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UHP GROEP 15

Inleiding 

 
Dit onderzoek is geschreven in het kader van het Urban Health Project aan de Hogeschool 
Rotterdam. Wij zijn door KennisCentrum ZorgInnovatie in samenwerking met EMI Vitaal op 
Zuid gevraagd het overgewichtsprobleem in Rotterdam te benaderen om vervolgens te ontdekken of 
wij een advies kunnen voordragen dat in de toekomst zal bijdragen aan de preventie van overgewicht en 
obesitas. Het doen van onderzoek naar dit onderwerp is van hoge relevantie voor onze samenleving en 
gezondheidszorg omdat obesitas een steeds meer voorkomend fenomeen is. Daarnaast is het, ondanks 
de grote hoeveelheid onderzoek die naar dit onderwerp verricht wordt, op dit moment nog niet 
duidelijk hoe obesitas effectief voorkomen kan worden. Wij hebben hierbij hebben de focus gelegd op 
bassischoolkinderen in de wijk Feijenoord en de mogelijke invloed die de basisschool kan hebben op de 
preventie van obesitas. De keuze is gevallen op kinderen omdat deze door hun jonge leeftijd nog 
erg beïnvloedbaar zijn, waardoor gehoopt wordt dat de preventies doorwerken tot op volwassen 
leeftijd. Ook blijkt dat kinderen een relatief hoge prevalentie van obesitas hebben, hierbij springt vooral 
de wijk Feijenoord eruit, zoals later toegelicht zal worden in ons onderzoek.  
   
Door het uitvoeren van een literatuurstudie en het bekijken van statistieken hebben wij een beeld 
geschetst van de omvang en inhoud van het probleem en hebben wij een vergelijking kunnen maken 
tussen al bestaande interventies om zo te ontdekken in welke gebieden er nog ruimte is voor 
verandering en verbetering. Om dit succesvol te kunnen doen hebben wij gebruik gemaakt van een 
combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek om zo statistiek en inhoudelijke theorie naast 
elkaar te kunnen leggen. Wij hebben hierbij in eerste instantie gekeken naar de statistieken omtrent 
obesitas in zowel Feijenoord, als heel Nederland waarbij blijkt dat deze aantallen in Feijenoord hoger 
dan gemiddeld zijn. Ook is uit onderzoek gebleken dat obesitas vaak veroorzaakt wordt door chronische 
ziektes of genetische aanleg. Hierna hebben we gekeken naar de onderzochte en bestaande 
interventies tegen obesitas in zowel de wijk Feijenoord als op landelijk niveau. Nadat bleek dat er al erg 
veel onderzoek is gedaan naar dit onderwerp hebben we gekeken naar de aanwezigheid van 
voorzieningen om lichaamsbeweging en gezond eten te bevorderen in de wijk, deze zijn op dit moment 
al ruimschoots aanwezig. Er zij erg veel speeltuinen in de wijk en scholen werken samen met 
verschillende projecten om kinderen te leren over gezonde voeding en beweging. We hebben ook 
onderzocht hoe groot de invloed van dit soort projecten op bassischolen uiteindelijk is op de preventie 
van obesitas, hieruit blijkt dat dit op lange termijn maar weinig invloed uitoefent op het BMI van 
kinderen. We hebben naast onze literatuurstudie geprobeerd om contact te leggen met verschillende 
instanties voor een interview, helaas was dit door corona erg lastig en hebben wij dit niet in ons 
onderzoek kunnen meenemen. Ook zijn we in de wijk gaan obeserveren waar we uit op konden maken 
dat er veel voorzieningen zijn om lichaamsbeweging te stimuleren, zoals speeltuinen en sportvelden. 
Aan de hand van dit onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat het erg moeilijk is om obesitas 
actief te voorkomen doordat de interventies vanuit de onderwijsinstellingen maar weinig invloed 
hebben op het BMI van kinderen. Daarom is ons voornaamste advies voor deze scholen om meer focus 
te leggen op de ouders, door ouders te informeren en te ondersteunen kan men de blootstelling die 
kinderen hebben aan gezonde voeding en beweging verbreden van enkel op school naar de 
thuissituatie.   
   
Graag bedanken wij onze begeleider Rens Martijn voor zijn enthousiaste ondersteuning in het verloop 
van dit traject en voor het meedenken en inspireren op de momenten dat wij  vastliepen. Ook bedanken 
wij hem voor het geven van feedback op ons verslag zodat wij het beste uit onszelf konden halen. 
Daarnaast bedanken wij Henk Rosendal voor zijn feedback en omdat hij ons de mogelijkheid heeft 
geboden dit onderzoek uit te voeren.    
  
Wij wensen u veel plezier met het lezen van ons onderzoek,   
  
Gaya van Eekelen, Fleur van ’t Hof, Amy Kersten, Phoebe Rapprecht, 
Shanna van der Salm, Whitney Sheppard, Sophie van Stijn  



 
 
Het literatuuronderzoek is onderverdeeld in een hoofdvraag en zeven deelvragen. De hoofdvraag luidt 
als volgt:  
 
“Hoe kan de bassischool bijdragen aan de preventie van obesitas in de wijk Feijenoord bij kinderen van 
4 tot 12 jaar?”  
 
Om deze hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden en om informatie te krijgen over het onderwerp 
zijn de volgende deelvragen bedacht:   

• Wat is obesitas?  
• Wat zijn de belangrijkste oorzaken en gevolgen van obesitas?   
• Welke externe factoren hebben invloed op obesitas?   
• Welke maatregelen zijn er in Nederland om obesitas tegen te gaan?   
• Wat wordt er tegen obesitas gedaan onder basisschoolkinderen in de wijk Feijenoord?   
• Welke voorzieningen biedt de wijk Feijenoord qua voedsel en sport voor mensen met  

 obesitas?   
• Hoe groot is de invloed van de basisschool op de preventie van obesitas?   

  
Om antwoord te geven op deze deelvragen en hoofdvraag maken we gebruik van literatuuronderzoek. 
Dit onderzoek moet ons verduidelijking gaan geven over de vraag “Hoe kan de bassischool bijdragen 
aan de preventie van obesitas in de wijk Feijenoord bij kinderen van 4 tot 12 jaar?”.   
   
Wat is obesitas?  
 Obesitas of overgewicht werd voorheen gezien als het gevolg van een ongezonde levensstijl.  
Tegenwoordig wordt het hebben van obesitas of overgewicht gezien als een chronische ziekte. Volgens 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er sprake van obesitas of overgewicht wanneer iemand een 
abnormale hoeveelheid lichaamsvet heeft en dat mogelijk een negatief effect heeft op de gezondheid. 
Doordat obesitas een progressieve en soms zelfs chronische ziekte is ziet men vaak de aanwezigheid 
van comorbiditeit. Denk hierbij aan een hoge bloeddruk, gewrichtspijn, hartfalen, diabetes type 2, 
ademhalingsproblemen, apneu en depressie. Daarbuiten vergroot obesitas ook de kans op kanker 
(Medtronic, z.d.). De Body-Mass Index (BMI) wordt onder andere gebruikt als meetinstrument om te 
diagnosticeren of iemand overgewicht of obesitas heeft. Om de BMI te kunnen berekenen wordt er 
gebruik gemaakt van de volgende formule:  BMI = gewicht (kg)/ lengte (m)^2. Als de BMI tussen de 25,0 
en 29,9 ligt is er sprake van overgewicht en bij een BMI boven de 30,0 spreekt men over obesitas. Binnen 
obesitas zijn nog 3 verschillende categorieën te onderscheiden, namelijk: matige obesitas, ernstige 
obesitas en morbide obesitas (Medtronic, z.d.).   
In 2020 had 50,0% van de Nederlanders boven de 18 jaar last van overgewicht, daarnaast heeft nog 
13,9% van de Nederlanders boven de 18 jaar heeft last van obesitas. Obesitas komt vaker voor bij 
vrouwen dan bij mannen (Zantinge & Hendriks, 2021).   



  
Volgens Zantinge en Hendriks (2021) 
hadden in 2020 14,7% van de kinderen 
tussen de 4 tot en met 17 jaar oud last 
van overgewicht. Hiervan had 12,2% 
matig overgewicht en 2,5% ernstig 
overgewicht, oftewel obesitas. 
Overgewicht komt vaker voor in de 
leeftijdscategorie 12 tot en met 17 jaar 
dan bij de jongere kinderen van 4 tot en 
met 11 jaar. Ook komt overgewicht meer 
voor bij meisjes dan bij jongens (Zantinge 
& Hendriks, 2021). Hierbij springt de wijk 
Feijenoord er tegenover de rest van 
Rotterdam uit zoals vastgesteld door 
GGD Rotterdam-Rijnmond (2020), de 

(GGD Rotterdam-Rijnmond, 2020)  
prevalentie van overgewicht en obesitas neemt sterk toe naarmate de kinderen ouder worden. 
Zo was in 2019 het percentage overgewicht en obesitas bij kinderen van 5-6 jaar 21% in de wijk 
Feijenoord tegenover een gemiddelde van 14% in heel Rotterdam. Op de leeftijd van 9-10 jaar is dit 
toegenomen tot 37% in de wijk Feijenoord, 9% van deze kinderen heeft obesitas. Dit staat tegenover 
een gemiddelde van 29% in heel Rotterdam waarvan 7% obesitas heeft. Daarnaast heeft GGD-
Rotterdam-Rijnmond in 2020 ook vastgesteld dat 53% van de volwassenen in Feijenoord tussen de 18 
en 64 jaar overgewicht of obesitas heeft. Hieruit kunnen we dus vaststellen dat overgewicht en obesitas 
een groot deel van de kinderen in de wijk Feijenoord treft en dat dit probleem met leeftijd 
toeneemt. (GGD Rotterdam-Rijnmond, 2020)  
    
Wat zijn de belangrijkste oorzaken en gevolgen van Obesitas?   
Volgens Zorgwijzer (2021) is er geen duidelijke oorzaak voor obesitas of overgewicht. Maar er zijn wel 
een aantal factoren die de kans op obesitas vergroten; het hebben van ouders met obesitas is een 
belangrijke determinant van overgewicht bij kinderen. Ook is het leef -en eetpatroon een factor die de 
kans op obesitas kan vergroten. Daarnaast zijn het gebruik van bepaalde medicatie, het hebben van een 
(chronische) ziekte of handicap, gebrek aan lichaamsbeweging, stoppen met roken en erfelijke 
aandoeningen mogelijke determinanten die de kans op obesitas of overgewicht sterk vergroten 
(Zorgwijzer, 2021).   
   
