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Nederland behoort tot de wereldwijde top als het gaat

Met KLIK wilden we kinderen een stem geven én dat

om welvaart en het ervaren van welzijn. Toch leven ook

verbinden met wat de wijk te bieden heeft. Niet alleen

hier mensen in armoede en een relatief groot deel van die

inzichten “ophalen”, maar de kracht van Oud-Charlois

groep bestaat uit kinderen, in het bijzonder kinderen tot

benutten en zo samen verder komen. Gedurende drie jaar

12 jaar (SCP, 2019). Opgroeien in armoede kan een leven,

verkenden we met kinderen, en in samenwerking met

of zelfs generaties lang doorwerken. Armoede en (on)

partnerorganisaties uit de wijk, een breed scala aan

gezondheid zijn nauw verweven en kwetsbaarheden op beide

onderwerpen rond gezondheid. KLIK staat symbool voor de

gebieden hebben de neiging samen te gaan en elkaar te

‘klik’ van de camera, die daarbij vaak werd gebruikt, en

versterken (Pollack & Wolfe, 2020).

voor (anders) leren kijken naar jezelf en je omgeving.
Daarnaast is het een acroniem voor Kind Leert Inventief

Wat betekent het om als kind op te groeien onder

en Krachtig te zijn.

kwetsbaar makende omstandigheden? Hoe kijken kinderen
hier zelf tegenaan? Vanuit die vragen begon in 2015 het

Door zelf te onderzoeken en ervaren, met behulp van

project KLIK, waarvan dit verslag een impressie geeft.

actieve en creatieve werkvormen, leerden de kinderen al

KLIK is een participatief actieonderzoek gericht op

doende meer over voeding en beweging, de rol daarvan in

gezondheidsbevordering van kinderen en gezinnen in Oud-

hun eigen leven, de keuzes die daarin te maken zijn en de

Charlois in Rotterdam Zuid, een wijk waarin armoede- en

(mogelijke) invloed daarvan. Wij hoopten zo “zaadjes te

gezondheidsproblematiek oververtegenwoordigd zijn. KLIK

planten” die de kinderen zullen helpen om op te groeien

is ontstaan als burgerinitiatief vanuit fotograaf Janine

en te bloeien tot gezonde, krachtige volwassenen. Dit

Schrijver en hoogleraar Tineke Abma, zelf al decennia

verslag vertelt hoe we hieraan concreet invulling hebben

woonachtig in Oud-Charlois. Het idee kwam voort uit hun

gegeven en welke lessen wij hieruit trekken. We hopen dat

eigen observaties en ervaringen, als bewoners van deze

dit ook anderen zal helpen en inspireren.

wijk, als ouders van kinderen op scholen in de buurt, en
als kunstenaar en onderzoeker. Zij zagen de armoede, maar

Het KLIK-team

ook de rijkdom die de culturele diversiteit van de wijk
met zich meebrengt. Dit niet alleen vanwege de etnische
lappendeken, door andere rijk vertegenwoordigde (sub)
culturen; in het bijzonder de vele (arme) kunstenaars die
er ook wonen en werken. Het legt soms scherpe contrasten
bloot tussen kwetsbaarheid, afhankelijkheid, schoonheid
en (veer)kracht, maar ze gaan er ook hand in hand.

KLIK is mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra en maakt deel uit van het
programma ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’, dat streeft naar het vergoten van
kansen voor gezinnen in achterstandssituaties.
(bron FNO https://www.fnozorgvoorkansen.nl/gezonde-toekomst-dichterbij/)
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Aanleiding en vraagstelling
De gezondheid van mensen staat onder druk, door relatief

Natuurlijk zijn er al talloze gezondheidsbevorderende

belangrijk voor ze is. Deze participatieve benadering

abstracte en moeilijk beheersbare problemen zoals

initiatieven en interventies geweest, maar de effecten

vindt haar oorsprong in de kritische pedagogiek van Paulo

klimaatverandering, vervuiling en bevolkingsdruk, maar

daarvan blijven achter bij de inspanningen en hoop. Een

Freire en daaraan verwant gedachtegoed, dat streeft

ook door de heel tastbare en alomtegenwoordige ‘obesogene

van de redenen daarvoor is een gebrek aan aansluiting

naar het bewerkstelligen van sociale transformatie,

omgeving’, die mensen zo’n 200 keer per dag voor het

bij de daadwerkelijke leefwereld van de mensen om

door binnen gemeenschappen een cyclisch proces van

maken van voedingskeuzen stelt (Dagevos & Munnichs, 2007;

wie het gaat (Wang et al., 1998). De benadering van

actie, reflectie en leren in gang te zetten (Freire,

Bodor et al, 2010, Voedingscentrum 2020). Mensen die

leefstijlverandering kan moreel geladen en soms ronduit

1970; Abma et al., 2019; Abma et al., 2020). ‘Critical

leven in armoede vormen een groep die extra kwetsbaar

stigmatiserend zijn, en is vaak lineair en gericht op het

consciousness’, een kritisch bewustzijn van de eigen

is voor gezondheidsrisico’s: zij worden er meer aan

(“schuldige” of “zieke”) individu in plaats van op mensen

situatie, wordt gezien als noodzakelijk om het belang van

blootgesteld en vaker en harder door geraakt, zoals de

die onlosmakelijk verbonden zijn met hun omstandigheden en

en de mogelijkheden tot (gedrags)verandering in te zien,

crisis rond de uitbraak van COVID-19 ook weer pijnlijk

omgeving (welke mogelijkheden en beperkingen heeft iemand

en daarmee als een voorwaarde voor actie en empowerment

blootlegt (Van Lancker & Parolin, 2020).

binnen zijn/haar persoonlijke context) (Wang et al., 1998;

(Freire, 1970). Een onderzoeker speelt daarbij niet

Täuber, 2018).

de traditionele rol van “expert” die “informatie komt

Kinderen tot 13 jaar vormen een relatief groot deel

Ook ontbreek het nogal eens aan duiding

(waarom is het belangrijk, hoe helpt het mij).

halen”, maar veeleer van facilitator van een gezamenlijk
leerproces. Er wordt geen onderzoek gedaan over, maar

van de groep mensen in armoede (SCP 2019; CBS, 2019).
Achterstanden en tekorten op jonge leeftijd werken

Voor kinderen geldt in het bijzonder dat zij nog weinig

mét de mensen om wie het gaat. Door het creëren van de

bovendien vaak een leven lang door. Kinderen die

(echt) gehoord worden, zeker wanneer het gaat om hun

juiste condities ondersteunt de onderzoeker de groei van

opgroeien in armoede ontwikkelen zich in vele opzichten

gezondheid (Vis et al., 2011; Gibbs et al., 2018). Hoewel

bewustzijn en inzicht, waardoor mensen beter in staat

minder gunstig, wat tot uiting komt in onder meer lagere

het belang van kinderparticipatie breed erkend wordt en

worden om actie te ondernemen en invloed uit te oefenen

schoolprestaties, meer overgewicht, een slechtere

sinds 1989 verankerd is in het Internationaal Verdrag

(Abma et al., 2020).

algehele gezondheid, een lager inkomen en minder ervaren

inzake de Rechten van het Kind, blijkt het vinden van

psychisch welzijn (CBS, 2019; Chaudry & Wimer, 2016;

vormen voor betekenisvolle participatie nog een zoektocht

KLIK richtte zich op het stimuleren van

Pollack & Wolfe, 2020; Hernadez et al., 2010). En

(Bijleveld et al., 2020). Dit terwijl interventies

gezondheidsbewustzijn van kinderen als voorwaarde voor

hoewel de gezondheid van mensen in alle lagen van de

bewezen effectiever en duurzamer zijn wanneer dit het

gezondheidsbevordering, en had als overkoepelende

bevolking de afgelopen decennia is toegenomen, zijn de

geval is, en kinderparticipatie bijdraagt aan empowerment

vraagstelling: Hoe beleven kinderen uit gezinnen in

verschillen in gezondheid tússen groepen niet afgenomen

(Bijleveld et al., 2020). Toch wordt er nog veel over en

achterstandssituaties hun gezondheid en hun dagelijkse

(Broeders et al., 2018). Wie welvarend en goed opgeleid

voor kinderen gepraat, in plaats van met hen.

leefomgeving in Oud-Charlois, en hoe kunnen vanuit

is wordt gemiddeld ouder en leeft bovendien langer

KLIK wilde juist een stem geven aan kinderen zelf.

partnerschap met andere betrokkenen in de buurt

in goede gezondheid dan mensen die zich lager op de

Hun leefwereld, fysieke en sociale omgeving vormden

verbeteringen tot stand komen die de gezondheid

maatschappelijke ladder bevinden (Broeders et al., 2018).

het ijkpunt. Deze aanpak is geworteld in het idee

bevorderen?

Verschillen in gezonde levensverwachting tussen lager- en

dat gezondheidsbevordering begint bij de dagelijkse

hoger-opgeleiden kunnen oplopen tot wel 19 jaar (Stronks,

leefwereld van kinderen; hoe leven ze, waar eten ze, wat

2013).

spelen ze en met wie, enzovoort. Door kinderen uit te
nodigen en uit te dagen om dit bij zichzelf te verkennen,
gingen we samen op ontdekkingstocht naar hoe zij hun
gezondheid -en leven in bredere zin- ervaren en wat

KLIK Slotfoto
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Basisprincipes
Vanaf het begin van het project werd nauw samengewerkt met
relevante partnerorganisaties uit de wijk en de stad, om de
verschillende kennis over en perspectieven op de gezondheid
van kinderen in de wijk te kunnen benutten en integreren.

9. Empowerment: het krachtiger worden is vereiste om als

Daria (een organisatie die zich inzet voor een inclusieve

ouders en kinderen meer regie te krijgen over eigen

samenleving, waaronder voor migrantenvrouwen), DOCK en

leven. Dit staat in directe relatie met gezondheid.

stichting InMovement. Er was daar al een hecht geworden

10. 
Motivatie: voor het bestendigen van de plannen

groep vrouwen uit de wijk, die als tegenprestatie voor

In de beginperiode zijn gezamenlijk basisprincipes voor

is het van belang dat er bij betrokkenen een

hun uitkering een training had gekregen over gezondheid en

KLIK geformuleerd, die richtinggevend waren bij het

intrinsieke motivatie is voor het project. Dit

levensstijl. Met deze groep is binnen KLIK -in samenwerking

ontwikkelen en uitvoeren van de activiteiten. Deze luiden:

vergroot de deelname en impact van een programma.

met InMovement- verder gewerkt aan het vergroten van

11. 	
Participatie: om daadwerkelijk aan te sluiten bij

hun gezondheidsvaardigheden en empowerment, middels een

de doelgroep en hun situatie, is een participatieve

training Empowerment en Photovoice. Deze richtte zich

verschillende regels binnen de verschillende

aanpak van belang. Bij een participatieve aanpak

aan de hand van verschillende thema’s op het bekrachtigen

leefwerelden van kinderen (thuis, school en de

is een flexibel programma mogelijk, en kan

van de vrouwen, om zodoende beter voor zichzelf te

wijk); idealiter zijn deze op elkaar afgestemd.

worden ingespeeld op contextgebonden behoeften

kunnen zorgen, door een gezondere leefstijl, effectiever

1. 
Leefwerelden afstemmen: er heersen soms

en vragen van kinderen en ouders enerzijds.

communicatie met en presentatie voor anderen, en meer

aansprekende mensen krijgen meer voor elkaar. Ook

Daarnaast stimuleert participatie het gevoel van

vertrouwen in eigen kracht. De deelnemers onderzochten via

nemen mensen meer aan van een gelijke/lotgenoot, dan

eigenaarschap, wat bestendiging en borging op de

fotografie op een speelse manier hun omgeving en maakten

langere termijn positief beïnvloedt.

verbindingen met hun eigen leven. Het fotograferen werd

2. P
ersoonlijkheden met een boodschap inzetten:

van een expert of buitenstaander. Daarnaast kan een
rolmodel mensen inspireren met hun eigen verhaal
(ervaringsdeskundigheid).
3. 
Opbrengsten in het vooruitzicht stellen: duidelijk en
concreet aangeven wat de verandering van leefstijl/

12. 
Creativiteit: anders leren kijken naar jezelf en

ingezet als hulpmiddel om zich uit te drukken; om deze

je leefomgeving helpt om nieuwe gewoonten aan te

vrouwen een stem te geven. Om nog diepgaander inzicht

leren. In KLIK betrekken we consequent kunstenaars

te krijgen in hun ervaringen en behoeften zijn met deze

en creatieve ondernemers.

vrouwen ook diepte-interviews gehouden. Met betrekking tot
het domein ‘de wijk’ is samengewerkt met de organisatie

gedrag gaat opleveren op de korte of lange termijn.
De afstemming met partnerorganisaties over de aanpak is

Thuis op Straat (TOS), een organisatie die jongeren in

gedurende het project voortgezet; zo werd tussentijds

de wijk begeleidt om kinderen te assisteren bij sport en

herhaaldelijk gezamenlijk gekeken naar waarop de focus

spel op straat. De straatcoaches/”grote broers en zussen”

zou moeten liggen en wat voor activiteiten daarbij zouden

van TOS hebben een training gevolgd over gezond leven,

passen. Gedurende de looptijd zijn velen van hen ook

om hen beter in staat te stellen het goede voorbeeld te

beklijft het best door niet alleen te informeren,

betrokken geweest bij de uitvoering van activiteiten,

geven aan de kinderen op straat in de wijk. Daarnaast is

maar kinderen en ouders ook dingen te laten doen

bijvoorbeeld voor het geven van lessen over beweging,

samengewerkt met TOS bij activiteiten in de wijk. Zo werd

en ervaren. Daarbij is van belang dat er wordt

voeding, mindfulness, de wildplukwandeling, voor het

bij de Beachweek in juli 2017 het belang van water drinken

aangesloten bij de belevingswereld van kinderen.

bereiken van de groep kansarme moeders, enzovoort.

onder de aandacht gebracht en konden ouders kennismaken met

Teneinde de drie leefwerelden (thuis, school en de wijk)

gezonde traktaties. Het zwaartepunt is evenwel komen te

een plek te geven in het project en recht te doen aan

liggen op het domein ‘school’. Activiteiten in dat domein

het eerste basisprincipe, zijn binnen KLIK interventies

vonden plaats in samenwerking met andere partners uit de

gedaan op al deze gebieden. Voor het domein ‘thuis’

wijk (bijvoorbeeld: Lekker Fit, diëtisten, mindfulness en

zijn bijeenkomsten met ouders van de deelnemende scholen

capoeira-docenten, en zo meer). Het proces binnen dit derde

georganiseerd en is samenwerking aangegaan met Dona

domein is wat in deze Slotfoto wordt uitgelicht.

4. 
Kleine stapjes: bereikbare/haalbare doelen stellen
per keer, dat motiveert om door te gaan.
5. Plezier
	
ervaren: het moet vooral ook leuk zijn en je
moet je thuis voelen; dat heeft tijd nodig.
6. L
eren door middel van doen en ervaren: kennis

7. 
Contextgebonden: door gerichte begeleiding en maatwerk lukt het beter om gedrag/leefstijl aan te passen.
8. 	
Goed gedrag belonen: laat zien wie goed gedrag
vertoont en zet diegene in het zonnetje.

KLIK Slotfoto
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Methoden
Setting

Creatieve en speelse werkvormen

(Groeps-)Interviews

KLIK is opgezet in Oud Charlois, een wijk in Rotterdam

De kinderen gingen via allerlei activerende, creatieve

Gedurende het project zijn partners uit de wijk en de

Zuid. In Nederland is Rotterdam een stad waarin relatief

en speelse werkvormen aan de slag met vraagstukken rond

stad (herhaaldelijk) geïnterviewd, teneinde bevorderende

veel armoede voorkomt De stad kende 2018 het grootste

voeding en beweging. Dingen zelf doen en onderzoeken,

en belemmerende factoren voor gezondheidsbevordering

aandeel huishoudens met een (langdurig) laag inkomen

door te kijken, voelen, proeven en ervaren stond hierin

in kaart te brengen en steeds samen te kijken naar

(14,5%) (bron: CBS 2019, armoede en sociale uitsluiting).

centraal. Ook werd gelet op waaraan de kinderen plezier

actuele ontwikkelingen, behoeften en (samenwerkings-)

Binnen Rotterdam is Oud-Charlois een wijk waarin

beleefden en het zorgen voor een grote diversiteit/

mogelijkheden. Hierbij ging het om medewerkers van het

armoede- en gezondheidsproblematiek oververtegenwoordigd

variatie in het aanbod van activiteiten.

