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Voor het maken van het literatuuroverzicht is besloten deze documenten als brondocumenten te gebruiken. 

Aangezien in genoemde rapporten de literatuur tot 2008 bekeken is, is een aanvullende literatuur search 
gedaan voor de periode 2008 - september 2011. 
Hierbij is gebruik gemaakt van dezelfde databases en zoektermen als die de WHO heeft gehanteerd (zie 
bijlage 1). Deze search leverde een rapport van het CDC uit 2010 (6) op over bewegen en leerprestaties  
en een review van Hoyland et al. uit 2009 (17) over de relatie tussen ontbijten en leerprestaties. Vergelijking 
met de bij het Voedingscentrum aanwezige reviews leverde een aanvullend review van Caird et al. uit  
2011 (3) op over de relatie overgewicht en leerprestaties.

Leeswijzer:
In hoofdstuk 2 vindt u een overzicht van de onderzoeksresultaten. In hoofdstuk 3 leest u de conclusies  
en aanbevelingen uit de verschillende rapporten. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies en aanbevelingen  
van het deelconvenant school beschreven. 

1. Inleiding 

Het Convenant Gezond Gewicht zet zich in om de stijgende trend van overgewicht en obesitas om te  
buigen in een daling. Het deelconvenant school richt zich hierbij expliciet op de schoolgaande jeugd  
en haar omgeving. De organisaties die zich inspannen voor het deelconvenant school staan voor een  
gezonde toekomst voor alle kinderen in Nederland en voor het creëren van een voor kinderen gezonde  
leef- en leeromgeving. 

In mei 2011 verscheen het position paper ‘Gezond op school’ van het deelconvenant school. 
Het position paper stelt dat alleen een integrale en structurele aanpak ten aanzien van voeding en  
bewegen op school helpt om een bijdrage te leveren aan de preventie van overgewicht en obesitas.  
In dit position paper van het deelconvenant school wordt duidelijk hoe alle betrokken partijen  
gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde schoolomgeving. 

‘Voeding en bewegen’ concurreren echter met andere onderwerpen in het onderwijsprogramma,  
waarbij in het huidige kabinet het belang van onderwijs gericht op voeding en bewegen niet altijd (h)erkend 
wordt. In de praktijk blijkt een verbetering van de ‘gezondheid’ niet voldoende om de landelijke en  
gemeentelijke en politiek te overtuigen van het belang van aandacht voor voeding en bewegen in het  
onderwijs.

Vanuit de partners van het deelconvenant school is aangegeven dat meer bereikt kan worden als  
duidelijk is dat gezonder eten en meer bewegen ook bijdraagt aan betere ‘leerprestaties’. De Hartstichting 
vindt het belangrijk dat het belang van gezonde voeding en meer bewegen onderkend wordt en heeft  
daarom het initiatief genomen om deze relatie inzichtelijk te maken. In deze rapportage van de Hartstichting 
vindt u daarom een overzicht van wat er in de literatuur bekend is over de relatie voeding en bewegen en  
leerprestaties en overgewicht en leerprestaties. 

Het doel van deze rapportage is het ter beschikking stellen van de beschikbare informatie over de  
relatie tussen voeding / bewegen / overgewicht en leerprestaties aan de leden van het deelconvenant  
school. Dit literatuuroverzicht is geen systematische review en heeft niet de pretentie een wetenschappelijk 
document te zijn. De totstandkoming van dit literatuuroverzicht is financieel mogelijk gemaakt door  
de Hartstichting.

Uit een eerste literatuur search bleek dat er recent rapporten uitgekomen zijn die ingaan op de relatie  
voeding, bewegen en overgewicht en leerprestaties. Het betreft hier een rapport van het Mulier Instituut  
uit 2007 (31), een rapportage van RIVM/TNO uit 2010 (1) en een rapport van de WHO uit 2011 (32).
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2. Overzicht van onderzoeksresultaten 

2.1 Bewegen en leerprestaties

Uit het Mulier rapport
Het Mulierrapport uit 2007 (31) geeft een aantal onderzoeksresultaten weer op het gebied van  
bewegen en leerprestaties:
Shephard et al. (1994) (28) vonden bij basisschoolkinderen die vijf uur per week lichamelijke opvoeding  
kregen significant betere schoolresultaten dan bij kinderen die het met 40 minuten per week moesten  
doen.
In een studie (Dwyer et al. 2001) (13) onder 7961 Australische schoolkinderen (7-15 jaar) werden de school- 
prestaties vergeleken met de mate waarin de kinderen fysiek actief waren en met hun fitheidsniveau.  
Er werd een zwak positief verband gevonden.
Sallis et al. (1999) (25) constateerden dat uitbreiding van de in het primair onderwijs aan lichamelijke  
opvoeding bestede tijd, bij gelijk blijven van de totale onderwijstijd, niet ten koste ging van de school- 
prestaties; er werden betere resultaten behaald bij rekenen.
Het California Department of Education onderzocht 954.000 leerlingen uit de 5e, 7e en 9e klas  
(CDE, 2002) (4). In alle klassen ging een verbeterd fitheidsniveau samen met betere schoolprestaties.

