet het niet. 2  1 

Totaal aantal respondenten: 399 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Door de gewijzigde regelgeving zijn de antwoordcategorieën in 2019 gewijzigd en is 

het niet opportuun om de resultaten met elkaar te vergelijken.  

 

In 2019 houdt 94% van de basisscholen zich aan het wettelijk rookverbod. Nog 3% 

van de bassischolen (10 scholen) laat roken toe op school tijdens festiviteiten. En 1% 

(2 basisscholen) laat roken op het schooldomein tijdens het weekend toe. Dit wil 

zeggen dat 4% van de basisscholen zich niet aan het wettelijk rookverbod houdt.  

 

Als we dan naar de cijfers kijken over het al dan niet toelaten van roken buiten het 

schooldomein, dan zien we dat 10% van de scholen aangeeft dat er nog gerookt wordt 

aan de schoolpoort. Wat niet verwonderlijk is aangezien 12% van de scholen aangaf 

nog een asbak net buiten het schooldomein te hebben. Wettelijk gezien kan dit, 

aangezien er geen verbod net buiten de vestigingsplaats van de onderwijsinstelling 

is. Maar de school kan wel zelf afspraken maken met de leerlingen, personeelsleden, 

ouders, bezoekers om niet te roken in het bijzijn van of in het zicht van kinderen of 

jongeren. Dat moeten we aanmoedigen bij de scholen en het is een werkpunt voor de 

toekomst als we roken verder willen denormaliseren.  Als rookvrij de norm wordt, 

zullen kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een 

sigaret op te steken, want zien roken, doet roken. Het beschermt hen tegen 

tabaksverslaving. 

 

In 2019 geeft de meerderheid van de basisscholen (94%) aan dat de ouders nooit 

mogen roken op het schooldomein. En dus de nieuwe wetgeving ook correct 

toepassen.  

 

 

 

 

 



© Gezond Leven, 2020 

Indicatorenbevraging 2019 – Basisonderwijs 129 

Derden  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Op het schooldomeinspeelplaats, parking, sportvelden  
tijdens weekdagen overdag (van 6u30 tot 18u30) 

0  0 

2 Op het schooldomein tijdens weekdagen avond/ochtend 
(van 18u30 tot 6u30) 

1  0 

3 Op het schooldomein tijdens het weekend 4  1 

4 Op het schooldomein tijdens festiviteiten op school 
(kerstmarkt, schoolfeest …) 

6  2 

5 Buiten het schooldomein, aan de schoolpoort 39  10 

6 Er mag nooit gerookt worden op het schooldomein. 372  93 

- Ik weet het niet. 2  1 

Totaal aantal respondenten: 399 
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Ook hier zien we dat de meerderheid van de basisscholen (93%) aangeeft dat er nooit 

mag gerookt worden door derden op het schooldomein en ze dus het wettelijk 

rookverbod correct volgen. 

 

We zien dat nog 11 scholen het algemeen rookverbod niet naleven doordat derden 

nog kunnen roken tijdens festiviteiten op school (6 scholen) en doordat roken nog 

toegelaten is tijdens weekdagen avond/ochtend (1 school) of op het schooldomein 

tijdens het weekend (4 scholen). 

 

Bij 39 scholen kan er nog gerookt worden door derden buiten het schooldomein, aan 

de schoolpoort. Zoals hierboven al aangehaald kan dit wettelijk gezien wel, maar 

willen we in de toekomst de scholen aanmoedigen om hier zelf afspraken over te 

maken met ouders/derden zodat roken verder gedenormaliseerd wordt. Scholen 

kunnen hier een voorbeeldrol opnemen en kinderen/jongeren beschermen tegen 

tabaksrook. Hoe minder kinderen/jongeren mensen zien roken, hoe beter. Want zien 

roken, doet roken.  
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Personeelsleden  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Op het schooldomeinspeelplaats, parking, sportvelden  
tijdens weekdagen overdag (van 6u30 tot 18u30) 

1  0 

2 Op het schooldomein tijdens weekdagen avond/ochtend 
(van 18u30 tot 6u30) 

2  1 

3 Op het schooldomein tijdens het weekend 2  1 

4 Op het schooldomein tijdens festiviteiten op school 
(kerstmarkt, schoolfeest …) 

2  1 

5 Buiten het schooldomein, aan de schoolpoort 39  10 

6 Er mag nooit gerookt worden op het schooldomein. 371  93 

- Ik weet het niet. 2  1 

Totaal aantal respondenten: 399 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Ook hier zien we een identiek en positief beeld. 93% van de basisscholen houdt zich 

aan het wettelijke rookverbod. In 371 scholen mag er niet gerookt worden door 

personeelsleden op het schooldomein. 7 basisscholen overtreden de wet door roken 

door personeelsleden toe te laten op het schooldomein tijdens weekdagen overdag 

(1 school), op het schooldomein tijdens weekdagen ‘s avonds/ ‘s ochtends (2 

scholen); op het schooldomein tijdens het weekend (2 scholen) en op het 

schooldomein tijdens festiviteiten op school (2 scholen). Daarnaast zien we dat nog 

10% van de scholen roken door personeelsleden toelaat buiten het schooldomein aan 

de schoolpoort. Personeelsleden hebben een voorbeeldrol te vervullen en ook in het 

kader van het denormaliseren van roken zouden de scholen hier toch een 

voortrekkersrol in moeten opnemen. Dit kunnen ze doen door aan hun personeel te 

vragen om nooit te roken in het zicht of in het bijzijn van leerlingen, dus zeker niet 

aan de schoolpoort. Ook dat is een werkpunt voor de toekomst.   
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73. Is roken voor personeelsleden toegelaten tijdens het begeleiden van extra-

murosactiviteiten?  

 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, met leerlingen in de buurt 0  0 

Ja, wanneer geen leerlingen in de buurt zijn 42  11 

Neen, nooit 351  88 

Ik weet het niet. 6  2 

Totaal aantal respondenten: 399 
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Wettelijk gezien kan roken tijdens extra-murosactiviteiten en is het aan de school zelf 

om hier afspraken over te maken met o.a. de personeelsleden. Het is positief dat 88% 

van de scholen aangeeft dat roken tijdens de extra-murosactiviteiten nooit is 

toegestaan. Vergeleken met 2015, zien we een stijging van 6% (82%). Geen enkele 

school laat toe dat personeelsleden roken wanneer leerlingen in de buurt zijn, wat 

aansluit bij het ‘zien roken, doet roken’-verhaal en de voorbeeldrol die 

personeelsleden hebben.  

 

 

74. Is roken voor personeelsleden toegelaten tijdens het begeleiden van 

meerdaagse uitstappen?  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, met leerlingen in de buurt 0  0 

Ja, wanneer geen leerlingen in de buurt zijn 133  33 

Neen, nooit 250  63 

Ik weet het niet. 16  4 

Totaal aantal respondenten: 399 
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Het roken tijdens meerdaagse uitstappen werd in 2015 niet bevraagd in het 

basisonderwijs. Daardoor kunnen we geen vergelijking maken. Het is positief dat geen 

enkele school roken toelaat wanneer er leerlingen in de buurt zijn. Daarnaast is het 

opmerkelijk dat 63% van de scholen aangeeft dat roken door personeelsleden 

gedurende de meerdaagse activiteiten nooit toegelaten is. Bij 33% van de scholen is 

roken door personeelsleden dan wel weer toegelaten wanneer er geen leerlingen in 

de buurt zijn. Omwille van verslaving is het logisch dat scholen dit toelaten.  
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Score voor de strategie afspraken en regels 

 

De componentscore afspraken en regels wordt gevormd door de antwoorden op de 

vragen 70, 71 en 76 (zie hieronder), maar ook vragen 72, 73 en 74 (zie voorgaande 

strategie omgevingsinterventies). 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram. 

 

N 399 

Gemiddelde 6,48 

Mediaan 6,90 

Standaardafwijking 1,941 

Minimum 0 

Maximum 9,31 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

 

De ligging van de school, het onderwijsniveau en het percentage indicatorleerlingen 

hebben een invloed op de score voor afspraken en regels. 