CJG, Cultuurscout Charlois, Apta, Diëtistenpraktijk

zijn. Vanaf schooljaar 2016-2017 werkten we samen met
twee basisscholen in Oud-Charlois: De Triangel en OBS

de Groene Appel, Dona Daria, In Movement,
   Fotografie en photovoice

Jeugdcultuurfonds, Lekker Fit!, Mindful Netwerk, Opzomer

Charlois. Op beide scholen namen twee klassen deel, te

Een middel dat daarbij vaak werd ingezet was fotografie.

mee, Sportstimulering Charlois, Stichting Cowell, ‘t

beginnen in groep 6 (schooljaar 2016-2017) en eindigend

De toepassing hiervan was tweeledig. Enerzijds werd

Otje, Huisartsenpraktijk Charlois, Stichting B.a.d. en

in groep 8 (schooljaar 2018-2019). Kleine variaties (door

fotografie in veel activiteiten gebruikt als middel om

Thuis op Straat (TOS). Daarnaast werd ieder schooljaar

schoolwissel of ziekte) daargelaten namen zo in totaal

de kinderen hun kijk op hun leefomgeving, behoeften en

begonnen en afgesloten met het interviewen van de

ongeveer 80 kinderen deel aan de activiteiten in het

interesses te laten uitdrukken, op een andere manier

betrokken leerkrachten en directeuren van de twee

project, gedurende de looptijd van drie jaar.

dan via taal (Abma & Schrijver, 2019). Anderzijds was

deelnemende scholen. Ook met de deelnemende kinderen zijn

het fotograferen door de onderzoekers zelf een middel om

verschillende keren (groeps-)interviews gehouden, evenals

het proces doorlopend vast te leggen en inzichtelijk te

met ouders van de twee scholen (en gedeeltelijk van de

maken, en observaties ook letterlijk in beeld te brengen.

deelnemende kinderen); ongeveer 20 ouders namen hieraan

Kwalitatieve dataverzameling

deel. Na afloop van het project zijn nogmaals experts,

De hoofdmoot van het KLIK-project met de scholen bestond
uit kwalitatief onderzoek, waarin via zeer uiteenlopende

Participerende observatie

creatieve werkvormen en methoden de kijk van de kinderen

Naast via fotografische verslaglegging werden alle

(en soms hun ouders) verkend werd op gezond eten, drinken

activiteiten ook schriftelijk vastgelegd. Alle

en bewegen, maar ook in bredere zin, hun kijk op hun

activiteiten vormden tegelijkertijd een bron van

omgeving, waartegen ze weerzin voelen en waar ze juist

onderzoek. De onderzoekers waren ontwikkelaar, maar ook

van groeien (fysiek of mentaal). De concrete invulling van

begeleider en/of deelnemer van alle activiteiten. Daarbij

het programma gedurende de schooljaren gebeurde steeds

hielden zij voortdurend een gedetailleerd logboek bij,

in wisselwerking met behoeften van de kinderen en de

waarin het gehele proces van totstandkoming en uitvoering

omstandigheden op dat moment; er vond continue reflectie

van de activiteiten werd bijgehouden en ook observaties

en adaptatie plaats. Bij het kiezen van de focus voor elk

van dit proces werden beschreven. De verbinding tussen de

nieuw schooljaar, en het bedenken van activiteiten die

ontwikkeling en uitvoering van het project maakte dat de

daarbij pasten, werd steeds gereflecteerd en voortgebouwd

onderzoekers steeds konden reflecteren op het proces en

op eerdere activiteiten en op aandachtspunten die door de

tussentijds konden bijsturen, om optimaal in te kunnen

leerkrachten, partnerorganisaties en de kinderen zelf naar

spelen op actuele ontwikkelingen of behoeften.

voren werden gebracht. Binnen de activiteiten werd gebruik
gemaakt van de volgende methoden:

belanghebbenden en betrokkenen geïnterviewd.

KLIK Slotfoto
Introductie

Kwantitatieve dataverzameling

Pagina 7

Secundaire data-analyse

Om resultaten uit het kwalitatieve onderzoek te staven

Lekker Fit!, een organisatie die zich inzet voor het

en in een breder perspectief te kunnen plaatsen zijn

terugdringen van overgewicht onder Rotterdamse kinderen,

parallel hieraan ook kwantitatieve data verzameld. Dit

doet elk jaar metingen op Rotterdamse basisscholen,

onderzoek bestond uit een voor-, tussen- en eindmeting en

omtrent het BMI en de fitheid van kinderen. Deze data zijn

was gericht op het beantwoorden van de volgende vragen:

geanonimiseerd beschikbaar gesteld voor de kwantitatieve
evaluatie van KLIK.

1. 
In hoeverre vinden veranderingen plaats in de mate
van overgewicht en ervaren gezondheid onder de
deelnemende kinderen?

Leeswijzer

2. In
	 hoeverre zijn deelnemende kinderen en hun ouders
gezonder gaan leven gedurende de looptijd (en onder

De vervolgdelen van dit verslag leiden je stapsgewijs

invloed) van KLIK?

rond in het project. Om te beginnen wordt in het

3. H
oe tevreden zijn kinderen en ouders over KLIK en
wat zijn de ervaren leereffecten?

procesverslag stapsgewijs beschreven hoe het project er
concreet uitzag; welke activiteiten we door de jaren heen
met de kinderen hebben ondernomen. In het fotoverslag

Om deze te beantwoorden is gebruik gemaakt van de

wordt dit proces visueel gemaakt aan de hand van foto’s,

volgende kwantitatieve onderzoeksmethoden, aangevuld met

gemaakt door de kinderen zelf en door fotograaf Janine

bronnenonderzoek en documentanalyse:

Schrijver. In het derde deel zoomen we uit en kijken
we terug op wat het project ons geleerd heeft: wat is

Vragenlijstonderzoek kinderen en ouders

de impact ervan en welke werkzame principes kunnen we

Aan het slot van elk schooljaar heeft het Mulier

onderscheiden. In het vierde en laatste deel, ten slotte,

Instituut door middel van vragenlijstonderzoek onder

richten we de blik vooruit naar wat dit ons zegt over, en

de deelnemende kinderen en hun ouders gegevens

kan brengen voor de toekomst.

verzameld over ervaren gezondheid, gezond gedrag,
levensstijl en over de KLIK-lessen. Bij het opstellen
van de vragen is gelet op eenvoudig taalgebruik en
een kindgerichte presentatie (bijvoorbeeld smileys
als antwoordcategorieën). De vragenlijsten onder de
kinderen werden afgenomen in de klas, in aanwezigheid van
onderzoekers van het Mulier Instituut. De vragenlijsten
onder ouders zijn verspreid via de kinderen en thuis door
ouders ingevuld.
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Deel I:
Procesverslag
KLIK
Inleiding
De eerste ideeën voor KLIK ontstonden in 2015, en mondden
uit in een verkennend onderzoek in het schooljaar
van 2015-2016, dat beschreven wordt in het document
‘Startfoto’. De initiële introductie van het project,
en kennismaking met partners, scholen en kinderen vond
ook toen plaats, via activiteiten met schoolkinderen
en gesprekken met partnerorganisaties en andere
sleutelfiguren in de wijk. Het grote, driejarige KLIKproject dat in deze ‘Slotfoto’ wordt beschreven ging van
start vanaf het schooljaar 2016-2017. Dit procesverslag
beschrijft stap voor stap welke op gezondheidsbewustzijn
en -bevordering gerichte activiteiten de kinderen
gedurende die drie jaar hebben ondernomen. Daarnaast is
er een website waarop aanvullend materiaal te vinden is
dat je op weg kan helpen als je zelf met deze ideeën aan
de slag wilt. Zie daarvoor: www.klikrotterdam.nl.

Procesverslag KLIK – Schooljaar 2016/2017

Stap 1: Lens kiezen
Uit het vooronderzoek in schooljaar 2015-2016 kwamen

Stap 2: Wildplukwandeling
Wandeling

verschillende opvallende en leerzame punten naar voren. Zo

Aan het begin van het schooljaar werd een

bleek dat de deelnemende kinderen over het algemeen best

wildplukwandeling georganiseerd. Onder begeleiding van een

aardig wisten wat wel en geen gezond eten is, maar ook dat

voedingsdeskundige wandelden de kinderen door de wijk,

dit nog niet betekent dat ze voor gezond kiezen als ze

waarbij ze uitleg kregen over eetbare bloemen en planten,

voor die keuze worden gesteld. Met het oog op het bereiken

deze leerden herkennen en plukken. De kinderen vonden het

van de ouders werden verschillende aandachtspunten

fantastisch, deden allemaal enthousiast mee en waren heel

genoemd. Bovenal het grote belang van oog hebben voor

leergierig. ‘Ik vond het heel leuk en heb veel geleerd en

culturele diversiteit: ideeën over gezond eten, bewegen

veel bloemen gezien. En nu weet ik ook wat voor planten je

en een gezond lichaam kunnen sterk verschillen tussen

kunt eten.’ De opbrengst werd verzameld in bakjes en mee

culturen. Dit terwijl voorlichting en informatie vaak

genomen naar school, om er daar verder mee te werken.

(onbewust) geformuleerd is vanuit en gericht is op de
autochtone bevolking. Ook kan een belerende benadering
mensen afschikken, en is een focus op wat wel mag, in
plaats van op wat niet mag waarschijnlijk effectiever.
Ten slotte werd benoemd dat via het enthousiasmeren van
kinderen de rest van het gezin bereikt zou kunnen worden.
Daarnaast werd al doende verkend welke werkvormen geschikt
waren om samen met de kinderen in beeld te brengen wat
er in de wijk en hun hun eigen leven leeft en speelt. Er
werd gezocht naar actieve en creatieve werkvormen, met als
doel de kinderen eigen regie te geven in het laten zien
van wat hen bezighoudt en raakt. Fotografie bleek erg aan
te spreken bij de kinderen. Verder werd duidelijk dat zij
heel enthousiast waren over de wildpluk- en fotowandeling
en minder over de historische wandeling. Waar deze laatste
vooral vroeg om kijken en luisteren, gaven de eerste
twee de kinderen een actieve rol in het verkennen van hun
omgeving, die ze duidelijk fijn vonden.
Deze ervaring en kennis hielp ons bij het ontwikkelen
van de activiteiten voor de nieuwe groepen, die in het
schooljaar 2016-2017 zouden beginnen aan hun driejarige
deelname aan het KLIK-project. Hoe dit eruit kwam te zien
wordt hieronder stap voor stap beschreven.
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Schooljaar 2016/2017
Stap 2: Wildplukwandeling
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Schooljaar 2016/2017
Stap 2: Wildplukwandeling
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Schooljaar 2016/2017
Stap 2: Wildplukwandeling

Procesverslag KLIK / Pagina 12

Schooljaar 2016/2017
Stap 2: Wildplukwandeling

Verwerking: smoothies maken
Terug op school leerden de kinderen de
verzamelde bloemen en planten te verwerken
in zelfgemaakte smoothies. Dat vonden ze
best spannend en ook een beetje raar. Ze
werden verrast door de smaak en de vezelige
structuur, die de één echt lekker vond,
en de ander uitgesproken vies. Het openen
van de hazelnoten vonden de kinderen ook
heel spannend: het werken met een hamer,
het kapotslaan van het omhulsel, en dat
daar dan iets eetbaars uitkomt. ‘De planten
hebben we gewassen en daar een smoothie
van gemaakt. De smoothie was heel lekker
en ik zal het aanraden aan iedereen om te
proeven.’
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Stap 2: Wildplukwandeling
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Schooljaar 2016/2017
Stap 3: Fotowandeling

Stap 3: Fotowandeling
Wandeling
Ter introductie van de fotowandeling kregen
de kinderen eerst uitleg over fotografie,
het gebruik van de camera en over hoe je
kunt kijken naar je eigen leefomgeving.
Hierna gingen ze, gewapend met een camera,
spiegel en notitieblokje, op pad, de wijk
in om te verkennen en vast te leggen wat
hen opviel in hun omgeving. Er was veel
onderlinge variatie in de manier waarop
de kinderen foto’s namen: terwijl de
een specifiek focuste op details, nam de
ander juist overzichtsfoto’s, of beide.
Ook het bewustzijn van de camera en de
mogelijkheden ervan verschilde: sommige
kinderen namen er de tijd voor en stonden
er (letterlijk) bij stil, anderen leken
niet een gericht idee te hebben en namen
de foto’s onderweg, haastig en lopend, met
soms heel scheve of bewogen foto’s als
resultaat. Er staat veel natuur op, maar
ook huisdieren, straatvuil, bloemen in
potten, kunst, letters en kleuren die de
kinderen opvielen. ‘Ik vond het heel leuk,
omdat je door de camera weer dingen ziet
die je anders niet ziet.’
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Verwerking: posters maken
In een vervolgles op school kregen de
kinderen de foto’s die zij genomen hadden
tijdens de fotowandeling te zien. Door
de kinderen zelf foto’s te laten maken
hadden we hen bewuster laten kijken naar
hun leefomgeving. Vervolgens boden die
foto’s

een ingang om daarover in de klas

nog verder in gesprek te gaan. Vervolgens
maakten de kinderen een poster van hun
foto’s, die sommigen van bijschriften
voorzagen door er post-its bij te plakken.
De posters gingen mee naar huis, om ze
aan de ouders te kunnen laten zien en
aan de hand daarvan KLIK thuis te kunnen
introduceren.

Schooljaar 2016/2017
Stap 3: Fotowandeling

Procesverslag KLIK / Pagina 24

Schooljaar 2016/2017
Stap 3: Fotowandeling

Procesverslag KLIK / Pagina 25

Schooljaar 2016/2017
Stap 3: Fotowandeling

Procesverslag KLIK / Pagina 26

Schooljaar 2016/2017
Stap 4: Voedingslessen

Stap 4: Voedingslessen
Mindmaps & stellingenspel
Als aftrap van -en voorbereiding op- een
reeks lessen over voeding lieten we de
kinderen mindmaps maken, om inzicht te
krijgen in hun kennis en in wat zijzelf
verstonden onder gezonde en ongezonde
voeding. Ook deden we een stellingenspel,
waarin de kinderen hun antwoord gaven door
bij ‘ja’ te staan en bij ‘nee’ te zitten.
Vragen waren bijvoorbeeld:
- A
ls ik klaar ben met school dan...
...ben ik meestal alleen thuis
...kijk ik meestal TV
...speel ik meestal buiten
- 
Ik mag zelf af en toe kiezen wat er
thuis wordt gegeten bij het avondeten
- Ik help soms mee met koken
Aan het eind van deze les kregen de
kinderen een camera mee naar huis voor een
thuisopdracht.

Camera mee naar huis
Alle kinderen die dat wilden kregen een
camera en een brief voor hun ouders mee
naar huis. We vroegen de kinderen in hun
thuisomgeving foto’s te maken van hun
avondeten, ontbijt, de plek waar ze aten
en de plek waar ze speelden. Naast het
inzicht dat we hiermee hoopten te krijgen
in hun leefomgeving en voedingsgewoonten,
probeerden we zo ook te stimuleren dat de
kinderen thuis over KLIK zouden vertellen,
en ook hun ouders kennis te laten maken met
het project.
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Proeflab
Tijdens het proeflab maakten de kinderen
kennis met allerlei soorten, kleuren,
smaken en texturen van voedsel. Gehuld in
labjassen als echte onderzoekers, gingen ze
aan de slag met het kleuren van fruit en
met geblinddoekt proeven, om verschillen
te onderzoeken en ervaren tussen zoet en
zuur, rauw en gaar, warm en koud, en tussen
soorten fruit en groente. Het leverde vieze
gezichten op, maar veel kinderen vonden het
erg leuk om dit te doen. Hierna maakten de
kinderen hun eigen ice tea. Tussenstappen
en resultaten van het “onderzoek” werden
genoteerd en ook gefotografeerd. In de
terugblik aan het eind van de les vertelde
een van de kinderen dat hij thuis nooit
groente at, omdat hij die niet lustte,
‘maar ik vond de knolselderij heel lekker.’

