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JOGG Binnenmaas

Deelnemende basisscholen

In Binnenmaas heeft 10% van de 5-jarigen

De vier deelnemende JOGG basisscholen in

en 16% van de 10-jarigen overgewicht

Binnenmaas hebben gezamenlijk een bereik

(schooljaar 2015-2016). Deze kinderen

van 1.170 kinderen in de leeftijd van 4 t/m

hebben kans op nadelige gevolgen daarvan,

12 jaar. In samenspraak met de scholen is

nu en op latere leeftijd, zowel lichamelijk

gekozen voor de diverse onderzoeks-

als psychisch. De gemeente Binnenmaas

onderdelen en de periode van uitvoering.

heeft daarom bewust gekozen om vanaf
november 2016 JOGG (Jongeren op Gezond

School

Groep 1 t/m 8

Gewicht) gemeente te worden. Het doel is

De Bouwsteen

381

het aantal kinderen met overgewicht te

Het Driespan

374

laten dalen door kennisoverdracht,

De Schelf

243

bewustwording, stimuleren van beweging en

De Schelp

172

gezonde voeding. Verschillende partijen

Totaal aantal kinderen

1.170

gaan samenwerken om samen een gezonde
omgeving te creëren: basisscholen,

Toestemming ouders

kinderopvang, ouders, sportverenigingen,

Ouders zijn voorafgaand aan het onderzoek

Careyn, Dienst Gezondheid & Jeugd (GGD

geïnformeerd en konden bezwaar maken

ZHZ) en de gemeente.

tegen deelname van hun kind aan de
vragenlijst en/of het meten van lengte en

Onderzoeksmethode

gewicht. Het aantal bezwaren tegen

Om het effect van JOGG te meten, onder-

deelname aan lengte en gewicht metingen

zoekt de GGD of de leefstijl van kinderen

was 89 en tegen vragenlijstdeelname 26.

verandert en of overgewicht afneemt.
Onderstaande onderzoeken vinden op de

Leeswijzer

vier JOGG basisscholen plaats in september

De cijfers zijn weergegeven over de vier

2017, september 2018 en september 2019.

JOGG scholen totaal. Elke school ontvangt
Jaarlijks onderzoek

deze factsheet met achterin de eigen cijfers.

Groep

Lengte en gewicht meten

1 t/m 8

Pauzedrankjes turven

1 t/m 8

Vragenlijst over leefstijl

6 t/m 8

1

Driekwart pauzedrankjes is zoet

Overgewicht

Tijdens de telling waren in totaal 1.139 van

Om het percentage kinderen met

de 1.170 kinderen aanwezig (97%). Ruim

overgewicht in kaart te brengen, zijn in

driekwart had een zoete drank mee naar

september 2017 de kinderen van groep 1

school gekregen. Bijna één vijfde dronk

t/m 8 door twee jeugdverpleegkundigen van

water of thee zonder suiker. Sportdrank of

Careyn op school gemeten en gewogen. Met

energiedrank nam geen enkele leerling mee.

lengte en gewicht wordt de BMI (Body Mass
Index) berekend. Dit geeft aan of een kind

Figuur 1: Percentage ochtendpauzedrankjes.

overgewicht heeft. Bij 1.053 van de 1.170
kinderen (90%) is de BMI gemeten.

14,2% kinderen heeft overgewicht
Van de kinderen heeft 11,4% matig
overgewicht en 2,8% ernstig overgewicht
(obesitas). Op de vier scholen gaat het in
totaal om 150 kinderen met overgewicht,
waarvan 30 met obesitas. Het overgewicht
bij meisjes is 15,3% en bij jongens 13,1%.
Het percentage overgewicht loopt op van
11,6% in groep 1/2 tot 17,3% in groep 5/6.
Tip: geef ouders inzicht in het aantal
Grafiek 1: Percentage kinderen met

suikerklontjes in zoete dranken.

(ernstig) overgewicht, naar groep.
Bovenbouw neemt vaakst water mee
Kinderen in de bovenbouw nemen het
vaakst water of thee zonder suiker mee
naar school. In groep 3 geldt dat voor
slechts één op de tien kinderen (11%).

Grafiek 2: Percentage kinderen dat in de
pauze water of thee zonder suiker drinkt.

Tip: bied individuele zorg aan de 30
kinderen met obesitas, eventueel ook aan
de 120 kinderen met matig overgewicht.