 

Basisscholen die gelegen zijn in een centrumstad scoren significant lager dan scholen 

die niet in een centrumstad liggen. 
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Scholen die alleen kleuteronderwijs aanbieden scoren significant lager dan scholen 

die lager onderwijs aanbieden. Basisonderwijs verwijst naar scholen die zowel 

kleuterals lager onderwijs aanbieden. Voor deze scholen is er geen significant 

verschil. 

 

 

 

Wat betreft het percentage indicatorleerlingen zien we dat scholen met een aandeel 

indicatorleerlingen tussen 21 en 40 % het best scoren, terwijl scholen met het hoogste 

aandeel indicatorleerlingen (meer dan 80%) het minst goed scoren. De verschillen 

tussen de groepen zijn significant. 
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Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

In vergelijking met 2015 zien we een significante sprong vooruit op de strategie 

afspraken en regels in het basisonderwijs.  

Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 

 

70. Heeft uw school afspraken en/of regels met betrekking tot roken door 

leerlingen?  

 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er zijn schriftelijke regels die zijn opgenomen in het 
schoolreglement en/of de leefregels. 

294  74 

Ja, er zijn schriftelijke regels, maar niet opgenomen in het 
schoolreglement en/of de leefregels. 

2  1 

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken. 7  2 

Neen 92  23 

Ik weet het niet. 4  1 

Totaal aantal respondenten: 399 
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In vergelijking met 2015 zien we dat meer basisscholen afspraken/regels hebben 

rond roken door de leerlingen (2015: 67%, 2019: 77%). Deze afspraken worden ook 

vaker opgenomen in het schoolreglement (2015: 65%; 2019: 74%).  

Een positieve evolutie en wellicht een rechtstreeks gevolg van de gewijzigde 

regelgeving met betrekking tot roken in het onderwijs. Opvallend is dat ondanks de 

regelgeving toch nog bijna 1 op de 4 basisscholen geen afspraken/regels heeft rond 

roken bij leerlingen.  

 

71. Is de e-sigaret (waaronder de shisha-pen) opgenomen in deze afspraken 

en/of regels voor leerlingen?  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 112  37 

Neen, nog niet opgenomen 77  26 

Neen, omdat we de wetgeving hierrond onvoldoende 
kennen 

10  3 

Neen 89  30 

Ik weet het niet. 13  4 

Totaal aantal respondenten: 301 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In de wetgeving valt de e-sigaret onder dezelfde categorie als de klassieke sigaret. In 

scholen is het gebruik van elke elektronische vorm van roken dan ook verboden. Het 

is belangrijk dat scholen dit meenemen in hun communicatie zodat roken verder 

gedenormaliseerd wordt. In vergelijking met 2015 zien we een sterke toename van 

het aantal basisscholen dat de e-sigaret heeft opgenomen in de afspraken/regels voor 

de leerlingen. Van de scholen die aangaven regels of afspraken te hebben omtrent 

roken geeft 37% aan dat de e-sigaret is opgenomen (2015: 8%). Toch geeft nog steeds 

meer dan de helft van de basisscholen aan dat dit (nog) niet is opgenomen. Dit is wel 

een verbetering ten opzichte van 2015 waar 8 op de 10 basisscholen aangaf dat de 

e-sigaret (nog) niet opgenomen is in de afspraken/regels. Minder basisscholen dan in 

2015 geven aan dat ze de wetgeving hierrond onvoldoende kennen (2015: 8%, 2019: 

3%).    
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75. Kunt u - globaal genomen - aangeven hoe frequent het rookverbod op 

school wordt overtreden?  

Personeelsleden 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Vaak 1  0 

2 Soms 9  3 

3 Zelden 37  12 

4 Nooit 249  83 

- Ik weet het niet. 5  2 

Totaal aantal respondenten: 301 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Wat betreft het aantal overtredingen van het rookverbod door personeelsleden zien 

we een gelijkaardig beeld als in 2015.  

 

 

Ouders 

 (Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Vaak 3  1 

2 Soms 33  11 

3 Zelden 124  41 

4 N%). ooit 130  43 

- Ik weet het niet. 11  4 

Totaal aantal respondenten: 301 
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Wat betreft het aantal overtredingen van het rookverbod door de ouders zien we een 

gelijkaardig beeld als in 2015.  
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Derden 

 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Vaak 5  2 

2 Soms 42  14 

3 Zelden 127  42 

4 Nooit 95  32 

- Ik weet het niet. 32  11 

Totaal aantal respondenten: 301 
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Het aantal basisscholen dat aangeeft dat derden soms tot vaak het rookverbod 

overtreden, is stabiel gebleven. We zien wel een stijging in het aantal scholen dat 

aangeeft dat er zelden overtredingen gebeuren (2015: 35%, 2019: 42%). Dit ten koste 

van basisscholen die nooit overtredingen door derden vaststellen (2015: 40%, 2019: 

32%).  

 

76. Wordt, indien het rookverbod op school wordt overtreden, de betrokken 

persoon hierop aangesproken? 

 

Personeelsleden 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Steeds aangesproken 105  52 

2 Soms aangesproken 17  9 

3 Zelden of nooit aangesproken 9  5 

- Ik weet het niet / niet van toepassing 70  35 

Totaal aantal respondenten: 202 
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De kwaliteit van reglementering en afspraken hangt voor een groot deel af van de 

mate waarin de school procedures en sancties voorziet, de regels controleert en de 

overtreders hierop aanspreekt en straft volgens de geldende sancties. 

Iets meer dan de helft van de basisscholen geeft in 2019 aan dat personeelsleden 

steeds aangesproken worden bij een overtreding van het rookverbod. Dit is een 

toename van 11% tegenover 2015 (41%). 14% geeft aan dat ze hun personeel maar 

soms, zelfden of nooit aanspreken. Dit is een positieve evolutie tegenover 2015 waar 

nog meer dan de helft van basisscholen (53%) dit aangaf.   

In 2019 geven heel wat meer respondenten aan dat ze het antwoord op deze vraag 

niet kennen (2015: 5%, 2019: 35%).  
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Ouders 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Steeds aangesproken 126  63 

2 Soms aangesproken 47  23 

3 Zelden of nooit aangesproken 9  5 

- Ik weet het niet / niet van toepassing 19  10 

Totaal aantal respondenten: 201 
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Iets meer dan 6 op de 10 basisscholen spreekt de ouders steeds aan bij een 

overtreding van het rookverbod. Dit is een toename tegenover 2015 (58%). Minder 

basisscholen geven aan dat ze ouders maar soms aanspreken (2015: 32%, 2019: 23%).  

 

Derden  

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Steeds aangesproken 116  58 

2 Soms aangesproken 48  24 

3 Zelden of nooit aangesproken 16  8 

- Ik weet het niet / niet van toepassing 21  10 

Totaal aantal respondenten: 201 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bijna 6 op de 10 basisscholen spreken derden steeds aan bij een overtreding van het 

rokverbod. Dat is een lichte stijging tegenover 2015 (52%). Het aantal basisscholen 

dat aangeeft maar soms derden aan te spreken daalt van 38% in 2015 naar 24% in 

2019. Ook hier zijn er meer respondenten die aangeven dat ze het antwoord op deze 

vraag niet kennen (2015: 3%, 2019: 10%).  

 

Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

De strategie zorg en begeleiding werd voor het thema roken niet bevraagd in het 

basisonderwijs.  
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Conclusie voor het rookbeleid 

 

Uit de gemiddelde scores van de basisscholen voor roken blijkt dat ze voor de 

strategie omgevingsinterventies de hoogste score behalen, gevolgd door afspraken 

en regels en educatie.  Basisscholen scoren gemiddeld 63,80 op 100 voor de 

totaalscore van het rookbeleid (= op de vier preventiestrategieën samen). 

 

Vergelijken we de situatie tussen 2015 en 2019, dan zien we dat het voeren van 

een rookbeleid in de basisscholen stabiel gebleven is. Bekijken we elke strategie apart, 

dan zien we een significante achteruitgang op de strategie educatie en een 

significante vooruitgang op de strategie afspraken en regels. 