Het hebben van obesitas of overgewicht brengt ook gevolgen met zich mee. Het heeft veel invloed op 
de algemene gezondheid, maar ook op de levensduur. De kwaliteit van het leven gaat flink achteruit bij 
het hebben van obesitas. Andere belangrijke gevolgen zijn; Diabetes (type 2), bepaalde vormen van 
kanker, hoge bloeddruk, hersenbloeding, spataderen en aderverkalking, galstenen, artrose, trombose, 
hartinfarct, aandoeningen aan de spieren en gewrichten. Daarnaast zijn er ook nog 
gezondheidsproblemen zoals slaapproblemen, menstruatiestoornissen, psychosociale problemen, 
onvruchtbaarheid, en ademhalingsproblemen (Zorgwijzer, 2021).   
   
Welke externe factoren hebben invloed op obesitas?   
Externe factoren kunnen verschillende factoren zijn die niet in de nabije omgeving van de persoon 
afspeelt. Dit kan het lichaamsgewicht van een individu beïnvloeden. Dit kan zijn: de wijk/ omgeving waar 
de persoon is gevestigd. Hierbij kun je denken aan wat voor eetgelegenheden er beschikbaar zijn in de 
wijk, of er gelegenheden zijn om te bewegen denk hierbij aan: speeltoestellen, sportvelden, activiteiten 
die er worden georganiseerd door de wijk etc. Ook kunnen de lokale supermarkten hier een rol in 
spelen. Denk aan watvoor soort supermarkten zijn er? (Turkse supermarkten, Marokkaanse 
supermarkten, Poolse supermarkten, toko’s etc.)  en wat voor producten bieden zulk soort winkels aan? 



Wanneer dit alleen buitenlandse producten zijn, wat maakt dat het ook weer producten zijn uit een 
andere cultuur. En hoeveel maakt men gebruik van dit soort producten? Hiernaast kan ook de afkomst 
van de persoon invloed hebben op zijn of haar externe eetgewoontes. Denk aan de verschillende 
culturen en gerechten hiervan en de eetgewoontes die hier ook bij komen 
kijken.  (Gelukkig Gezond!, 2017).  
  
Welke maatregelen zijn er in Nederland om obesitas tegen te gaan?   
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft kaders opgesteld om overgewicht tegen 
te gaan. Een aantal voorbeelden hiervan zijn het Nationaal Preventieakkoord en Jongeren Op Gezond 
Gewicht (JOGG). In het Nationaal Preventieakkoord (2018) staan de maatregelen tegen overgewicht en 
obesitas die het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met andere partijen wil 
bereiken. Deze maatregelen zijn gericht op gezonde voeding, meer sporten en bewegen, een gezondere 
omgeving en betere zorg. Een voorbeeld hiervan is de afspraak om het aantal calorieën in frisdranken 
in 2025 verlaagd te hebben met 30%. Daarnaast wordt er gesproken over een mogelijke suikertaks, 
waarbij er extra belasting word gerekend op ongezonde producten. In omliggende landen lijkt deze 
maatregel ervoor te zorgen dat de bevolking gezondere alternatieven gaat kopen (Vellinga et al., 
2020). Het doel van deze maatregelen is om in 2040 het overgewicht- en obesitasniveau terug te 
hebben gebracht naar het niveau van 1995 (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2020). 
JOGG is één van de partijen die ook het Nationaal Preventieakkoord heeft getekend. JOGG wil dat alle 
kinderen in Nederland opgroeien een gezond omgeving met aandacht voor gezonde voeding, genoeg 
beweging, ontspanning en slaap (JOGG, z.d.). De JOGG zorgt ervoor dat met hun aanpak het kind 
omringt wordt door een netwerk van beleidsbepalers, professionals en volwassenen die dicht bij het 
kind staan (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, z.d.). 169 225  
  
Naast de landelijke maatregelen, hebben gemeentes ook een individuele aanpak om overgewicht en 
obesitas in hun gemeente terug te dringen. Zo heeft Amsterdam een nieuw meerjarenprogramma met 
als doel dat in 2033 alle kinderen in Amsterdam een gezond gewicht hebben (Gemeente 
Amsterdam, z.d.). Om dit doel te bereiken, heeft gemeente Amsterdam een brede aanpak die 
voornamelijk gericht is op preventieve maatregelen in de buurten waar kinderen het meeste risico lopen 
om overgewicht of obesitas te krijgen (Gemeente Amsterdam, 2017).   
   
Wat wordt er tegen obesitas ondernomen voor basisschoolkinderen in de wijk Feijenoord?   
In de wijk Feijenoord speelt veel overgewicht en obesitas onder kinderen. In de wijk lopen een aantal 
projecten die ervoor moeten zorgen dat kinderen gezonder worden en later minder kans lopen op 
onder andere diabetes type 2, verschillende hart- en vaatziekten en psychosociale problemen zoals 
depressie (Vos R.C., Kiefte-de Jong J.C., van der Velde L.A, 2021).  In de wijk zijn veel speeltuinen 
geplaatst en is er op basisscholen een Lekker Fit! Programma. Het Lekker Fit! programma wordt ingezet 
op verschillende basisscholen in de wijk als een manier om extra aandacht te kunnen besteden aan een 
gezonde leefstijl, zo krijgen kinderen op deze scholen bijvoorbeeld elke week een 3e beweegmoment 
aangeboden (Rotterdamse serviceorganisatie et al., 2014). Tijdens het veldonderzoek in de wijk hebben 
we opgemerkt dat er veel speeltuinen zijn geplaatst voor kinderen. In deze speeltuinen zijn 
atletiekbanen geplaatst, schommels, glijbanen en veel voorwerpen om op te klimmen. Spelen en 
bewegen ondersteund kinderen bij het ontwikkelen van verschillende lichaamsfuncties zoals motoriek, 
ritme en kracht, dit is dus van groot belang voor zowel de fysieke als mentale vorming. Daarnaast wordt 
er bij het buitenspelen energie verbruikt en worden problemen zoals depressieve klachten 
verminderd (Snoek, H. M., Oosterkamp, E. B., & Vaandrager, L., 2020).    
   
Welke voorzieningen biedt de wijk qua voedsel en sport voor mensen met obesitas?     
De wijk Feijenoord kent verschillende sportvoorzieningen. Zo is er onder andere een wijkvereniging 
Feijenoord die de bewoners verschillende sportactiviteiten biedt. Deze vereniging werkt samen met 
andere organisaties binnen de wijk om sportevenementen tot stand te brengen. Deze activiteiten 
worden in en rondom de huizen van de wijk georganiseerd, een aantal voorbeelden zijn: FreetoMove, 



Hockeyclub Feijenoord, Lorenzo Elstak, House of E-sports, Abdel Kwan en Suave Global. Maar ook SKVR, 
Museum Boijmans en het Hofplein Theater. Ook wordt er samengewerkt met een aantal scholen, hierbij 
wordt er ingeving gegeven in het dagprogramma van de kinderen. Het doel van deze activiteiten is om 
de bewoners van de wijk Feijenoord de mogelijkheid te bieden om zowel hun mentale als fysieke 
talenten te ontwikkelen (Wijkvereniging Feijenoord, z.d.). De activiteiten zijn niet specifiek ontwikkeld 
voor mensen met obesitas maar deze dragen zeker bij aan een hoger bewegingspercentage in de wijk 
Feijenoord en vormen zo een preventieve maatregel tegen obesitas. Een ander voorbeeld is 
De Feijenoordse Middenstip, hier kunnen kinderen terecht voor activiteiten op het gebied van 
gezondheid (De Feijenoordse Middenstip, z.d.). Het betreft een ontmoetingsplek voor kinderen tussen 
de 4 en 12 jaar, hier kunnen kinderen vrij spelen wat een bijdrage levert aan hun fysieke en mentale 
ontwikkeling (Speeltuin de Middenstip in Feijenoord, z.d.)      
   
Hoe groot is de invloed van de basisschool op de preventie van obesitas?    
De grote vraag is natuurlijk: hebben basisscholen wel invloed op de eventuele ontwikkeling van obesitas 
bij kinderen? Hierover zijn de resultaten wisselend. Een aantal Spaanse onderzoekers hebben 
onderzocht of het invoeren van fysieke activiteit en dieet gerelateerde interventies op basisscholen 
invloed uitoefent op het BMI van kinderen. Uit dit onderzoek is gebleken dat deze interventies op korte 
termijn helemaal geen invloed hebben op het BMI en op lange termijn blijken zij een zeer kleine invloed 
te hebben. Ondanks dat ze weinig tot geen invloed hebben op het BMI zijn bewegen en gezond eten 
natuurlijk altijd goed. Deze interventies oefenen dus zeker wel invloed uit op andere domeinen van de 
gezondheid, ze moeten dus absoluut niet ontmoedigd worden (Cerrato-Carretero et al., 2021). Een 
Nederlands onderzoek heeft wat specifiekere resultaten over de invloed van bepaalde interventies op 
het BMI. Uit onderzoek van het RIVM blijkt namelijk dat ondanks dat de invloed heel klein is, deze er 
wel degelijk is. Zij hebben onderzoek verricht op een aantal basisscholen in Limburg waarbij onderscheid 
gemaakt werd tussen voeding- en beweegscholen, beweegscholen en controlescholen. Hierbij heeft 4 
jaar lang een jaarlijkse meting plaatsgevonden van de lengte, gewicht en de buikomtrek van kinderen. 
Na deze periode is gebleken dat de BMI van kinderen bij de voeding- en beweegscholen 0,44 punt lager 
was dan die van de controlescholen. Bij de beweegscholen was het 0,40 punt lager dan bij de 
controlescholen (Van Giessen et al., 2020). Dit systeem doorvoeren in onder andere de wijk Feijenoord 
zou dus kunnen maar het zal wel minimale resultaten opleveren, de vraag is dus: is dit het wel waard? 
De invloed van basisscholen op de preventie van obesitas is dus zeer klein, maar hij is er wel.  
  