Pauzedrankjes
Bij de kinderen van groep 1 t/m 8 is op een
onaangekondigde dag in september 2017 in
de klas geturfd wat zij mee naar school

Tip: promoot water drinken, met name in

hadden genomen om te drinken in de

groep 1 en 2. Hoe jonger water drinken een

ochtendpauze.

gewoonte wordt gemaakt, hoe makkelijker.
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Sporten buiten school

Leefstijlvragenlijst

Het grootste deel van de kinderen doet

In september 2017 vulden de kinderen van

buiten schooltijd aan sport (94%). De helft

groep 6, 7 en 8 een digitale vragenlijst in

van alle kinderen sport drie keer per week

over hun leefstijl. Gemiddeld zijn kinderen

of vaker (52%). Eén op de twintig kinderen

acht minuten bezig met het invullen ervan.

sport niet buiten schooltijd (6%).

In totaal deden er 365 kinderen mee (93%).

De belangrijkste reden is dat ze andere

De resultaten geven inzicht in de leefstijl.

dingen leuker vinden om te doen. Onder de
School

sportende kinderen is voetbal het meest

Ingevulde vragenlijsten

De Bouwsteen

149

populair: 26% voetbalt. Het grootste deel

Het Driespan

100

van alle kinderen is lid van een

De Schelf

74

De Schelp

42

Totaal

sportvereniging (88%).

365

Grafiek 3: Aantal keer per week sporten
buiten schooltijd, in percentages.

Beweging
Voldoende beweging is belangrijk voor
kinderen. Beweging verbetert concentratie
op school en het gaat overgewicht tegen.
Bewegen kan op verschillende momenten:
onder andere tijdens sporten, buitenspelen
en op school. Voor jongeren onder de 18
jaar geldt als Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (NNGB) dagelijks een uur matig
intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de
activiteiten minimaal twee maal per week
gericht zijn op het verbeteren of handhaven
van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid
en coördinatie).

Bewegen naar school en op school
Twee derde van de kinderen gaat vijf dagen

Meest beoefende sporten

%

Voetbal

26

Gymnastiek/turnen

10

Dansen/streetdance

10

Korfbal

10

Paardrijden

9

Tennis

9

per week lopend of zelf fietsend naar
school. 14% doet dat hooguit twee dagen

Waarom sporten kinderen?

per week.

De kinderen die sporten, doen dat vooral

Op drie van de vier deelnemende JOGG

omdat ze het leuk vinden. Daarnaast wordt

scholen hebben kinderen twee dagen per

gezondheid vaak als reden aangegeven.

week gymles. De andere school heeft twee
lesuren schoolgym achterelkaar op
éénzelfde dag in de week.

Tip: stimuleer ouders om lopend of fietsend

Redenen om te sporten

%

Omdat ik sporten leuk vind

94

Omdat het gezond is

73

Om mijn energie kwijt te kunnen

38

Omdat ik er goed in ben

38

met hun kind naar school te komen, bekijk

Omdat mijn vrienden ook sporten

16

de veiligheid en het parkeerbeleid rondom

Andere reden

12

de school en of daar iets in verbeterd kan.

Ik vind sporten niet leuk, maar moet

<1

3

Redenen niet buiten spelen

%

Slecht weer

49

Ik moet huiswerk maken

41

Ik heb geen reden

30

Ik ben te moe

20

Ik vind computeren, TV, tablet of

17

mobiele telefoon leuker
Ik blijf liever binnen

13

Ik heb geen vriendjes/vriendinnetjes

12

die mee buiten willen spelen
Ik weet geen leuke spelletjes
Helft kinderen wil meer sporten

10

Er is geen speeltuin in de buurt

9

Als kinderen zelf zouden kunnen kiezen, dan
zou 51% meer sporten dan ze nu doen.

Slapen

Grafiek 4: Percentage kinderen dat aangeeft

Te weinig slaap kan leiden tot vermoeidheid

minder, evenveel of meer te willen sporten.

en verminderde aandacht op school. Minder
bekend is dat te weinig slaap kan leiden tot
overgewicht. Voldoende slaap is daarom
belangrijk. Kinderen in de leeftijd van 6-12
jaar hebben 10 à 11 uur slaap nodig.
Het bedtijdadvies voor 9 tot 10 jarigen is
tussen 20:00 uur en 20:30 uur. Voor 11 tot

Tip: biedt tijdens de grote pauze of na

12 jarigen is dat 20:30 uur tot 21:00 uur.

schooltijd sport op schoolplein aan, bekijk
samen met de kinderen wat zij het leukst

Aantal uren nachtrust

vinden.

Kinderen staan op schooldagen tussen 6:008:00 uur 's ochtends op. De meesten om

Bijna iedereen heeft zwemdiploma

7:00 uur (48%) of 7:30 uur (35%). De tijd

Bijna alle kinderen hebben een

dat kinderen op schooldagen gaan slapen

zwemdiploma (99%).

varieert meer, van 19:00 uur tot 22:30 uur.
Om 20:30 uur gaan de meeste kinderen

Buitenspelen

slapen (38%). 12% gaat om 21:30 uur of

Een derde van de kinderen speelt dagelijks
buiten (34%). Een klein deel (12%) speelt

later slapen. 87% van de kinderen slaapt op

twee dagen of minder per week buiten.

schooldagen minstens 10 uur per nacht.
Kritische opmerking moet hierbij worden

Grafiek 5: Aantal dagen per week dat
kinderen buiten spelen, in percentages.