De onderzoekers van het Mulier Instituut geven aan dat bij de interpretatie van de gegevens enige  
voorzichtigheid past: er is een samenhang, maar dit hoeft nog niet op een oorzakelijk verband te duiden.  
In sommige onderzoeken is bijvoorbeeld niet adequaat voor de kenmerken van de leerlingen (achter- 
grond, socio-economische factoren e.a.) gecontroleerd. Ook tekenen zij aan dat de maten die in sommige 
studies zijn gebruikt om de fysieke activiteit te meten, zoals fitness scores en sportparticipatie, zwakke  
indicatoren zijn van regelmatige fysieke activiteit.
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Uit de WHO en RIVM rapporten
In een review van Taras (2005) (35) naar de relatie tussen lichamelijke activiteit en leerprestaties van  
leerlingen zijn veertien studies betrokken. Bij vijf van deze studies betrof het een gecontroleerde interventie- 
studie waarbij een bewegingsprogramma werd uitgevoerd en uitkomsten zijn gemeten bij zowel de inter- 
ventie- als de controlegroep. De resultaten in vier van deze vijf studies laten zien dat er bij de leerlingen in  
de interventiegroepen verbeteringen optraden ten opzichte van de controlegroep, met name op het gebied 
van de concentratie en het zelfbeeld. Taras concludeert dat door het kleine aantal studies het trekken van 
conclusies lastig is, maar dat er aanwijzingen zijn dat de concentratie van leerlingen verbetert in de directe 
periode na de lichamelijke activiteit. Er zijn volgens Taras echter onvoldoende onderzoeksgegevens  
beschikbaar ter onderbouwing van langetermijneffecten van bewegen op leerprestaties.

In een review van Trudeau en Shepard (2008) (36) is gekeken naar de effecten van beweegprogramma’s  
op leerprestaties van leerlingen. Bij de meeste programma’s zijn geen verschillen tussen controle- en  
experimentele groep gevonden, en bij enkele programma’s werd een kleine verbetering in leerprestaties  
bij de experimentele groep gevonden. Verbeteringen betroffen hier zowel de algemene leerprestaties  
als een specifieke verbetering in rekenvaardigheid.
De auteurs concluderen dat de beweegprogramma’s die een deel van de lestijd innemen die was bedoeld 
voor reguliere lessen, niet leiden tot een vermindering van de leerprestaties, maar in sommige gevallen  
zelfs leiden tot een verbetering van de leerprestaties. 

Op basis van deze gegevens concluderen de auteurs dat meer beweging positief bijdraagt aan de leer- 
prestaties. De auteurs geven ook een overzicht van dwarsdoorsnede onderzoeken naar de relatie tussen 
bewegen en leerprestaties. Bij dwarsdoorsnede onderzoeken wordt in de meeste onderzoeken een positief 
verband gevonden tussen bewegen op school en leerprestaties. Bij leerlingen die meer bewegen zijn de 
leerprestaties beter, onder andere op het gebied van rekenen en taal. 
Uit één van de onderzoeken komt daarnaast ook naar voren dat leerlingen die meer bewegen minder vaak 
afwezig zijn van school. De auteurs wijzen er wel op dat er verstorende variabelen kunnen zijn, zoals de  
sociaal-economische status (SES). SES is zowel een sterke voorspeller van leerprestaties als een sterke voor-
speller van de bewegingsintensiteit van kinderen. In een aantal onderzoeken is echter gecontroleerd voor  
de mogelijke invloed van sociaal-economische status en hierbij bleef het positieve verband tussen de mate  
van bewegen en de leerprestaties bij leerlingen overeind.
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Uit het WHO rapport
Singh and McMahan (2008) (27) onderzochten de link tussen fysieke fitheid en leerprestaties bij een grote 
groep leerlingen van verschillende basisscholen in California. Zij vonden een positieve relatie tussen fitheid en 
leerprestaties. De tien scholen die het laagst scoorden op leerprestaties hadden geen vakleerkracht bewegen, 
terwijl de 10 hoogst scorende scholen deze wel hadden en ook de overheidsrichtlijnen voor LO volgde. 