 
 
 
  



In de wijk Feijenoord zijn verschillende observaties gedaan om een beter beeld te krijgen van de wijk. Er 
is bijvoorbeeld opgelet of de wijk preventiemaatregelen heeft genomen tegen obesitas, 
denk hierbij aan dingen als speeltuinen, pleinen van basisscholen, voedselvoorzieningen in de wijk zoals 
eettentjes en supermarkten en parken. In de wijk Feijenoord bleken er veel speeltuinen aanwezig te zijn 
en deze waren goed onderhouden. Ook leken deze speeltuinen niet op elkaar en was elke speeltuin 
uniek. Dit ging tegen de gestelde verwachtingen in, omdat obesitas onder kinderen in de wijk Fijenoord 
op een hoog percentage ligt. In deze speeltuinen is veel ruimte gemaakt voor beweging en zijn 
veel verschillende soorten klim- en glijtoestellen aanwezig. Ook viel op dat er veel atletiekbanen waren 
om op hard te lopen.  
  
In het literatuuronderzoek wordt aandacht geven aan de volgende vraag: Hoe groot is de invloed van 
de basisschool op de preventie van obesitas? We zijn daardoor opzoek gegaan naar basisscholen in de 
wijk om te kijken of deze scholen ook zichtbare maatregelen treffen. Hiervoor zijn dus ook een 
aantal basisscholen opgezocht om dit globaal te observeren. Bij alle geobserveerde basisscholen was 
een schoolplein aanwezig, deze hadden over het algemeen allemaal veel beweegruimte voor de 
kinderen om te spelen en een of meerdere speeltoestellen. Ook was er bij elke school wel een klas 
buiten aan het spelen, deze kinderen waren van alles aan het doen. Ze waren aan het rennen, 
voetballen, etc. Buiten de speeltoestellen wordt er ook veel gebruik gemaakt van speelgoed 
voorwerpen zoals: stelten, ballen en nog meer attributen. Ook deze observatie was boven onze 
verwachting. Onze verwachting was dat de speelruimtes voor de kinderen klein zouden zijn en dat er 
dan ook weinig was om te doen.   
  
In de wijk Feijenoord zijn veel culturen die hun gewoontes mee brengen naar de wijk. Zo ook hun 
voedsel. Er zijn in de wijk veel plekken waar men eten kan halen. Supermarkten maar ook een bakker, 
slager en vooral veel eettentjes die ongezonde voeding aanbieden zoals frietzaken en donor- en 
kebabzaken. Deze waren niet vlak bij een speeltuin of school maar het beeld van ongezond eten 
wordt op deze manier wel genormaliseerd.  
 
Naast deze observaties viel het oog op afval op straat. Dit benoem ik omdat dat afval voornamelijk 
ongezonde producten waren. Dit waren voornamelijk: koekjes verpakkingen, chips verpakkingen, 
energy verpakkingen, tabak verpakkingen, etc.. Dit geeft een indirect beeld over het gebruik van de wijk.  
 
Uit de wijk observatie is vooral opgevallen dat er veel beweegmogelijkheden zijn voor kinderen in de 
wijk en op school. Er zijn echter wel veel ongezonde eetgelegenheden, waardoor het beeld van 
ongezond eten normaal wordt gemaakt. Ook lag er in de wijk veel afval op straat van ongezonde 
producten.  
 
 
 
  



Er zijn meerdere aspecten die belangrijk zijn in het onderzoek. Het voornaamste punt is 
dat er afspraken worden gemaakt over wat er gedaan moet worden om het onderzoek tot slagen te 
brengen. Zo is er wekelijks een overzicht opgesteld zodat alle teamleden van het onderzoek hier kunnen 
bekijken wat er is gedaan en wat er allemaal nog gedaan moet worden. Ook moet elk teamlid ervoor 
zorgen dat alles op tijd af is. Voor het onderzoek is contact met instanties een belangrijke factor, omdat 
deze instanties meer informatie kunnen verstrekken over het probleem obesitas. Voor informatie is 
er contact gezocht met verschillende instanties die mogelijk verder informatie konden geven of helpen 
bij het onderzoek, het contact met instanties is alleen helaas niet gelukt, doordat instanties door 
corona vaak andere prioriteiten hadden of doordat er geen tijd was op dit moment om antwoord te 
geven op de gestelde vragen voor ons onderzoek. Een aspect dat ook belangrijk is voor het onderzoek 
is dat er duidelijk contact is tussen de onderzoeksgroep en de opdrachtgever die de onderzoeksgroep 
heeft aangewezen dit onderzoek te verrichten. Door contact op te nemen met de 
opdrachtgever komen er bepaalde aspecten op tafel die belangrijk zijn voor het onderzoek. Deze 
aspecten kunnen we meenemen in ons onderzoek en uiteindelijk tot een beter eindresultaat 
komen. Ook als er geen duidelijkheid was over het onderzoek of het onderzoek liep vast werd dit 
voorgelegd aan de opdrachtgever om weer verder met het onderzoek te kunnen. Om deze 
redenen hebben wij ervoor gezorgd dat we een optimale communicatie hebben en konden we ervoor 
zorgen dat we zo veel mogelijk beoordeelpunten werden meegepakt om tot het best 
mogelijke eindresultaat te komen. Natuurlijk is het ook belangrijk dat er onderlinge communicatie is in 
de onderzoeksgroep. Wij zijn namelijk de belangrijkste factor in ons onderzoek. Als er geen juiste 
communicatie binnen het team plaats vindt kan er ook geen juist onderzoek plaats vinden. Door juiste 
communicatie wordt er optimaal gewerkt.    
  
Tijdens de start van het project is per groepslid bekeken wat iedereen zijn kwaliteiten zijn. Deze 
kwaliteiten zijn in een rijtje geplaatst om alle kwaliteiten van de groep in een overzicht te zien. Na dat 
dit is gebeurd is er een globaal plan gemaakt hoe het project vorm gaat krijgen. In dit globale plan waren 
de deadlines beschreven waar wij ons aan moesten houden. Daarnaast is hierin ook beschreven wat elk 
groepslid kon toevoegen aan deze deadlines. Elk groepslid heeft hierbij een taak gekregen om zijn eigen 
kwaliteiten het best tot stand te laten komen. Naast een globaal plan op touwen te zetten is de 
cursushandleiding bekeken en doorgelezen. Er zijn tijdens het bekijken van de cursus handleiding 
verschillende vragen uit voortgekomen. Deze zijn met elkaar besproken of hebben we voorgelegd bij de 
docent. Door de cursushandleiding te bekijken is de opdracht en waar er onderzoek naar gedaan moet 
worden erg duidelijk geworden. Na de cursushandleiding te bekijken is er een WhatsApp groep 
aangemaakt om optimale communicatie te behouden. In deze groep zijn dingen overlegd zodat er niet 
altijd gebeld moest worden. Ook zijn hier afspraken gemaakt hoe laat en waar er een bijeenkomst zou 
zijn. Daarnaast zijn er verschillende afspraken gemaakt over de bijeenkomsten die zouden volgen. De 
afspraken waren dat er zo veel mogelijk op locatie werd gedaan en dat er ook iedere week een 
bijeenkomst was via teams.   
  
Eerder werd er al gesproken over de instanties die wij hebben benaderd. Deze instanties zijn 
benaderd om informatie te verstrekken over de interventies die al zijn toegepast binnen de wijk 
Feijenoord of binnen de gemeente voor basisschoolkinderen. Daarnaast wilden wij informatie of deze 
interventies een positieve of negatieve uitkomst zouden hebben. Er is besloten om verschillende 
instanties hiervoor te contacteren. Deze instanties hebben wij gekozen omdat deze instanties veel 
informatie konden verstrekken over obesitas, de wijk Feijenoord en basisschoolkinderen.   
  
Er is contact opgenomen met:  

• Maasstad ziekenhuis  
• Ggd (Rotterdam- Rijnmond)  
• Gemeente Rotterdam Feijenoord  
• Cjg (centrum voor jeugd en gezin Rijnmond)  

  



Door de tijd waar we op dit moment in leven met Covid en daardoor de druk op deze instanties is het 
niet gelukt om contact te krijgen met deze instanties. Het Centrum voor jeugd en gezin Rijnmond wilde 
deze vragen wel beantwoorden maar hadden hier pas in het voorjaar tijd voor. Dit is voor dit onderzoek 
helaas te laat waardoor we ook van hun geen antwoorden hebben op de vragen die wij graag hadden 
willen stellen over de kinderen in de wijk. De conclusie is dan ook dat de samenwerking met 
verschillende instanties helaas niet van toepassing is op dit onderzoek. Naast deze instanties is ook 
contact gezocht met verschillende basisscholen in de wijk Feijenoord. Dit contact is gelegd om meer 
informatie te kunnen verstrekken over het beleid op de school omtrent gezonde voeding, beweging en 
obesitas. Dit contact was ook erg moeizaam door toen de maatregelen van corona. De scholen waren 
dicht of hadden het erg druk om het onderwijs op de rit te krijgen voor de leerlingen op school. Hierdoor 
was er helaas geen tijd voor ons onderzoek.   
  