Schooljaar 2016/2017
Stap 4: Voedingslessen
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‘Maar ik vond
de knolselderij
heel lekker’
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Spijsvertering, voedingsvezels, poep
In deze les ging de aandacht uit naar het duiden van waaróm gezonde voeding belangrijk
is, en hoe het spijsverteringsstelsel werkt. Er werd uitgelegd wat er gebeurt binnenin
je lijf, terwijl je voedsel de reis aflegt van mond tot kont, en het belang daarbij van
het binnenkrijgen van voldoende voedingsvezels en water. Na de theorie was het tijd voor
de praktijk en gingen we kijken naar hoe gezonde poep eruitziet (Bristol Stool Chart) en
zelf “poep” knutselen van pindakaas en ontbijtkoek.
Antwoorden van de kinderen op de vraag: Waarom groente?:
	‘Je wordt slim.’ ‘Snoepjes zijn slecht voor je lichaam.’ ‘Anders mag je je telefoon niet.’
‘Als je veel ongezonde dingen eet word je te dik en kan je ziek worden.’

Schooljaar 2016/2017
Stap 4: Voedingslessen
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Schijf van vijf & gezonde traktaties
In deze les speelden de kinderen een spel over aanbevolen producten en hoeveelheden op
de ‘Schijf van vijf’ (de voedingsrichtlijn zoals aanbevolen door het Voedingscentrum),
om zo spelenderwijs kennis op te doen over vragen rond wat en hoeveel je nodig hebt voor
een gezonde maaltijd. Dat leverde mooie vragen op, zoals: Is een koekje dat je zelf maakt
gezonder? Is chocopasta met hazelnoten gezonder door de noten? Ga je dood als je nooit
iets eet van de schijf van vijf? Hierna gingen de kinderen aan de slag met het maken van
gezonde (en mooie!) traktaties van fruit. Om daarin creatief te zijn bleek nog niet mee te
vallen, maar leuk was het in elk geval.
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‘Snoepjes
zijn slecht voor
je lichaam’

Schooljaar 2016/2017
Stap 4: Voedingslessen
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Stap 5: KLIK-krant 2017
Voorbereiding: reflectie op KLIK
Deze les was gericht op het terug- en vooruitblikken op KLIK. Door samen te kijken naar
het vele materiaal dat in de loop van de lessen door de kinderen was gemaakt en verzameld,
reflecteerden we op de onderwerpen die aan bod waren gekomen. Zo konden we dingen nog
eens terug-/herhalen -om het leereffect te vergroten- en blikten we ook vooruit naar
aandachtspunten en interessegebieden voor het KLIK-programma van het volgende schooljaar.
Van daaruit werkten we toe naar het maken van de eerste KLIK-krant; een platform om de
kinderen te laten “shinen” en tegelijkertijd een mooi middel om over het project te
communiceren naar ouders, naasten, school, partners en de buurt. Ter introductie gingen
we eerst met de kinderen in gesprek over wat er in een krant staat, en hoe dat allemaal
gemaakt wordt. ‘Jullie zijn al fotograaf geweest, nu gaan jullie oefenen als journalist,’
vertelde KLIK-juf Janine. Na uitleg over interviewen gingen de kinderen in groepjes
uiteen om zelf met opdrachten aan de slag te gaan: elkaar interviewen, teksten schrijven,
tekeningen en foto’s maken. Dat ging de een veel makkelijker af dan de ander; sommige
kinderen konden weinig bij de opdrachten verzinnen; anderen maakten overal wel iets leuks
bij, en taalfouten werden door iedereen veel gemaakt. Het idee dat de opbrengst in een
echt gedrukte krant zou komen maakte het extra bijzonder.

Krant maken: maskers maken, stellingenspel
Door middel van het spel ‘Ren je rot’ lieten we de kinderen antwoord geven op een reeks
vragen, zoals: ‘Vind je het leuk om foto’s te maken?’ ‘Kijk je nu af en toe naar je poep?’
‘Wil je volgend jaar wat met beweging doen in de les?’ ‘Vertel je thuis over KLIK?’.
Daarbij viel op dat iedereen graag kooklessen wilde, en dat veel kinderen aangaven thuis
over KLIK te vertellen. Omdat sommige kinderen niet herkenbaar op foto’s in de krant
wilden staan, knutselden we maskers waarmee ze zich konden bedekken. Ook daarbij vielen
onderlinge verschillen op: terwijl sommigen moeite hadden om iets te bedenken, of niet
goed konden knippen, gingen anderen met veel enthousiasme en creativiteit aan de slag.

Schooljaar 2016/2017
Stap 5: KLIK-krant 2017
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Presentatie voorbereiden
Na het maken van de krant werkten we toe naar een presentatie van dit KLIK-jaar, waarbij
ook de krant onthuld zou worden. Sommige kinderen gaven aan daarbij wel iets te willen
vertellen over wat ze in de KLIK-lessen hadden gedaan, geleerd of ervaren. In deze les
gingen ze aan de slag met het voorbereiden van hun presentatie.

Presentatie KLIK-krant 2016/2017
Het eerste KLIK-jaar werd feestelijk afgesloten met een bijeenkomst voor alle deelnemende
kinderen, hun ouders en leerkrachten en de partnerorganisaties. Na een korte introductie
door hoogleraar –en KLIK-initiatiefnemer- Tineke Abma, vertelden kinderen over wat ze bij
KLIK hadden gedaan en geleerd. Sommigen beantwoordden met bravoure vragen, terwijl anderen
het zichtbaar spannend vonden om op het podium te staan, en lang niet iedereen durfde dat
aan. Allemaal kregen ze een groot applaus van de zaal.
Bij de onthulling van de krant werd meteen druk in de krant gebladerd en gekeken wat er
van hem of haar in de krant te zien was. Niet iedereen stond op een foto in de krant, omdat
sommigen dat zelf niet wilden of dat van hun ouders niet mochten. De kinderen vonden het in
elk geval heel mooi geworden en trots namen ze de krant in een KLIK-tas mee naar huis.
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Stap 6: Evaluatie
Als afsluiting van het jaar werd in
evaluatieve gesprekken met de scholen
en partnerorganisaties teruggeblikt op
het voorbije KLIK-jaar. Daarbij gaven de
leerkrachten aan dat de kinderen KLIK
heel leuk vonden. ‘Ze balen er echt van
al het een keer niet doorgaat.’ Voor de
kinderen voelden de lessen eigenlijk meer
als vrije tijd, omdat ze zo anders en
vrijer waren dan reguliere schoollessen.
Ze hadden daardoor niet het gevoel aan
het leren te zijn (en leren = saai), maar
ondertussen zagen de leerkrachten wel groei
in kennis en bewustzijn bij de kinderen,
met betrekking tot gezondheid, maar ook met
betrekking tot hun eigen talenten, die in
de lessen werden aangesproken. Het actief
bezig zijn en de vele afwisseling in de
activiteiten werkte goed.

Schooljaar 2017/2018

Stap 1: Lens kiezen
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Stap 2: Capoeira

De invulling van de KLIK-lessen voor dit nieuwe schooljaar

Om te introduceren dat de focus van KLIK dit jaar zou

gebeurde weer in samenwerking met de deelnemende scholen

liggen op beweging, trapten we af met een les Capoeira.

en partnerorganisaties. De evaluatie van het voorbije

Capoeira is een Braziliaanse sport, waarin dans,

jaar liet zien dat de ingeslagen weg goed paste. Door de

acrobatiek, spel, vechten en muziek samenkomen. De

eerdere activiteiten en methoden te evalueren en successen

meeste kinderen hadden veel plezier en de acrobatische

en knelpunten in kaart te brengen, konden we een plan

bewegingen van de leraar leverden heel wat hilariteit

maken voor de activiteiten en aanpak in het nieuwe jaar.

op onder de kinderen; geen bewegingen die je in een

Daarbij keken we ook naar wat eerder juist nog niet aan

reguliere gymles ziet. Er waren ook kinderen die dat

bod was gekomen, en naar of er nieuwe aandachtspunten,

niet leuk vonden, en de bewegingen associeerden met

behoeften en wensen naar voren waren gekomen.

vrouwelijkheid of seksualiteit. Ook viel op dat sommige
kinderen, met name jongens, weinig controle over hun

Duidelijk was dat de kinderen KLIK over het algemeen

lichaam en spieren leken te hebben, en moeite hadden om

erg leuk vonden en dat het hun kennis en bewustzijn

de bewegingen te volgen. Daarbij leek een deel van de

rond gezondheid leek te bevorderen. Daarbij tekenden de

kinderen erg gevoelig voor het zien en laten zien van

leerkrachten aan dat nog maar weinig kinderen een relatie

hun/elkaars lichamen. Zowel de afstand tot hun eigen

leken te leggen tussen gezondheid en lichaamsbeweging, en

lichaam als de ingewikkelde dynamiek tussen jongens en

dat bewegen er bij veel kinderen sowieso bij inschoot.

meiden onderling viel ons op, en we vroegen ons af of

De focus, die in het voorbije jaar vooral op voeding had

dit te maken had met hun leeftijd, of misschien ook

gelegen, kwam daarom dit jaar meer op beweging, oefening

met cultuur. Wat daarbij opviel, waren de verschillen

en sport te liggen. Lessen in onder meer Capoeira en

tussen de groepen en scholen; dingen die in de ene groep

Mindfulness leken hiervoor een goed idee. Daarnaast

op weerstand stuitten, verliepen in andere groepen

wezen de leerkrachten op het belang van herhaling. Daarom

probleemloos.

werden in de nieuwe lessen ook dingen teruggehaald uit
de lessen van het jaar ervoor, teneinde eerder opgedane

Al met al was het niet de makkelijkste les, maar wel

kennis beter te laten beklijven.

een die een waardevol inkijkje gaf in het groepsproces,
groepsdruk, en in hoe onderlinge (cultuur)verschillen
kunnen leiden tot een verschillende beleving van dezelfde
gebeurtenis.
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Stap 3: Sportlab
Testjes
Door het doen van acht verschillende testjes konden de kinderen ervaren en onderzoeken
wat er met je lichaam gebeurt wanneer je beweegt. Bijvoorbeeld met je evenwicht: wat voel
je als je een koprol maakt? Tot hun verrassing konden de kinderen daarna niet op 1 been
staan! En ook: Waarom ga je zweten als je rent? Wat gebeurt er met je hartslag? Het voelen
en tellen van je hartslag bleek wel heel lastig. Ook vielen ons, net als eerder bij de
capoeirales, verschillen tussen de kinderen op in hun lichaamsbeheersing, en bovendien
dat sommige vaardigheden, die wij als vanzelfsprekend veronderstelden, niet door iedereen
beheerst werden, zoals het maken van een koprol, of touwtjespringen. Anderzijds waren er
kinderen die in reguliere gymlessen moeilijk meekomen (bijvoorbeeld door overgewicht),
maar deze les met plezier en succes konden en wilden meedoen.
Een greep uit de reacties op de opdrachten:
	
Proef 1: Sta 2 minuten helemaal stil. Schrijf daarna op hoe dat voelde:
‘Stil, aleen het voelt niet zo normaal’ ‘Saai en slaapwekend’
‘Grappig en moe- dat je toch moet bewegen’ ‘Kriebelig ik ging automatisch bewegen’
Proef 5: Ga 10 tellen op 1 been staan. Doe daarna 3 koprollen.
Ga dan weer op 1 been staan. Schrijf op wat er gebeurt:
	
‘Duizelig en de wereld draait’ ‘Ik was duizelig maar toen ging het wel –
alsof ik één dag geen koeskoes heb gegeten’
Aan het eind van de les kregen de kinderen -tot hun grote plezier- een stappenteller mee
naar huis, om ook buiten school hun activiteitenpatroon te kunnen onderzoeken. Hieraan
werd een spelelement verbonden, namelijk een wedstrijd tussen de vier deelnemende klassen:
welke klas is lichamelijk het meest actief…?

Procesverslag KLIK / Pagina 51

Schooljaar 2017/2018
Stap 3: Sportlab

Procesverslag KLIK / Pagina 52

Schooljaar 2017/2018
Stap 3: Sportlab

Procesverslag KLIK / Pagina 53

Schooljaar 2017/2018
Stap 3: Sportlab

Procesverslag KLIK / Pagina 54

‘Ik was duizelig,
alsof ik één dag
geen koeskoes had
gegeten’
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Vervolg Sportlab
Omdat we tijdens het sportlab al doende
merkten dat meer duiding van de testjes
welkom zou zijn maakten we een vervolgles,
om informatie te kunnen herhalen en
dieper te kunnen ingaan op de werking van
het lichaam bij beweging, en het belang
daarvan. We maakten aan de hand van de
foto’s van het sportlab een presentatie
en legden bij alle proefjes de werking
ervan uit. Ook keken de kinderen naar een
Klokhuis-filmpje over het evenwichtsorgaan.
Daarnaast introduceerden we de ‘Smart
breaks’; korte bewegingsoefeningetjes (5
minuten) die je gewoon in de klas kunt
doen met behulp van YouTube-clipje op het
digibord. Daarnaast testten we de kennis
van de kinderen op speelse wijze via een
quiz. Ten slotte werden de resultaten van
de stappenteller-competitie onthuld. De
winnaars mochten als beloning hun eigen
stappenteller houden. De andere kinderen
kregen een troostprijs, namelijk… ook een
stappenteller!
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Stap 4: Mindfulness
In een reeks van 8 bijeenkomsten maakten de kinderen kennis

Op de vraag naar wat gedachten eigenlijk zijn antwoordde een van

met aandachtstraining, meditatie en mindfulness. Twee hierin

de kinderen ‘Iets wat je hersenen doorgeven aan je lichaamsdelen.’

gespecialiseerde trainers, een man en een vrouw, begeleidden samen

Een minuut lang nergens aan denken bleek een flinke uitdaging te

de bijeenkomsten. Daarin stond steeds een ander thema centraal,

zijn, veel meer dan een minuut lang juist zoveel mogelijk denken.

zoals: aandacht krijgen, geven en richten, het voelen van je
lichaam, gedachten et cetera. Zo vertelden de trainers dat, net

De leerkrachten werden gevraagd om ook in de dagelijkse praktijk

als gewone spieren, ook je “aandachtsspier” door training sterker

met dit soort oefeningetjes door te blijven gaan, al was het maar

wordt. Aan de hand van eenvoudige oefeningen maakten de kinderen

een minuut op een dag; liever vaker kort dan af en toe langer. Dat

kennis met hoe ze dit kunnen doen. Ook gingen de trainers en wij

lukte maar ten dele, maar de meeste leerkrachten zagen er wel de

met de kinderen in gesprek.

meerwaarde van in, al was er ook een leerkracht die het maar niks
vond. Hoewel ze 8 lessen wel veel vonden en de oefeningen soms wat

Op de vraag wanneer je aandacht krijgt, antwoordden de kinderen

abstract, voelden ze tijdens de lessen wel de rust bij de kinderen.

dingen als: ‘Als je iets hebt dat niemand heeft’ en ‘Als je een
grap uithaalt.’ De vraag wanneer je zelf aandacht geeft vonden ze

Na afloop vroegen we de kinderen in een mini-enquête naar hun mening

moeilijker te beantwoorden; ‘Op straat muziek spelen voor mensen’

over de lessen. Daaruit bleek dat veel kinderen de rust fijn vonden

‘Als je een bedelaar ziet.’ De op het aandachtig voelen van je eigen

om te ervaren, maar dat de link met KLIK ze niet zo duidelijk

lichaam toegespitste oefeningen leverden na afloop veel reacties op,

was. Hoewel een enkeling de relatie tussen aandachtstraining en

zoals: ‘Ik kreeg veel kriebels, waar ik mijn aandacht ging richten.’

gezondheid legde, zagen veel kinderen vooral verschillen: terwijl

‘Alsof mijn knie openging. Ik vond het raar.’ ‘Het leek alsof ik een

ze in de KLIK-lessen doorgaans juist actief en zelf dingen mochten

bloedvaatje was, het bloed ging naar mijn elleboog.’ ‘Meester, ik

doen en ervaren (=leuk) draaide het bij deze lessen juist om stil

voelde stroming in mijn lijf.’ ‘Als er geen gedachten zijn, wordt

en rustig zijn (=saai). Niettemin gaven heel wat kinderen aan meer

het rustig in mijn hoofd.’ ‘Niet fijn, ik kreeg er buikpijn van.’

geleerd te hebben over rust, ademhaling, concentratie en focus.