 

Wat de schoolkenmerken betreft, zien we dat de ligging, het onderwijsniveau en het 

percentage indicatorleerlingen een invloed hebben op zowel de totaalscore, de 

strategie educatie en de strategie afspraken en regels. Scholen die gelegen zijn in een 

centrumstad scoren hier telkens lager dan scholen die niet gelegen zijn in een 

centrumstad. Het kleuteronderwijs scoort lager dan het lager onderwijs of het totaal 

van het basisonderwijs (kleuter + lager). Scholen met een percentage 

indicatorleerlingen tussen 21 en 40% scoren hoger dan andere scholen. De ligging en 

het onderwijstype hebben een invloed op de strategie omgevingsinterventies. Het 

buitengewoon basisonderwijs scoort lager op deze strategie dan het gewoon 

onderwijs en voor de ligging zien we eveneens dat scholen gelegen in een 

centrumstad lager scoren dan scholen die niet gelegen zijn in een centrumstad.  

 

Het advies om bij kleuters en kinderen tot en met 9 jaar niet rond roken te werken 

(zie leerlijn verslavingspreventie), maar in te zetten op algemene (sociale) 

vaardigheden wordt goed opgevolgd. Roken dient enkel nog klassikaal aan bod te 

komen wanneer het deel uitmaakt van de leefwereld van verschillende jongeren of als 

er een concrete aanleiding is (zie leerlijn verslavingspreventie). Dat we een 

achteruitgang zien op de strategie educatie is dus geen probleem, gezien 

basisscholen wel sterk inzetten op educatie rond sociale vaardigheden. Een 

aandachtspunt is wel de afstemming tussen leraren over de educatieve activiteiten. 

Daarvoor dienen we in de toekomst verder in te zetten op de promotie van de leerlijn 

verslavingspreventie.  

 

In onderwijsinstellingen geldt een algemeen rookverbod (24/24 u. en 7/7). Het verbod 

geldt voor personeel, leerlingen, ouders, internen en bezoekers. Aangeven dat er op 

school een algemeen rookverbod geldt, is heel belangrijk, ook in het basisonderwijs. 

De meerderheid van de scholen doet dat ook. Opmerkelijk is dat ondanks de 

regelgeving toch nog enkele scholen aangeven dat er asbakken aanwezig zijn op het 

schooldomein. Ook aan de schoolpoort staan vaak nog asbakken. Positief is dat de 

meerderheid van de basisscholen zich aan het rookverbod houdt.  

 

Toch zijn er enkele aandachtspunten. Wettelijk gezien mag gerookt worden aan de 

schoolpoort, maar de school kan wel zelf afspraken maken met de leerlingen, 

personeelsleden, ouders, bezoekers om niet te roken in het bijzijn of in het zicht van 

kinderen of jongeren. Dat moeten we aanmoedigen bij de scholen en het is een 

werkpunt voor de toekomst als we roken verder willen denormaliseren. Scholen 

kunnen een voorbeeldrol opnemen en kinderen/jongeren beschermen tegen 

tabaksrook. Hoe minder kinderen/jongeren mensen zien roken, hoe beter. Want zien 

roken, doet roken.  
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Personeelsleden hebben een voorbeeldrol en ook in het kader van denormaliseren 

van roken zouden de scholen hier toch een voortrekkersrol in moeten opnemen. Dat 

kunnen ze door aan hun personeel te vragen om nooit te roken in het zicht of in het 

bijzijn van leerlingen, dus zeker niet aan de schoolpoort. Ook dat is een werkpunt 

voor de toekomst.    
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Thema alcohol en illegale drugs 

Totaalscore voor het alcohol- en illegaledrugbeleid 

 

De totaalscore voor het alcohol- en drugbeleid wordt gevormd door de 

componentscores (= strategieën uit de gezondheidsmatrix nl. educatie, afspraken en 

regels en zorg en begeleiding) op te tellen waarbij het onderdeel educatie zwaarder 

doorweegt binnen het totaal. De strategie omgevingsinterventies wordt niet bevraagd 

voor het thema alcohol en drugs in het basisonderwijs.  

 

Bij kleuters en kinderen is de aanbeveling om in te zetten op algemene (sociale) 

vaardigheden. De totaalscore van het thema alcohol en drugs houdt dus rekening met 

de antwoorden op de vragen rond sociale vaardigheden (zie thema mentaal 

welbevinden). 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 100, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

staafdiagram. 

 

N 394 

Gemiddelde 45,84 

Mediaan 45,17 

Standaardafwijking 19,698 

Minimum 0 

Maximum 98,44 
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Invloed van de settingkenmerken op het alcohol- en drugbeleid  

 

De ligging, de grootte, het percentage indicatorleerlingen en het onderwijsniveau 

hebben een invloed op de mate waarin basisscholen een alcohol- en drugbeleid 

voeren. 

 

Basisscholen die enkel kleuteronderwijs aanbieden scoren significant lager op 

alcohol- en drugbeleid dan scholen die zowel kleuter- als lager onderwijs aanbieden 

of enkel lager onderwijs aanbieden.  

 

 

 

Basisscholen met een percentage indicatorleerlingen tussen 21 en 40% scoren 

significant hoger dan basisscholen met een percentage indicatorenleerlingen tussen 

41 en 60%, tussen 61 en 80% en tussen 81 en 100%. Basisscholen met een percentage 

indicatorleerlingen tussen 0 en 20% scoren ook significant hoger dan scholen met een 

percentage indicatorleerlingen tussen 81 en 100%.  
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Basisscholen met meer dan 400 leerlingen scoren significant hoger dan basisscholen 

met minder dan 200 leerlingen.  

 

 

 

Basisscholen die gelegen zijn in een centrumstad scoren significant lager dan 

basisscholen die niet gelegen zijn in een centrumstad.  
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Vergelijking met vorige indicatorenbevraging  

 

In vergelijking met 2015 is het alcohol- en drugbeleid in de basisscholen stabiel 

gebleven.  We zien geen significante voor- of achteruitgang.  

Score voor de strategie educatie 

 

De componentscore educatie wordt gevormd door de antwoorden op de vragen 81 

tot 87. 

 

Bij kleuters en kinderen is de aanbeveling om in te zetten op algemene (sociale) 

vaardigheden. De score op de strategie educatie houdt dus ook rekening met de 

antwoorden op de vragen rond sociale vaardigheden (zie thema mentaal 

welbevinden). 

 

Hieronder vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 10, de mediaan en 

standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend histogram.   

 

N 394 

Gemiddelde 5,37 

Mediaan 5,25 

Standaardafwijking 2,277 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

 

De ligging, het onderwijsniveau, het percentage indicatorleerlingen en de grootte van 

de school hebben een invloed op de score voor de strategie educatie.  

 

Basisscholen die gelegen zijn in een centrumstad scoren significant lager op de 

strategie educatie dan scholen die niet gelegen zijn in een centrumstad.  
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Wat betreft het percentage indicatorleerlingen zien we een significant verschil tussen 

scholen met een laag aandeel indicatorleerlingen (tussen 0 en 20% en tussen 21 en 

40%) en met een hoger aandeel indicatorleerlingen (de groepen met meer dan 40% 

indicatorleerlingen). Scholen met een laag aandeel indicatorleerlingen scoren 

significant beter op educatie rond alcohol en illegale drugs dan scholen met een hoog 

aandeel indicatorleerlingen. 

 

 

 

 
 

 
Wat betreft het onderwijsniveau zien we een significant verschil tussen het 

kleuteronderwijs en de andere onderwijsniveaus (basis- en lager onderwijs). 

Kleuteronderwijs scoort significant lager op de strategie educatie.  
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Wat betreft de grootte van de school zien we dat scholen met meer dan 400 leerlingen 

significant hoger scoren dan middelgrote en kleine scholen op de strategie educatie.   

 

 

 

 

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

In vergelijking met 2015 zetten basisscholen in dezelfde mate in op de strategie 

educatie. We zien geen significante voor- of achteruitgang.  
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  

 

81. In welke leerjaren komt alcohol als gezondheidsthema aan bod? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Kleuterklassen 2  1 

1e graad 3  1 

2de graad 8  2 

3de graad 246  62 

Komt niet aan bod 98  25 

Ik weet het niet. 50  13 

Totaal aantal respondenten: 394 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Alcohol hoort enkel bij de oudste leerlingen van de basisschool een onderwerp te zijn. 

