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Resultaten van een peiling op basisschool Het Mozaïek te Heeswijk-Dinther 

 
Oktober 2007 
 

 
 



Schoolgezondheidsprofielen 
 

 
Voor u ligt een verslag van de resultaten van de afname van de Vragenlijsten Schoolgezondheid 

Basisonderwijs (“Wat doe jij voor je gezondheid?”) op uw school. De lijsten zijn op uw school 

ingevuld in oktober 2007. Met de Vragenlijsten Schoolgezondheid Basisonderwijs worden op 

groepsniveau de gezondheidsproblemen en het gezondheidgerelateerd gedrag van leerlingen op 

een basisschool systematisch in kaart gebracht.  

 
Bij het vaststellen van de onderwerpen voor de Vragenlijsten Schoolgezondheid Basisonderwijs zijn 

de volgende criteria gehanteerd: 

1) Uit landelijk onderzoek blijkt dat het onderwerp (probleem) in het algemeen veel voorkomt 

onder kinderen op de basisschool. 

2) Het onderwerp verwijst naar een gezondheidsprobleem en/of een directe oorzaak daarvan 

(bijvoorbeeld roken, ongezonde voeding). 

3) Het voorkomen van het betreffende probleem of de oorzaak daarvan moet meetbaar zijn 

met een vragenlijst. 

4) Het gaat om problemen die in principe voorkómen en/of behandeld kunnen worden op het 

moment dat er reeds sprake is van een probleem. 

5) De preventieactiviteiten die ter voorkoming en/of behandeling van de betreffende 

problemen kunnen worden uitgevoerd dienen betekenisvol te zijn voor kinderen gegeven 

de leeftijdsfase waarin ze op dat moment verkeren (gericht op hun leefwereld). 

6) Het gaat om problemen waaraan binnen schoolverband, dus ook samen met de ouders, 

gewerkt kan worden. 

 

De keuze voor de onderwerpen die uiteindelijk landelijk gemaakt is, is een resultaat van 

consensusvorming tussen een vertegenwoordiging van medewerkers in de Jeugdgezondheidszorg, 

docenten van basisscholen en ouders. 

 

Aan de hand van de resultaten van de Vragenlijsten Schoolgezondheid Basisonderwijs kunt u 

bepalen op welke punten u verbeteringen in de situatie van de kinderen op uw school wenselijk 

vindt. Als school beschikt u over informatie uit andere bronnen en heeft u als team en ouders ook 

een bepaalde indruk van de situatie van uw leerlingen. Wij adviseren u deze informatie eveneens 

te gebruiken en deze met de GGD in uw regio te bespreken om te komen tot een invulling van uw 

schoolgezondheidsbeleid. 

 



Thema’s 

 
De Vragenlijsten Schoolgezondheid Basisonderwijs kent twee versies: een voor groep 1 tot en met 

5, in te vullen door ouders, en een versie voor groep 6 tot en met 8 die door kinderen zelf wordt 

ingevuld. De lijsten zijn voor een groot deel gelijk, echter voor groep 6 tot en met 8 zijn de 

onderwerpen roken en alcohol toegevoegd. De lijsten bestaan uit drie onderdelen. Allereerst wordt 

gevraagd naar enkele algemene gegevens van de kinderen (groep, geslacht, leeftijd, etniciteit). 

Daarnaast bevatten de lijsten twee hoofdthema’s: Leefstijl en Psychosociaal functioneren. 

 

Gebruik van het profiel 
 
Het profiel geeft u een beeld van hoe ouders en kinderen op uw basisschool de leefstijl, 

gezondheidssituatie en het psychosociaal functioneren van de kinderen beoordelen. Het profiel is 

alleen van toepassing op uw school.  

 

Om de leesbaarheid van het profiel te bevorderen worden per thema de meest opvallende 

resultaten besproken. Het betreft hier vergelijkingen met adviezen die gegeven worden met 

betrekking tot leefstijl (bijvoorbeeld elke dag ontbijten) en vergelijkingen met de landelijke 

referentiegroep. De landelijke referentiegegevens geven aan hoe de gegevens van uw school zich 

verhouden tot het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland. Deze cijfers zijn in het najaar 

van 2003 via een landelijk onderzoek onder ruim 4.000 leerlingen bepaald. 