‘Ik kan niet niet denken, want als ik denk ‘niet denken’ dan denk ik.’
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‘Meester,
ik voelde stroming
in mijn lijf’
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‘Als er geen
gedachten zijn,
wordt het rustig
in mijn hoofd.’
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Stap 5: Voedingslessen (vervolg)
In lijn met de aanbeveling van de
leerkrachten om eerdere informatie ook te
herhalen werden dit schooljaar ook opnieuw
voedingslessen gegeven. Een daarvan ging
over “mindful” eten. Omdat sommige kinderen
en juffen de lessen in aandachtstraining,
mindfulness en meditatie vaag en zweverig
vonden, bedachten we een voedings-experiment
om concreet te maken wat aandacht doet.
De kinderen mochten een filmpje kijken
en kregen ondertussen stukjes bewerkte
appel (naturel, met bananensmaak en met
citroen) om op te eten. Hierna praatten
we even na over de film. Vervolgens vroegen
we: Wie heeft de appel geproefd tijdens
de film? Merkte iemand iets aan de smaak?
Hierna deden de kinderen een oefening rond
ademhaling en aandacht en daarna kregen
ze weer stukjes appel met verschillende
smaken. Zo ontdekten de kinderen dat ze de
eerste keer nauwelijks door hadden gehad
wat ze geproefd hadden, terwijl ze tweede
keer duidelijke verschillen proefden.
Daar moesten ze wel om lachen! Een leuk en
verhelderend experiment, dat heel concreet
zichtbaar maakte dat er een groot verschil
is tussen bewust of onbewust iets eten.
Aanvullend werden schoolbreed voedingslessen door diëtisten gegeven, met speciale
aandacht voor het belang van water drinken
(in plaats van veelal flink gezoete
vruchten-, zuivel- of frisdranken). In een
van de twee deelnemende scholen zetten de
leerkrachten dit na afloop van deze lessen
zelf voort.
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Stap 6: KLIK onderzoeksbureau

kinderen op dat moment. Beide groepen

andere kinderen meer, wat uitmondde in de

doorliepen dan ook niet precies hetzelfde

vraag ‘Wat gebeurt er als je te lang naar

Naast het reguliere KLIK-traject op de

proces. Waar in de ene de interesse in

een TV scherm kijkt?’. Andere vragen waren:

scholen konden kinderen uit de deelnemende

zelf dingen onderzoeken echt aanwezig was,

‘Hoe krijg je een hoge bloeddruk’ ‘Wat

klassen zich per school aanmelden voor het

bleek in de andere groep de behoefte aan

gebeurt er in je hersenen?’ ‘Hoe ontstaan

KLIK-onderzoeksbureau. Deze kinderen kregen

ontspanning en vrij spelen te overheersen.

rimpels?’ ‘Wat gebeurt er in je lichaam als

gedurende een aantal maanden een reeks extra

We gaven hieraan gehoor door activiteiten

je ouder wordt?’ en ‘Hoe groeien je haar,

lessen aangeboden, op woensdagmiddag na

te ondernemen waarin spel centraal stond,

nagels en tanden?’ Deze vragen werden verder

schooltijd. Omdat de het aantal aanmeldingen

maar daarbij toch zoveel mogelijk ontdekt

ontrafeld, om specifieker op zoek te kunnen

groter was dan het aantal plaatsen werden

en ervaren werd. Bijvoorbeeld door te

gaan naar antwoorden. Zo werd de vraag

in overleg met de leerkrachten voor beide

fotograferen bij het buitenspelen, en

over tv-kijken verder opgesplitst in de

scholen een groep samengesteld met een

daarbij te letten op: wat vind je een fijne

subvragen:

uitgebalanceerde samenstelling, op basis

plek om buiten te spelen? Die foto’s boden

van behoefte/kennisniveau, interesse, sekse

later weer een ingang om in de klas over

en karakter (expressief/introvert). In deze

speelplaatsen in gesprek te gaan.

lessen stond het gehele proces van het doen
van onderzoek centraal, van vaag idee tot

Onderzoeksvragen

- 
Wat denk je dat het beste is voor je
lichaam, aan TV kijken?
- 
Hoe deden zij dat vroeger?
- 
Waarom de regel 1 uur TV kijken?
- 
Hoe voel je je als je TV kijkt?

Om te beginnen gingen de kinderen bij

- 
Hoelang vind je dat je TV mag kijken?

zichzelf te rade: wat zouden zijzelf graag

- 
Hoelang wil je TV kijken?

De interesse en vaardigheid in het staps-

willen onderzoeken? Om vervolgens te kijken:

- 
Stel dat je later een kind hebt,

gewijs doorlopen van zo’n proces varieerde

wat is dan een geschikte onderzoeksvraag.

sterk tussen de kinderen onderling, evenals

Deze waren heel divers en kwamen soms direct

De vraag over hersenen werd verder

tussen de groepen. Plannen en activiteiten

voort uit ervaringen in hun eigen leven.

gespecificeerd aan de hand van vragen zoals:

pasten we daarom ook hier steeds aan aan de

Zo vroeg een van de kinderen zich af waarom

- welk deel doet wat in je hersenen?

behoeften en mogelijkheden van de deelnemende

zij maar één uur per dag tv mocht kijken, en

- Waar zitten je emoties en je geheugen?

concreet resultaat.

hoelang mag die dan TV kijken?
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Uitvoering
Deze les stond in het teken van: hoe
onderzoek je iets? Hoe kun je te werk gaan
om antwoorden op je vragen te vinden?
De kinderen hadden hierover al ideeën,
zoals: opzoeken in een boek, naar de
dokter gaan en vragen, zelf onderzoeken
of uitproberen. Na verdere uitleg over
manieren van onderzoek doen gingen de
kinderen aan de slag, om stapsgewijs op
zoek te gaan naar antwoorden op hun vragen,
door zich te verdiepen in: wat wil/moet
je dan precies onderzoeken en op welke
manier kun je dat aanpakken. In dat proces
werden ervaring opgedaan met verschillende
wetenschappelijke en artistieke methoden.
Zo leerden de kinderen meer over het
maken van foto’s en filmopnamen, deden ze
metingen, oefenden ze met het houden van
interviews en zo meer.
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Opbrengst, presentatie & ideeënbus
Op basis van alle verzamelde informatie schreven de kinderen vervolgens een stukje. Hierna
gingen ze oefenen met het vertellen daarvan, en op zoek naar bijpassend visueel materiaal.
Uiteindelijk maakte een deel van de kinderen hiervan een eigen filmpje. Deze werden samengevoegd tot één filmpje over het KLIK onderzoeksbureau als geheel. Als afsluiting werd dit
op beide scholen in de klas vertoond. Dat vonden de kinderen die het gemaakt hadden zelf
best spannend… Wat zouden de anderen ervan vinden? Om te zorgen dat er vanuit een positieve
insteek gereageerd zou worden introduceerden we het filmpje in de klas met de vraag te
letten op wat ze er goed aan vonden. Dat pakte heel goed uit, waarbij hielp dat de klas
recent ook in een andere context had geoefend met het geven van positieve feedback.
Volgend daarop werd de andere kinderen uit de klassen ook gevraagd of zijzelf ideeën
of onderzoeksvragen hadden met betrekking tot gezondheid, voeding of lichaamsbeweging,
waarmee ze aan de slag zouden willen gaan in het volgende KLIK-jaar. Dat leverde veel
mooie input op, waar we zeker mee uit de voeten konden. Wat opviel was dat verreweg de
meeste vragen gingen over het functioneren van het menselijk lichaam. En daarover zijn
heel veel vragen te stellen, zoals te zien is in deze bonte verzameling:
	
‘Wat is er niet goed voor een mens?’ ‘Waarom heb je een gekeurd oog?’ ‘Hoe kan je
praten?’ ‘Hoe werken je spieren?’ ‘Hoe wordt een baby geboren?’ ‘Hoe verteerd je eten?’
‘Hoe je eten in je darmen terecht komt.’ ‘Wat gebeurt er als je blind bent?’ ‘Hoe
werkt ons brein?’ ‘Hoe past eten door je slokdarm?’ ‘Hoe werkt een hart?’ ‘Hoe worden
spieren sterker?’ ‘Waarom gaat je hart soms heel snel?’ ‘Wat heeft nut van herrsenen?’
‘Hoe ontstaan je botten?’ ‘Wat gebeurt er in je lichaam als je je favoriete muziek
luistert?’ ‘Wat gebeurt er als je heel lang niet eet?’ ‘Wat gebeurt er met je organen
als je dood gaat?’ ‘Binnen hoeveel minuten zweet je?’ ‘Welke sporten zijn gezond en
ongezond?’ ‘Wat gebeurt er als je ongezond eet?’ ‘Wat is gezondheid?’ ‘Hoe stroomt het
bloed?’ ‘Hoezo is lachen gezond?’ ‘Ik heb dyslexie. Hoe kun je dat terug zien? Is er
een verschil in de hersenen te zien tussen mensen met en mensen zonder dyslexie?’ ‘Hoe
kun je verslaafd worden? Bijvoorbeeld: spelletjes, alcohol, drugs.’ ‘Hoe kan je testen
zonder apparatuur of je gezond bent? Waarom heb je vlinders in je buik? Hoezo hebben
sommige mensen een slecht geheugen?’
Maar er waren ook nog andere vragen, zoals: ‘Wanneer komt
	
er weer naschools KLIK?’ ‘Hoe worden spullen gemaakt?’ ‘Wat is de zin van het leven.’
Daarbij gaven de kinderen aan dat ze graag weer proefjes wilden doen tijdens de
KLIK-lessen en graag: ‘Naar andere plekken gaan.’ ‘Naar buiten gaan.’ ‘Buiten spelen.’
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Stap 7: KLIK-krant 2018
Voorbereiding krant maken

Voorbereiding presentatie

Het maken van de krant ging dit jaar iets anders dan bij de

Een aantal kinderen wilde weer graag meewerken aan het maken van

voorgaande editie. In de het eerste jaar was het maakproces van de

de krant en/of het voorbereiden van de eindpresentatie van dit

krant zoveel mogelijk in handen van de kinderen. Bij deze editie

KLIK-jaar. Dit gebeurde niet met de klas als geheel, maar hiervoor

lag de vormgeving iets meer bij ons, maar vroegen we op een andere

namen we de kinderen die het wilden in kleinere groepjes apart

manier meer inhoudelijke inbreng van de kinderen, door ze steeds

om hieraan te werken. Zo schreven de kinderen beschrijvingen en

te betrekken en ze te laten reflecteren op de beelden. Aan de hand

bijschriften voor bij de foto’s en tekeningen in de krant. Voor

van de foto’s die ze eerder zelf maakten, toen de camera mee naar

de eindpresentatie maakte een groepje kinderen samen een echte

huis ging en bij het KLIK-onderzoeksbureau, gingen we in gesprek.

powerpoint-presentatie en ook werd een gezondheidskennis-quiz

Bij de beelden vroegen we verder door, om meer te weten te komen

gemaakt.

over hoe zij hier tegenaan keken; Wat zie je op de foto? Hoe zie je
dat terug in je eigen leven? De foto’s onderstreepten eens temeer

Presentatie KLIK-krant 2017-2018

het belang van spelen voor de kinderen, en dan vooral vrij buiten

Ter afsluiting van het schooljaar werd weer een bijeenkomst

spelen. Ook daarover gingen we in gesprek: Wat is voor jou een

georganiseerd voor alle deelnemende kinderen, hun ouders,

goede speelplek en wat juist niet? Vervolgens maakten de kinderen

leerkrachten en de partnerorganisaties. Aan de hand van hun

hierover tekeningen, tekstjes voor in de krant en bijschriften bij

zelfgemaakte presentatie vertelde een aantal kinderen over wat zij

de foto’s.

geleerd hadden en leuk vonden aan de KLIK-lessen. Hierna werd door
middel van een quiz de gezondheidskennis van het publiek getest.

Daarnaast reflecteerden de kinderen aan de hand van de foto’s in één

Ten slotte werd de nieuwe KLIK-krant onthuld. Die werd goed

op één gesprekjes met ons op hoe ze op hoe ze de KLIK-lessen van

ontvangen; veel kinderen vonden het heel leuk om terug te zien wat

dit jaar hadden ervaren. Een van de kinderen kon aan de hand van

ze allemaal gedaan hadden in het voorbije KLIK-jaar.

een foto met billen in de lucht mooi uitleggen waarom hij moeite
had met de capoeirales: ‘Heel veel mensen kenden die dansjes nog
niet. Die man liet zien wat voor bewegingen we na moesten doen.
Ik schaamde me denk ik voor die bewegingen en om het zelf na te
doen. Daarvoor schaamde ik me. Hij ging met z’n handen en voeten op
de grond; zo snel mogelijk naar de overkant gaan. We wilden zijn
bewegingen niet zien en van die meisjes, die gingen het ook doen.
Als je het zelf gaat doen, ik neem aan dat de meisjes dat dan ook
zien. Daar schaam ik me voor, ik denk iedereen in deze klas. Het is
gek als iemand tegen je billen aankijkt, vooral bij meisjes. Dat
wil je niet zien, sommige delen wil je voor jezelf houden.’
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Stap 8: Evaluatie
Als afsluiting van het jaar werden weer
evaluatieve gesprekken gehouden met de
deelnemende scholen en partnerorganisaties.
Het actief bezig zijn en zelf ervaren en
experimenteren bleek wederom aan te slaan,
al vond niet iedereen alle lessen even
leuk. Capoeira riep bij sommige kinderen
weerstand op en de reacties op de lessen
in aandachtstraining/mindfulness liepen
sterk uiteen, bij zowel de kinderen als de
leerkrachten. Dat hoeft overigens niet erg
te zijn; leren mag best een beetje schuren…
In elk geval namen we de feedback van de
kinderen en leerkrachten weer mee in de
vormgeving van het vervolg van KLIK. Daarin
zetten we nog meer in op een praktische
en actieve aanpak in de lessen, waarin
dingen zoveel mogelijk concreet en tastbaar
gemaakt werden, zoals we bijvoorbeeld al
deden met het al of niet aandachtig proeven
van stukjes bewerkte appel.
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Stap 2: Museum Corpus

Het KLIK-project groeide mee met de kinderen. Nu zij

Na een glibberige busrit door een besneeuwd landschap,

in groep 8 zaten, we elkaar beter kenden en er een

en verwondering bij het zien van de Wassenaarse villa’s,

brede basis was om op voort te bouwen, wilden we

maakten de kinderen in Museum Corpus een “Reis door de

KLIK in dit derde en laatste jaar naar een iets hoger

mens”. In dit museum in de vorm van een huizenhoog mens,

abstractieniveau tillen. De “boodschap” werd wat

kun je letterlijk zien dat je lichaam ook een binnenkant

ingewikkelder en meer gericht op de integratie van eerder

heeft, waarin heel veel gebeurt. De reis voert langs en

vergaarde kennis, inzichten en vaardigheden. Gezond zijn

door organen, spieren en bloedcellen, en vertelt wat al

en blijven is helemaal niet zo eenvoudig en vergt veel

die onderdelen van je lichaam doen. Daarna zijn er nog

meer dan kennis alleen. We probeerde de kinderen te leren

allerlei testjes te doen die inzicht geven in jouw eigen

begrijpen waaróm gezond leven belangrijk is, maar zonder

leefstijl en in wat helpt om zelf gezond en fit te blijven

belerend te zijn. De nadruk kwam te liggen op reflectie en

of te worden.

het ontwikkelen van bewustzijn: Hoe zit dat bij mij, wat
wil ik, wat kan ik, wat heb ik nodig?

Het museumbezoek maakte bij veel kinderen indruk. Ze
vonden het heel leuk en leerzaam en soms ook spannend,

De ideeënbus uit het voorgaande jaar leverde veel

in het donker met lawaai en bewegende stoelen en

inspiratie op voor nieuwe activiteiten. Duidelijk was

liftplateau’s. De splinter die plotseling door de huid

dat er bij de kinderen heel veel vragen leefden over de

naar binnen stak was even schrikken, en de baarmoeder

werking van het lichaam. Ook kwam het zelf mogen doen,

vonden veel kinderen raar of vies, maar ook bijzonder

ervaren en experimenteren naar voren als iets dat de

en leerzaam. ‘Dus dit heb ik in mijn lichaam,’ zei een

kinderen erg waardeerden. Daarnaast gaven ze aan in de

van de meisjes daarbinnen vol verwondering. Na afloop

KLIK-lessen graag naar buiten en naar andere plekken

reflecteerden de kinderen in verhaaltjes, mindmaps en

dan school te gaan. Een start met een bezoek aan Museum

tekeningen op hun ervaringen en indrukken.

Corpus leek een activiteit waarin al deze facetten mooi

Ook de leerkrachten waren erg over het uitje te spreken.

samenkwamen.