Na de afronding van het plan van aanpak is er een start gemaakt met het uiteindelijke verslag. Zoals in 
het plan van aanpak al beschreven staat is er gestart met het literatuuronderzoek. Op deze manier is er 
eerst in het onderwerp verdiept, is er te weten gekomen wat het onderwerp inhoudt en wat er 
al bekend is. Door met deze stap te beginnen hebben we onze volgende stap, stap twee beter kunnen 
uitvoeren. Deze tweede stap is contact opnemen met verschillende instanties en scholen. De reacties 
van deze instanties lieten lang op zich wachten en waren eigenlijk niet de reacties waarop gehoopt was, 
heel veel instanties hadden geen tijd om vragen te beantwoorden of informatie te geven. Van 
sommigen instanties werd helemaal niet inhoudelijk gereageerd. Dit onderdeel is helaas dus, ondanks 
alle moeite die is gestoken in het contact zoeken met instanties, niet volledig kunnen afronden. 
Omdat er weinig informatie is verstreken bij deze stap is er zelf nog meer op onderzoek gegaan naar 
specifieke gegevens die gebruikt zouden kunnen worden, daarbij zijn er een aantal bruikbare gegevens 
gevonden. Deze zijn verwerkt in het onderzoek. Als laatste stap staat beschreven in het plan van aanpak 
dat er onderzoek wordt gedaan in de wijk Feijenoord zelf, dit is ons gelukkig wel gelukt. Er zijn 
hierbij foto’s gemaakt en een is er rondje gelopen voor wat er allemaal vindbaar was in wijk. Er is hierbij 
gelet op wat er opvalt in de wijk. Tijdens het wijk onderzoek zijn er ook basisscholen bekeken. Hierbij is 
gekeken naar hoe bijvoorbeeld de schoolpleinen eruitzagen en of er kinderen buiten aan het bewegen 
waren. Al met al hebben we het plan van aanpak dus zo goed als mogelijk gehanteerd maar hebben we 
hier dus niet alle gewenste resultaten kunnen behalen. Wel is door de gemaakt afspraken die staan in 
het plan van aanpak een goed beeld geweest van de samenwerking die verricht is tijdens ons 
onderzoek.  
  
Tijdens het hele project is er gewerkt volgens de P6-methode van Roel Grit (2020). De P6-methode is 
een laagdrempelige manier om succesvol een project aan te pakken. Aangezien de teamleden elkaar 
nog niet kenden aan het begin van het project en zij allemaal geen voorkennis hadden in het onderwerp, 
heeft de P6-methode ervoor gezorgd dat er een goede leidraad was om dit project te maken. De P6-
methode bestaat uit 6 stappen die allemaal hun eigen doel hebben. Tijdens de eerste stap is er gericht 
op het opstarten van het project, waarbij de teamleden zich hebben ingelezen over het onderwerp. 
Vervolgens is er tijdens de tweede stap besproken welke mogelijke manieren er zijn om het onderwerp 
te benaderen. Tijdens de derde stap is er een concreet plan van aanpak gemaakt, waarna deze is 
gepresenteerd aan de opdrachtgever Henk Rosendal. Tijdens stap vier is het plan van aanpak in 
uitvoering gebracht. Dit houdt in dat er literatuuronderzoek is gedaan naar de bedachte deelvragen, er 
wijkonderzoek is gedaan en er is geprobeerd om interviews te regelen met experts in het onderwerp. 
Daarnaast is er een conceptverslag gemaakt en deze beoordeeld door één van de peergroepen. Doordat 
dit is gedaan in stap vier, konden wij in stap vijf een definitief verslag maken dankzij de verkregen 
feedback van de peergroep. Nadat het verslag was verbeterd, is het definitief gemaakt en hebben wij 
van onze aanbeveling naar de opdrachtgever een poster gemaakt. Als laatste is er in stap zes een 
presentatie gegeven voor de opdrachtgever, waarin wij onze aanbeveling aan de hand van de poster 
hebben gepresenteerd.   
 



In de loop van het onderzoek heeft de hoofdvraag steeds meer vorm gekregen waardoor deze soms is 
veranderd. Door verstreken informatie is de hoofdvraag steeds specifieker geworden en uiteindelijk 
geworden hoe hij nu is vormgegeven: “Hoe kan de bassischool bijdragen aan de preventie van obesitas 
in de wijk Feijenoord bij kinderen van 4 tot 12 jaar?”.  We hebben de hoofdvraag 
zo gespecificeerd omdat basisscholen veel bezig zijn met dit probleem. Het probleem obesitas 
is schrikbarend groot in de wijk Feijenoord en het probleem obesitas bij kinderen zorgt voor op latere 
leeftijd voor veel meer gezondheidsklachten.   
  



 
Uit onderzoek is gebleken dat een ongezonde leefstijl niet meer de grootste factor is bij obesitas of 
overgewicht maar dat het een chronische ziekte is. We spreken van obesitas of overgewicht als iemand 
een abnormale hoeveelheid lichaamsvet heeft. Er is geen duidelijke oorzaak voor obesitas of 
overgewicht maar er zijn een aantal factoren die de kans vergroten. Dit is bijvoorbeeld het hebben van 
ouders met obesitas, het leef-en eetpatroon, medicatie, (chronische) ziekte of handicap, gebrek aan 
lichaamsbeweging maar ook het stoppen met roken kan de kans op obesitas of overgewicht vergroten. 
Het hebben van obesitas of overgewicht heeft veel invloed op de algemene gezondheid en zorgt ervoor 
de kwaliteit van leven erg achteruitgaat. In de wijk Feijenoord heeft één derde deel van de kinderen 
overgewicht of obesitas, dit probleem neemt verder toe naarmate men ouder wordt. Externe factoren 
kunnen ook een invloed hebben op de manier hoe iemand leeft, welke eetgelegenheden zijn er 
bijvoorbeeld beschikbaar en zijn er genoeg gelegenheden om te kunnen bewegen. Ook kan cultuur 
invloed hebben, aangezien elke cultuur andere eetgewoontes heeft. Als we kijken naar welke 
maatregelen er zijn in Nederland zie je dat het Rijksinstituut voor volksgezondheid een aantal kaders 
heeft opgesteld om overgewicht tegen te gaan. De maatregelen die zijn gesteld zijn gericht op de 
gezonde voeding, meer sporten en bewegen en het hebben van een gezondere omgeving en betere 
zorg. JOGG is één van die partijen die hier aandacht aan besteed. Veder hebben gemeentes ook allemaal 
hun eigen aanpak om overgewicht en obesitas te verminderen. Verder blijkt dat er in de wijk Feijenoord 
veel overgewicht speelt onder kinderen. Ze hebben in de wijk een aantal projecten lopen 
die ervoor moeten zorgen dat kinderen minder kans hebben op diabetes type 2, hart- en vaatziekten 
en psychosociale problemen. Als we kijken in de wijk zelf zien we dat er veel uitgebreide speeltuinen 
zijn geplaatst en er loopt er een programma ‘’Lekker Fit’’ op basisscholen in de wijk Feijenoord die extra 
aandacht besteed aan een gezonde en actieve leefstijl. Uit verder onderzoek van een aantal Spaanse 
onderzoekers blijkt dat interventies geen invloed hebben op het BMI van kinderen en op langer termijn 
hebben ze ook maar een kleine invloed. Het is niet veel maar het is een kleine stap vooruit. Daarnaast 
biedt de wijk Feijenoord ook nog verschillende sportvoorzieningen en is er een dagprogramma voor 
kinderen met als doel ervoor zorgen dat de bewoners hun mentale en fysieke gesteldheid kunnen 
ontwikkelen. Dus als we kijken naar de oplossing van obesitas zien we dat het erg lastig is om het in 
grote stappen terug te dringen. Wel kunnen de gemeentes en organisaties maar ook de basisscholen 
preventieve maatregelen stellen om zo maar ook een klein beetje bij te dragen aan het voorkomen en 
verminderen van obesitas of overgewicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Aan de hand van de conclusie is er een advies opgesteld over andere mogelijke manieren waarop de 
bassischool invloed kan uitoefenen op het obesitasprobleem. Doordat uit het onderzoek is gebleken dat 
obesitas sterk wordt beïnvloed door de omgevingsfactoren en achtergrond van het individu willen wij 
een tweedelig advies voordragen. Ten eerste dat er meer onderzoek verricht zal moeten worden naar 
de directe invloed die de opvoeding heeft op het voorkomen van obesitas om te bekijken in hoeverre 
ouders invloed uitoefenen op het ontstaan of de preventie van obesitas bij hun kinderen. Ten tweede 
dat de basisscholen en programma’s die zich bezighouden met deze kwestie meer focus kunnen leggen 
op het bieden van educatie van de ouders op het gebied van de relevante onderwerpen, zoals gezonde 
voeding. Dit zou uitgevoerd kunnen worden door de ouders workshops en informatieavonden aan te 
bieden. Op deze manier kan de invloed van de gezonde school uitgebreid worden naar de persoonlijke 
levenssfeer en kan mogelijk bereikt worden dat ouders sneller kiezen voor gezond over gemak. 
 
 
 
 
  



 
Het onderzoek dat wij hebben gedaan is beïnvloed door een aantal factoren. De belangrijkste 
overkoepelende factor is COVID-19. Het onderzoek dat wij wilden doen werd erg bemoeilijkt door de 
maatregelen die de afgelopen maanden van toepassing waren. Wij konden bijvoorbeeld geen afspraken 
maken met experts in het onderwerp en ook basisscholen waren liever niet betrokken met ons 
onderzoek. Daarnaast beïnvloedde de coronamaatregelen ook onze eigen bijeenkomsten. We moesten 
regelmatig afspreken via teams, wat ervoor zorgde dat we minder goed op elkaar konden inspelen en 
er soms miscommunicaties ontstonden. Regelmatig moest er ook iemand online aansluiten bij een 
bijeenkomst, doordat diegene dan in quarantaine zat. Ook de posterpresentatie gebeurde online, 
waardoor wij een hele andere ervaring hebben gehad dan het normaal zou zijn geweest. 
 
Wij hebben hier aandacht aan besteed door constant flexibel te blijven. We hebben in plaats van 
interviews, gekozen voor een veldonderzoek waarbij wij niet afhankelijk waren van anderen. Ook de 
posterpresentatie hebben wij op een andere manier moeten benaderen. In plaats van een echte grote 
poster, hebben wij een online poster gemaakt. Ruimte op de poster werd daardoor gelimiteerd, 
waardoor wij een paar keer moesten nadenken hoe wij de poster gingen indelen. 
 
Alhoewel wij erg teleurgesteld waren dat wij het niet voor elkaar kregen om interviews te regelen, zijn 
wij toch tevreden met ons eindresultaat. We hebben een goed beeld kunnen geven over wat obesitas 
is en hoe er op dit moment maatregelen worden getroffen om het tegen te gaan. Daarnaast zijn ook 
opzoek gegaan naar een extra interventie die mogelijk nog een verschil zou kunnen maken. Dit was een 
lastige opdracht, aangezien er al veel maatregelen zijn om obesitas tegen te gaan, maar de resultaten 
daarvan vaak nihil zijn. Wij vinden dat we uiteindelijk een goed en realistisch advies hebben kunnen 
uitbrengen naar de opdrachtgever. Wij raden aan om nog verder onderzoek te doen naar dit 
onderwerp, aangezien wij in dit onderzoek niet ieder aspect hebben kunnen onderzoeken maar er zeker 
potentie is voor het onderwerp obesitas oplossen onder kinderen. 
 