 

Bij de leefstijlgedragingen is het profiel zo opgesteld dat een hoge score een ongunstige uitkomst 

betekent. Zo wordt bijvoorbeeld het percentage kinderen dat minder dan 5 dagen per week ontbijt 

berekend. Dit betekent echter niet dat als slechts 10% van de kinderen een negatieve score heeft 

op uw school, het onderwerp onbelangrijk zou zijn voor verbetering. Ook betekent een gunstige 

score vergeleken met de referentiegroep niet, dat het onderwerp onbelangrijk is voor verbetering. 

Immers, ook landelijk kunnen leerlingen een minder gunstige score hebben waardoor u bij een 

gunstige score voor uw school toch kunt kiezen voor beleid ter verbetering van de situatie. 

 

Op grond van deze gegevens en nadere oordeelsvorming binnen het schoolteam en met ouders 

kan uw school besluiten om aan bepaalde problemen extra aandacht te gaan besteden. In overleg 

met een gezondheidsbevorderende en onderwijsondersteunende instelling, zoals de GGD, kunt u 

een bewuste keuze maken uit concrete activiteiten en programma’s die in Nederland beschikbaar 

zijn om de beoogde verbeteringen in de gezondheidssituatie van uw leerlingen te bereiken.  

 

Wij hopen dat u na het lezen van het schoolprofiel een goede indruk heeft gekregen van de 

leefstijl, de gezondheidssituatie en het psychosociaal functioneren van de kinderen op uw school, 

volgens ouders en kinderen. De GGD is graag bereid u verder te ondersteunen bij het interpreteren 

van de gegevens en bij eventueel te nemen vervolgstappen. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Elly Meulenbroek of Elly de Boer van de GGD Hart voor 

Brabant (tel. 0900-4636443).  
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A. Beschrijving van de groep leerlingen 
 
Respons 
 
Aan het onderzoek op Het Mozaïek hebben 205 ouders en leerlingen deelgenomen. Het 

responspercentage bedraagt 83%. In tabel 1 is weergegeven hoe de verdeling is naar geslacht, 

etniciteit en groep. 

 

Referentiegroep 
 
In deze rapportage wordt steeds een vergelijking gemaakt met de referentiegroep. De 

referentiegroep bestaat uit ruim 4.000 kinderen van 26 scholen uit het gehele land. Door de school 

met de referentiegroep te vergelijken is het mogelijk om de resultaten van de school te vergelijken 

met landelijke resultaten. Het is hierbij echter wel belangrijk om op te merken dat allereerst de 

situatie op de eigen school van belang is. Of een bepaald resultaat als een probleem gezien wordt, 

is niet alleen afhankelijk van de landelijke situatie. Met andere woorden: de referentiegroep geeft 

een beeld bij de resultaten, maar is geen “norm”. 

 

Tabel 1. Beschrijving van de groepen** 

 

 Het Mozaïek referentiegroep 

  aantal % aantal % 

geslacht meisje 100 49% 1973 49% 
  jongen 104 51% 2062 51% 
etniciteit nederlands 202 99% 3779 94% 
  niet-nederlands* 3 1% 229 6% 

bouw onderbouw (groep -2) 27 13% 949 24% 
  middenbouw (groep 3-5) 75 37% 1402 35% 
  bovenbouw (groep 6-8) 99 49% 1684 42% 

 
*  Dit zijn kinderen die zelf geboren zijn in het buitenland of tenminste één van de ouders/verzorgers (waar 

hij/zij de meeste tijd woont) is geboren in het buitenland.  
** NB De percentages tellen niet op tot 100% omdat er is afgerond. 

 

De leerlingsamenstelling op Het Mozaïek is vergelijkbaar met de samenstelling van de 

referentiegroep wat betreft de verhouding jongens-meisjes. Wel zijn er op Het Mozaïek minder 

allochtonen dan in de referentiegroep. De verdeling over onder-, midden- en bovenbouw is op Het 

Mozaïek ook wat anders dan in de referentiegroep. Er zijn relatief wat minder vragenlijsten voor 

kinderen in de onderbouw ingevuld. Daardoor is de leerlingsamenstelling van het Mozaïek qua 

leeftijd niet helemaal vergelijkbaar met de referentiegroep. Hierdoor zal daar, waar de school als 

geheel beschreven wordt, de onderbouw een relatief kleinere invloed hebben op de resultaten. Het 

is goed om dit in gedachten te houden bij het lezen van dit verslag.  
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1. Voeding 
 
Goede voeding is belangrijk voor een goede gezondheid. Ongezonde voeding kan bijdragen aan de 

ontwikkeling van overgewicht en chronische aandoeningen. Kinderen met overgewicht hebben een 

groter risico op overgewicht op volwassen leeftijd en lopen daardoor op latere leeftijd een groter 

risico op sociale en lichamelijke problemen (zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten). 