Ze gaven aan dat ze ook later in hun lessen soms
terugverwezen naar dingen die de kinderen in het museum
hadden geleerd. Daarnaast kregen zij ook enthousiaste
reacties van ouders, dus de kinderen vertelden er ook
thuis over.
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Stap 3: Kweeklab planten
Bij het “plantenlab” ging het over aandacht,

Daarna gingen de plantjes mee naar school, waar

verzorging en groei. Aandacht helpt om dingen te

het “aandacht-plantje” op tafel kwam te staan, en

laten groeien. In de KLIK-lessen ging het daar

het “geen-aandacht-plantje” op een andere plek in

al vaker over, bijvoorbeeld bij de lessen over

de klas. Door steeds te observeren, fotograferen,

mindfulness. Het lijkt misschien alsof je vanzelf

meten en noteren in hun KLIK-dagboekje, hielden

groeit, maar eigenlijk is groei, aandacht en zorgen

de kinderen de ontwikkelingen bij en konden ze

voor jezelf iets heel ingewikkelds. Er zijn zoveel

onderzoeken: wat hebben plantjes eigenlijk nodig om

dingen die daar invloed op hebben, en een deel heb

te groeien? En maakt het verschil als je allebei

je zelf in de hand, maar een deel ook niet.

de plantjes hetzelfde verzorgt, maar je een ervan
ook aandacht geeft en de andere niet? Zijn er nog

Zou je zichtbaar kunnen maken dat groeien niet

andere dingen die invloed hebben op hoe de plantjes

vanzelf gaat, maar eigenlijk heel veel aandacht

groeien (of niet)? Van de juffen hoorden we in elk

vraagt? En waar jij invloed op hebt, en waarop niet?

geval terug dat dat de plantjes op tafel door veel

Dat gingen we onderzoeken in een experiment. Met

kinderen echt vertroeteld werden, en dat ze blij

witte jassen aan, net als in een echt lab. Iedereen

waren om hun plantje na het weekend terug te zien.

kreeg een plantje en mocht dat doormidden snijden
en in twee potjes zetten. Door alles af te wegen en
te meten was de inhoud van de potjes in het begin
zoveel mogelijk hetzelfde. Dat was best een lastig
klusje, waarbij veel stappen doorlopen moesten
worden die ook nog de nodige precisie vroegen. Maar
de kinderen gingen enthousiast aan de slag en velen
leken oprecht lol te hebben in het gefröbel met de
plantjes. Bovendien leken ze de boodschap (aandacht
-> groei) helemaal niet gek of vaag te vinden.
Sommige kinderen gaven hun “aandacht-plantje” zelfs
een naam, en gingen het meteen aaien of hun handen
erom heen houden. Interessant om te zien was dat bij
deze les ook kinderen aandachtig meededen bij wie
andere KLIK-lessen minder aanspraken.
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Stap 4: Kweeklab lichaam
Na de les over verzorging, aandacht en

Net als in andere KLIK-lessen vielen ook

groei bij plantjes gingen we eens proberen

hier weer grote verschillen in behendigheid

of je ook je eigen lichaam kunt “kweken”.

tussen de kinderen op. Bij een aanmerkelijk

Daarvoor deden de kinderen verschillende

deel was zichtbaar dat ze deze vorm van

metingen en oefeningen die inzicht geven

lichaamsbeweging niet gewend waren.

in je fitheid en helpen om je lichaam fit te

Tegelijkertijd waren er ook kinderen, net

maken en te houden. Er werden spierballen

als bij het sportlab in het voorgaande

gemeten met meetlintjes en geweekt met

jaar, die in reguliere gymlessen moeilijker

volle waterflesjes als gewichten. Conditie

meekwamen, maar in deze les -tot hun eigen

werd geoefend door in een flink tempo

verrassing- juist uitblonken.

squats te doen en ervoor en erna een
aantal keer de hartslag te meten met een

Vervolg Kweeklab lichaam

hartslagmeter (wat alleen jammer genoeg

We vroegen de kinderen en leerkrachten om

niet zo goed blijkt te werken als je koude

te proberen dit “kweken” een maand lang vol

handen hebt). Lenigheid werd gemeten door

te houden. Dat viel nog niet mee... Toen

te kijken hoe diep de kinderen, staand met

we een maand na de les op school kwamen om

gestrekte knieën, voorover konden buigen.

de metingen nog eens te herhalen, waren de

Het leuke daarbij was: na wat rek- en

resultaten dus ook niet heel anders dan bij

strekoefeningen zag je bij de meting erna

de eerste meting. In elk geval was het een

meteen verschil! Alle resultaten werden

mooie gelegenheid om nog eens te oefenen,

weer schriftelijk en fotografisch vastgelegd

en dat vonden de meeste kinderen sowieso

in het KLIK-dagboekje, want we wilden ook

leuk om te doen.

graag kunnen onderzoeken wat er gebeurt als
je dit kweken van lenigheid, spierkracht
of conditie langere tijd doet. Kun je dan
verschil meten?

Schooljaar 2018/2019
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Spierballen meten en kweken
Meet de omtrek van je bovenarm
-----------Doe gewichtstraining met de gewichten
en meet daarna nog een keer

Schooljaar 2018/2019
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Conditie meten en kweken
Ga een minuut rustig liggen
en meet daarna je hartslag
-----------Doe 30 diepe kniebuigingen
(squats) in 45 seconden en
meet meteen weer je hartslag
-----------Ga rustig liggen en meet na
een minuut nogmaals je hartslag

Lenigheid meten en kweken
Doe stempelverf aan je vinger,
buig naar voren met gestrekte knieën
en zet op je diepste punt een vingerafdruk
-----------Doe rek- en strekoefeningen en
meet nog een keer hoe diep je komt

Schooljaar 2018/2019
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Stap 5: KLIK reflectie en verwerking

Terugblik op KLIK

Als opmaat naar de echte afronding van KLIK stonden de

Vervolgens gingen we hier steeds dieper op in en maakten

Deze les stond in het teken van een terugblik op KLIK.

laatste in het teken van terugkijken en reflectie. Als

we ook de vertaalslag naar zorgen voor jezelf, aan

Om te beginnen wilden we nog een keer voor de kinderen

eerste keken we terug op de kweeklabs van dit schooljaar

de hand van vragen zoals: Hoe vond je het om voor de

duiden waar het bij KLIK om ging, door nog eens te

en daarna op KLIK als geheel.

plantjes te zorgen? Hoe zorg jij voor jezelf? Wat vind

benoemen waarom we bij KLIK de dingen deden die we deden

jij een fijne manier om aandacht te krijgen? Daarbij

en dat gezondheid een complex samenspel is. En bovendien:

ging het nadrukkelijk niet om oordelen over hoe ze voor

dat het bij KLIK niet ging om goed of fout, of wel/

Hoewel veel kinderen enthousiast begonnen met de

de plantjes hadden gezorgd, maar om de zoektocht naar

niet leuk, maar om onderzoeken; zelf leren voelen en

verzorging van de plantjes, bleek dit experiment

de betekenis van verzorging, aandacht en gezondheid.

kiezen, ervaren hoe dingen werken, je afvragen hoe dat

gaandeweg lastiger dan gedacht. Sommige kinderen werden

Natuurlijk waren er ook plantjes doodgegaan, bij sommige

in je eigen leven zit en beseffen dat dingen die je doet

heel blij van het hebben van en zorgen voor hun eigen

kinderen omdat het ze niet interesseerde, maar soms ook

invloed hebben. Bijvoorbeeld de plantjes: daar heb je

plantjes; andere kinderen vonden het raar of raakten

juist omdat ze het helemaal doodgeknuffeld hadden (teveel

dit zien gebeuren. Na deze korte introductie lieten we

teleurgesteld als het niet ging zoals ze verwacht

water, er steeds maar aan pulken). De boodschap was:

de kinderen een terugblik zien van aan de hand van een

hadden. ‘Degene die ik aandacht heb gegeven is echt groot

groei en gezondheid zijn ingewikkelde processen; het

fotopresentatie van alle activiteiten die ze in de loop

geworden en heeft lange bladeren.’ ‘Kijk, de eerste maand

draait om dosering, variatie, evenwicht enzovoort, en je

van het project hadden ondernomen. Hierna vroegen we

ging het wel goed, maar daarna…’ ‘Ik vond het soms wel

hebt daar zelf invloed op, maar niet in alle opzichten.

ze een activiteit die ze het meest was bijgebleven in

leuk maar soms ook best vervelend dat je dat iedere dag

Door het stellen van vragen en door dóórvragen,

gedachten te nemen en hielpen we ze deze in gedachten

moet doen.’ ‘Ik geef ze geen water. (…) Geen zin.’

probeerden we reflectie en bewustwording bij de kinderen

te visualiseren. Met de herinnering weer levendig voor

in gang te zetten.

ogen gingen de kinderen aan de slag met het vastleggen

Reflectiespel/groepsinterviews

ervan, door stukjes te schrijven en een mindmap, strip of

Om te beginnen gingen we hierover in gesprek met de
kinderen. Dit deden we spelenderwijs, onder meer door

Wat daarbij opviel was dat de kinderen het echt lastig

tekening te maken. Deze terugblikken vormden later -en na

de kinderen met een dobbelsteen te laten gooien; bij het

vonden om zo in gesprek te gaan, zeker wanneer vragen

hun toestemming- een belangrijk onderdeel van de laatste

aantal ogen hoorde steeds een vraag. Om iedereen goed

persoonlijker van aard waren en gingen over hun eigen

KLIK-krant.

de ruimte te kunnen geven deden we dit ook niet met de

voorkeuren of ervaringen. Maar het leverde mooie, diverse

klassen als geheel, maar namen we de kinderen in kleine

antwoorden op, en kleine inkijkjes in hun dagelijks leven

Verder speelden we een sta-zit-stellingenspel, om de

groepjes apart. Hun plantjes en KLIK-schriftje namen

buiten school. Zo hoorden we over het kleine broertje dat

mening van de kinderen te kunnen peilen en ook om onze

ze mee, zodat we aan de hand daarvan in gesprek konden

-tot ergernis van zijn grote broer- zijn zin steeds wist

eigen indrukken te kunnen toetsen, met vragen zoals: Ik

gaan over hun ervaringen. Doordat de kinderen aan het

door te drijven door heel hard zeuren en boos worden, en

vond het leuk dat we bij KLIK veel dingen zelf mochten

begin van het experiment foto’s van hun plantjes hadden

over een gezin met serieuze taken voor ieder gezinslid:

doen en onderzoeken (eens 42, oneens 27); Doordat ik een

gemaakt konden we nu vergelijken: hoe stonden ze er toen

op de ene dag de was, op een andere dag eten koken. En

drol geknutseld heb kijk ik nu weleens naar mijn eigen

bij, en hoe nu? Zie je verschil? Waardoor zou dat kunnen

weer iemand anders vertelde dat ze juist teveel aandacht

drollen (eens 9, oneens 60); Ik vind het lastig wanneer

komen? Is het verzorgen van de plantjes gegaan zoals je

kreeg, en zo graag met rust gelaten wilde worden.

iemand me vraagt mijn mening te geven (eens: 30, oneens

van plan was?

39). Ten slotte vroegen we de kinderen mee te denken
over wat ze bij de slotpresentatie van KLIK graag zouden
willen (laten) zien en misschien vertellen.
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Stap 6: KLIK-krant 2019
Voorbereiding krant
In deze les gingen we in kleine groepjes aan het werk met de kinderen die aangaven graag
te willen helpen bij het maken van de KLIK-krant. Dat wilde lang niet iedereen: bij
sommige kinderen riep zichtbaarheid weerstand op en zij wilden dan ook nadrukkelijk niet,
of alleen onherkenbaar in de krant; anderen besteedden zulke lesvrije tijd liever aan
buiten spelen of oefenen voor de eindmusical. Maar er waren ook kinderen die het juist
bijzonder vonden om op deze manier een podium te krijgen en serieus aan de slag gingen met
elkaar interviewen, stukjes schrijven en foto’s, strips en verhaaltjes over KLIK maken.
Zo werden zij weer nauw betrokken bij het maakproces van de KLIK-krant.
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Voorbereiding presentatie
Ook voor het voorbereiden van de allerlaatste bijeenkomst gingen we met groepjes kinderen
die zich hiervoor opgaven aan de slag, eerst op school en later ook bij B.a.d, waar de
bijeenkomst plaats zou vinden. We selecteerden ideëen uit de inventarisatie in de klassen,
en lieten de kinderen het vertellen van hun verhaal voorbereiden en oefenen.

Presentatie KLIK-krant 2017/2018
De afsluitende bijeenkomst stond dit jaar niet alleen in het teken van het terugblikken op
het afgelopen schooljaar, maar ook van het afronden van KLIK als geheel. Natuurlijk waren
alle deelnemende kinderen en hun ouders en leerkrachten weer uitgenodigd. Ook een aantal
partnerorganisaties gaven acte de présence en zelfs de pers zou dit keer komen (maar werd
helaas verhinderd door ziekte van de journalist). Onder leiding van hoogleraar Tineke Abma
vertelden de kinderen aan het publiek over de activiteiten die ze gedaan hadden gedurende
het project en over hoe ze dit hadden ervaren. Daarbij stak af en toe wat plankenkoorts
de kop op: terwijl de een trefzeker een verhaal wist neer te zetten trok de ander zich
bij het zien van al dat publiek toch maar liever terug. Maar soms lukte het om die angst
te overwinnen en het toch te doen. Met foto’s en een filmpje werden de activiteiten verder
geïllustreerd.
Hierna ging iedereen druk in de weer met een fruit-challenge. Alle aanwezigen kregen
een bakje fruit en satéprikkers en werden uitgedaagd: welke groep maakt daarvan het
hoogste bouwwerk? Dat leverde veel hilariteit maar ook prachtige stellages op. En hoewel
een groepje volwassenen -juffen en partnerorganisaties samen- een tijdje op kop lag,
stortte hun bouwwerk voor het eindsignaal in en behaalde een van de kindergroepen zo een
glansrijke overwinning. Ten slotte werd de derde en laatste KLIK-krant gepresenteerd. En
toen was het dan echt tijd voor afscheid. Gek om de kinderen uit te zwaaien na al die
jaren. Bij de start, net in groep zes, waren ze nog zo klein en kinderlijk, en nu vlogen
ze alweer uit naar de middelbare school!

Stap 7: Afsluiting & evaluatie
Ook dit jaar sloten we af met evaluatiegesprekken met de betrokken partners. Hoewel we nu
niet vooruit hoefden te blikken op een volgend schooljaar met KLIK-activiteiten, wilden
we wel graag leren van al het gedane door nog eens terug te kijken, en toch ook vooruit:
Wat is belangrijk om te behouden? Hoe zouden we dat kunnen voortzetten of inbedden na het
einde van KLK als project? Hierop reflecteren we in het laatste deel van deze Slotfoto.

Procesverslag KLIK / Pagina 90

Schooljaar 2018/2019
Stap 6: KLIK-krant 2019 / Stap 7: Afsluiting & evaluatie

Procesverslag KLIK / Pagina 91

Procesverslag KLIK / Pagina 92

Deel II:
KLIK in beeld

Door de ogen van de kinderen: foto’s
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Door de ogen van de kinderen: mindmaps
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Door de ogen van de kinderen
Mindmaps: gezond
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Deel III:
Slotfoto KLIK
Inleiding
In het voorgaande hebben we inzicht gegeven in de uitgangspunten en aanpak van het
KLIK-project. In dit deel integreren we alle inzichten die zodoende verkregen zijn,
en reflecteren we op de werkzame principes en impact daarvan. Deze leiden we af uit
alle gegevens die zijn verzameld en vastgelegd gedurende het project door de jaren
heen; tijdens de activiteiten met de kinderen, maar ook aan de hand van gesprekken
met samenwerkingspartners en de kwantitatieve gegevens die door het Mulier Instituut
zijn verzameld. In het volgende en laatste deel kijken we vooruit naar wat dit ons
zegt over, en kan brengen voor de toekomst.
Zoals beschreven in de inleiding vormde de volgende vraagstelling het uitgangspunt
van het KLIK-project:
Hoe beleven kinderen uit gezinnen in achterstandssituaties hun gezondheid en hun

dagelijkse leefomgeving in Oud-Charlois, en hoe kunnen vanuit partnerschap met
andere betrokkenen in de buurt verbeteringen tot stand komen die de gezondheid
bevorderen?
Waar staan we nu, 5 jaar nadat deze vraag werd geformuleerd
op basis van het vooronderzoek? En bovendien: het participatieve karakter van KLIK
was anders dan dat van veel gangbare interventies gericht op gezondheids-bevordering
bij kinderen; wat leert de gekozen aanpak ons?