Dit blijkt ook uit de resultaten. Alcohol komt net zoals in 2015 zo goed als niet aan 

bod in de eerste en tweede graad.  

 

In iets meer dan 6 op de 10 basisscholen wordt het thema behandeld in de derde 

graad. Dit is een daling tegenover 2015, toen het nog in 68% van de basisscholen in 

de derde graad aan bod kwam. Net zoals in 2015 geeft 1 op de 4 basisscholen aan 

dat alcohol niet als thema aan bod komt.  

 

82. In welke mate komt alcohol als gezondheidsthema aan bod in de 

lessen/kleuteractiviteiten? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

In meerdere lessen/kleuteractiviteiten (bv. in 
wereldoriëntatie, taal, godsdienst/zedenleer,…) 

96  24 

In één les/kleuteractiviteit (bv. in wereldoriëntatie) 112  28 

In geen enkele les/kleuteractiviteit 108  27 

Ik weet het niet. 78  20 

Totaal aantal respondenten: 394 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In 1 op de 4 basisscholen komt het thema alcohol aan bod in meerdere lessen, in 

2015 was dit nog in 37% van de basisscholen het geval. 28% geeft aan dat alcohol in 

één les aan bod komt en in 27% van de basisscholen komt het in geen enkele les aan 

bod. Deze cijfers liggen in dezelfde lijn als in 2015. Meer scholen geven in 2019 aan 

het antwoord op deze vraag niet te kennen.   
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83. Worden gezamenlijke activiteiten van meerdere klassen of schoolprojecten 

(bv. gezondheidsdag, projectweek …) omtrent alcohol georganiseerd? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, meerdere per schooljaar 20  5 

Ja, een per schooljaar 59  15 

Ja, maar niet elk schooljaar 19  5 

Neen 259  66 

Ik weet het niet. 37  9 

Totaal aantal respondenten: 394 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

20% van de basisscholen organiseert een of meerdere keren per schooljaar een 

klasoverstijgende activiteit rond alcohol. Tegenover 2015 is dit een toename met 6%. 

Ook hier geldt de kanttekening dat alcohol enkel een thema is voor de leerlingen van 

de derde graad. Het leent zich bijgevolg moeilijker tot school- of klasoverstijgende 

projecten.  

 

84. Zijn lessen, projecten en andere educatieve activiteiten rond alcohol op 

elkaar afgestemd? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, ze worden verticaal afgestemd tussen leraren. Er is 
overleg en afstemming gebeurd tussen leraren die in 
verschillende leerjaren staan (bv. van 1e tot 6e leerjaar 
lager onderwijs of tussen kleuterklassen) over de 
leerlijnen, lesinhouden, projecten en andere educatieve 
activiteiten rond het thema alcohol en de planning ervan 
in het curriculum overheen de leerjaren.  

62  25 

Neen, het is de individuele verantwoordelijkheid van de 
leraar. 

166  68 

Ik weet het niet. 18  7 

Totaal aantal respondenten: 246 

Alcohol komt niet aabond in de lessen : 148 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Net zoals in 2015 zien we dat educatieve activiteiten rond alcohol nog vaak de 

individuele verantwoordelijkheid van de leraar zijn en dat is in 2019 zelfs nog 

toegenomen (2015:  47%, 2019: 68%).  
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85.  In welke leerjaren komen illegale drugs als gezondheidsthema aan bod? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Kleuterklas 2  1 

1e graad 4  1 

2de graad 10  3 

3de graad 286  73 

Komt niet aan bod 74  19 

Ik weet het niet. 34  9 

Totaal aantal respondenten: 394 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Iets meer dan 7 op de 10 scholen geeft aan dat illegale drugs als thema aan bod komt 

in de derde graad. Dat is een toename in vergelijking met 2015, toen 64% van de 

basisscholen dit aangaf. We zien daardoor ook een daling in het percentage scholen 

dat aangeeft dat het thema niet aan bod komt (2015: 34%, 2019: 19%). Een stijgend 

percentage scholen geeft ook aan het antwoord niet te kennen (2015: 2%, 2019: 9%).  

 

Het onderwerp ‘drugs’ komt beter niet ter sprake in het basisonderwijs, omdat het 

niet tot de leefwereld van de leerlingen behoort. Onderzoek wijst uit dat er een risico 

is op een contraproductief effect, namelijk het uitlokken van nieuwsgierigheid, indien 

met jongeren rond dit thema gewerkt wordt zonder dat dit deel uitmaakt van hun 

leefwereld.  

 

86. In welke mate komen illegale drugs als gezondheidsthema aan bod in de 

lessen? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

In meerdere lessen (bv. in wereldoriëntatie, taal, 
godsdienst/zedenleer …) 

119  30 

In één les (bv. in wereldoriëntatie) 144  37 

In geen enkele les 73  19 

Ik weet het niet. 58  15 

Totaal aantal respondenten: 394 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In vergelijking met 2015 zien we dat het percentage scholen dat aangeeft dat illegale 

drugs in geen enkele les aan bod komt, gedaald is (2015: 34%, 2019: 19%).  Een 

stijgend percentage scholen geeft wel aan het antwoord op deze vraag niet te kennen 

(2015: 2%, 2019: 15%).  
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Het percentage scholen dat aangeeft dat het thema in één les aan bod komt, is 

gestegen (2015: 29%, 2019: 37%), maar het percentage scholen waar het in meerdere 

lessen aan bod komt, is gedaald (2015: 35%, 2019: 30%).  

 

87. Worden gezamenlijke activiteiten van meerdere klassen of schoolprojecten 

(bv. gezondheidsdag, projectweek …) omtrent illegale drugs georganiseerd? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, meerdere per schooljaar 27  7 

Ja, een per schooljaar 60  15 

Ja, maar niet elk schooljaar 15  4 

Neen 260  66 

Ik weet het niet. 32  8 

Totaal aantal respondenten: 394 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In vergelijking met 2015 zien we een lichte toename van het aantal basisscholen dat 

aangeeft meerdere klasoverstijgende activiteiten per schooljaar rond illegale drugs te 

organiseren (2015: 2%; 2019: 7%).  We zien ook dat minder scholen dan in 2015 

aangeven dat ze geen klasoverstijgende activiteiten voorzien (2015: 77%, 2019: 66%).  

Met de kanttekening in het achterhoofd dat een thematische benadering van het 

thema drugs risico’s kan inhouden in de basisschool, is deze evolutie in het oog te 

houden bij een volgende editie.   

 

88. Zijn lessen, projecten en andere educatieve activiteiten rond illegale drugs 

op elkaar afgestemd? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, ze worden verticaal afgestemd tussen leraren. Er is 
overleg en afstemming gebeurd tussen leraren die in 
verschillende leerjaren staan (bv. van 1e tot 6e leerjaar 
lager onderwijs of tussen kleuterklassen) over de 
leerlijnen, lesinhouden, projecten en andere educatieve 
activiteiten rond het thema illegale drugs en de planning 
ervan in het curriculum overheen de leerjaren.  

67  23 

Neen, het is de individuele verantwoordelijkheid van de 
leraar. 

196  69 

Ik weet het niet. 23  8 

Totaal aantal respondenten: 286 

Illegale drugs komt niet aan bod : 108 

0% 20% 40% 60% 80% 
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Net zoals bij de andere gezondheidsthema’s zien we ook bij illegale drugs dat er 

minder afstemming is tussen leraren dan in 2015. Bijna 7 op de 10 scholen geeft aan 

dat dit de individuele verantwoordelijkheid is van de leraar. In 2015 was dit nog 48%.  

Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

De strategie omgevingsinterventies werd in het basisonderwijs niet bevraagd voor het 

thema alcohol en illegale drugs. 

Score voor de strategie afspraken en regels 

 

De score voor afspraken en regels wordt gevormd door de antwoorden op één enkele 

vraag, namelijk vraag 89. Die score is dus de rechtstreekse vertaling van vraag 89. 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram.  