Daarnaast worden veel voedingsgewoontes in de jeugd gevormd en is het dus van belang dat 

kinderen leren om gezond en met regelmaat te eten.  

 

Ontbijt 

Een goede voeding begint met elke dag ontbijt. Het overslaan van het ontbijt kan de concentratie 

en prestaties van leerlingen ongunstig beïnvloeden. Daarnaast kan het leiden tot een groter 

gebruik van tussendoortjes.  

 

Figuur 1.1 Percentage leerlingen dat niet elke dag ontbijt 

 
 

 

Van de kinderen op Het Mozaïek ontbijt 9% niet elke dag. Dat is gunstiger dan in  de 

referentiegroep, met name in de onder- en middenbouw.  
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Fruit en Groente 

Het Voedingscentrum raadt aan elke dag 1 tot 2 stuks fruit te eten. Per dag mag 1 glas 

vruchtensap als een stuk fruit worden geteld.  

 

Figuur 1.2 Percentage leerlingen dat niet elke dag fruit eet of vruchtensap 

drinkt 

 
 
Het percentage kinderen dat niet dagelijks fruit eet en ook geen vruchtensap drinkt, is in de onder- 

en middenbouw van Het Mozaïek vergelijkbaar met de referentiegroep. Voor de bovenbouw is de 

situatie gunstiger op Het Mozaïek (35% t.o.v. 45% in de referentiegroep). 
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Het Voedingscentrum adviseert elke dag tenminste twee opscheplepels groente te nemen. 

Hoeveelheden zijn voor kinderen (maar ook voor volwassenen) echter moeilijk in te schatten. 

Gevraagd is daarom of kinderen elke dag groente eten.  

 

Figuur 1.3 Het percentage kinderen dat niet elke dag groente eet 

 
 

Zo'n 60% van de kinderen op Het Mozaïek eet niet dagelijks groente. Dit is vergelijkbaar met de 

referentiegroep. Alleen de onderbouw scoort ongunstiger met 85% kinderen die niet elke dag 

groente eten.  
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Figuur 1.4 Aantal dagen per week waarop kinderen groente eten (%). 

 
 

Van alle kinderen op Het Mozaïek eet 18% op 4 of minder dagen per week groente. Dit is gunstiger 

dan in de referentiegroep. 
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Tussendoortjes 

Het Voedingscentrum adviseert maximaal 3 tussendoortjes per dag te nemen. Het probleem bij 

tussendoortjes is dat deze producten vaak grote hoeveelheden vet en suiker bevatten. 

Tussendoortjes vormen daarom een risicofactor voor overgewicht en een onevenwichtig 

voedingspatroon. Bovendien neemt met het vergroten van het aantal snackmomenten ook de kans 

op gaatjes in het gebit toe. Daarnaast geldt dat het drinken van suikerhoudende frisdrank niet 

gecompenseerd wordt door minder te eten. Het regelmatige gebruik van frisdrank verhoogt 

daarom de kans op overgewicht, maar ook de kans op gaatjes in het gebit.  

 

Figuur 1.5 Percentage kinderen dat meer dan 4 dagen per week meer dan drie 

tussendoortjes per dag eet 

 
 

Het percentage kinderen dat meer dan 3 tussendoortjes per dag eet, neemt toe in de middenbouw 

en bovenbouw. Het aantal kinderen dat teveel tussendoortjes eet is in de onder- en middenbouw 

op Het Mozaïek lager dan in de referentiegroep. 
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Figuur 1.6 Percentage kinderen dat meer dan 4 dagen per week meer dan één 

keer per dag cola, sinas of andere frisdrank met suiker neemt 

 
 

Het percentage kinderen dat teveel frisdrank met suiker drinkt neemt toe van 4% in de onderbouw 

tot 17% in de bovenbouw. Dit is wel gunstiger dan in de referentiegroep. Alleen de middenbouw is 

vergelijkbaar.   
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2. Mondhygiëne 

 
Het Ivoren Kruis adviseert twee maal per dag goed te poetsen waarbij voor kinderen onder de 9 

jaar geldt, dat een ouder tenminste één keer per dag moet (na)poetsen. De norm die voor groep 