Uit het CDC rapport
In een review van het Center for Disease Control and Prevention (2010) (6) naar de relatie tussen  
lichamelijke activiteit en leerprestaties zijn vijftig onderzoeken betrokken. Deze onderzoeken zijn verdeeld  
over vier groepen: bewegingsonderwijs (14), bewegen in de klas (9), bewegen tijdens pauzes (8), buiten- 
schoolse activiteiten (19).

Bewegingsonderwijs
In elf van de veertien onderzoeken is een positief verband gevonden tussen fysieke activiteit en leerprestaties. 
Uit een interventieonderzoek van Ericsson (2008) (14) blijkt dat als lessen lichamelijke opvoeding (LO) van  
2 x per week naar alle dagen per week worden gebracht, er een duidelijk positief effect is. Budde et al.  
(2008) (2) vonden bij hun interventieonderzoek dat LO lessen gericht op coördinatie-oefeningen betere  
leerprestaties gaven dan normale LO lessen.
 
Bewegen in de klas
Uit verschillende interventieonderzoeken van onder andere Norlander et al. (2005) (21), Della Valle et al. (1986) 
(12), Maede et al (2003) (19) en Mahar et al. (2006) (18) naar het effect van kortdurende lichamelijke activiteit in 
de klas blijkt dat er een verbetering van de concentratie is, en er beter gerekend en geleerd wordt. 

Pauzes
Uit alle acht onderzoeken van onder andere Caterino en Polak (1999) (5), Jarett et al. (1998) (16) en Pellegrini  
et al. (1995 en 2002) (22 en 23) blijkt dat een actieve pauze (lopen, spelen) bijdraagt aan een verbeterde 
concentratie en oplettendheid tijdens de les. 

Buitenschoolse activiteiten
Uit verschillende dwarsdoorsnede- en interventieonderzoeken van onder andere Collingwood et al. (2000) (7), 
Strong et al. (2005) (30), Darling et al. (2005) (9 en 10) en het National Centre for Education Statistics (2009) (20) 
blijkt dat buitenschoolse fysieke activiteiten een neutraal en of positief effect hebben met name op het gebied 
van de hoogte van rapportcijfers en verbale vaardigheden.  

2.2 Voeding en leerprestaties

De onderzoeken naar de relatie tussen voeding en leerprestaties kunnen worden onderverdeeld in drie  
categorieën, te weten de effecten van ontbijten, voedingsgewoonten en voedingstekorten.

In dit literatuuroverzicht beschrijven we alleen de gevonden effecten met betrekking tot ontbijten.
Dit omdat we te weinig reviews hebben gevonden over voedingsgewoonten en veel van de onderzoeken  
die ingaan op voedingstekorten afkomstig zijn uit niet-westerse landen, waar andere problematiek speelt.

Ontbijten en leerprestaties

Uit het RIVM rapport
Rampersaud et al. (2005) (24) onderzochten in een review welke invloed het al dan niet ontbijten heeft op  
de leerprestaties van leerlingen. Uit zes van de twaalf onderzoeken komt naar voren dat ontbijten een  
positieve invloed heeft op zowel het korte- als het langetermijngeheugen bij leerlingen. Positieve effecten zijn 
gevonden voor verschillende leeftijdsgroepen bij zowel experimentele als observationele onderzoeken.

Uit observationele onderzoeken komt naar voren dat ontbijten een positieve invloed heeft op leerprestaties, 
schoolcijfers, aanwezigheid op school en het op tijd komen op school. Rampersaud et al (24) concluderen dat 
ontbijten de leerprestaties positief kan beïnvloeden. Hierbij maken zij de kanttekening dat interpretatie van de 
resultaten lastig is door aanwezigheid van verstorende variabelen zoals bijvoorbeeld sociaal economische 
status. 

Ook blijkt het overslaan van het ontbijt het cognitief functioneren – en daarmee de leerprestaties – negatief  
te beïnvloeden. 

In een review van Taras (2005) (34) concludeert deze dat ontbijten zorgt voor een verbetering van de  
cognitieve prestaties op de korte termijn, maar dat langetermijneffecten niet voldoende zijn onderzocht. 