 

N 394 

Gemiddelde 1,98 

Mediaan 0,00 

Standaardafwijking 2,429 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

 

Het onderwijsniveau heeft een invloed op de mate waarin basisscholen inzetten op de 

strategie afspraken en regels binnen het alcohol- en drugbeleid. Significant minder 

kleuterscholen hebben afspraken en regels in vergelijking met scholen die enkel lager 

onderwijs aanbieden of scholen die zowel kleuter- als lager onderwijs aanbieden.  

 

 

 

 
 

 

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

In vergelijking met 2015 zien we voor de strategie afspraken en regels binnen het 

alcohol- en drugbeleid een significante sprong voorwaarts.  

Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 
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89. Heeft uw school afspraken en/of regels met betrekking tot alcohol bij 

leerlingen?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er zijn schriftelijke regels die zijn opgenomen in het 
schoolreglement en/of de leefregels. 

145  37 

Ja, er zijn schriftelijke regels, maar niet opgenomen in het 
schoolreglement en/of de leefregels. 

7  2 

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken. 15  4 

Neen 208  53 

Ik weet het niet. 19  5 

Totaal aantal respondenten: 394 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In vergelijking met 2015 zien we dat meer basisscholen afspraken hebben m.b.t. 

alcohol en drugs op school (2015: 32%, 2019: 43%). Ook geven meer basisscholen 

aan dat die opgenomen zijn in het schoolreglement (2015: 27%, 2019: 37%).  

Toch geeft nog steeds iets meer dan de helft van de basisscholen aan dat er geen 

afspraken zijn rond alcohol en drugs voor de leerlingen. In 2015 was dit nog 63%.  

 

Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

De componentscore zorg en begeleiding wordt gevormd door de antwoorden op één 

enkele vraag, namelijk vraag 90. Deze score is dus de rechtstreekse vertaling van 

vraag 90. 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore, en bijhorend 

staafdiagram.  

 

N 394 

Gemiddelde 3,52 

Mediaan 5,00 

Standaardafwijking 3,688 

Minimum 0 

Maximum 10 
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De betekenis van de scores is de volgende: 

Score 0 = geen zorg en begeleiding 

Score 5 = ofwel alleen interne ofwel alleen externe begeleiding 

Score 10 = interne én externe begeleiding 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

 

De schoolkenmerken hebben geen invloed op de mate waarin basisscholen inzetten 

op de strategie zorg en begeleiding binnen hun alcohol- en drugbeleid.  

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

 

In vergelijking met 2015 zien we een significante achteruitgang op de strategie zorg 

en begeleiding binnen het alcohol- en drugbeleid in de basisscholen.  
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 

90. Neemt de school een taak op in het begeleiden van leerlingen die ouder(s) 

hebben met een alcoholprobleem?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, via interne begeleiding (begeleiding door bv. de 
zorgleerkracht, de GOK-leerkracht Gelijke Onderwijs 
Kansen …) 

96  24 

Ja, via externe begeleiding (CLB-medewerkers, 
preventiewerker, psycholoog …) 

182  46 

Neen 162  41 

Ik weet het niet. 20  5 

Totaal aantal respondenten: 394 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In vergelijking met 2015 zien we dat meer basisscholen aangeven dat ze geen taak 

opnemen in het begeleiden van leerlingen met ouder(s) met een alcohol- of 

drugprobleem (2015: 27%, 2019: 41%).  

 

Net zoals in 2015 geeft ongeveer 1 op de 4 scholen aan dat dit opgenomen wordt 

door interne begeleiding zoals de zorgleerkracht, de GOK-leerkracht,…  

Iets minder dan de helft van de basisscholen geeft aan dat ze doorverwijzen naar 

externe begeleiding zoals CLB, preventiewerker of psycholoog. In 2015 werd deze 

antwoordcategorie opgesplitst in doorverwijzing naar CLB (58%) en doorverwijzing 

naar externe hulpverlening (22%).  
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Conclusie voor het alcohol- en illegaal drugbeleid 

 

Uit de gemiddelde scores van het alcohol- en drugbeleid in basisscholen blijkt dat 

ze voor de component educatie het hoogst scoren, gevolgd door zorg en begeleiding 

en afspraken en regels. Basisscholen scoren gemiddeld 45,84 op 100 voor de 

totaalscore van het alcohol- en drugbeleid (= op de vier preventiestrategieën samen). 

 

Als we kijken naar de invloed van de schoolkenmerken zien we een invloed van de 

ligging en de grootte van de school, het percentage indicatorleerlingen en het 

onderwijsniveau op de totaalscore en op de strategie educatie. Scholen gelegen in een 

centrumstad scoren significant lager, scholen met meer dan 400 leerlingen scoren 

significant hoger, scholen met een laag percentage indicatorleerlingen scoren 

significant hoger en kleuterscholen scoren significant lager. Het kleuteronderwijs 

scoort ook lager voor de strategie afspraken en regels. Dit is niet onlogisch aangezien 

alcohol en drugs er geen thema is.  

 

Vergelijken we de situatie tussen 2015 en 2019 dan zien we dat basisscholen in 

eenzelfde mate inzetten op een alcohol- en drugbeleid. Bekijken we elk van de 

strategieën apart, dan zien we een significante vooruitgang op de strategie afspraken 

en regels en een significante achteruitgang op de strategie zorg en begeleiding.  

 

De thema’s alcohol en drugs komen net zoals in 2015 in de meeste basisscholen 

enkel aan bod in de derde graad. Wat betreft alcohol is dat positief omdat dit pas voor 

deze leerlingen in de leefwereld komt. Het thema drugs komt beter niet aan bod in 

het basisonderwijs (zie leerlijn verslavingspreventie).  

 

In vergelijking met 2015 zien we dat basisscholen meer inzetten op afspraken en 

regels. Meer basisscholen hebben afspraken en die worden ook meer verankerd in het 

schoolreglement. Toch valt op dat nog heel wat basisscholen geen afspraken hebben 

rond alcohol. Mogelijks ligt dit aan het feit dat scholen het niet nodig achten hierover 

regels te voorzien, gezien dit zelden tot nooit een issue is in de basisscholen.  

 

Waar we in 2015 zagen dat basisscholen meer inzetten op begeleiding, zien we in 

2019 een omgekeerde beweging. Scholen nemen minder taken op in de begeleiding 

bij een hulpvraag van leerlingen met ouders met een alcohol- of drugprobleem.  
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Thema mentaal welbevinden 

Totaalscore voor het beleid rond mentaal welbevinden 

 

De totaalscore voor het beleid rond mentaal welbevinden wordt gevormd door de 

componentscores (= strategieën uit de gezondheidsmatrix nl. educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding) op te tellen 

waarbij het onderdeel educatie zwaarder doorweegt binnen het totaal.  

 

De vragen met betrekking tot sociale vaardigheden worden meegerekend in het beleid 

rond mentaal welbevinden.  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 100, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

staafdiagram.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

N 404 

Gemiddelde 65,16 

Mediaan 67,32 

Standaardafwijking 17,180 

Minimum 0 

Maximum 94,11 
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Invloed van de settingkenmerken op het beleid rond mentaal 

welbevinden 

Geen enkele van de bevraagde schoolkenmerken (ligging, onderwijsniveau, 

onderwijstype, grootte van de school en percentage indicatorleerlingen) heeft een 

invloed op de mate waarin basisscholen een beleid rond mentaal welbevinden 

(inclusief sociale vaardigheden) voeren.  

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

In vergelijking met 2015 zien we een significante achteruitgang op de totaalscore 

voor mentaal welbevinden.  

Score voor de strategie educatie 

 

De componentscore educatie wordt gevormd door de antwoorden op vragen 55, 56, 

57 en 58. Die peilen naar educatie rond mentaal welbevinden. 

 

Daarnaast worden voor de componentscore educatie rond mentaal welbevinden de 

vragen over sociale vaardigheden ook opgenomen, namelijk vragen 51, 52, 53 en 54. 

De vragen rond sociale vaardigheden worden ook meegerekend bij de 

componentscore voor roken en alcohol en illegale drugs. 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram.   