1-2 gehanteerd wordt, is dat ouders tenminste twee keer per dag (na)poetsen. Voor de 

middenbouw, groep 3, 4, 5, is nagegaan of kinderen per dag twee maal poetsen en dat de ouder 

tenminste een keer (na)poetst. In de berekening wordt daarmee voor de middenbouw een iets 

strengere norm gehanteerd doordat twee keer poetsen waarvan één keer door de ouder en één 

keer door het kind ook goed zou zijn geweest. Voor groep 6-8 wordt de norm gehanteerd dat 

kinderen zelf tenminste twee keer moeten poetsen. Afgebeeld wordt het percentage kinderen dat 

vergeleken met deze norm onvoldoende poetst.  

 

Figuur 2.1 Percentage kinderen dat onvoldoende poetst of gepoetst wordt 

 
 

Het percentage kinderen dat onvoldoende de tanden poetst neemt af met de leeftijd ( van 52% tot 

15%). Het Mozaïek doet het iets beter dan de referentiegroep.  
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Geadviseerd wordt tenminste een keer per jaar de tandarts te bezoeken voor controle. Berekend 

wordt het percentage kinderen dat minder dan één keer per jaar de tandarts bezoekt. 

 

Figuur 2.2 Percentage kinderen dat minder dan een keer per jaar de tandarts 

bezoekt 

 
Bijna alle kinderen (99%) gaan tenminste één keer per jaar naar de tandarts. Het Mozaïek scoort 
hiermee beter dan de referentiegroep.  
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3. Beweging 
 
Gezond bewegen bevordert de grove motoriek en vermindert de kans op verschillende chronische 

aandoeningen en overgewicht. 

 

Voor jeugdigen (jonger dan 18 jaar) wordt dagelijks tenminste 60 minuten matig intensieve 

lichamelijke activiteit aanbevolen; bovendien dienen deze minimaal tweemaal per week gericht te 

zijn op verbeteren en handhaven van lichamelijke fitheid (Kemper, Ooijendijk, Stiggelbout, TSG 

jaargang 3, 2000). 

 

Figuur 3.1 Percentage kinderen dat niet voldoet aan de Nederlandse Norm 

Bewegen 

 

Ongeveer 96% van de kinderen op Het Mozaïek voldoet aan de Nederlandse norm voor bewegen. 

Het Mozaïek scoort hiermee beter dan de referentiegroep. 
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Figuur 3.2 Percentage kinderen dat nooit lopend of fietsend naar school komt 

 
 
Op het Mozaïek gaan minder kinderen nooit lopend of met de fiets naar school, dit geldt vooral 

voor de bovenbouw.  

bouw

bovenbouwmiddenbouwonderbouw

%

40

30

20

10

0

Percentage dat nooit lopend of fietsend naar school gaat

referentiegroep

Het Mozaiek

bron



16 

Kinderen dienen tenminste tweemaal per week intensiever te bewegen, gericht op het verbeteren 

en handhaven van lichamelijke fitheid. Hier is dat met vragen naar gym en sport nagegaan. 

 

Figuur 3.3 Percentage kinderen dat minder dan twee keer per week sport en/of 

gymt  

 
 

In de onderbouw sport/gymt bijna 60% van de kinderen minder dan 2 keer per week. Dit is 

ongunstiger dan de referentiegroep. In de midden- en bovenbouw gymmen/sporten bijna alle 

kinderen tenminste twee keer per week. Dit is vergelijkbaar met de referentiegroep.  
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4. Vrije tijd 

 
Naast beweging is gevraagd naar andere activiteiten in de vrije tijd van kinderen zoals TV kijken, 

achter de computer zitten, buitenspelen.  

 

De mate waarin kinderen TV/DVD/Video kijken en achter de computer zitten gaat ten koste van 

andere activiteiten en vergroot het risico op het ontwikkelen van overgewicht.  

 

Gekeken is naar het aantal kinderen dat na school tenminste 2 uur per dag TV/DVD/Video kijkt en 

het aantal kinderen dat na school tenminste 2 uur per dag achter de computer zit. 