Een andere factor die ons onderzoek beïnvloedde waren onze eigen vooroordelen, oftewel bias. 
Onze bias was vooral dat wij in gedachten hadden dat kinderen nog goed te beïnvloeden zijn. 
Alhoewel dat misschien wel waar is, zijn we er uiteindelijk op het advies gekomen om juist via de 
basisschool de ouders te beïnvloeden in de opvoeding van het kind. Kinderen worden te erg beïnvloed 
door de leefstijl van de ouders om ze zelfverantwoordelijk te stellen voor hun overgewicht.    
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Persoonlijke Leerdoelen  
 
  



Gaya  
  
Situatie – Mijn leerdoel voor dit project was dat ik niet de leiding wilde nemen over het project, ik 
merkte in voorgaande projecten dat ik vaak de rest op sleeptouw nam. Dit zorgde er soms voor dat ik 
de kwaliteit van het werk van anderen niet vertrouwde en dat ik het halve verslag in mijn eentje aan 
het doen was.   
Taak – Mijn taak voor dit verslag was dus om niet te proberen de leiding te nemen maar dit aan 
iemand anders over te laten en om vertrouwen te hebben in de rest van de groep dat het ook goed 
zou komen zonder dat ik overal bovenop zou zitten.  
Acties – Om dit te bereiken heb ik geprobeerd niet teveel op de voorgrond te treden en de rest van de 
groep de kans te geven hun meningen te uiten voordat ik dit deed. Als ik taken op mij nam deed ik dit 
altijd in overleg met de groep en de veranderingen die ik doorvoerde overlegde ik ook eerst. Ik 
bemoeide me ook zo min mogelijk met conflicten in de groep als ik daar zelf niks mee te maken had.  
Resultaat – Uiteindelijk heb ik mijn doel bereikt: ik was niet de groepsleider en heb niet constant met 
mijn neus bovenop de andere groepsleden gezeten. Ik vond dit soms erg lastig omdat er door alle 
verschillende meningen in de groep soms conflicten ontstonden en ik op deze momenten de situatie 
over wilde nemen om zo de rust te waarborgen.  
Reflectie – Ik denk dat ik in deze situatie ook veel geluk gehad heb dat een ander groepslid al vrij snel 
de leiding nam en dat haar manier van werken er een was waar ik mij ook in kon vinden, zo kon ik op 
de momenten dat ik het lastig vond en in wilde grijpen mezelf vaak inhouden omdat ik wist dat dit 
toch wel zou gebeuren op de manier die ik prettig vind. Ik denk dat het voor mijn ontwikkeling op dit 
gebied in het vervolg ook goed zou zijn als ik in een groep terecht zou komen waar niet direct een 
iemand duidelijk de leiding neemt of als degene die de leiding neemt een manier van werken heeft die 
minder overeenkomt met mijn eigen voorkeuren.   
Toepassen – Wat ik meeneem uit dit project is hoe belangrijk het is om in dit soort situaties met elkaar 
op een lijn te zitten bij opdrachten als deze. Je kan het niet altijd met elkaar eens zijn maar het is 
belangrijk om dit op een goede manier met elkaar te bespreken en elkaar hierbij te beschouwen als 
gelijken en niet als een hiërarchische structuur waarin de mening van de een belangrijker is dan die 
van een ander, dat werkt namelijk maar voor even maar creëert uiteindelijk alleen maar meer 
spanning omdat mensen dingen voor zich gaan houden tot de situatie een keer klapt.  
   
  



Amy  
  
Situatie- Mijn persoonlijke leerdoel was om te proberen niet alle taken op me te nemen. In eerder 
groepsopdrachten merkte ik vaak dat ik heel veel maar zelf ging doen omdat ik dan zeker wist dat het 
op tijd en goed gebeurde. Dit wilde ik tijdens dit project minder gaan doen en zorgen dat de taken 
eerlijk verdeeld werden.  
Taak- Mijn taak was tijdens dit project dus zorgen dat ik niet al het werk op me zou nemen. Bij de 
verdelingen van de taken heb ik dus steeds mijn best gedaan om niet constant te zeggen ik doe het 
wel.  
Acties- De acties die ik heb uitgevoerd zijn vooral ervoor zorgen dat ik evenveel zou gaan doen als mijn 
groepsgenoten. Dus niet meer maar ook zeker niet minder. Het hielp zeker dat ik groepsgenoten had 
die vaak uit zichzelf ook taken op zich namen. Wat mij belemmerde was dat af en toe niemand een 
taak op zich nam waardoor ik soms alsnog geneigd was om dit zelf te doen.  
Resultaat- Over het resultaat ben ik niet 100% tevreden omdat ik in in ieder geval 1 situatie gelijk een 
taak op me heb genomen die prima samen of door iemand anders gedaan had kunnen worden. Dit 
kwam echter wel doordat er een bepaalde tijdsdruk was en ik niet wilde dat we dit niet op tijd 
afkregen. Over het algemeen ben ik best tevreden over mijn eigen handelen, al is er zeker nog wel 
ruimte voor verbetering in een volgende groepsopdracht.  
Reflectie- Over het algemeen ben ik tevreden met mijn eigen handelen. Hoe ik het nog meer zou 
kunnen verbeteren is door in de toekomst te zorgen dat in dit soort projecten alles op tijd klaar is 
zodat eventuele tijdsdruk niet meer voor zal komen. Zo zal ik minder snel geneigd zijn om onderdelen 
over te nemen die eigenlijk niet mijn taak waren.  
Toepassen- Een volgend leerdoel dat ik zowel voor individuele als voor groepsopdrachten mee zal 
nemen is het voorkomen van tijdsdruk door goed te plannen en op tijd te beginnen. Zo zal er op het 
laatste moment een stuk minder sprake zijn van een bepaalde druk die ik voel om onderdelen op me 
te nemen  
  
  



Shanna     
    
Situatie: Mijn leerdoel was om mij langer te kunnen concentreren. Wij hebben de opdracht gekregen 
om een project van een half jaar uit te voeren over een gekregen onderwerp. Dit moesten wij doen in 
een aangewezen groepje. Ons groepje bestond uit 7 mensen dus het was van belang dat we goed op 
elkaar afstemde. Ons project ging over obesitas en hier hebben wij ons het afgelopen half jaar op 
gericht. Er moest dus veel gebeuren, dus moest ik mij soms ook voor een lange tijd kunnen 
concentreren.    
Taak: Mijn taak in dit project was om een actieve inzet te tonen en de opgegeven opdrachten uit te 
werken. We hebben veel literatuur onderzoek moeten doen en hier heb je concentratie voor nodig 
om dit uit te zoeken. Er werd van mij verwacht dat ik de verdeelde taak op tijd af had zodat we weer 
verder konden en we niet in tijdnood kwamen. Mijn voornemen was dat hier op tijd aan ging 
beginnen. Dit wilde ik doen zonder te veel afleiding dus eigenlijk geen telefoon bij me in de buurt.    
Acties: Ik heb momenten gehad dat ik mij langer heb kunnen concentreren maar ook momenten dat ik 
juist helemaal geen concentratie had. Ik merkte dat dit vooral kwam door mijn telefoon omdat ik de 
neiging heb om er toch weer even op te kijken. Hierdoor raak ik weer afgeleid en verlies ik mijn 
concentratie. Ook werd ik afgeleid door bijgeluiden hierdoor was mijn concentratie ook slechter 
omdat ik niet helemaal bezig was met het project. Ik heb dit aangepakt door op een rustige plek te 
gaan zitten zodat ik me volledig kan focussen op wat ik moet doen. Ook heb ik mijn telefoon op stil 
gezet en buiten handbereik gelegd zodat ik er minder snel op kan kijken.    
Resultaat : Het resultaat was dat ik mij langer kon concentreren omdat ik veel minder afleiding had. 
Het gaf meer rust in mijn hoofd en ik kon langere stukken doorwerken zonder telkens onderbroken te 
worden door bijvoorbeeld mijn telefoon. Hierdoor zorgde ik er ook voor dat ik sneller mijn stukken 
afhad en ik er minder lang over deed.    
Reflectie: Ik heb mijn resultaat bereikt. Ik vond het soms wel lastig om mijn telefoon even op stil te 
zetten maar ik heb er wel van geleerd dat het er voor zorgt dat ik beter te werk kan gaan zonder elke 
keer gestoord te worden. Ik heb er van geleerd dat je je tijd moet verdelen in vrije tijd en school en je 
je niet op 2 dingen tegelijk moet proberen te focussen.     
Toepassen : Deze situatie gaat zich sowieso nog een keer voordoen aangezien ik nog heel veel 
opdrachten voor school moet gaan maken. Ik zou het waarschijnlijk nog steeds hetzelfde aanpakken. 
Wel zou ik misschien nog een andere werkplek opzoeken zodat het ook wat interessanter blijft om te 
studeren. Dit kan bijvoorbeeld in de bibliotheek zijn want hier is het ook altijd lekker rustig en kan 
niemand je afleiden.  
  
  



Whitney  
  
S: We hebben als opdracht gekregen om in een half jaar tijd onderzoek te doen over obesitas. Dit 
hebben we dan specifieker gemaakt naar het doelgroep basisschoolleerlingen ( van 4 t/m 12 jaar in de 
wijk Feijenoord). Dit moesten we uitvoeren in een geselecteerd groepje. Ons groepje bestond uit 
7 dames uit verschillende klassen van de opleiding verpleegkunde. Het was hierbij belangrijk om erg 
goed met elkaar te communiceren en alles goed met elkaar bij te houden. Voor een zo optimaal 
mogelijke werksfeer.  
   