7 dagen

ga je op schooldagen meestal slapen? Die
vraag kan door leerlingen ook worden

34

gelezen als de tijd waarop het avondritueel

5-6 dagen

30

3-4 dagen

start en dus in werkelijkheid pas een half
uur tot uur later daadwerkelijk gaat slapen.

25

1-2 dagen
Nooit

geplaatst dat kinderen gevraagd is: Hoe laat

11

Tip: check in de klas hoe laat kinderen
daadwerkelijk gaan slapen en hoeveel tijd

1

het bedritueel kost.
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Vermoeidheid op school
Drie op de tien kinderen is een paar keer
per week of (bijna) elke dag moe op school.

Grafiek 6: Frequentie waarin kinderen op
school wel eens moe zijn, in percentages.

(bijna) elke dag

10

paar keer per week

20

Water en zoete drankjes
paar keer per maand

26

(bijna) nooit

Het advies voor kinderen is om twee glazen
water per dag te drinken en zo min mogelijk

45

zoete dranken. De suiker in zoete dranken
draagt bij aan overgewicht.

Invloed van beeldschermgebruik
Kinderen hebben vaak de beschikking over
beeldschermen, zoals tv, mobiele telefoon,

Kwart drinkt onvoldoende water

tablet of computerscherm. Het gebruik

Drie kwart van de kinderen drinkt per dag

daarvan kort voor het slapen, kan de

twee glazen water of meer (73%).

kwaliteit van slapen negatief beïnvloeden.
Het licht van het beeldscherm zorgt ervoor

Grafiek 8: Aantal glazen water die kinderen
dagelijks drinken, in percentages.

dat kinderen moeilijker in slaap vallen.
Bijna een kwart van de kinderen (22%) kijkt
in het uur voordat ze gaan slapen altijd op
een beeldscherm, 28% meestal, 43% soms
en 7% doet dat nooit. Hoe vaker kinderen
een beeldscherm gebruiken vlak voor het
slapen, des te vaker zij moe zijn op school.

Grafiek 7: Beeldschermgebruik in uur voor
slapen gaan en de frequentie van moeheid
op school, in percentages.

Kinderen drinken het vaakst water tijdens of
na het sporten. Ook school is een plaats
waar kinderen water drinken: 38% drinkt
water tijdens of na de gymles en 29% in de
schoolpauze.

Tip: deel met ouders: laat kinderen een uur
voor het slapen gaan niet meer op tablet,
computer, tv of smartphone. Zet geen tv op
de slaapkamer en laat kinderen niet naar
bed gaan met een tablet/smartphone.
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Wanneer drink je water?

%

Tijdens of na het sporten

68

Als ik thuiskom van school

43

Bij het avondeten

39

Tijdens of na de gymles

38

In de pauze op school

29

Bij het ontbijt

23

Anders

27

Tip: maak ouders bewust van het aantal

Grafiek 9: Aantal dagen dat kinderen water
drinken op school, in percentages.

suikerklontjes in zoete drankjes.

Voeding
Ontbijt, groente en fruit
Goed ontbijten is belangrijk: overslaan van
het ontbijt kan leiden tot verminderde
concentratie op school. Ook kan nietontbijten leiden tot overgewicht, doordat
meer ongezonde producten worden gegeten
Tip: sta water drinken toe gedurende de

als vervanging van het ontbijt.

schooldag en voer standaard een water-

Groenten en fruit leveren vitamines,

drinkmoment in na gymles/buitenspelen.

mineralen, vezels en bioactieve stoffen die
nodig zijn om gezond en fit te blijven en

Zoete drankjes

weerstand te bieden aan bijvoorbeeld

Ruim een kwart van de kinderen (27%)

verkoudheid en griep. Aanbevolen wordt om

drinkt minstens drie glazen zoete drank per

dagelijks twee stuks fruit ('de fruitnorm') en

dag. Eén op de vijf drinkt nooit zoete

twee ons groenten te eten.

drankjes of een paar slokjes per dag.

Negen van de tien kinderen ontbijten
dagelijks. Groente en fruit worden duidelijk

Grafiek 10: Aantal glazen zoete drank die

minder vaak dagelijks gegeten: drie op de

kinderen dagelijks drinken, in percentages.

tien kinderen eet dagelijks groente en bijna
de helft eet dagelijks fruit. Het percentage
kinderen dat dagelijks groente eet, neemt
toe van 22% in groep 6 tot 37% in groep 8.