 

Figuur 4.1 Percentage kinderen dat twee uur of meer per dag TV/DVD/video 

kijkt 

 
 

 

Op Het Mozaïek wordt minder TV en video gekeken dan in de referentiegroep.  
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Figuur 4.2 Percentage kinderen dat meer dan 2 uur per dag achter de computer 

zit 

 
In de onderbouw zit volgens de ouders geen enkel kind meer dan 2 uur per dag achter de 

computer. In de middenbouw is dat 1,5% en in de bovenbouw zegt 16% van de kinderen meer dan 

2 uur te computeren. Er worden geen verschillen gevonden tussen Het Mozaïek en de 

referentiegroep. 
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Figuur 4.3 Percentage kinderen dat minder dan een half uur per dag buiten 

speelt  

 
 

Het percentage kinderen dat minder dan een half uur per dag buiten speelt, neemt toe van 4% in 

de onderbouw tot 13% in de bovenbouw. Het Mozaïek scoort hiermee gunstiger dan de 

referentiegroep. 
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5. Psychosociaal functioneren 

 
Psychosociale problemen kunnen de ontwikkeling en schoolprestaties van een kind negatief 

beïnvloeden. Bovendien hebben kinderen met psychosociale problemen een grotere kans op 

psychosociale problematiek op latere leeftijd, uitval op school en andere risicogedragingen. Door 

aandacht te schenken aan preventie van psychosociale problemen op jonge leeftijd kan grotere 

problematiek mogelijk worden voorkomen. 

 

 

Hoe gaan kinderen op Het Mozaïek met elkaar om? 

 
Op Het Mozaïek heeft 19% van de kinderen in de onderbouw problemen in de relatie met andere 

kinderen. Het gaat daarbij om aardig vinden en aardig gevonden worden, vriend(inn)en hebben en 

elkaar helpen. Vijftien procent van de kinderen in de bovenbouw heeft hiermee problemen. Alleen 

de middenbouw scoort iets gunstiger dan de referentiegroep met 7% van de kinderen die 

problemen hebben met sociale relaties.  

 

Zowel op Het Mozaïek als in de referentiegroep wordt door bijna geen enkele ouder aangegeven 

dat kinderen de afgelopen week vaak gepest zijn op school, waaronder wordt verstaan 

uitgescholden worden, niet mee mogen spelen, worden geduwd en uitgelachen. Ook in de 

bovenbouw geven relatief weinig kinderen aan vaak gepest te zijn. Het Mozaïek scoort 

vergelijkbaar met de referentiegroep. 

 

Op Het Mozaïek geeft bijna niemand aan dat kinderen de afgelopen week op school snel boos 

werden, hebben gevochten en/of ruzie gemaakt. 

 

 

Hoe voelen de kinderen zich op Het Mozaïek? 
 

De meeste kinderen in de groep 1 t/m 5 hebben het volgens de ouders de afgelopen week naar 

hun zin gehad op school en vonden de lessen leuk. Echter 41% van de kinderen in de bovenbouw 

geeft aan het minder naar de zin te hebben gehad. Dit is meer dan in de referentiegroep. 

 

Op Het Mozaïek geeft 4-7% van de ouders van kinderen in groep 1 t/m 5 aan dat hun kind geen 

goede relatie heeft met de leerkrachten op school. Dat is vergelijkbaar met de referentiegroep. In 

de bovenbouw op Het Mozaïek geeft 23% van de kinderen aan geen goede relatie te hebben met 

leerkrachten op school. Ook dit is vergelijkbaar met de referentiegroep. 

 

Gemiddeld heeft een derde van de kinderen op Het Mozaïek moeite om de aandacht bij individueel 

en klassikaal werk te houden. Het Mozaïek scoort hiermee vergelijkbaar met de referentiegroep. 
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Staan de kinderen van Het Mozaïek stevig in hun schoenen? 
 

Ongeveer 4% van de ouders in de onderbouw en 10% in de middenbouw geeft aan dat hun kind 

niet vaak trots is op of tevreden is met zichzelf (of met zijn/haar uiterlijk).  

In de bovenbouw geeft ongeveer een kwart van de leerlingen op Het Mozaïek aan niet vaak trots 

op of tevreden met zichzelf te zijn. Zowel voor de onder-, de midden- als de bovenbouw worden er 

geen verschillen gevonden met de referentiegroep. 

 

Op Het Mozaïek geeft 4-14% van de ouders aan dat hun kinderen zich angstig voelen wanneer zij 

iets moeten presteren of bang zijn om dingen verkeerd te doen. Dit is vergelijkbaar met de 

referentiegroep. In de bovenbouw gaat het om 9% van de kinderen, dat is minder dan in de 

referentiegroep. 