T: Mijn taak was hierbij om mee te denken aan hoe we dit project het best konden doorlopen. Dit 
hebben we merendeels gedaan door literatuuronderzoek te doen. contact te leggen met verschillende 
soorten instanties. En vragen neerleggen bij onze projectleider en professional. De taken werden 
onderling verdeelt en er werd verwacht om je aangewezen taak dan op het aangewezen moment af te 
hebben gerond. Ik heb hierbij altijd voor mezelf als doel gesteld om mijn teamgenoten niet links te 
laten liggen en op tijd te beginnen aan mijn aangewezen taak. En deze zo goed mogelijk te 
verwoorden in het onderdeel van het verslag.  
   
A: mijn acties om dit te kunnen verwezenlijken zijn dan geweest: ruimte maken voor het project. Dit is 
af en toe wel moeilijk geweest naast mijn lopende vakken op school. Maar nogmaals was mijn 
teamgenoten links laten liggen en teleurstellen geen oplossing. Hard werken was daarom van 
toepassing bij dit project. Hiernaast heb ik altijd wel een fijn gevoel gehad bij mijn teamgenoten, wat 
maakte dat ik wel altijd als er privé iets speelde naar ze toe kon om dit te bespreken.   
   
R: het resultaat was hierdoor dat ik me open durfde te stellen als iets dan toch niet lukte. Dit zorgde 
ervoor dat hoe het ook liep mijn stuk hoe dan ook af was. En ik mijn studiegenoten voor zover niet 
links heb hoeven laten liggen. Als iets lastig was kon ik altijd bij hen terecht om me alsnog te helpen. 
Waardoor het wat fijner en overzichtelijker was om te werken. Dit maakte dat dingen sneller afgerond 
werden waardoor we sneller door konden met het volgende onderdeel van ons verslag.   
   
R: wat ik wilde bereiken als team is hierdoor wel gelukt. Een fijne samenwerking en uiteraard cijfers 
om trots op te zijn. Wat ik hiervan heb geleerd is om goed te plannen waardoor alles prioriteit heeft. 
Wat zorgt voor een mooie uitkomst.   
   
T: Dit kan uiteraard nog eens voorkomen. In dat geval probeer ik zoveel mogelijk te handelen zoals ik 
hier heb gedaan. Alles bespreekbaar maken met mijn studiegenoten. En ruim plannen. Als ik er dan 
niet uit zou komen zou ik contact zoeken met de projectleider.   
  
 
 
  



Fleur   
 
Situatie: De afgelopen maanden zijn wij met 7 man bezig geweest met het Urban Health Project 
(UHP). Mijn persoonlijke leerdoel voor het UHP was om niet meteen al het werk naar mezelf toe te 
trekken. Bij vorige projecten heb ik dit erg gedaan, waardoor ik constant veel stress ervaarde, omdat 
het te veel werk voor mij alleen was.   
Taak: Mijn taak dit project was om een eerlijk deel te maken en niet te veel werk op te pakken.  
Acties: Ik heb duidelijk niet de leiding op mij genomen en ik heb de planning ook uit handen gegeven. 
Wanneer mijn team zei dat er iets moest gebeuren, nam ik een eerlijk deel op mij en ik bemoeide mij 
niet met wat de anderen moesten doen. Om mijn deel van het project te maken benutte ik vooral 
mijn talenten, zoals presenteren en schrijven.   
Resultaat: Ik heb dit project aanzienlijk minder stress ervaren. Daarentegen zorgde deze aanpak er ook 
voor dat ik niet altijd even goed bij het project betrokken was, wat soms kon leiden tot irritaties. Ik 
denk dat deze methode niet ideaal voor mij is, aangezien ik soms het gevoel kreeg dat ik niet alles kon 
geven wat ik in me heb. Dit zorgde ervoor dat ik soms echt baalde van mezelf.   
Reflectie: Alhoewel ik wel tevreden ben met het eindresultaat van het UHP, geeft het afronden van dit 
project mij toch een minder goed gevoel dan normaal. Doordat ik op sommige momenten niet alles 
heb kunnen laten zien, ben ik voor mijn gevoel niet de beste versie van mezelf geweest. Omdat ik dit 
niet leuk vind, zou ik het de volgende keer toch anders aanpakken.   
Toepassen: De volgende keer zou ik in een groep toch weer een andere rol op me nemen. Ik vind het 
fijn om het hele project te organiseren, maar ik moet beter worden in nee zeggen. Ik moet dan een 
eerlijk deel van het project maken en het tegelijkertijd wel goed organiseren, zodat ik wel genoeg 
betrokken blijf.  
 
 
 
  



Sophie 
 
Situatie- mijn leerdoel was om te proberen niet als enigste de leiding te nemen over het verslag en 
iedereen taken uit deelden. Bij vergelijkbare opdrachten als dit neem ik vaak overheersend de leiding 
en draag ik mensen iets op om te doen. Tijdens dit project wil ik gaan werken om minder de leiding te 
geven en andere mensen de kans geven om zelf met initatieve te komen.  
Taak- Mijn taak is om tijdens dit project dus niet de lakens uit te delen maar om af te wachten wat 
andere hun intatieve zijn.  
Acties- Mijn acties zijn om niet de leiding te nemen, af te wachten waar iemand anders mee komt en 
niet de touwtje in handen willen nemen. 
Resultaat-  Een groepssfeer waarbij iedereen de kans kan nemen zijn sterke punten te benutten en 
daardoor iedereen iets laten doen wat hij of zij goed in is. 
Reflectie- Het is niet altijd makkelijk om af te wachten, door tijds druk nam ik de leiding waardoor 
sommige wat geiriteerd waren. Wel heb ik geleerd dat door afwachten ook andere de touwtjes in 
handen nemen en dat daardoor soms iets heel anders verloopt dan verwacht. Dit vond ik wel erg leuk 
om te zien.  
Toepassen- Een volgend leerdoel dat ik ga toepassen is dat je moet plannen met een groeps project 
en strenge eisen moet stellen bij dingen niet inleveren. Hierdoor voorkom je dat iemand de touwtjes 
in de hand moet nemen en dat je nog wat extra tijd hebt om de puntjes op de i te zetten voor je 
verslag.  
 
 
  



Phoebe  
 
Situatie Mijn leerdoel is om niet alles op het laatste moment te doen, maar juist op  tijd beginnen met 
de afgesproken deadlines, taken en opdrachten. Vooral in  groepsverbanden is dit van belang. 
Anderen rekenen ook op je!  
Vaak doe ik dingen te laat waardoor ik het voor mezelf niet overzie en het ga  afraffelen. Tijdens dit 
project wil ik juist een andere kant van mezelf laten  zien en op tijd beginnen met wat ik moet maken.  
Taak Mijn taak is om op tijd te beginnen met het afronden van deadlines, taken en  opdrachten.  
Acties De acties die ik heb genomen zijn plannen en mezelf er toe zetten om een  opdracht helemaal 
af te ronden. Vooral plannen werkte goed.   
Resultaat Dit resulteerde in een Phoebe die wel kon doen wat gevraagd werd. En wel  wel op tijd 
begon met het maken van de aangewezen opdrachten. Dit zorgde  bij mezelf voor een stukje rust.  
Reflectie Waar ik zelf achter ben gekomen is dat plannen voor mij van belang is. Ook i is het niet erg 
om hulp te vragen als je er niet uitkomt. Vaak wacht ik zelf tot  het einde tot dat het te laat is en ik 
alles moet afraffelen.   
Toepassen Vanaf nu ga ik gebruik maken van een planner. Waardoor ik heel duidelijk  voor mezelf heb 
staan wat wanneer gedaan moet worden. Zo ontwikkel ik  overzicht, tijd en kan ik zelf net te werk 
gaan.  
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Wij zijn Gaya, Whitney, Fleur, Amy, Phoebe, Shanna en Sophie. In het eerste
en tweede semester van het tweede schooljaar zullen wij bezig zijn met
een UHP project. De afgelopen weken hebben wij onder andere gewerkt
aan een plan van aanpak. Het plan van aanpak beschrijft welk
maatschappelijk probleem wij gaan onderzoeken hoe wij de komende
weken het UHP project invulling gaan geven.

Het schrijven van dit plan van aanpak heeft er voor gezorgd dat wij een
juiste groepsdynamiek hebben gevonden om met elkaar te werken. We
hebben aan elkaar en elkaars werkwijze kunnen wennen. Daardoor kunnen
wij beter rekening houden met elkaar en betere afspraken maken.

Wij willen onze docent Rens Martijn bedanken voor zijn lessen die hebben
geholpen met het opstarten van dit project. Ook willen wij onze
opdrachtgever Henk Rosendal bedanken voor zijn adviezen over de
aanpak van dit project.

Wij hopen dat wij dit project uiteindelijk met een goed resultaat kunnen
afronden en dat dit nog interessante en leerzame ervaring zal worden.

Rotterdam, 29 oktober 2021

Gaya van Eekelen
Fleur van ’t Hof
Amy Kersten
Phoebe Rapprecht
Shanna van der Salm
Whitney Sheppard
Sophie van Stijn

VOORWOORD 
  



Hoe voorkom je obesitas in de wijk Feijenoord onder basisschool kinderen. De
vraagstelling van de opdrachtgever richt zich vooral op preventief oogpunt. De eerste
stap is het achterhalen van mogelijke factoren die overgewicht in een wijk stimuleren
op zowel collectief als individueel niveau, daarnaast moet achterhaald worden welke
doelgroep het meest gevoelig lijkt te zijn voor deze factoren. Met deze informatie kan
verder gedacht worden aan mogelijke preventieve maatregelen die kunnen bijdragen
aan het ontwikkelen van een gezondere levensstijl in de wijk waarbij zowel de
omgeving als zorgprofessionals de ontwikkeling van overgewicht moeten zien te
voorkomen. 

DE OPDRACHT 

Belangrijke factoren die in deze vraagstelling naar voren komen zijn prikkels en
omgeving, oftewel de externe invloeden waar mensen dagelijks mee te maken krijgen
die invloed kunnen hebben op hun gezondheidsgedrag. Daarnaast is preventie een
belangrijke factor in deze vraagstelling om verdere groei van het
overgewichtsprobleem te voorkomen. 