 

 

 

 

 

 

 

 

N 404 

Gemiddelde 7,37 

Mediaan 7,75 

Standaardafwijking 2,538 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

 

Geen enkele van de bevraagde schoolkenmerken (ligging, onderwijsniveau, 

onderwijstype, grootte van de school en percentage indicatorleerlingen) heeft een 

invloed op de mate waarin basisscholen inzetten op educatie rond mentaal 

welbevinden (inclusief sociale vaardigheden).  

 

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

In vergelijking met 2015 zien we een significante achteruitgang op de strategie 

educatie. Basisscholen zetten minder in op educatie rond mentaal welbevinden dan in 

2015.  
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  

 

50. Rond welke aspecten of vaardigheden die zich richten op het verhogen van 

mentaal welbevinden en veerkracht wordt gewerkt bij de leerlingen? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Sociaal-emotionele vaardigheden (bv. verhogen van 
zelfwaardering, talentdetectie of -ontwikkeling, het 
werken aan zelfbeeld, of probleemoplossende 
vaardigheden) 

376 
 

93 

Veerkrachtversterkende vaardigheden (inclusief het 
aanleren van vaardigheden om optimistisch in het leven te 
staan en het aanleren van copingvaardigheden) 

192  48 

Trainen van autonomie / vaardigheden om ‘nee’ te zeggen 
(bv. grenzen aangeven) 

285  71 

Vaardigheden om voor jezelf te zorgen en 
stressmanagement (inclusief mindfulness / meditatie) 

148  37 

Vaardigheden gericht op sociale steun (bv. 
communicatievaardigheden, zorg vragen en geven aan 
anderen) of erbij horen 

286  71 

Stressmanagement, woedebeheersingsprogramma of 
aanleren conflicthanteringsvaardigheden 

170  42 

Voorkomen van pesten / pestgedrag of geweld 378  94 

Rond geen enkel van deze aspecten of vaardigheden 0  0 

Ik weet het niet. 3  1 

Totaal aantal respondenten: 404 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De vraagstelling en antwoordcategorieën zijn niet op dezelfde manier geformuleerd 

als in 2015 waardoor we niet één op één kunnen vergelijken.   

 

Wel zien we dat net zoals in 2015 ‘pesten’ op kop staat bij de onderwerpen waar 

basisscholen rond werken (2015: 90%, 2019: 94%).  
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51. Komen sociale vaardigheden als gezondheidsthema aan bod in de 

leerjaren/kleuterklassen? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, in elk leerjaar/kleuterklassen 328  81 

Ja, in verschillende leerjaren/kleuterklassen 63  16 

Ja, in één leerjaar/kleuterklas 0  0 

Neen 4  1 

Ik weet het niet. 9  2 

Totaal aantal respondenten: 404 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Net zoals in 2015 komen sociale vaardigheden in bijna alle basisscholen aan bod 

(2015: 99%, 2019: 97%). Dit is niet verwonderlijk gezien sociale vaardigheden 

opgenomen zijn in de leergebiedoverschrijdende eindtermen. 
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52. In welke mate komen sociale vaardigheden als gezondheidsthema aan bod in 

de lessen/kleuteractiviteiten? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

In meerdere lessen/kleuteractiviteiten (bv. in 
wereldoriëntatie, taal, godsdienst/zedenleer,…) 

383  95 

In één les/kleuteractiviteit (bv. in wereldoriëntatie) 7  2 

In geen enkele les/kleuteractiviteit 2  0 

Ik weet het niet. 12  3 

Totaal aantal respondenten: 404 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Net zoals in 2015 zien we dat sociale vaardigheden in bijna alle basisscholen in 

meerdere lessen aan bod komen (2015: 98%; 2019: 95%).  

 

53. Worden gezamenlijke activiteiten van meerdere klassen of schoolprojecten 

(bv. gezondheidsdag, projectweek …) omtrent sociale vaardigheden 

georganiseerd? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, meerdere per schooljaar 266  66 

Ja, een per schooljaar 39  10 

Ja, maar niet elk schooljaar 50  12 

Neen 39  10 

Ik weet het niet. 10  2 

Totaal aantal respondenten: 404 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Net zoals in 2015 zien we dat bijna 9 op de 10 basisscholen wel eens een 

gezamenlijke activiteit organiseert rond sociale vaardigheden. De stijging die we 

zagen tussen 2012 en 2015 heeft zich gestabiliseerd.  

In vergelijking met 2015 geven meer basisscholen aan dat ze meermaals per jaar een 

klasoverstijgende activiteit rond sociale vaardigheden organiseren (2015: 59%, 2019: 

66%). Daardoor zien we dat minder scholen dan in 2015 aangeven dat ze wel eens 

een activiteit organiseren, maar niet elk schooljaar (2015: 20%, 2019: 12%).  
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54. Zijn lessen, projecten en andere educatieve activiteiten rond sociale 

vaardigheden op elkaar afgestemd? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, ze worden verticaal afgestemd tussen leraren. Er is 
overleg en afstemming gebeurd tussen leraren die in 
verschillende leerjaren staan (bv. van 1e tot 6e leerjaar 
lager onderwijs of tussen kleuterklassen) over de 
leerlijnen, lesinhouden, projecten en andere educatieve 
activiteiten rond het thema sociale vaardigheden en de 
planning ervan in het curriculum overheen de leerjaren 

273  70 

Neen, het is de individuele verantwoordelijkheid van de 
leraar. 

114  29 

Ik weet het niet. 8  2 

Totaal aantal respondenten: 395 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Net zoals bij de andere gezondheidsthema’s zien we een daling in het aantal 

basisscholen dat aangeeft dat ze hun educatieve activiteiten afstemmen. In 2015 gaf 

nog 84% van de scholen aan dat activiteiten verticaal worden afgestemd tussen 

leraren, in 2019 is dat gedaald naar 70%. Meer basisscholen geven aan dat dit de 

individuele verantwoordelijkheid van de leraar is (2015: 15%, 2019: 29%).  

 

55. Komen mentaal welbevinden en veerkracht als gezondheidsthema's aan bod 

in de leerjaren/kleuterklassen? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, in elk leerjaar/kleuterklassen 238  59 

Ja, in verschillende leerjaren/kleuterklassen 100  25 

Ja, in één leerjaar/kleuterklas 3  1 

Neen 31  8 

Ik weet het niet. 32  8 

Totaal aantal respondenten: 404 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In vergelijking met 2015 zien we dat minder basisscholen rond mentaal welbevinden 

en veerkracht werken in de leerjaren (2015: 92%, 2019: 85%). In 2015 gaf iets meer 

dan 7 op de 10 scholen (73%) aan dat mentaal welbevinden aan bod kwam in elk 

leerjaar, in 2019 geeft nog iets minder dan 6 op de 10 basisscholen dat aan. In 1 op 

de 4 scholen komt het aan bod in verschillende leerjaren. Dat was in 2015 in 19% van 

de scholen. Iets meer scholen dan in 2015 geven aan dat het niet aan bod komt (2015: 

3%, 2019: 8%).  
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56. In welke mate komen mentaal welbevinden en veerkracht als 

gezondheidsthema's aan bod in de lessen/kleuteractiviteiten? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

In meerdere lessen/kleuteractiviteiten (bv. in 
wereldoriëntatie, taal, godsdienst/zedenleer …) 

315  78 

In één les/kleuteractiviteit (bv. in wereldoriëntatie) 20  5 

In geen enkele les/kleuteractiviteit 9  2 

Ik weet het niet. 60  15 

Totaal aantal respondenten: 404 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Het percentage scholen dat aangeeft dat mentaal welbevinden in geen enkele les aan 

bod komt, is gedaald (2015: 8%, 2019: 2%). Iets meer scholen geven aan dat het in 

één les aan bod komt (2015: 1%, 2019: 5%). Maar minder basisscholen dan in 2015 

geven aan dat mentaal welbevinden in meerdere lessen aan bod komt (2015: 87%, 

2019: 78%). Meer basisscholen dan in 2015 geven ook aan dat ze het antwoord op 

deze vraag niet kennen (2015: 4%, 2019: 15%). 