 

Op Het Mozaïek geeft 19% van de ouders van de onderbouw en 7% van de ouders van de 

middenbouw aan dat kinderen vaak niet voor zichzelf opkomen, geen hulp durven vragen en/of 

niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Van de kinderen in de bovenbouw geeft  9% dit aan. Er 

worden geen verschillen gevonden met de referentiegroep. 

 

 

Zitten kinderen van Het Mozaïek lekker in hun vel? 

 
Bijna niemand van de ouders van de onder- en middenbouw en 13% van de kinderen van de 

bovenbouw geeft aan dat de kinderen de afgelopen week niet vaak vrolijk waren, lol maakten en 

leuke dingen deden. Het Mozaïek scoort hiermee vergelijkbaar met de referentiegroep, de 

middenbouw is zelfs iets gunstiger. 

 

Bijna niemand van de ouders van groep 1-5 en 6% van de kinderen in groep 6-8 geeft aan dat 

kinderen negatieve gevoelens ervaren, zoals somber zijn, zich zorgen maken of het gevoel hebben 

dat alles mislukt. Het Mozaïek scoort hiermee vergelijkbaar met de referentiegroep. 

 

Bijna niemand van de ouders van groep 1-5 en 13% van de kinderen in groep 6-8 geeft aan dat 

kinderen de afgelopen week vaak klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, moe zijn of  slecht slapen 

hadden. Deze klachten zouden psychosomatische klachten kunnen zijn. Het Mozaïek scoort 

vergelijkbaar met de referentiegroep. 
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6. Zwemvaardigheid 

 
Het aantal verdrinkingsgevallen in Nederland is in de periode van 1950 tot 1983 sterk gedaald, wat 

mede het gevolg is van het toen nog gebruikelijke schoolzwemmen. Schoolzwemmen wordt 

tegenwoordig niet meer in alle gemeenten aangeboden. Daarom is het belangrijk zicht te houden 

op het aantal kinderen dat zwemles heeft of kan zwemmen. 

 

Figuur 6.1 Percentage kinderen dat geen zwemvaardigheden heeft of oefent 

 
 

In de onderbouw heeft 74% (nog) geen zwemdiploma of zwemles, wat vergelijkbaar is met de 

referentiegroep. In de midden- en bovenbouw heeft bijna elk kind een zwemdiploma of zwemles, 

dat is gunstiger dan in de referentiegroep 
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7. Ongeluk(jes) op school 

 
Veiligheid in en op school is van belang. Aan ouders en kinderen is gevraagd of het kind de 

afgelopen maanden op school een ongeluk(je) had waarvoor het naar huis of naar de dokter 

moest. 

 

Tabel 7.1 Aantal kinderen dat een ongelukje op school heeft gehad waarvoor 

het naar huis of naar de dokter moest  

 

ongeluk(je) gehad 

aantal % 

Het Mozaïek   15 8% 

referentiegroep   332 8% 

 

 

Het percentage kinderen dat ongelukjes heeft op school waarvoor het naar de dokter of naar huis 

moest, is op Het Mozaïek gelijk aan dat van de referentiegroep.  
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8. Roken in groep 6, 7, 8 

 
Roken heeft belangrijke gevolgen voor de gezondheid op latere leeftijd en kan leiden tot 

longkanker, hart- en vaatziekten en vroeg overlijden. Als jongeren beginnen met roken is dat een 

belangrijke voorspeller voor roken op latere leeftijd. Omdat nog een relatief klein deel van de 

leerlingen op zo’n jonge leeftijd rookt en men toe wil naar vroege preventie, is naast feitelijk 

rookgedrag, ook gevraagd naar de intentie om te gaan roken, evenals de ervaren sociale druk om 

te gaan roken. 

 

 

Tabel 8.1 Ideeën van kinderen over roken later  
 

Welke uitspraak past het best bij jouw ideeën over roken later? 

 Het Mozaïek referentiegroep 

Ik denk dat ik nooit ga roken 95% 91% 

Ik denk dat ik de komende vijf jaar niet ga roken 2% 7% 

Ik denk dat ik binnen vijf jaar ga roken 2% 1% 

Ik rook wel eens en denk niet dat ik daarmee zal stoppen 0% 0% 

Ik rook wel eens, wil daar binnen half jaar mee stoppen 0% 1% 

 

 

Er zijn geen kinderen op Het Mozaïek die aangeven dat ze al roken. 95% denkt nooit te gaan 

roken. De percentages die gevonden worden bij Het Mozaïek zijn vergelijkbaar met de 

referentiegroep.  