Aan het einde van dit project willen wij graag een kwalitatief sterk eindresultaat
kunnen neerzetten. Om dit te bereiken zullen we gebruik maken van elkaars sterke
punten, we baseren ons uiteindelijke advies op literatuuronderzoek en de resultaten
van interviews afgenomen binnen de doelgroep. Daarnaast zullen we een visueel
aantrekkelijke posterpresentatie wegzetten door gebruik te maken van creatief talent
binnen de groep. Het uiteindelijke werk zal in dezelfde schrijfstijl gezet worden door
een persoon waarna het door alle groepsleden een keer gecontroleerd zal worden om
te zorgen dat het op gebied van taal, literatuurverwijzing en inhoud correct zal zijn. 

HET EINDPRODUCT

 
  



Wij zullen een literatuuronderzoek uitvoeren aan de hand van deelvragen die we
onderling verdeeld hebben waarbij wij gebruik maken van de databases die
beschikbaar zijn binnen de mediatheek van de Hogeschool Rotterdam. We maken
daarbij gebruik van relevante steekwoorden, synoniemen en booleaanse operatoren.
Daarnaast zullen wij als we ergens tegenaan lopen en hier geen antwoord op kunnen
vinden onze begeleider of een andere groep binnen het UHP raadplegen voor advies. 

HOE WIJ HET PROJECT RESULTAAT GAAN
BEREIKEN

Wij hebben op 04-10-2021 de opdrachtgever geraadpleegd om meer verheldering te
krijgen over wat er van ons verwacht wordt, op het moment dat er onduidelijkheid
bestaat over ons project zullen wij contact met hem opzoeken en om verheldering
vragen. 
 
Naast het literatuuronderzoek zullen we contact opnemen met verschillende instanties
die te maken hebben met onze doelgroep. We focussen hierbij op instanties die te
maken hebben met kinderen op de basisschool in de wijk Feijenoord. Wij zullen zowel
telefonisch als via de mail contact op proberen te nemen met deze instanties. We gaan
beginnen met instanties die specifiek over de wijk Feijenoord informatie hebben, als
we hier niet genoeg uit kunnen halen zullen we verder gaan kijken naar heel de stad
Rotterdam. 

Om een goed beeld te krijgen van de wijk zullen wij ook de wijk ingaan. Hierbij zullen
we ook foto's maken en verschillende scholen en schoolpleinen bekijken. Onze
bevindingen zullen we verwerken in ons verslag. 
 

 
  



Doordat wij de afgelopen weken tijdens de introductie van dit project hebben
ondervonden dat wij het meest productief zijn als we op locatie samenwerken zullen
wij proberen de bijeenkomsten die voor iedereen binnen het project relevant zijn zo
veel mogelijk op school te laten plaatsvinden. De voorkeur gaat hierbij uit om op
school samen te komen. Deze momenten zullen wij vooraf samen inplannen. We
kijken aan het begin van OP5 naar de momenten waar onze roosters dit toestaan, het
vooruitplannen zorgt ervoor dat wij rekening kunnen houden met zowel binnen als
buitenschoolse activiteiten. Voor de rest komen wij elke vrijdag bijeen in de les en
bekijken we per week of het nodig is om buiten de les om af te spreken.  
 

PROJECTORGANISATIE

Daarnaast hebben wij een whatsappgroep waarin we elkaar kunnen informeren, zo is
iedereen bijvoorbeeld direct op de hoogte als er iemand niet aanwezig kan zijn. Wij
gaan er van uit dat iedereen bij deze bijeenkomsten aanwezig zal zijn. We spreken af
dat iemand bij verhindering zo snel mogelijk laat weten dat zij niet aanwezig zullen
zijn, als wij niks horen voorafgaande aan afwezigheid dan spreken we de persoon in
kwestie hierop aan. Als iemand niet naar locatie kan komen maar wel beschikbaar is
dan probeert diegene er digitaal bij te zijn door in te bellen via teams. Als iemand niet
aanwezig is geweest bij een bijeenkomst dan spreken we af dat we deze persoon
direct na de bijeenkomst een bericht sturen met daarin de belangrijke informatie die
besproken is en mogelijke vooruitgang die we hebben gemaakt. 

Kwaliteiten binnen de groep:  
Gaya: Kan goed presenteren, ervaring met proeflezen, kritisch op kwaliteit. 
Whitney: Het duidelijk verwoorden op papier en kritisch letten op de spelling van het
verslag. 
Sophie: Het verslag ontwerpen, leiding nemen en alles op tijd inleveren. 
Fleur: Presenteren, creatief denken, stukken schrijven en tekst controleren op
grammaticale fouten. 
Phoebe: Literatuur onderzoeken, herschrijven, controleren op grammaticale fouten. 
Amy: De tekst helemaal nalopen op fouten en kritisch blijven kijken naar het product. 
Shanna: Presenteren, gefocust te werk gaan, op tijd inleveren. 

 
  



PROJECT PLANNING
 
  



We besteden geen geld in het project maar de uren. Ongeveer hebben we met ons
team 1000 uur te besteden tot februari. De 1000 uur is gebaseerd op de studiepunten
die we voor dit project krijgen toe gewezen af we het met een voldoende hebben
afgerond. 

NOTULA
 
  



 Het grootste risico voor ons project bestaat uit het mislukken van de onderlinge
communicatie, het project ligt tenslotte uiteindelijk in onze handen. We zijn een vrij
grote groep met veel meningen en persoonlijkheden en dit kan met elkaar gaan
botsen. Het is daarom juist van groot belang dat we elkaars sterke punten herkennen
en duidelijke afspraken maken over wat de verwachtingen zijn. Dit zal voorkomen dat
er verwarring en frustraties ontstaan. 

DE RISCO'S DIE KUNNEN OPSPELEN
WAARDOOR HET PROJECT KAN MISLUKKEN

Op het moment dat we merken dat iemand minder bij het project betrokken is of zelfs
niets doet zullen we dit eerst samen proberen op te lossen, zo zullen we deze persoon
aanspreken om te kijken waar het probleem ligt en hoe wij ervoor kunnen zorgen dat
zij op hun manier toch kunnen bijdragen. Als dit geen resultaat oplevert of als iemand
zelf geen moeite wil doen zullen wij contact opnemen met de begeleider om te
bespreken wat onze opties zijn. 
 
Een ander risico is dat wij vast kunnen lopen in het project en hierdoor niet verder
komen. Dit zullen we proberen op te lossen door eerst contact op te nemen met een
ander groepje met dezelfde opdracht om zo met hen over het probleem te sparren.
Ook zouden we juist iemand die niet met deze opdracht bezig is kunnen spreken om
te zien of zij met hun frisse blik dingen zien die wij compleet over het hoofd gezien
hebben. Als we er hier ook niet mee uit komen kunnen we de begeleider om advies
vragen of contact opnemen met de opdrachtgever om te vragen naar zijn eerdere
ervaringen met dit probleem. 
 
Een ander risico waardoor er belemmering kan ontstaan is als de ouders of de
kinderen niet mee willen werken. Wij hebben in ons hoofd om interviews af te nemen
en rond te vragen bij de ouders en/of kinderen op de basisscholen in de wijk
Feijenoord. Als er niet mee gewerkt wordt zullen wij hiervoor dus een oplossing
moeten bedenken of het zelfs misschien aanpakken. 

 
  



Peerfeedback 
  



Ons verkregen feedback van Rens via Teams was:  
 
Het minder langdradig maken van de conclusie. Dit hebben we inmiddels aangepast in ons verslag en 
de conclusie kort maar krachtig beschreven. En uiteindelijk wat concreter gemaakt dan dat het was. 
Hierdoor hebben we ook ons advies kunnen opstellen. Dit hebben we er dan ook bij verwerkt. We 
hadden ook in ons voorlopig verslag staan welke instanties we hebben benaderd bij dit onderzoek 
alleen niet waarom. Dit hebben we er dan nu ook in verwerkt met wat meer uitleg. Dus benoemt 
waarom we hun hebben benaderd en wat de uitkomst en het uiteindelijke doel daarvan was. Verder 
hebben we onze zoekstrategie verplaatst naar de bijlage. Voor een duidelijke plek in het verslag. En 
uiteindelijk ook benoemen dat we contact hebben gehad met dhr Henk Roosendaal en wat hieruit is 
gekomen en welk advies we van hem hebben gekregen.  

 
  



Zoekstrategie 
  



Hoofdvraag:  
• hoe kan de bassischool bijdragen aan de preventie van obesitas in de wijk Feijenoord bij 
kinderen van 4 tot 12 jaar?  
 

Deelvragen:  
• Wat is obesitas  
• Wat zijn de belangrijkste oorzaken en gevolgen van obesitas?  
• Welke externe factoren hebben invloed op obesitas?   
• Welke maatregelen zijn er in Nederland om obesitas tegen te gaan?   
• Wat wordt er tegen obesitas gedaan onder basisschoolkinderen in de wijk Feijenoord?   
• Welke voorzieningen biedt de wijk qua voedsel en sport voor mensen met obesitas?   
• Hoe groot is de invloed van de basisschool op de preventie van obesitas?  