Uit het review van Hoyland
In een review van Hoyland et al. (2009) (17) concluderen deze dat ontbijten meestal een positief effect  
heeft op het cognitief functioneren. Dit effect wordt in zowel korte- als lange- termijn school ontbijt- 
programma’s gevonden. De gevonden effecten zouden echter het gevolg kunnen zijn van een verhoogde 
schoolaanwezigheid en minder schoolverzuim. Bovendien zijn de effecten duidelijker bij kinderen met een 
slechtere voedingsstatus.
Volgens Hoyland et al. is het moeilijk een aanbeveling te doen voor een optimaal ontbijt. Een onderzoek 
suggereert dat een vast ontbijt de voorkeur heeft boven een vloeibaar ontbijt. Verschillende andere onder- 
zoeken tonen aan dat een ontbijt met een lage glycemische index (GI) en een lage glycemische last (GL)  
kan zorgen voor betere leerprestaties. Maar overall is er te weinig onderzoek voorhanden om een aanbeveling 
te doen over de optimale samenstelling en grootte van een ontbijt.

Waar in de rapporten geen aandacht aan is besteed, is de invloed van andere voedingscomponenten  
(zoals lunch en pauzehap) op leerprestaties. 
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2.3 Overgewicht en leerprestaties

Uit de WHO en RIVM rapporten
De review van Taras en Potts-Datema (2005) (33) naar de relatie tussen overgewicht en leerprestaties omvat 
negen onderzoeken. Deze onderzoeken schetsen een consistent beeld. Alle betrokken onderzoeken vonden 
een negatieve relatie tussen overgewicht en leerprestaties. Leerlingen met overgewicht bleven vaker een klas 
zitten, haalden lagere cijfers, beschouwden zichzelf als minder goede leerlingen, en werden vaker geplaatst  
in klassen voor speciaal onderwijs.
Taras en Potts-Datema trekken op basis van hun review de conclusie dat onderzoek laat zien dat
overgewicht is geassocieerd met lagere leerprestaties.

De auteurs geven verder aan dat de oorzakelijke relatie tussen overgewicht en leerprestaties nog niet goed  
is onderzocht. Het is dus niet bekend waarom leerlingen met overgewicht slechter presteren. Wel geven zij  
aan dat uit eerder onderzoek is gebleken dat leerlingen met overgewicht een grotere kans hebben op een 
lage eigenwaarde en vaker psychopathologische aandoeningen hebben zoals angststoornissen en depressie.
Deze sociaal-emotionele aandoeningen zijn mogelijk mediërende factoren die bijdragen aan het slechte 
functioneren op school van leerlingen met overgewicht. Daarnaast geven zij aan dat enige reserve in acht 
genomen moet worden aangaande het oorzakelijke verband tussen overgewicht en leerprestaties omdat een 
lage sociaal-economische status (SES) samenhangt met zowel lagere leerprestaties als met overgewicht.

In een aantal van de onderzoeken waarbij voor de invloed van SES is gecontroleerd, bleef ook na
correctie voor SES een significante relatie tussen overgewicht en leerprestaties aanwezig.

In één van de betrokken onderzoeken (Schwimmer et al., 2003) (26) is ook gekeken naar de relatie tussen 
overgewicht en schoolverzuim. Leerlingen met ernstig overgewicht verzuimden gemiddeld vier dagen per 
maand, terwijl leerlingen zonder overgewicht gemiddeld één dag per maand niet op school waren. Het is 
onduidelijk wat de precieze oorzaak van dit hogere schoolverzuim is. Het kan zijn dat obese leerlingen vaker 
school missen omdat ze vaker ziek zijn, vaker de dokter bezoeken, zich schamen om aan gymlessen mee te 
doen, of omdat ze worden gepest. Omdat slechts één studie schoolverzuim als uitkomstmaat betrok stellen 
Taras en Potts-Datema dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar de relatie tussen schoolverzuim  
en overgewicht om daar eenduidige conclusies over te kunnen trekken.

Uit het RIVM rapport
In een review van Daniels (2008) (8) wordt geconcludeerd wat ook in de review van Taras naar voren komt, 
namelijk dat overgewicht bij leerlingen samenhangt met slechtere leerprestaties. In aanvulling op de eerdere 
review van Taras en Potts-Datema wordt in de review van Daniels een aantal onderzoeken aangehaald waarin 
ook de relatie tussen overgewicht en schoolverzuim is onderzocht.
Uit een studie (Geier et al., 2007) (15) komt naar voren dat leerlingen met overgewicht 20% vaker lessen 
verzuimden in vergelijking met leerlingen zonder overgewicht. Dit onderzoek gaf ook een aanwijzing waarom 
leerlingen vaker afwezig waren. De belangrijkste reden voor schoolverzuim was niet gerelateerd aan lichame-
lijke ziekte, maar was psychologisch van aard en gerelateerd aan stigmatisering en pesten. Ook uit een in deze 
review opgenomen studie van Shore (2008) (29) komt naar voren dat adolescenten met ernstig overgewicht 
vaker afwezig zijn van de lessen, vaker te laat op school komen, en minder goed presteren op school. 