 

 

Tabel 8.2 Percentage kinderen dat wel eens een sigaret aangeboden heeft 

gekregen 
 

 

groep 

Het Mozaïek referentiegroep 

heeft wel eens een sigaret aangeboden gekregen* 6% 10% 

heeft een sigaret aangeboden gekregen van...     

      broer(s)/zus(sen) 2% 2% 

      vrienden/vriendinnen 1% 4% 

      vader/moeder 3% 3% 

      andere jongens/meisjes op school  - 3% 

 
*  Het totaal kan afwijken van de som van de afzonderlijke percentages, omdat kinderen van meer dan één 

persoon een sigaret aangeboden kunnen krijgen en omdat de percentages zijn afgerond. 

 

6% van de kinderen op Het Mozaïekheeft wel eens een sigaret aangeboden gekregen. Dit is 

vergelijkbaar met de referentiegroep. Niemand kreeg een sigaret aangeboden van kinderen op 

school.  
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Ouders vertonen modelgedrag voor kinderen. Als ouders roken zullen kinderen ook eerder geneigd 

zijn om te gaan roken. 

 

Tabel 8.3 Percentage kinderen dat aangeeft dat de ouder rookt 

 

groep 

Het Mozaïek referentiegroep 

rookt vader 31% 39% 

rookt moeder 26% 31% 

 

 

Het percentage vaders en moeders dat rookt op Het Mozaïek is vergelijkbaar met de 

referentiegroep.  
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9. Alcohol in groep 6, 7 en 8 

 
Het drinken van alcohol is voor kinderen die nog in de groei zijn extra schadelijk. Ten eerste omdat 

regelmatig alcoholgebruik de groei van belangrijke organen als hersenen, lever en nieren kan 

vertragen. Hersenbeschadigingen treden vooral op in delen die belangrijk zijn voor het geheugen 

en het leervermogen. Ten tweede geldt dat, hoe jonger kinderen met alcohol in aanraking komen, 

hoe groter de kans is op overmatig gebruik op latere leeftijd. Om deze redenen wordt 

alcoholgebruik door kinderen tot zestien jaar geheel ontraden. 

 

Tabel 9.1 Gebruik van alcohol in groep 6-8  

 
Heb je wel eens een drankje met alcohol gedronken? 

 Het Mozaïek referentiegroep 

Nog nooit 50% 39% 

Een paar keer een slokje 38% 46% 

Af en toe maar niet elke week 12% 15% 

Elke week 0% 1% 

 

 

Ruim één op de acht kinderen drinkt al wel eens alcohol. Het Mozaïek scoort vergelijkbaar met de 

referentiegroep. 

 

Tabel 9.2 Laatste keer dat alcohol is gedronken 
 

Wanneer was de laatste keer dat je een drankje met alcohol gedronken hebt? 

 Het Mozaïek referentiegroep 

Niet van toepassing (nooit alcohol gedronken) 51% 39% 

Gisteren 1% 2% 

Deze week nog 8% 7% 

Afgelopen maand 15% 14% 

Langer dan een maand geleden 26% 38% 

 

 

Tabel 9.3 Percentage kinderen dat wel eens alcohol aangeboden heeft gekregen 

 

 

groep 

Het Mozaïek referentiegroep 

heeft wel eens alcohol aangeboden gekregen* 39% 34% 

heeft alcohol aangeboden gekregen van...     

      broer(s)/zus(sen) 19% 8% 

      vrienden/vriendinnen 11% 6% 

      vader/moeder 29% 27% 

      andere jongens/meisjes op school 10% 2% 

 
*  Het totaal kan afwijken van de som van de afzonderlijke percentages, omdat kinderen van meer dan één 

persoon alcohol aangeboden kunnen krijgen en omdat de percentages zijn afgerond. 
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Meer dan een derde van de kinderen op Het Mozaïek (39%) heeft wel eens alcohol aangeboden 

gekregen. 29% kreeg dit van de ouder(s) aangeboden. Dit is allebei vergelijkbaar met de 

referentiegroep. 