KLIK Resultaten: impact en werkzame principes
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Het initiatief voor KLIK ontstond als alternatief voor

de loop der jaren wel af. Ook wekelijkse sportdeelname

de relatief kleine groep, en is een direct verband met

bestaande plannen en beleid gericht op het tegengaan van

is (flink) teruggelopen. In het oog springen ook de

KLIK moeilijk te vast te stellen omdat er ook buiten

overgewicht. Gezondheidsbevorderende initiatieven zijn

aanzienlijke verschillen tussen de scholen. Zo hebben

het project aandacht is geweest voor gezonde voeding en

vaak normatief, en worden, zeker wanneer het om kinderen

op de ene school meer kinderen overgewicht en geven de

beweging. In elk geval is het een aanwijzing dat die

gaat, meestal eenzijdig bedacht door volwassenen, op

kinderen daar aan minder fruit en groente te eten dan op

inspanningen vruchten afwerpen. Ten slotte valt op dat

basis van wat zij denken dat belangrijk is voor kinderen

de andere school. Ook in de praktijk van de KLIK-lessen

de ervaren gezondheid van kinderen op beide scholen is

om te leren, kunnen en veranderen. Deze loskoppeling van

zagen we verschillen in (lichamelijke) ontwikkeling

afgenomen, ondanks het gelijk blijven van overgewicht.

de leefwereld van de kinderen om wie het gaat beperkt

tussen de kinderen van beide scholen. Zo viel op dat het

Ook daalde op een van beide scholen - juist degene met

de mogelijkheid tot identificatie en het ontstaan van

basisniveau aan vaardigheden tussen de kinderen van de

minder overgewicht - de ervaren fitheid. Deze moeilijker

intrinsieke motivatie. Met KLIK zochten we daarom juist

scholen verschilde. Dat zat hem in de grove motoriek,

te duiden resultaten wijzen wellicht in de richting van

naar aansluiting bij hun leefwereld en streefden we

zoals touwtjespringen, een koprol maken en balans

die andere, minder cijfermatig te vatten impact van KLIK:

ernaar de kinderen zelf zodoende meer “gereedschap” in

houden (dus direct aan lichaamsbeweging gerelateerde

bewustwording.

handen te geven om regie te ervaren en te nemen over hun

vaardigheden); maar ook in de fijne motoriek, wat tot

gezondheid en leven. De vraag die nu voorligt is: welk

uiting kwam in activiteiten waarbij knippen, tekenen

effect heeft dit gehad?

of bouwen aan bod kwam; en bovendien in moeilijker

In participatief (actie)onderzoek gaat impact over veel

grijpbare aspecten zoals de mate waarin de kinderen

meer dan veranderingen die op korte termijn zichtbaar

zelfstandig konden werken en in staat waren tot creatief

en kwantificeerbaar zijn; denk bijvoorbeeld aan (de

en reflectief denken, praten en handelen. Deze verschillen

gevolgen van) veranderingen in bewustzijn of gedrag en

onderstreepten het belang van flexibiliteit in de aanpak

geleidelijke veranderingen in een systeem. De volgende

Een veelgebruikte manier om de impact van

van het project nog een extra: wat bij kinderen op de ene

definitie vat deze veel meer omvattende benadering van

gezondheidsbevorderende interventies te definiëren en

school goed werkte of aansprak, kon op de andere school

impact helder samen:

beoordelen, is door te kijken naar concrete, direct en

minder geschikt zijn en we bleven steeds op zoek naar

cijfermatig te vatten fenomenen, zoals (veranderingen

optimale afstemming, bijvoorbeeld door bij activiteiten

in) BMI, eet- en rookgewoontes, bewegingspatroon et

de complexiteit of zelfstandigheid die van de kinderen

that occur with, within and for those who are engaging

cetera. Ook binnen KLIK is, door het Mulier Intituut,

werd gevraagd aan te passen.

in the research as well as those changes that occur

Impact
Voeding, lichaamsbeweging en -beleving

Bewustwording

	
Impact is recognised as the many forms of change

across the wider complex socio-ecological system or

kwantitatief onderzoek gedaan om de voortgang en
resultaten van het project door deze lens te kunnen

In algemene zin stelt het Mulier Instituut vast dat

set of systems in which PHR is taking place. It occurs

bekijken (de complete resultaten zijn terug te vinden in

onder de deelnemende kinderen meer overgewicht voorkomt

throughout the research process and continues after it

een apart rapport, zie Reitsma & Elling, 2019).

dan landelijk en dat het totale aandeel kinderen met

is completed (ICPHR, 2020, p.5).

overgewicht gedurende de jaren gelijk is gebleven. Hoewel
De cijfers wat eten en drinken betreft laten zien dat

dit op het eerste gezicht het beeld oproept dat KLIK

Gedurende de KLIK-jaren hebben we veel veranderingen bij

de kinderen op beide scholen aangeven meer groente te

hierin in elk geval geen verschil heeft kunnen maken,

de kinderen gezien die zich niet makkelijk in cijfers

zijn gaan eten, maar dat fruitinname op een van de

nuanceert vergelijking met landelijke cijfers dit. Daarin

laten vatten, maar wel binnen die bredere opvatting

twee scholen is afgenomen en dat de kinderen overall

is zichtbaar dat overgewicht en obesitas bij kinderen

van impact passen. Deze hebben we kunnen vastleggen in

minder positief zijn geworden over het eten van groente

gedurende deze leeftijdsperiode over het algemeen

uitgebreide verslagen van onze observaties en gesprekken

en fruit. Frisdrankconsumptie is toegenomen, maar ook

toenemen (Hurk et al, 2006; Volksgezondheidenzorg,

gedurende de vele tijd die we in de loop van het project

water wordt veel gedronken en lekker gevonden. Wat

2020b). In dat licht is het gelijk blijven ervan binnen

met de kinderen doorbrachten. Toenemend bewustzijn komt

lichaamsbeweging betreft geven de meeste kinderen aan

de deelnemende groep kinderen wellicht toch positiever op

daaruit duidelijk naar voren, ook al heeft dit zich

sporten en bewegen (heel) leuk te vinden, al nam dit in

te vatten, al is voorzichtigheid op zijn plaats gezien

misschien (nog) niet direct in veranderingen in hun
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voedings- of bewegingspatroon vertaald. Belangrijke

Toen wij de deelnemende kinderen vroegen ‘Zou je willen

	
‘Als ik aan iemand uit zou moeten leggen wat KLIK is

kanttekening bij die cijfers is ook dat ze berusten

zou ik zeggen dat het vooral over je gezondheid gaat en

dat andere kinderen ook KLIK-lessen krijgen? Welke en

op zelfrapportage door de kinderen. De minder ervaren

dat je dingen gaat experimenteren over eten en testjes

waarom dan?’ werd hierop door veruit de meeste kinderen

gezondheid en fitheid kan goed samenhangen met een -juist-

doen en sporten.’

bevestigend geantwoord, bijvoorbeeld met:
‘Ja, ik wil gewoon heel Nederland, omdat het belangrijk

gegroeid bewustzijn van wat ervoor nodig is om gezond te
zijn en te blijven. Een toevallige ontmoeting van een
KLIK-juf met een van de kinderen illustreert dit mooi:
Buiten de KLIK-lessen om kom ik een van de kinderen op

is voor je lichaam, het is leerzaam,’ en ‘Ja, dan kunnen

	
‘Het is belangrijk om te weten hoe je gezond bent en
dat je gevarieerd eet. Ik ben door KLIK iets meer gaan

ze ook leren gezond te eten en bewegen’ en bovendien

bewegen. Het belangrijkste van de KLIK-lessen is dat je

‘Ja, zodat ze verstandiger leven’ en ‘Ja, omdat ze dan

gezond moet eten en meer beweegt.’

bewuster worden van hun lichaam.’
En op de vraag: ‘Wat is voor jou het belangrijkste van de

straat tegen. Hij is buiten aan het spelen met vriendjes
en bezig een zak chips te verorberen. Zodra hij mij in

	
‘KLIK gaat over gezondheid en bewegen hoort daar bij.’

KLIK-lessen geweest?’ kwamen antwoorden zoals:

het vizier krijgt, zegt hij, ietwat besmuikt: ‘Juf, dit

	
‘Het belangrijkste wat ik bij KLIK heb geleerd is eigen

‘Een groep mensen met allerlei coole, interessante
experimenten,’ ’Eigen initiatief en dat het veel over je

initiatief en dat het veel over je lichaam gaat.’

is niet echt gezond hè…’

lichaam gaat,’ en nog talloze mooie uitspraken die laten
Het gedrag is daarmee misschien nog niet veranderd, maar

Ook gaven ze aan hiervan nieuwe dingen te leren, zoals

zien wat de kinderen van KLIK geleerd hebben en hoe ze

het bewustzijn is zeker daar, en een stap omhoog op de

hun antwoorden op deze vraag van het Mulier Instituut

dit hebben ervaren. De KLIK-krant die we in het laatste

ladder van de bekende leerstadia: van onbewust onbekwaam

illustreren (Reitsma & Elling, 2019, p.23):

jaar maakten geeft hiervan een uitgebreide impressie.
Een voorbeeld van een terugblik die ons vervulde van

naar bewust onbekwaam. En dat bewustzijn is essentieel om
verandering in gang te zetten.
52
71

Duidelijk is ook dat de kinderen zelf helder in beeld
hadden wat KLIK behelsde. Uit evaluaties die wij in het

59

Over sporten en bewegen

48
58

derde jaar zowel mondeling als schriftelijk deden bleek
dat zij goed konden omschrijven waar KLIK over ging en

57

Over gezondheid en drinken

48
65

waarom ze deze lessen kregen. Bijvoorbeeld:

44

Over fotograferen

34
53
44

Over de natuur

41
47
6

Over iets anders

3
9
8

Niks

14
3
0

abel 1. Waarover heb je iets
T
geleerd tijdens de KLIK-lessen?
(2019, n=67, in procenten)

trots was deze:

62

Over mijn lichaam

20

40

60

80

Totaal van de laatste enquête (juni 2019) (n=67)
School A (n=31)
School B (n=36)
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Werkzame principes

Bereik
Een bijkomend aspect dat waardevol was, is het bereik dat

Op basis van analyse het proces als geheel, waarbij alle

we met KLIK hadden. Gezondheidsbevorderende interventies

kwalitatieve en kwantitatieve data samen zijn genomen,

richten zich vaak op een specifieke doelgroep, met een

hebben we vier werkzame principes gedefinieerd, in het

focus op pathologie en risico van stigmatisering (die

betrekken en motiveren van kinderen in participatief

groep heeft een probleem of ziekte en daar moet iets aan

actieonderzoek gericht op gezondheid en welzijn (Abma

gebeuren) (Abma et al., 2020; Wang et al., 1998). KLIK

et al., 2020). Deze werkzame principes komen voort uit

richtte zich op de hele groep, ongeacht persoonlijke

wat we bij de kinderen zelf hebben gezien, en zijn: a)

kenmerken, vanuit de gedachte dat gezondheid en welzijn

ervaringsleren, b) leren mag schuren, c) uit het bekende

voor iederéén belangrijk is.

stappen, d) eenvoud en worden hierna verder uiteengezet.
De antwoorden van de kinderen op de vraag voor ‘Wat vond

Tegelijkertijd was het een uitdaging activiteiten te

je leuk aan de KLIK-lessen?’ bevestigen dit beeld ook

bedenken die relevant en aansprekend waren voor een

cijfermatig.

zo diverse groep. Als iets opviel was het wel hoe
verschillend iedereen is. Vier klassen op een lagere

Gaandeweg ontdekten wij dat de houding die kinderen

school, dat zijn een heleboel kinderen met flink

aannamen kon verhullen hoe ze iets ervoeren, en daarvan

uiteenlopende kennis- en vaardigheidsniveaus. Wat de een

waren ook zijzelf zich bewust. Een van de kinderen maakte

geweldig vindt, kan voor een ander doodsaai zijn. Maar

dit expliciet toen hij ons, buiten het blikveld van de

we wilden wel iedereen bereiken en iets meegeven over

groep vertelde:

gezond leven en zorgen voor jezelf. Daarom brachten we
zoveel mogelijk variatie aan in de onderwerpen, werkwijze

We mochten zelf dingen proberen

70

Het was anders dan les op school

64

We gingen de school uit

55

	
‘Soms kwam het misschien over alsof ik iets niet leuk

en vaardigheden die in de activiteiten aan bod kwamen.

vond, maar als je terugkijkt is dat anders. Bizar

Daarbij was de insteek steeds positief en onderzoekend;

eigenlijk hoeveel je in die korte tijd hebt geleerd.’

Ik heb nieuwe dingen geleerd

53

We gingen naar buiten

er werd niet opgelegd om iets te doen, maar uitgenodigd
om zelf dingen te onderzoeken. Dat was een kwestie van

Bovendien zagen we in de directe (inter)acties met ons en

proberen, want we konden lang niet altijd voorspellen

tussen de kinderen onderling, wél veel geïnteresseerde,

wie wat leuk zou vinden. Zo verraste het ons toen enkele

vragende en verwonderde blikken en opmerkingen,

kinderen die soms weinig aan de KLIK-lessen leken te

betrokkenheid en heel, heel veel plezier. De foto’s maken

vinden, heel enthousiast werden van het zorgen voor

dit zichtbaar. Vaak kregen de kinderen een camera om een

de plantjes. Al doende konden de kinderen hun (soms

activiteit of “onderzoeksproces” te kunnen fotograferen,

onvermoede) voorkeuren en talenten verkennen (en wij in

maar in werkelijkheid deden ze er iets anders mee:

hen). Een andere uitdaging in het werken met zo’n grote

zichzelf en elkaar fotograferen, waarbij ze zichtbaar

en diverse groep was groepsdruk. Zo waren interesse en

speelden met hoe ze mensen, onderlinge interacties en

enthousiasme voor ons niet altijd goed te peilen, zeker

relaties in beeld brachten (soms werd fotografie gebruikt

naarmate de tijd vorderde en de puberteit bij de kinderen

om iemand dwars te zitten, vaak juist om verbondenheid

naderde. In de lessen zagen we geregeld hoe de mening van

vast te leggen). De camera was daarmee veel meer dan

enkelen de stemming in de klas kon domineren; aanpassen

alleen een middel voor registratie of creativiteit,

is makkelijker en minder riskant dan ervan afwijken.

maar een dat kinderen macht gaf.

47

Meer weeten over gezond leven

41

Ik hoefde niet te werken

39

We gingen de buurt uit

28

Iets anders

5

Niks

9
0

20

Tabel 2. Wat kinderen leuk vonden aan de KLIK-lessen
(2019, n=67, in procenten)

40

60
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Werkzaam principe 2: Leren mag schuren

Werkzaam principe 1: Ervaringsleren
Het leren door dingen zelf te onderzoeken en ervaren

	
‘Af en toe haakt de juf aan door te verwijzen naar

Hoewel plezier ook een belangrijk element van de KLIK-

was een kernelement van de KLIK lessen. Via een breed

lessen op school. Ze zegt bijvoorbeeld, als het gaat

lessen was, gingen we gevoelige onderwerpen en weerstand

scala aan speelse en creatieve werkvormen probeerden we

over de stappenplannen die op tafel liggen: ‘Kijk,

bewust niet uit de weg. We zochten steeds naar een

‘geleefde ervaringen’ in gang te zetten, om processen

dit gaat over begrijpend lezen, wat we net op school

balans tussen aansluiting bij wat de kinderen leuk en

rond gezondheid voor de kinderen zichtbaar en voelbaar

hebben gedaan. Zien jullie wat voor tekst dit is?’

belangrijk vonden en manieren om hun kennis, vaardigheden

te maken, en zo een dieper inzicht in gang te zetten.