Daarnaast wordt in de review van Daniels een longitudinale studie beschreven van Datar en Sturm (2006) (11) 
waarbij voor een groot aantal achtergrondvariabelen werd gecorrigeerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren 
dat gedurende de eerste vier jaar op school een BMI-toename bij meisjes samenhing met slechtere leer- 
prestaties en dat bij jongens overgewicht samenging met meer schoolverzuim.

Uit een review van Caird
In een systematisch review van Caird et al. (2011) (3) wordt nog eens bevestigd dat er een negatieve relatie  
is tussen obesitas en leerprestaties. Een hoger gewicht bij kinderen heeft een negatieve relatie met leer- 
prestaties. Als gecorrigeerd is voor de sociaal economische status wordt de relatie tussen obesitas en leer- 
prestaties zwakker en vaak verdwijnt de significantie. Conclusie uit dit review is dat obesitas niet los gezien  
kan worden van de psychologische en sociale factoren die ermee samenhangen. Stigmatisering, pesten, lage 
eigenwaarde, slaapstoornissen en buitensluiting van de groep zijn waarschijnlijk de onderliggende factoren  
die de relatie tussen obesitas en leerprestaties kunnen verklaren. 
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3. Conclusies en aanbevelingen uit de rapporten 

Conclusies bewegen

In het Mulier rapport (31) wordt geconcludeerd dat er enige evidentie is voor de stelling dat matige  
fysieke activiteit via verhoogde aandacht en concentratie de leerprestaties bevordert.

Het RIVM rapport (1) concludeert dat uit de reviews op het gebied van bewegen naar voren komt dat er  
korte termijneffecten behaald worden met bewegingsprogramma’s op scholen. Lichamelijke activiteit zorgt  
op korte termijn voor een verbeterde concentratie en een beter zelfbeeld bij kinderen. Er zijn weinig onder-
zoeksgegevens voorhanden met betrekking tot beweging en schoolverzuim.  

Het CDC rapport (6) concludeert dat de helft van de onderzoeken een positief verband laat zien tussen 
lichamelijke activiteit en leerprestaties. De andere helft van de onderzoeken vond geen effect van bewegen  
op leerprestaties. Daarnaast is wel duidelijk dat meer tijd besteden aan beweegactiviteiten geen nadelige 
invloed heeft op de leerprestaties. 

Conclusies voeding

Op basis van de reviews over voeding concludeert TNO in het RIVM rapport (1) dat er een duidelijke samen-
hang bestaat tussen het nemen van een ontbijt en het daarop volgend cognitief functioneren, zoals een  
betere concentratie, alertheid en schoolcijfers. Daarnaast is er ook een relatie tussen ontbijten en school- 
verzuim: kinderen die niet ontbijten zijn minder vaak aanwezig op school en komen vaker te laat op school.

Conclusies overgewicht

Het WHO rapport (32) concludeert dat er aanwijzingen zijn dat gezondheid invloed heeft op leerprestaties.  
Zij geven aan dat er ook aanwijzingen zijn voor een oorzakelijk verband tussen leefstijl en leerprestaties. 
Daarnaast concluderen zij dat overgewicht en obesitas negatief geassocieerd zijn met leerprestaties.
 
In het RIVM rapport (1) wordt aangegeven dat reviews op het gebied van overgewicht laten zien dat kinderen 
met overgewicht slechtere schoolprestaties hebben: de kinderen halen lagere cijfers, blijven vaker een klas 
zitten en beschouwen zichzelf als minder goede leerlingen. Ook zijn kinderen met overgewicht vaker afwezig 
en komen vaker te laat op school.
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Aanbevelingen

De WHO (32) geeft aan dat hun conclusies er toe zouden moeten leiden dat de gezondheid van kinderen 
hoger op de politieke agenda komt te staan en er een publiek debat gevoerd moet worden over hoe de 
leerprestaties van kinderen verbeterd kunnen worden. De conclusies zouden volgens hen bovendien een 
stimulans moeten zijn voor samenwerking tussen het onderwijs en de preventieve gezondheidssector.  
Dit omdat duidelijk is dat er voor beide partijen wat te winnen is.
 