  
Tabel 1. Zoekschema  
Onderwerpen  Zoekterm  Zoekterm   Zoekterm  Zoekterm  Zoekterm  
Obesitas  Obesity  Obese        
Overgewicht  Corpulentie  Zwaarlijvigheid  Overweight  Corpulence    
Basisschool   Primary School  Elementary school  Lagere school      
Feijenoord  Feyenoord          
Voorzieningen  Provision  Purveyance  Faciliteit  Faciliteiten  Provisie  
Interventies  Interventie  Intervention  Interventions  Ingreep  Tussenkomst  
Kind  Kinderen  Children  Minors      
Voeding  Eten  Food  Nutrition  Nourishment    
BMI  Body Mass 

Index  
        

Lichaamsbeweging  Exercitie  Oefeningen  Exercise  Physical Exercise    
  

Maatregelen 
Nederland  

maatregelen  obesitas  Nederland  kinderen    

  
  
Tabel 2. Zoekresultaten  
Zoekstring  Databank  Datum  Gebruikte 

filters  
Aantal resultaten  Geselecteerde artikelen  

BMI 
AND Interventions  

Google  
Scholar  

    1.720.000    

BMI AND School 
AND Interventions  

Google 
Scholar  

    918.000    

BMI AND School 
AND Interventions 
AND Long Term  

Google 
Scholar  

    570.000    

BMI AND School 
AND Interventions 
AND Long Term  

Google 
Scholar  

  Sinds 2020  17.300    

BMI AND School 
AND Interventions 
AND Long Term  

Google 
Scholar  

  Sinds 2021  17.200    

BMI AND School 
AND Interventions 

Google 
Scholar  

  Sinds 2021  4.720    



AND Long Term 
AND 4-12 Years  
BMI AND School 
AND Interventions 
AND Long Term 
AND 6-12 Years  

Google 
Scholar  

  Sinds 2021  7.390  https://doi.org/10.3390/h
ealthcare9040396 
  

    
  

Gezonde AND Basiss
chool  

Google 
Scholar  

    4.710    

Gezonde AND Basiss
chool  

Google 
Scholar  

  Sinds 2020  385    

Gezondere AND Bas
isschool  

Google 
Scholar  

  Sinds 2020  113  https://doi.org/10.21945/
RIVM-2020-0161  

Externe AND Factor
en AND Obesitas  

Google 
Scholar  

21 Dec. 
2021  

  196  https://books.google.nl/bo
oks?id=fN6-
DwAAQBAJ&lpg=PA44&ots
=Icwdk2a04o&dq=info%3A
Z1LBZT6N81MJ%3Ascholar
.google.com%2F&lr&hl=nl
&pg=PA67#v=onepage&q
&f=true   
  

Obesitas AND Exter
ne Factoren NOT 
Interne  

Google 
Scholar  

21 Dec. 
2021  

Sinds 2017  461  https://scholar.google.com
/scholar?hl=nl&as_sdt=0,5
&as_ylo=2017&q=Obesitas
+EN+externe+Factoren+N
OT+intern#d=gs_qabs&u=
%23p%3DMwoOjS50egIJ   

Risicofactoren bij Ov
ergewicht  

Google 
Scholar  

  Sinds 2021  154  https://link.springer.com/c
hapter/10.1007/978-90-
368-2596-2_4   

Speeltuin Gezond vo
or Kinderen  

Google 
Scholar  

  Sinds 2021   95  https://doi.org/10.18174/
537349  

Onderzoek Obesitas
 wijk Feijenoord  

Google    Van 2016 
tot heden  

10.400  https://onderzoek010.nl/h
andlers/ballroom.ashx?fun
ction=download&id=278  

Uitleg AND Obesitas
  

Google  2 nov. 20
21  

  315.000  Wat is obesitas?  

Obesitas AND Cijfers
  

Google  2 nov. 20
21  

  309.000  https://www.volksgezondh
eidenzorg.info/onderwerp
/overgewicht/cijfers-
context/huidige-situatie  

Oorzaak AND Obesit
as  

Google  16 dec. 
2021  

  495.00  Overgewicht: oorzaken & 
wat te doen.  

Speeltuinen wijk   
Feijenoord  

Google  19 Nov. 
2021  

  27.300  https://www.wijkconnect.c
om/feijenoord/organisatie
s/4534/een-inspirerende-
plek-voor-kind-en-gezin   

Sportvoorzieningen 
wijk   
Feijenoord  

Google  26 Nov. 
2021  

  3.720  https://www.magievanfeij
enoord.nl/initiatieven/spor



t-en-cultuurclub-
feijenoord-1   

Speeltuinen wijk   
Feijenoord   

Google  22  
Dec.  
2021  

  27.300  https://www.magievanfeij
enoord.nl/feijenoord/initia
tieven/speeltuin-de-
middenstip  
  

Feijenoord obesitas  Google  22 Dec. 
2021  

  309.000  https://gezondheidinkaart.
nl/Dashboard/dashboard/li
chaamsgewicht?regionleve
l=wijk13&regioncode=059
910  

Maatregelen AND 
obesitas AND 
Nederland AND 
kinderen  

Google Sc
holar  

26 jan. 
2021  

Sinds 2019 
tot 2021  

247  http://hdl.handle.net/1002
9/624352  
  
DOI: 10.21945/RIVM-
2020-0112  

Nationaal 
preventieakkoord  

Google  21 dec. 
2021  

  21.300  https://www.rijksoverheid.
nl/binaries/rijksoverheid/d
ocumenten/convenanten/
2018/11/23/nationaal-
preventieakkoord/nationa
al-preventieakkoord.pdf   

  



Groepsreflectie  
 
  



Inzet: 7  
Over het algemeen hebben we denk ons best gedaan om op elkaars vragen/opmerkingen te reageren 
en actief mee te denken op de momenten dat we bij elkaar waren of online overleg hadden. Toch 
waren er momenten dat het project een beetje rommelig liep omdat toch niet iedereen even actief 
betrokken was. Het was af en toe best lastig om er toch nog voor te zorgen dat iedereen wel de juiste 
inzet toonde. We hebben dan geprobeerd om de taken toch zo eerlijk en gelijk mogelijk te verdelen 
zodat iedereen wel zo actief mogelijk betrokken was bij het project.   
  
   
Managen van het Project: 7,5  
We hebben regelmatig om advies en feedback gevraagd van zowel Rens als Henk en hebben serieus 
nagedacht over de reacties die we dan kregen en hoe we dit in het verslag moesten verwerken. Op 
sommige momenten had heb wel fijner geweest dat we actievere begeleiding gekregen hadden 
omdat dit de eerste keer was dat we op deze manier een onderzoek moesten verrichten.  Wat meer 
ondersteuning had hierbij meegeholpen omdat het hierdoor soms wat rommeliger verliep als we 
ergens niet zeker van waren. We hebben dit uiteindelijk wel altijd zelf op weten te lossen en we waren 
op alle (tussen)momenten op tijd klaar en tevreden met ons werk.  
   
Interne communicatie: 6  
Hier was zeker ruimte voor verbetering, er werd soms niet of nauwelijks gereageerd in de groep als er 
iets gevraagd werd en er ontstond soms verwarring omdat iemand de berichten niet had gelezen en 
daardoor niet op de hoogte was van de afspraken die gemaakt waren. . In het vervolg zouden we hier 
concretere regels over moeten maken om dit soort situaties te voorkomen, we hebben dit wel 
geprobeerd aan de hand van een logboek dat we aan het einde van de bijeenkomst plaatste maar dit 
loste niet het probleem op van de communicatie tussen bijeenkomsten door die niet werd gelezen. 
Als er iets niet goed gaat in de communicatie proberen wij dit wel altijd te benoemen om te zorgen 
dat het in het vervolg eigenlijk niet meer gaat gebeuren.  
   
Conflicthantering: 6,5  
Er ontstonden soms conflicten in de groep, dit is weer terug te koppelen aan de communicatie die niet 
altijd even soepel liep. Als dit gebeurde ontstonden er soms discussies. Het hielp vooral om elkaar uit 
te leggen waarom ze we geïrriteerd waren op sommige momenten om zo mogelijk maar oplossingen 
te zoeken. Op dat moment hebben we ook het bovenstaande logboek bedacht. Ondanks dat er soms 
conflicten waren hebben we wel altijd elkaar de ruimte gegeven om je eigen mening te delen en de 
conflicten waren vaak snel opgelost.  
  
   
Interne werkafspraken: 6,5  
De verdeling van werkafspraken had beter gekund, dit was ook een bron van spanning in de groep 
omdat er een gevoel heerste dat niet iedereen evenveel moeite in het verslag stak. We hebben dit 
uiteindelijk redelijk op kunnen lossen maar in het vervolg hadden we beter vooraf een inventarisatie 
kunnen maken van wat er gedaan moest worden en het op die manier moeten verdelen i.p.v. het 
steeds pas als we aan een onderdeel begonnen te doen. Wel had iedereen zijn werk op tijd af en 
waren er geen problemen met mensen die hun werk niet maakten of afraffelde.  
   
Externe communicatie: 7,5  
Als mening van de groep vinden wij dat we als groep ontzettend ons best hebben gedaan om contact 
te zoeken met de opdrachtgever, helaas liep dit niet altijd even soepel omdat hij het vaak druk had. 
We hebben dit ook voorgelegd bij onze begeleider. We hebben zijn feedback op ons plan van aanpak 
serieus genomen en dit direct nadat we het ontvangen hebben verwerkt.    
 



Poster 
  



O
besitas op de basisschool

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3 

Afbeelding 4

Afbeelding 5

In de orientatiefase hebben w
e voor onszelf een beeld gecreerd van w

at 
er over ons onderw

erp al bekend w
as en w

aar w
e ons verder op w

ilden 
richten. Er bleken al m

eerdere onderzoeken gedaan te zijn m
aar nergens 

kw
am

 echt een concrete oplossing voor dit probleem
 naar voren. 

D
e volgende stap w

as het contact opnem
en m

et instanties, door corona 
 w

as dit onderdeel helaas niet haalbaar dus besloten w
e ons plan aan

 te passen en ons onderzoek dus grotendeels op literatuur te baseren 

Verder zijn w
e de w

ijk in gegaan om
te kijken of w

e hier m
isschien oorzaken van 

ons probleem
 konden vinden. D

eze hebben w
e niet gevonden, w

e w
aren eigenlijk  juist 

blij verrast.  W
e kw

am
en tijdens ons w

ijkonderzoek enorm
 veel speeltuinen en sportveldjes tegen, 

genoeg m
ogelijkheden om

 te bew
egen dus. 

N
aar aanleiding van de tegenvallende opbrengsten van de 

benaderde instanties zijn w
e vervolgens verder gegaan m

et 
het doen van literatuuronderzoek. W

e hebben hierbij veel
 verschillende soorten literatuur gebruikt, van onderzoeken 

tot cijfers van onze w
ijk.  

D
e laatste stap w

as het vorm
geven van ons uiteindelijke verslag en het schrijve

 van een conclusie. O
nze conclusie is dat de interventies die er nu zijn op kort

 term
ijn geen invloed hebben op het probleem

. O
p lange term

ijn hebben ze 
ook m

aar m
inim

aal effect. Er zal dus in de toekom
st m

eer onderzoek
 gedaan m

oet w
orden naar interventies die een grotere invloed  op zow

el 
korte als lange term

ijn hebben.  

 
 
 