Verschillende kinderen steken hun vinger op en zeggen:

en bewustzijn uit te breiden. Door alleen bij het bekende

Door deze aanpak wilden we kinderen ook vertrouwen geven

‘Ja, een informatieve tekst’.’

te blijven bereik je dat niet. Bovendien was de groep

in hun eigen kunnen, en laten zien dat onderzoeken zowel

zo groot en divers dat er alleen door veel variatie

leerzaam als leuk is. De kinderen gaven aan het zelf

En soms ook breder gericht op het duiden van ervaringen

aan te brengen voor iedereen aansprekende elementen

mogen doen en experimenteren erg te waarderen. Daarbij

van de kinderen. Dit voorval beschrijft een treurige

in konden zitten. Wat de een sterk aansprak kon een

probeerden we de inhoud van de KLIK-lessen zoveel

maar mooie gelegenheid die zich daarvoor voordeed na het

ander oninteressant of zelfs aanstootgevend vinden,

mogelijk te koppelen aan ervaringen van de kinderen in

bezoek van de kinderen aan Museum Corpus:

zoals we met name bij de capoeirales zagen gebeuren.

het dagelijks leven en wat daarin voor hen belangrijk is.
Leerkrachten droegen daar ook aan bij, door verbanden te

In de terugblik op het bezoek aan museum Corpus viel
	
‘Op weg naar huis kom ik bij de bushalte een van

op dat veel kinderen de baarmoeder en uitleg over de

benoemen tussen wat binnen de KLIK-lessen plaatsvond, het

de juffen tegen. Ze vertelt dat er net een juf van

voortplanting ‘raar’ of ‘vies’ vonden. Tegelijkertijd

schoolleven en het leven van de kinderen daarbuiten. Soms

de school is overleden en dat de school nu in het

werd dit vaak genoemd als onderwerp waarover ze door

heel direct op de lesstof gericht, zoals bij de les met

teken daarvan staat. Het was al bekend dat de juf

het bezoek juist veel geleerd hadden. Daarbij viel ons

de plantjes:

ongeneeslijk ziek was. Ze vertelt dat ze het bezoek aan

op dat deze kinderen, toch al groep 8 en op de rand van

museum Corpus heeft aangehaald om te vertellen over de

de puberteit, zoveel schaamte leken te ervaren rond hun

ziekte van de juf, en dat het heel mooi was dat ze die

eigen lichamelijkheid, en hierover nog weinig kennis

link kon leggen.’

leken te hebben.

Die aansluiting bij hun leefwereld was niet alleen

	
‘Wanneer we de baarmoeder inlopen zegt een meisje, dat

leerzaam voor de kinderen, maar leverde ook ons inzichten

al hard op weg is een volwassen lichaam te krijgen,

op. Zo viel in activiteiten rond het thema (buiten)spelen

verwonderd: ‘Dus dit heb ik in mijn lichaam!’’

op dat de kinderen anders dan volwassenen aankeken tegen
wat optimale omstandigheden zijn. Terwijl volwassenen

Ook een onderwerp als overgewicht kwam aan bod tijdens de

neigen fysieke veiligheid voorop te stellen, gaven de

lessen, maar op een lichte en positieve manier en zonder

kinderen, toen zij hun gedroomde speelplek mochten

vingerwijzen of schuldvraag. We probeerden de kinderen te

beschrijven/ontwerpen, juist aan daarin elementen te

laten zien dat het menselijk lichaam een uitzonderlijk

waarderen die hun ouders eerder als vies of onveilig

complex en mooi iets is, en dat het de moeite waard is

zouden labelen. Zo had een fijne speeltuin volgens de

om er goed voor te zorgen. Toen leerkrachten aangaven

kinderen bij voorkeur geen toezicht van ouders en veel

dat veel kinderen buikpijn- en stoelgangklachten

verborgen/geheime plekjes. Veiligheid was voor de

hadden, ontwierpen we een les over poep, waarin we

kinderen wel een onderwerp, maar voor hen ging dit veel

deze onderwerpen met humor en creatieve werkvormen

meer om sociale dan om lichamelijke veiligheid.

bespreekbaar maakten.
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Werkzaam principe 3: Uit het bekende stappen
In de terugblik vertelde een meisje hierover:

KLIK liet de kinderen kennismaken met zowel andere
omgevingen als andere manieren om iets te doen of naar

	
‘Ik heb “poep” gemaakt en geproefd. Het was best raar

iets te kijken. Ook de bijzonderen aard van KLIK is iets

want ik zou nooit op die idee komen. Het proeven

dat door de kinderen erg gewaardeerd werd; dat het heel

was best lekker, het was van ontbijtkoek gemaakt en

anders was dan school dat ze vaak erop uit gingen. Die

pindakaas. Het kneden was best smerig en het klonk best

andere omgevingen stonden soms ver af van wat ze kenden

smerig, maar wel lekker. (…) Ik wist eigenlijk niet dat

uit hun eigen leven, al was het in hun eigen buurt, om de

er verschillende poepdrollen waren en ik vond het heel

hoek van hun eigen school. Zo tekenden we dit op tijdens

leuk.’

een les in Stichting B.a.d, het oude schoolgebouw dat nu
door een kunstenaarscollectief bewoond wordt en waar we

Mindfulness vonden heel wat kinderen saai, maar sommige

geregeld KLIK-activiteiten organiseerden:

kinderen benoemden dit juist als hun hoogtepunt uit drie
jaar KLIK, en ze gaven aan hieruit nog steeds elementen

	
‘Een paar jongens verwonderen zich over locatie en

toe te passen in hun eigen leven. Bovendien konden

hebben onderling een discussie: de een zegt dat er in

alle kinderen zich de lessen goed herinneren. Dat de

het gebouw ook gewoond wordt en de ander kan het niet

meerderheid het niet leuk vond, betekent niet dat ze er

geloven en antwoordt: ‘Nee, hier woont echt niemand’

niets van hebben geleerd. Bovendien is het bieden van

of zelfs: ‘Nee, hier kan echt niemand wonen’. Als ik

weerstand, of zelfs weigeren aan iets mee te doen (zoals

zeg dat dat wel zo is, is hij enorm verbaasd. Leuk om

enkele kinderen bij capoeira), voor kinderen een van de

te zien hoe de nieuwe omgeving ook in dat opzicht een

weinige manieren om macht uit te oefenen, en waardevol

verrijkende ervaring is. Ook het zelf printen van de

als zodanig.

foto’s blijkt een leermoment. De miniprintertjes printen
de foto’s in vier keer: eerst geel, dan roze, dan blauw
en dan wit. In eerste instantie denken de kinderen
dat de foto mislukt is; we leggen ze het proces uit,
waardoor ze nu ook leren hoe kleuren worden opgebouwd.’
In de lessen deden kinderen zo ervaringen op waarmee ze
anders niet in aanraking zouden komen, en zagen ze dingen
die ze anders niet zouden zien. Zo zei een van de kinderen

Wat ook nog opviel, in zowel gesprekjes tijdens de

over de fotografiewandeling: ‘Alledaagse dingen worden

activiteiten, als antwoorden van de kinderen op wat ze

interessant’. Weinig ouders hebben de kennis, vaardigheden

leuk vonden aan de KLIK-lessen (tabel 2), is dat ze vaak

en middelen om dit soort dingen met hun kinderen te doen,

noemden dat leuk was aan KLIK dat ze dan niet hoefden te

en ook binnen het reguliere schoolsysteem zijn tijd en

werken. Het opmerkelijke daaraan is dat ze tijdens de KLIK-

middelen vaak te beperkt om dit soort gelegenheden te

lessen juist heel actief betrokken werden en aan de slag

creëren. Door uit de bekende omgeving en aanpak te stappen

gingen, maar dat dit, door de andere aard en omgeving,

droeg KLIK bij aan het uitbreiden van het repertoire dat

niet als werken en leren (en daarmee per definitie saai)

de kinderen tot hun beschikking hebben.

werd ervaren, terwijl dat eigenlijk wel gebeurde.

KLIK Resultaten:
impact en werkzame principes

Slotfoto KLIK / Pagina 125

Tot besluit

Werkzaam principe 4: Eenvoud
Gezond zijn en blijven is een enorm complex geheel

meisje vraagt wat je moet doen als je iets niet lust.

Flexibiliteit en creativiteit waren fundamenteel voor

waarin veel dingen onderling verbonden en moeilijk te

Ik stel voor dat je dan iets kiest uit dezelfde schijf,

het ontwerp van KLIK als project. Deze pijlers maakten

beïnvloeden zijn. In KLIK probeerden we dit ingewikkelde

wat je wel lust. Dus stel je lust geen melk, dan kan

het mogelijk om zoveel mogelijk recht te doen aan

onderwerp begrijpelijk te maken voor kinderen, en om

je ook yoghurt of kaas nemen. En als je geen spinazie

bovengenoemde principes. Doordat we voortdurend bleven

hen te motiveren daarin een actieve rol aan te nemen.

lust, kan je ook andijvie eten bijvoorbeeld.

observeren en analyseren konden we de activiteiten steeds

Tegelijkertijd is de macht en invloed van kinderen,

blijven aanpassen, op zoek naar optimale aansluiting bij

zeker op deze leeftijd, nog beperkt. In KLIK hielpen we

Ons doel was om de kinderen te inspireren met concrete

de kinderen en wat voor hen op dat moment belangrijk en

hen te onderzoeken en ontdekken welke stappen (ongeacht

voorbeelden van eenvoudige, leuke en lekkere aanpassingen

interessant. We hopen zo, al doende, steeds zaadjes te

hoe klein) zij zelf konden ondernemen om zorg te dragen

die passen in een gezonde levensstijl. Maar al doende

hebben geplant bij zoveel mogelijk van de deelnemende

voor en regie te nemen over hun eigen gezondheid en

bleek de boodschap eigenlijk nog erg ingewikkeld. We

kinderen, die ze de rest van hun leven met zich meenemen

welzijn. Daarbij zochten we steeds naar manieren om de

moesten dus continu open blijven staan voor de reacties

en die in de nabije of verdere toekomst tot bloei kunnen

complexiteit van gezond leven op te breken in kleine,

van de kinderen, en informatie en werkvormen aanpassen

komen.

hanteerbare stukjes waar we concrete informatie en

aan hun leerbehoeften en -capaciteiten. Een vorm die

werkvormen aan konden verbinden, zoals in deze les:

daarbij kon helpen was om kinderen onderling aan elkaar
laten uitleggen waarom we een bepaalde activiteit deden

	
Vandaag hebben we een les over ‘De Schijf van Vijf’.

en hoe die paste binnen KLIK. Wij konden zo zien wat ze

Als we binnenkomen heeft de juf hem al op het bord

al goed begrepen en waarbij we ze verder moesten helpen.

staan, en de kinderen er vragen over gesteld. Ze wilde

Ook herhaling was belangrijk. De lange looptijd van het

ze graag een beetje voorbereiden. Dat heeft gewerkt,

project maakte dit mogelijk en droeg zo bij het vergroten

want als de kinderen daarna producten op een poster

van het leerpotentieel.

van de Schijf van Vijf gaan leggen, weten ze daar wel
raad mee. Een aantal kinderen hebben goed door dat
er strikvragen zijn, over Nutella en vruchtenhagel
bijvoorbeeld. Toch blijken er ook heel wat producten
lastig te plaatsen zijn: waar hoort de rijstwafel,
is kaas geen vet, en pindakaas dan? Er blijken heel
veel vragen bij de kinderen op te komen, zoals:
‘Als je een koekje zelf maakt, met chocolade, bloem,
boter en suiker, en jam, is dat dan wel goed?’ ‘En
chocoladepasta met hazelnoten: is toch ook gezond door
de noten?’ Een jongen vraagt: ‘Als je nooit iets eet
van de Schijf van Vijf, ga je dan dood?’ Het blijkt
best lastig om een positieve boodschap te formuleren,
zonder dat het lijkt of niks (waar ze van houden) meer
mag. Dus alles met mate en af en toe iets wat niet in
de Schijf van Vijf staat is ook niet heel erg. Een
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Overgewicht bestrijden en vitaliteit bevorderen is iets

Covid-19 zet ongelijkheden op scherp

Urgentie en wat aanspreekt in KLIK

waar je niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Het betreft
een langdurig proces waarbij samenwerking tussen de

Kinderen en gezinnen in deze wijk zijn vaak klein behuisd,

Wat meteen opvalt: hoe corona de kwetsbaarheid van veel

verschillende domeinen school, thuis en de wijk van groot

hebben weinig leefruimte en wonen ook nog eens dicht op

mensen in de wijk verder heeft vergroot. Maar ook heel

belang zijn. Onze partners die in deze verschillende

elkaar. Anderhalve meter afstand bewaren is in zo’n situ-

interessant is dat een leerkracht aangeeft dat ze veel

domeinen werkzaam zijn, hebben we geïnterviewd met de

atie welhaast onmogelijk. Besmettingen doen zich sneller

nauwer in contact is gekomen met ouders. Er liggen dus

vraag wat zij nodig hebben om de succesfactoren van KLIK

voor, en het aantal slachtoffers in achterstandswijken is

ook kansen. Ook de spanning tussen de professionals en

te integreren in hun werk en in hun professionele netwerk

groter dan in welvarende wijken. Niet alleen hier, ook in

de ouders zien we terug, met de moeders die zeggen: ‘ik

te verspreiden. Hoe kunnen de werkzame principes uit KLIK

andere grote steden. Wat betekende dit voor de kinderen?

bepaal zelf wel wat mijn kind eet’ (en dat de kinderen

behouden blijven, geïntegreerd worden in het werk van

Zij mochten heel lang niet naar school, en zaten opgehokt

met het wegvallen van de schoolstructuur ivm corona

partners in de wijk?

thuis. Sommige kinderen kwamen zes weken lang niet buiten,

meteen aankomen...). Dit legt eens te meer bloot hoe

vertelde een juf ons. Ze mochten niet naar hun oppasopa’s

belangrijk het is om de ouders mee te krijgen; en dat is

We legden deze vraag voor aan een grote groep mensen

en oma’s, en mochten hun grootouders niet eens knuffelen.

meteen ook een grote uitdaging.

met wie wij samen werkten in KLIK, waaronder de

Van wie kregen ze de zo broodnodige aandacht? Waar welge-

schooldirecteuren, klas- en Lekker Fit docenten,

fortuneerde ouders thuis werkten, en tussendoor voor hun

Daarnaast valt op hoe positief er gekeken wordt naar de

buurtsportcoaches, Jeugdcultuursportfonds Rotterdam,

kinderen zorgden en onderwijs gaven, ervoeren de gezinnen

brede, creatieve benadering van KLIK. Wat ook opvalt

TOS (Thuis Op Straat), voedingsconsulenten, Centrum

in deze wijk hele andere issues: te dicht op de buren,

is dat veel professionals overtuigd zijn dat het

voor jeugd en Gezin, Dona Daria, Mulier en Dock

veel burenruzies, overlast op straat en huiselijk geweld

proces, positieve aandacht, creativiteit, begrip voor

maatschappelijk werk.

(Engbersen en anderen, 2020). Neem de alleenstaande moed-

de doelgroep, betrokkenheid en de juiste persoon op de

werden gedaan aan het einde van de eerste golf van de

er die zich op de drank stortte, vrienden opzocht, en

juiste plek

Corona crisis. Deze crisis heeft de kans ongelijkheden

waar het dag en nachtritme totaal zoek raakte.

graag zouden willen behouden en integreren in hun werk,

en gezondheidsverschillen weer scherp blootgelegd. We

De kinderen werden aan hun lot overgelaten, zwierven door

en dat er meer tijd en ruimte voor zou moeten zijn voor

starten dit hoofdstuk daarom met een korte schets van de

de wijk en zaten vooral op de tv en computer. Kortom,

samenwerking.

corona crisis en hoe die heeft doorgewerkt in de wijk.

voor kinderen in kwetsbare situaties was de lock down nog

De interviews met betrokkenen

veel erger. Digitaal onderwijs? Niet alle gezinnen beschikten over digitale apparatuur. En iedereen maar juist
ook hier in de wijk richtten gezinnen zich op eten en
werd er veel gekookt en gegeten, en ja, zo nam de zwaarlijvigheid

toe; corona kilo’s van het stilzitten. Kan je

dat de kinderen kwalijk nemen of hun ouders als zij leven
in schaarste?
Covid-19 bracht de ongelijkheid aan het licht tussen
vermogende en arme gezinnen, tussen rijke kinderen en
kinderen die opgroeien in armoede. En, de crisis heeft
meer dan ooit aangetoond dat we werk moeten maken van
preventie en gezondheidsbevordering. Immers, juist mensen
met overgewicht bleken vatbaar voor het virus, en minder
goed te herstellen.

belangrijke elementen zijn in KLIK die ze
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Dennis van der Stelt
Coördinator Lekker Fit

“Ik ben verantwoordelijk voor het gebied Charlois. Ik probeer het programma
‘lekker fit’ zo goed mogelijk te laten draaien. Wat belangrijk is binnen dit
programma is meer beweging onder schooltijd en het stimuleren van

gezond eten

en waterdrinken. Dit bespreken we met de directies. Het is belangrijk om er
als school achter te staan en er draagvlak voor te creëren.”
“Daarnaast doe ik een pilot dat heet de ‘keten aanpak’. Om zo goed mogelijk
samen te werken om de zorg te realiseren in een wijk waarin 1 persoon de rol
krijgt van centraal aanspreekpunt. In dit geval is dit de verpleegkundige
van het CJG. Dat is wel een uitdaging. Mensen breiden moeilijk hun netwerk
uit en gaan niet makkelijk met nieuwe organisaties samenwerken. Maar het is
wel belangrijk om naar het hele plaatje te kijken. Er spelen vaak meerdere
factoren mee in een gezin. De basis moet goed zijn om het over voeding en
leefstijl te gaan hebben.”