 

57. Worden gezamenlijke activiteiten van meerdere klassen of schoolprojecten 

(bv. gezondheidsdag, projectweek …) omtrent mentaal welbevinden en 

veerkracht georganiseerd? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, meerdere per schooljaar 195  48 

Ja, een per schooljaar 31  8 

Ja, maar niet elk schooljaar 56  14 

Neen 87  22 

Ik weet het niet. 35  9 

Totaal aantal respondenten: 404 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In vergelijking met 2015 zien we een gelijkaardig beeld.  
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58. Zijn lessen, projecten en andere educatieve activiteiten rond mentaal 

welbevinden en veerkracht op elkaar afgestemd? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, ze worden verticaal afgestemd tussen leraren. Er is 
overleg en afstemming gebeurd tussen leraren die in 
verschillende leerjaren staan (bv. van 1e tot 6e leerjaar 
lager onderwijs of tussen kleuterklassen) over de 
leerlijnen, lesinhouden, projecten en andere educatieve 
activiteiten rond het thema mentaal welbevinden en 
veerkracht en de planning ervan in het curriculum 
overheen de leerjaren.  

193  55 

Neen, het is de individuele verantwoordelijkheid van de 
leraar. 

132  38 

Ik weet het niet. 27  8 

Totaal aantal respondenten: 352 

Er is geen aanbod rond mentaal welbevinden: 52 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Net zoals bij sociale vaardigheden en bij de andere gezondheidsthema’s zien we dat 

er minder afstemming is tussen leraren dan in 2015 (2015: 62%, 2019: 55%).  

Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

De componentscore omgevingsinterventies wordt gevormd door de antwoorden op 

de vragen 60 en 61.  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N 404 

Gemiddelde 5,70 

Mediaan 5,75 

Standaardafwijking 1,781 

Minimum 0 

Maximum 9 



© Gezond Leven, 2020 

Indicatorenbevraging 2019 – Basisonderwijs 167 

 
 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

Geen enkele van de bevraagde schoolkenmerken (ligging, onderwijsniveau, 

onderwijstype, grootte van de school en percentage indicatorleerlingen) heeft een 

invloed op de mate waarin  basisscholen inzetten op de strategie 

omgevingsinterventies.  

 

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

In vergelijking met 2015 zien we dat basisscholen in dezelfde mate inzetten op de 

strategie omgevingsinterventies. We zien geen significante voor- of achteruitgang.  

Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies 
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60.  Wat doet uw school op schoolniveau om het mentaal welbevinden en de 

veerkracht bij leerlingen te bevorderen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

De leerlingen krijgen inspraak bij verschillende aspecten 
van het schoolgebeuren (bv. over het vastleggen van taken 
en toetsen, over klasinrichting). 

225  56 

De school organiseert activiteiten waarin leerlingen hun 
talenten kunnen ontwikkelen of tonen. 

347  86 

Er worden maatregelen op maat voorzien om kinderen 
met bijzondere noden (bv. kinderen met leerstoornissen, 
handicap, fysieke of psychische problemen …) zo goed 
mogelijk te laten participeren in het klasgebeuren en tot 
zo goed mogelijke prestaties te laten komen (bv. STICORDI 
maatregelen). 

373  92 

Leerkrachten worden (bijkomend) getraind in 
klasmanagement (inclusief programma’s gericht op het 
geven van positieve feedback, het verhogen van 
emotionele intelligentie, het verminderen van conflicten in 
de klas …). 

237  59 

Er worden peer mediators ingezet bij conflictsituaties. 
Peer mediation is een vorm van conflictbemiddeling 
tussen leeftijdsgenoten door leeftijdsgenoten.  

58  14 

Leerkrachten en ander schoolpersoneel worden opgeleid 
om alert te reageren op conflictsituaties. 

228  56 

Leerkrachten en ander schoolpersoneel worden opgeleid 
om signalen te herkennen die kunnen wijzen op mentaal 
onwelbevinden en hierop gepast te reageren. 

179  44 

Onze school doet niets op schoolniveau om het mentaal 
welbevinden en de veerkracht bij leerlingen te 
bevorderen. 

1  0 

Andere: 

- Wij werken met axenroos en leerlijn doorheen 
de kleuterschool 

- nascholing, maar ook niet elk jaar - aantal 
pedagogische studiedagen is ondermaats 

- psychologe op school 
- Onze psycholoog versterkt de leerkrachten in de 

klas door een volledig programma in de klassen 
aan te bieden rond grenzen (leren herkennen, 
aangeven,...) 

- nascholing  geweld op school, wapens op school 
agressie en hoe ermee omgaan 

- klankbordgroep voor leerlingen, leerlingenraad, 
creative namiddagen 

- kindcontacten 
- in het team een bachelor psychologie en een 

bachelor ergo + master psychologie 
- gevoelensmuur--> begin en einde schooldag ( 

bepreken van gevoelens) 
- FARO 
- Enquêtes 

11  3 

Ik weet het niet. 6  2 

Totaal aantal respondenten: 404 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
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In vergelijking met 2015 zien we dat het percentage scholen dat aangeeft dat 

leerlingen inspraak krijgen bij verschillende aspecten van het schoolgebeuren (bv. 

over het vastleggen van toetsen) sterk gestegen is (2015: 24%, 2019: 56%).  

Het percentage scholen dat aangeeft dat leerkrachten en ander schoolpersoneel 

worden opgeleid om alert te reageren op conflictsituaties, is dan weer sterk gedaald 

(2015: 92%, 2019: 56%).  

De overige antwoordcategorieën werden in 2015 niet bevraagd, waardoor we ze niet 

kunnen vergelijken.  

 

61.  Tot welke voorzieningen hebben de leerlingen toegang, in functie van 

mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden mogelijk) 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Aangename en verzorgde klassen 395  98 

Aangename en verzorgde eetzaal 292  72 

Verzorgd sanitair 338  84 

Gevarieerde speelplaats, die (ook) aanmoedigt tot 
bewegen 

327  81 

Groene ruimte of schooltuin 262  65 

Stille ruimte / ruimte om zich terug te trekken of 
snoezelruimte 

156  39 

Tot geen enkele voorziening, in functie van mentaal 
welbevinden en veerkracht 

2  1 

Andere voorziening(en): 

- Time-outwerking gericht op preventie en 
herstelgericht werken 

- kinderen kunnen bij directie of in de zorgklas 
terecht als het even niet meer lukt. We trachten 
in groep op de hoogte te zijn van problemen 
zodat als er iemand ziek is, de anderen kan 
overnemen indien nodig. 

- Groene, gevarieerde speelplaats in volle 
voorbereiding 

- de kinderen eten niet in een eetzaal, wel in 
kleine groepjes verdeeld over de hele school 

- budget ontoereikend: nood aan nieuw saniteir 
blok, coole refter, enz . 

- bomenproject - om conflicten uit te babbelen - 
tot rust te komen of agressie kwijt te raken 

6  2 

Ik weet het niet. 2  1 

Totaal aantal respondenten: 404 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In vergelijking met 2015 geven minder basisscholen aan te beschikken over een 

aangename en verzorgde eetzaal (2015: 80%, 2019: 72%) en verzorgd sanitair (2015: 
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91%, 2019: 84%). Meer basisscholen geven dan weer aan te beschikken over een 

groene ruimte (2015: 58%, 2019: 65%) en een stille ruimte of snoezelruimte (2015: 

23%, 2019: 39%).  

 

In 2015 waren er twee antwoordmogelijkheden met betrekking tot de speelplaats 

(speelplaats die aanmoedigt tot bewegen: 83% en een gevarieerde speelplaats: 61%). 

In 2019 werden die samengenomen en gaven iets meer dan 8 op de 10 scholen aan 

hierover te beschikken.  

Score voor de strategie afspraken en regels 

 

De score voor afspraken en regels wordt gevormd door de antwoorden op één enkele 

vraag, namelijk vraag 59. Deze score is dus de rechtstreekse vertaling van vraag 59. 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram. 