 

 



28 

Samenvatting1 
 
Kort samengevat kunnen we concluderen dat op basisschool Het Mozaïek: 

 Met betrekking tot voeding: 

o Ongeveer 9% van de kinderen niet dagelijks ontbijt, dit is gunstiger dan in de 

referentiegroep. 

o 4 op de 10 kinderen niet dagelijks fruit eten/vruchtensap drinken. 

o Meer dan de helft van de kinderen (60%) niet dagelijks groente eet en 18% zelfs maar op 4 

of minder dagen per week groente eet, dit is wel gunstiger dan de referentiegroep.  

o Het percentage kinderen dat meer dan drie maal per dag een tussendoortje neemt, toeneemt 

in de midden- en bovenbouw. Wel is het percentage in de onder- en middenbouw lager dan 

in de referentiegroep. 

o Ongeveer één op de zeven kinderen teveel frisdrank met suiker drinkt. Dit is wat gunstiger 

dan in de referentiegroep. 

 Met betrekking tot mondhygiëne: 

o Bij 52% van de kinderen in de onder- en middenbouw de tanden onvoldoende worden 

gepoetst. 17% van de kinderen in de bovenbouw poetst onvoldoende. Dit is gunstiger dan in 

de referentiegroep. 

o Bijna alle kinderen tenminste jaarlijks naar de tandarts gaan voor controle en dat is gunstiger 

dan in de referentiegroep.  

 Met betrekking tot bewegen: 

o 96% van de kinderen aan de Nederlandse norm voor bewegen voldoet, meer dan in de 

referentiegroep. 

o In de onder- en middenbouw respectieveljk 35% en 11% van de kinderen nooit lopend of 

fietsend naar school gaat; in de bovenbouw alle kinderen lopend of fietsen naar school gaan 

en dit laatste is meer dan in de referentiegroep. 

o In de onderbouw bijna 60% van de kinderen minder dan twee keer per week sport, dit is 

meer dan in de referentiegroep. In de midden- en bovenbouw bijna alle kinderen tenminste 2 

keer per week sporten. 

 Met betrekking tot vrije tijd: 

o Het percentage kinderen dat meer dan 2 uur per dag TV/DVD/Video kijkt toeneemt van 4% 

in de onderbouw tot 22% in de bovenbouw en dat dit minder is dan in de referentiegroep.  

o 16% van de kinderen in de bovenbouw meer dan 2 uur per dag achter de computer zit.  

o 4 tot 13% van de kinderen minder dan een half uur per dag na schooltijd buiten speelt; Het 

Mozaïek scoort hiermee gunstiger dan de referentiegroep. 

 Met betrekking tot psychosociaal functioneren: 

o De meeste kinderen gaan goed met elkaar om, voelen zich prettig op school, staan stevig in 

hun schoenen en zitten lekker in hun vel. Problemen op deze gebieden komen over het 

algemeen net zo vaak voor als in de referentiegroep. 

o Wat ongunstiger dan in de referentiegroep is, is dat 41% van de bovenbouwers het in de 

afgelopen week minder naar de zin gehad heeft. moeite heeft om de aandacht bij het werk te 

                                                 
1 N.B. Waar in deze samenvatting geen vergelijking gemaakt wordt met de referentiegroep, scoort de Het 
Mozaïek vergelijkbaar met deze referentiegroep. 
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houden en bijna een kwart van de onderbouwers angstig is als ze iets moeten doen of bang 

om dingen verkeerd te doen. Ook heeft een enkele onderbouwer al negatieve gevoelens, 

zoals somber zijn. 

o Gunstiger dan in de referentiegroep is dat minder bovenbouwers zich angstig voelen als ze 

moeten presteren of bang zijn dingen verkeerd te doen. Meer middenbouwers geven aan 

vrolijk te zijn en lol te maken. 

 Met betrekking tot zwemvaardigheden: 

o Bijna elk kind in de middenbouw en in de bovenbouw een zwemdiploma heeft of zwemles 

volgt. Dit is gunstiger dan in de referentiegroep. 

 Met betrekking tot ongelukjes op school: 

o 8% van de kinderen op school een ongelukje heeft gehad waarvoor ze naar huis of naar de 

dokter moesten. 

 Met betrekking tot roken in groep 6, 7, 8: 

o Er zijn geen kinderen die aangeven dat ze al roken. 6% van de kinderen heeft wel eens een 

sigaret aangeboden gekregen. 

o Bijna een derde van de vaders en ruim een kwart van de moeders rookt. 

 Met betrekking tot alcohol in groep 6, 7, 8: 

o Eén op de 8 kinderen wel eens alcohol drinkt. 

o Bijna 4 op de 10 kinderen wel eens alcohol aangeboden heeft gekregen; 29% heeft deze 

alcohol (onder andere) aangeboden gekregen van de ouder(s). 