Voedingsgedrag

%

Ontbijt elke dag

89

Eet elke dag fruit

45

Eet elke dag groente

30

Kinderen drinken zoete dranken het vaakst
als ze thuis komen van school. Daarna
neemt de schoolpauze een tweede plaats in:
38% drinkt dan zoete drank.

Wanneer drink je zoete dranken?

%

Als ik thuiskom van school

54

In de pauze op school

38

Bij het avondeten

24

Bij het ontbijt

13

Tip: proef groente en fruit in de klas, start

Tijdens of na het sporten

12

een simpele moestuin en eet zelfgemaakte

Tijdens of na de gymles
Anders

4

groentegerechten samen met de ouders.

25
6

Voedingsbeleid op school

Naleving regels

Het hebben van een goed voedingsbeleid

Juffen en meesters spreken (volgens de
kinderen die zeggen dat er regels zijn) in de

schept duidelijkheid en helpt mee aan het

helft van de gevallen een kind aan dat de

aanleren van gezond gedrag. De afspraken

regels overtreed.

in voedingsbeleid hoeven zeker niet altijd
verbiedend te zijn. Het kan ook iets

Grafiek 11: Percentage leerkrachten dat

toestaan, zoals het toestaan van water op

(meestal/altijd) kinderen aanspreekt op niet

de tafels tijdens de lessen.

naleving van regels.

Naast het hebben van een helder
voedingsbeleid, is de communicatie ervan
naar kinderen, ouders en schoolteam net zo
belangrijk.

Regels op school
Twee derde van de kinderen geeft aan dat
er regels zijn over tussendoortjes en
pauzehapjes. Regels over drinken zijn er
minder en over traktaties geven de minste
leerlingen aan dat er regels zijn. Opvallend
is dat ruim een kwart zegt niet te weten of
Tip: bespreek het voedingsbeleid met het

er regels zijn.

schoolteam en hoe je omgaat met
ouders/kinderen die zich niet aan de
Er zijn op mijn school regels over…

%

… tussendoortjes of pauzehapjes

63

… wat je mag drinken

34

… traktaties

afspraken houden.

Gezondheid

9

87% van de kinderen vind de eigen
gezondheid (heel) goed. 3% vind het niet zo
best of slecht.

Tip: zorg voor goede afspraken en leg deze
vast in een helder voedingsbeleid. Een
diëtiste kan hier eventueel bij
ondersteunen. Deel de afspraken met
ouders, kinderen en schoolteam.
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JOGG Binnenmaas onderzoeksresultaten
Percentages

September 2017

September 2018

September 2019

14,2
11,4
2,8

Volgt
Volgt
Volgt

Volgt
Volgt
Volgt

Pauzedrankjes
Neemt als pauzedrankje water/thee zonder suiker mee
Neemt als pauzedrankje zoete drank mee

18
77

Volgt
Volgt

Volgt
Volgt

Sporten en buitenspelen
Vijf dagen per week lopend of zelf fietsend naar school
Sport minstens twee keer per week buiten school
Zou meer willen sporten
Speelt minstens vier dagen per week buiten

65
76
51
75

Volgt
Volgt
Volgt
Volgt

Volgt
Volgt
Volgt
Volgt

Voeding en drinken
Ontbijt dagelijks
Eet dagelijks fruit
Eet dagelijks groente
Drinkt minstens twee glazen water per dag
Drinkt minstens drie glazen zoete drank per dag
Drinkt dagelijks water op school

89
45
30
73
27
30

Volgt
Volgt
Volgt
Volgt
Volgt
Volgt

Volgt
Volgt
Volgt
Volgt
Volgt
Volgt

Slapen
Slaapt per nacht tien uur of meer (advies is 9 tot 10 uur)*
Kijkt meestal/altijd in het uur voor slapen op beeldscherm
Is paar keer per week of (bijna) dagelijks moe op school

87
50
29

Volgt
Volgt
Volgt

Volgt
Volgt
Volgt

Gezondheid
Vindt de eigen gezondheid (heel) goed

87

Volgt

Volgt

Voedingsregels op school
Er zijn op mijn school regels over tussendoortjes/pauzehapjes
…én juf/meester zegt meestal/altijd als niet wordt nageleefd
Er zijn op mijn school regels over wat je mag drinken
…én juf/meester zegt meestal/altijd als niet wordt nageleefd
Er zijn op mijn school regels over traktaties
…én juf/meester zegt meestal/altijd als niet wordt nageleefd

63
33
34
16
9
4

Volgt
Volgt
Volgt
Volgt
Volgt
Volgt

Volgt
Volgt
Volgt
Volgt
Volgt
Volgt

Overgewicht
Overgewicht totaal
-Matig overgewicht
-Ernstig overgewicht

*zie toelichting in factsheet