Het CDC (6) heeft op basis van de resultaten de volgende aanbevelingen voor scholen:

•	Blijf	tijd	besteden	aan	bewegingsonderwijs	en	breidt	deze	tijd	zo	mogelijk	uit.
•	Biedt	sport-	en	beweegactiviteiten	aan	in	de	pauze.
•	Verbeter	de	kwaliteit	van	het	bewegingsonderwijs	met	behulp	van	vakleerkrachten.
•	Bied	beweegactiviteiten	tussen	de	lessen	door	aan	(5	-	10	min.)	(bewegingstussendoortje).	
•	Bied	buitenschoolse	sport-	en	beweegactiviteiten	aan
•	Stimuleer	lopen	en	fietsen	naar	school
 
Het RIVM (1) stelt dat de overzichtsstudie voldoende aanleiding biedt om te stellen dat werken aan de  
gezondheid en het gezondheid gerelateerde gedrag van leerlingen op school loont. Het draagt bij aan  
gezonder gedrag, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Scholen zijn in staat verschil te maken als het 
gaat om het bevorderen van de gezondheid van hun leerlingen en daaruit volgend het verbeteren van  
de leerprestaties van leerlingen. Het RIVM pleit daarom voor versterking van de uitvoering van gezondheid 
bevorderende en preventieve activiteiten in het onderwijs.
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4.  Conclusies en aanbevelingen     van het deelconvenant school 

Conclusies bewegen

Het deelconvenant school concludeert dat in de meeste dwarsdoorsnedeonderzoeken een positief verband 
wordt gevonden tussen bewegen en leerprestaties. Uit diverse interventiestudies blijkt tevens dat beweeg- 
programma’s het concentratieniveau van leerlingen verbeteren. Daarnaast zijn er meerdere studies die  
aantonen dat meer tijd inruimen voor matige tot intensieve activiteit (1 uur per dag), ten koste van reguliere 
lestijd, niet tot vermindering van de leerprestaties, maar in sommige gevallen zelfs tot een verbetering van  
de leerprestaties leidt.  

Conclusies voeding

Het deelconvenant school concludeert uit het beschikbare onderzoek dat ontbijten een positief effect lijkt  
te hebben op het cognitief functioneren, met name op het korte termijn geheugen. De grootste effecten 
worden gezien bij kinderen in achterstandswijken, mogelijk gerelateerd aan een inadequate voedingsstatus. 
Het overslaan van ontbijt lijkt een negatief effect te hebben op het cognitief functioneren. Er is nog on- 
voldoende onderzoek gedaan naar de effecten van de samenstelling van het ontbijt op leerprestaties. 

Conclusies overgewicht

Het deelconvenant school concludeert dat er een negatieve relatie is tussen overgewicht en leerprestaties.  
Sociale en psychologische factoren zijn waarschijnlijk de onderliggende factoren die de relatie tussen  
overgewicht en leerprestaties verklaren.

Aanbevelingen

Uit het overzicht blijkt dat leerlingen met overgewicht slechtere leerprestaties behalen dan leerlingen zonder 
overgewicht. Bovendien lijken de resultaten van de rapporten en reviews er op te wijzen dat ontbijten en meer 
bewegen een positief effect kunnen hebben op de leerprestaties.  

Het deelconvenant school maakt zich daarom sterk voor meer (structurele) aandacht voor voeding en bewegen 
in het onderwijs. 

Het deelconvenant school pleit hierbij specifiek voor:

•	Het	bevorderen	van	een	gezonde	eetomgeving	op	school	(traktaties,	tussendoortjes,	kantine)
•		Minimaal	5	uur	sport	en	bewegen	per	week	voor/tijdens/na	school,	waarvan	minimaal	2	uur	tijdens	 

schooltijd door de bevoegde (vak)leerkracht

Bij de invoering van meer gezonde voeding en bewegen in het onderwijs wordt bij voorkeur toegewerkt naar 
het behalen van het vignet Gezonde School (deelcertificaten voeding en mondgezondheid en sport- en 
bewegen).
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Zoektermen:
Child health
Children health
Adolescent health
Health outcomes
Children
Teenager
Nutrition
Obesity
Physical activity

and

Educational attainment
School achievement
Academic performance
Academic achievement
Educational status
Educational level
Educational outcomes
Grades
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