 

 
N 404 

Gemiddelde 3,02 

Mediaan 3,33 

Standaardafwijking 2,202 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

Geen enkele van de bevraagde schoolkenmerken (ligging, onderwijsniveau, 

onderwijstype, grootte van de school en percentage indicatorleerlingen) heeft een 

invloed op de mate waarin basisscholen inzetten op de strategie afspraken en regels.  

 

Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

In vergelijking met 2015 zien we een significante achteruitgang op de strategie 

afspraken en regels binnen het beleid rond mentaal welbevinden.  

Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 

 

59.  Heeft uw school afspraken en/of regels met betrekking tot (het bevorderen 

van) mentaal welbevinden en veerkracht bij leerlingen? (bv. geven van positieve 

feedback, afspraken over het omgaan met elkaar …) (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er zijn schriftelijke regels die zijn opgenomen in het 
schoolreglement en/of de leefregels. 

132  33 

Ja, er zijn schriftelijke regels, maar niet opgenomen in het 
schoolreglement en/of de leefregels (bv. pestactieplan, 
draaiboek of plan om om te gaan met suïcide). 

80  20 

Ja, er zijn mondeling of impliciete afspraken. 120  30 

Neen 58  14 

Ik weet het niet. 14  4 

Totaal aantal respondenten: 404 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
8 op de 10 basisscholen geven aan afspraken te hebben over mentaal welbevinden 

en veerkracht, dat is ongeveer hetzelfde als in 2015 (2015: 79%, 2019: 82%).  

 

Minder scholen dan in 2015 beschikken over schriftelijke afspraken die zijn 

opgenomen in het schoolreglement (2015: 43%, 2019: 33%). Wel geven meer 

basisscholen dan in 2015 aan te beschikken over schriftelijke afspraken die niet zijn 

opgenomen in het schoolreglement (2015: 13%, 2019: 20%) en over mondelinge 

afspraken (2015: 23%, 2019: 30%).  
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Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

De componentscore zorg en begeleiding wordt gevormd door de antwoorden op de 

vragen 62 en 63, en twee antwoordcategorieën vraag 60.  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

 

Het onderwijstype heeft een invloed op de mate waarin scholen inzetten op de 

strategie zorg en begeleiding. Scholen met buitengewoon onderwijs scoren significant 

hoger op de strategie zorg en begeleiding dan scholen met gewoon onderwijs:  

 

N 404 

Gemiddelde 7,78 

Mediaan 8,33 

Standaardafwijking 2,448 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Vergelijking met de vorige indicatorenbevraging  

In vergelijking met 2015 zien we een significante vooruitgang op de strategie zorg en 

begeleiding.  

Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 

62.  Zijn er procedures voor het signaleren en begeleiden van leerlingen met 

bijzondere noden m.b.t. mentaal welbevinden en veerkracht (bv. leerlingen met 

psychische problemen of stoornissen, zoals angstproblemen, depressieve 

klachten, gedragsproblemen, hoog sensitiviteit …)? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 293  73 

Neen 94  23 

Ik weet het niet. 17  4 

Totaal aantal respondenten: 404 
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Deze vraag werd in 2015 niet gesteld, waardoor we ze niet kunnen vergelijken.   
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63.  Voorziet uw school begeleiding voor leerlingen die een probleem hebben op 

het vlak van mentaal welbevinden en veerkracht (leerlingen die niet goed in hun 

vel zitten of leerlingen met psychische problemen)? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, via interne begeleiding (begeleiding door bv. 
zorgleerkracht) 

357  88 

Ja, via externe begeleiding (bv. CLB-medewerker, 
laagdrempelige hulpinitiatieven zoals JAC, TeJo, OverKop) 

333  82 

Neen, er wordt geen begeleiding voorzien 6  2 

Ik weet het niet. 8  2 

Totaal aantal respondenten: 404 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Scholen zetten vaker in op zorg en begeleiding rond mentaal welbevinden via interne 

begeleiding dan via externe begeleiding. In vergelijking met 2015 zien we een daling 

in het percentage scholen dat enkel inzet op interne begeleiding (2015: 27%, 2019: 

14%) en een stijging in het percentage scholen dat enkel inzet op externe begeleiding 

(2015: 4%, 2019: 8%). Wanneer we het percentage scholen berekenen dat zowel op 

interne als interne begeleiding inzet, zien we ook een stijging (2015: 67%, 2019: 74%). 

 

 

60.  Wat doet uw school op schoolniveau om het mentaal welbevinden en de 

veerkracht bij leerlingen te bevorderen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Er worden maatregelen op maat voorzien om kinderen 
met bijzondere noden (bv. kinderen met leerstoornissen, 
handicap, fysieke of psychische problemen,…) zo goed 
mogelijk te laten participeren in het klasgebeuren en tot 
zo goed mogelijke prestaties te laten komen (bv. STICORDI 
maatregelen). 

373  92 

Leerkrachten en ander schoolpersoneel worden opgeleid 
om signalen te herkennen die kunnen wijzen op mentaal 
onwelbevinden en hierop gepast te reageren. 

179  44 

Onze school doen niets op schoolniveau om het mentaal 
welbevinden en de veerkracht bij leerlingen te 
bevorderen. 

1  0 

Ik weet het niet. 6  2 

Totaal aantal respondenten: 404 
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De twee bovenstaande antwoordopties uit vraag 60, die te vinden is bij 

omgevingsinterventies, werden ook bij zorg en begeleiding opgenomen in de score. 

Die vraag werd niet opgenomen in de vergelijking met 2015. 
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Conclusie voor het beleid rond mentaal welbevinden 

 

Uit de gemiddelde scores van de basisscholen voor mentaal welbevinden blijkt dat 

de componenten zorg en begeleiding en educatie het hoogst scoren. Basisscholen 

scoren gemiddeld 65,16 op 100 voor de totaalscore van het beleid rond mentaal 

welbevinden (= op de vier preventiestrategieën samen). 

 

Als we kijken naar de invloed van de schoolkenmerken, zien we geen invloed op de 

totaalscore en op de strategieën educatie, omgevingsinterventies en afspraken en 

regels. Enkel het onderwijstype heeft een invloed op de strategie zorg en begeleiding. 

Scholen met buitengewoon onderwijs scoren hoger dan scholen met gewoon 

onderwijs.  

 

In vergelijking met 2015 zien we een significante achteruitgang op het beleid dat 

basisscholen voeren rond mentaal welbevinden. Dit als gevolg van een significante 

achteruitgang op de strategieën educatie en afspraken en regels. Op de strategie zorg 

en begeleiding zien we dan weer een significante vooruitgang.  

 

Het werken rond mentaal welbevinden in de basisschool vertaalt zich net zoals in 

2015 vooral naar het werken rond sociale vaardigheden en pesten en in mindere mate 

naar onderwerpen zoals veerkracht. 

  

Wat betreft educatie rond mentaal welbevinden zien we dat dit nog steeds in de 

meerderheid van de scholen gebeurt, maar het komt minder aan bod dan in 2015. 

Ook stemmen leraren minder af over de educatieve activiteiten. Sociale vaardigheden 

als onderdeel van de educatie rond mentaal welbevinden komen in bijna alle 

basisscholen aan bod: zowel in de verschillende leerjaren als in verschillende vakken. 

Ook klasoverstijgende activiteiten zijn goed ingeburgerd en meer scholen geven aan 

dat ze die meermaals per jaar doen. 

 

Wat betreft de inrichting van de omgeving zien we dat de meerderheid van de scholen 

beschikt over aangename en verzorgde klassen en een gevarieerde speelplaats. In 

vergelijking met 2015 geven minder scholen aan te beschikken over een aangename 

en verzorgde eetzaal en verzorgd sanitair. Meer basisscholen beschikken over een 

groene ruimte en een stille ruimte of snoezelruimte.  

 

In heel wat scholen zijn er afspraken over mentaal welbevinden, maar in vergelijking 

met 2015 zijn die minder verankerd in het schoolreglement.  

 

Quasi alle basisscholen voorzien begeleiding voor leerlingen die een probleem 

hebben met mentaal welbevinden. De overgrote meerderheid en meer scholen dan in 

2015 kiezen daarbij voor een combinatie van interne en externe hulpverlening.  

 

 