“
Als je als gymdocent meer onderdeel
van het team bent, maakt ook dat je
meer invloed hebt op de deelname van
kinderen aan andere activiteiten.
Hoe meer de gymdocent ambassadeur
kan zijn van een gezonde leefstijl,
hoe meer het leeft.”

Dennis van der Stelt
Coördinator Lekker Fit

“
Ik merk dat direct contact het beste
werkt. Degenen die een praatje maken
en waar er interactie is, die hebben
veel beter contact met ouders. En dan
kan je ook gesprekken over moeilijkere
onderwerpen aangaan.”
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“Ik vind het project KLIK een leuke en vernieuwende aanpak hebben. Voornamelijk de
creatieve kant spreekt mij aan. Ik gebruik de werkzame elementen nog niet zo in mijn
praktijk. Wat wij wel gaan doen is het uitbreiden van de pijlers van Lekker fit. Door
de thema’s ‘rust en slaap’, ‘de actieve speeldag’, ‘de lunch’ en ‘mentaal welbevinden’
toe te voegen. Daar zouden de elementen van KLIK wel bruikbaar in kunnen zijn. Het
lijkt mij wel goed om dit mee te nemen in de manier waarop we deze thema’s bij
kinderen onder de aandacht gaan brengen. Maar dit zouden we dan meer moeten uitwerken.
Ik zie daar zeker ruimte voor!”
“Ik zou ieder kind een gezonde en fitte basis gunnen. Hoe dat gerealiseerd kan worden,
is lastig. Je kan moeilijk dingen verplichten. Maar onze maatschappij is natuurlijk
wel vol met verleiding door slecht voedsel. Daar zouden we wel wat meer balans in
kunnen vinden om de bewustwording meer te stimuleren rondom gezondheid.”

“Het is soms lastig om ouders te betrekken rondom gezondheid. Ik hoor ook van de
gymleraren dat het moeilijk is om de ouders die het echt nodig hebben te betrekken.
Er zijn ook veel gezinnen die moeite hebben om overeind te blijven. Dan kan je wel met
allemaal leuke en creatieve dingen komen maar dat werkt dan niet. Hoe we deze ouders
meer kunnen betrekken vind ik echt een hele moeilijke. Maar met een ketenaanpak kan je
misschien wel op een andere manier binnen komen om ook te kijken waar het gezin het
meeste baat heeft. Daar geloof ik wel meer in.”
“Ik merk dat direct contact het beste werkt. Bij de docenten bijvoorbeeld, degenen
die een praatje maken en waar er interactie is, die hebben veel beter contact met
ouders. En dan kan je ook gesprekken over moeilijkere onderwerpen aangaan. Als je als
gymdocent meer onderdeel van het team bent, maakt ook dat je meer invloed hebt op de
deelname van kinderen aan andere activiteiten. Hoe meer de gymdocent ambassadeur kan
zijn van een gezonde leefstijl, hoe meer het leeft.”
“Ook zijn we bezig om de groep van 12 tot en met 18 jaar meer kunnen verleiden met het
lekker fit programma. Op dit moment is er eigenlijk niks voor deze groep kinderen. Dit
moet nog worden opgezet maar er zijn al verschillende plannen. Een idee is om meer te
richten op de verschillende sportidentiteiten. Iedereen sport met een andere reden.
Door de kinderen met dezelfde redenen om te sporten te matchen, kan je meer gericht
sporten aanbieden. Daarnaast willen we graag aanbieden dat kinderen verschillende
sporten kunnen uitproberen zonder verplichtingen. Want je merkt dat het zelf kiezen
van belang is, zonder dat ze meteen ergens aan vast zitten.”

“
Ik vind het project KLIK een leuke
en vernieuwende aanpak hebben.
Voornamelijk de creatieve kant spreekt
mij aan. [...] Het lijkt mij wel goed
om dit mee te nemen in de manier
waarop we deze thema’s bij kinderen
onder de aandacht gaan brengen. [...]
Ik zie daar zeker ruimte voor!”
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Anny Chen

Leerkracht basisschool

“Ik probeer als leerkracht zelf het goede voorbeeld te

“Nu de kinderen weer op school zijn zie ik wel dat veel

geven. En ik spreek kinderen ook wel aan als ze veel

kinderen aangekomen zijn. Kinderen vertellen ook dat ze

snoepen of koek meenemen. Ook klassikaal hebben we het

veel hebben gesnoept en dat ze zijn aangekomen. Gelukkig

over gezond eten. Dat vind ik belangrijk. Maar ook de

kan ik ouders hier ook wel op aanspreken. Sommige kinderen

mentale gezondheid vind ik belangrijk. Bijvoorbeeld

zijn bijvoorbeeld helemaal niet buiten geweest tijdens de

hoe de kinderen met elkaar omgaan en we hebben ook de

corona tijd. Uit angst om ziek te worden. Sommige kinderen

‘complimenten week’.

waren hier ook een beetje depressief door geworden. Nu
ze weer terug op school zijn, is het heel fijn dat ze weer

“Als school zijn we een ‘lekker fit’ school. Dus we staan

samen kunnen zijn. Dat is ook heel belangrijk!

al veel stil bij gezond eten en drinken en bewegen. Er
“Ik ben leerkracht van de groep die mee heeft gedaan aan

kan vast nog meer gedaan worden, maar het is ook lastig

“Wat ik nodig zou hebben om de succesfactoren van KLIK

KLIK. In groep 7 en 8. Ik merkte dat het project bij

te combineren met het lesgeven. Ik heb genoeg te doen in

meer te kunnen integreren in mijn werk:

verschillende groepen verschillend aankomt. Dus ik was

de klas en alles wat erbij komt kost gewoon veel tijd.

ook erg bezig met de manier waarop ik het kon overbrengen

We hebben ook naschoolse activiteiten. Daar zou eventueel

aan kinderen. Ik vind dat kinderen wel voorbereiding

meer rondom dit thema gedaan kunnen worden. Maar dan

• 	
Meer begeleiding als er in groepjes wordt gewerkt;

nodig hebben voordat ze aan iets beginnen. Zodat ze weten

bereik je natuurlijk niet iedereen.”

• 	
De tijd hebben en nemen om over bepaalde onderwerpen

wat ze gaan doen, wat ze gaan leren, wat het doel is en
het nut ervan inzien.”

• 	
Meer ruimte om proefjes te doen (zeker handig met
groepen van 30 leerlingen);

te spreken;
“Vooral de ouders zijn lastig te betrekken. Ook tijdens
het project KLIK merkte ik dat ouders niet veel betrokken
waren. Wat een leuke consequentie is van de corona tijd,

• 	
De tijd hebben en nemen om buiten activiteiten te
doen (en ook hier meer begeleiders);
• 
Fysieke oefeningen die we hebben gedaan, kunnen ook

“Wat mij nog heel erg bijstaat is dat de kinderen zo

leerkrachten hebben veel beter contact met ouders. Ik

onder de gym tijd gedaan worden of onder een pauze

bezig waren met het verzorgen van hun plantje. Dat vond

zelf ook, het lijntje is veel korter geworden met ouders.

tijd;

ik wel heel waardevol voor de kinderen. En ook het fysiek

Ik heb veel geappt met ouders en lessen online gegeven.

bezig zijn vonden ze leuk. Ook de doe- activiteiten

Dat contact is gebleven. Helaas heb ik volgend jaar weer

eigen omgeving, begeleiders regelen/informeren,

zoals de foto speurtocht en het kleien van poep vonden

andere ouders en moet deze band weer opnieuw opgebouwd

collega’s erbij betrekken, samen nadenken over

ze geweldig! De mindfulness werd verschillend ontvangen.

worden.

invulling. Dit alles na/naast de voorbereiding
van de reguliere lessen.”

Maar het ligt ook echt heel erg aan hoe je het brengt.
Mijn groep moest je bijvoorbeeld heel erg voorbereiden
en het nut ervan laten inzien. Maar soms zijn er alsnog
kinderen die het niet leuk vinden. Dat houd je toch. Als
leerkracht zie ik graag dat de kinderen actief meedoen
en interesse tonen. Als ze dat niet doen, vind ik dat
lastig.”

• 
Tijd om voorbereidingen te treffen (proefjes, buiten

“
Wat een leuke consequentie
is van de corona tijd,
leerkrachten hebben veel
beter contact met ouders.
Ik zelf ook, het lijntje
is veel korter geworden.”
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Ilse de Vette
Schooldiëtist

“Ik ben schooldiëtist op twee basisscholen in
Charlois. Ik begeleid kinderen vanaf kleuter tot
en met groep 8. De gezondheid kan beter in deze
wijk vind ik. Er zijn best veel kinderen te zwaar
in de klassen. Het straatbeeld wordt hierdoor ook
beïnvloed. Want een kind dat een normaal gewicht
heeft, dat is dan een heel dun en tenger kind. Een
kind met overgewicht valt dan minder op.”

“Tijdens deze corona tijd merk ik dat sommige ouders
angstig waren en kinderen 9 weken thuis hebben
gehouden zonder naar buiten te zijn gegaan. Het
ritme verschuift dan ook snel: geen hoofdmaaltijden
en laat naar bed. Die cirkel blijft dan zo doorgaan.
Maar er zijn ook veel ouders die het heel goed doen
hoor! Als de ouders bijvoorbeeld duidelijk zijn en
sturing geven op alle vlakken, dan gaat het goed.
Praktisch heb ik veel geadviseerd om de eetstructuur
van school aan te houden. Alvast klaarzetten wat je
normaal op school eet zodat daar geen discussie over
mogelijk is. Heel fijn als ouders dat dan volhouden.”

Ilse de Vette
Schooldiëtist

“
Ik merkte dat de kinderen
die betrokken waren bij
het project KLIK heel
enthousiast waren en hun
kennis over voeding werd
echt vergroot.”
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“Over het algemeen is er helaas geen budget om op
scholen om projecten zoals KLIK te doen. Ik heb zelf
ook weinig tijd om creatieve dingen te doen. Maar als
er ruimte en tijd zou zijn, zou ik dit wel heel graag
doen. Met de kinderen is het dan echt een lange termijn
doel maar ik zit ook veel op een gedragsverandering bij
ouders. Die moeten ook echt wat veranderen qua gezond
eten en leefstijl, maar vooral ook bewust worden van hun

“
Het zelf ontdekken en spelen
is belangrijk. Op deze
manier vergeten ze het niet
meer en wordt als heel leuk
ervaren.”

voorbeeldfunctie.”
“En wat leuk is, de eerste ‘lekker fit’ kinderen, die

“Het zou mooi zijn als een project zoals KLIK in

worden nu zelf moeder. Dus nu komen er peuters bij wie

het lesprogramma komt. Standaard in groep 6 en 7

“In mijn praktijk merk ik dat persoonlijke aandacht goed

het gewoon is om water te drinken. En waar fruit normale

bijvoorbeeld. En dan vooral er lekker mee bezig zijn.

werkt. Ook in deze corona tijd merk ik dat kinderen het

tussendoortjes zijn. Dus mijn visie is ook dat het vooral

Zoals het kleien, fröbelen, fotograferen met enthousiaste

fijn vinden dat ik ze dan toch even bel. Zo van: ‘he, ze

tijd nodig heeft. Er vind in de afgelopen jaren wel echt

mensen. Dus eigenlijk zoals de KLIK lessen. Het zou goed

denkt nog aan me!’ en dat geeft dan toch even een boost

een verschuiving plaats gelukkig.”

zijn als er een vast persoon is die dit dan verzorgt. Een

om weer te denken aan gezond eten. Deze aandacht is soms

bekend persoon voor de kinderen. In zo’n lesprogramma is

nog belangrijker dan de adviezen zelf merk ik. Ik merkte

gecontroleerde vrijheid belangrijk voor kinderen. Het

dat de kinderen die betrokken waren bij het project KLIK

zelf ontdekken en spelen is belangrijk. Op deze manier

heel enthousiast waren en hun kennis over voeding werd
echt vergroot. Op een hele leuke manier. En dat helpt ook
weer om te enthousiasmeren voor mijn werk. De insteek
van KLIK om te focussen op de kinderen is positief.
Ouders betrekken blijft lastig ook omdat veel ook werken
overdag, dus zie deze maar eens op school te krijgen
overdag. Maar via de kinderen de informatie te geven en
ook iets mee geven waar ze over na kunnen praten, zoals
de KLIK krant, is denk ik heel goed. Ik denk dat de
kinderen de lessen van KLIK niet meer vergeten. Dat is
ze echt bijgebleven. Extra aandacht werkt ook gewoon. De
kinderen waren bijzonder en er werd een krant van gemaakt
met foto’s enzo. En ook op een professionele manier.
Kinderen voelden zich daardoor gezien.”

“
Met de kinderen is het dan
echt een lange termijn doel
maar ik zit ook veel op
een gedragsverandering bij
ouders. Die moeten ook echt
wat veranderen qua gezond
eten en leefstijl, maar
vooral ook bewust worden
van hun voorbeeldfunctie.”

vergeten ze het niet meer en wordt als heel leuk ervaren.
Als laatste is het naar mijn idee belangrijk dat zo’n
lesprogramma voor alle kinderen is. Kijk, ik zie kinderen
pas als er een probleem is of overgewicht. Maar ook
voor kinderen zonder zichtbare problemen en overgewicht
is het belangrijk. En op die manier maak je ook geen
onderscheid, het is dan leuk voor iedereen!”
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Celina Fortes

Jongerencoach Dock

“Ik werk als jongeren coach en als aanvoerder van het jongeren team, dus werk
ik met collega’s op het gebied van jeugd. Ik merk dat er nog veel onwetendheid
is over gezonde voeding in deze wijk. Tijdens activiteiten proberen we daarom
ook gezonde dingen aan te bieden.

Ik merk dat het goede voorbeeld geven

belangrijker is dan belerend te zijn. We hebben bijvoorbeeld geen invloed
op de hele wijk maar we merken ook dat het geven van water en fruit tijdens
activiteiten, een voorbeeld is geweest voor andere organisaties. Enkelen zijn
dat over gaan nemen.”

“Ik merk dat de corona tijd er voor heeft gezorgd dat de structuur moeilijk
is vol te houden bij verschillende gezinnen. De kinderen hebben denk ik ook
wat meer gesnoept omdat het in het begin op een verkapte vakantie leek. Maar
ik merkte en kreeg terug van ouders naar het einde toe dat zij toch weer
nieuwe structuren hadden gevonden. Er werd meer gelet op de voeding en op het
volhouden . Kijk, gezondheid en leefstijl zijn natuurlijk onderdelen van mijn
werk maar dat gaat eigenlijk overal doorheen.”
“Het spelenderwijs doen werkt goed voor kinderen in de wijk. Ik vind het
organiseren van sport en spel

belangrijk in plaats van alle tijd die kinderen

doorbrengen achter de schermpjes. Dus we proberen verschillende projecten te
starten waar kinderen en jongeren enthousiast van worden zodat ze in beweging
blijven.”

Celina Fortes
Jongerencoach Dock
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“Een voorbeeld is het project DOCK meets Feyenoord. Kinderen die niet gewend zijn om
te sporten, die mogen dan 20 weken twee uur in de week trainen met trainers van SC
Feyenoord.

Met de hoop dat ze dan uitstromen naar buurtclubs. Zodat ze leren wat het is

om te sporten en hoop je dat ze het verenigingsleven gaan waarderen. Een ander voorbeeld
is de kookvlog. We begeleiden ook jongeren tot 27 jaar. En binnenkort gaan we met een
groepje

jonge moeders een kookvlog starten. We gaan met een klein budget maaltijden

klaarmaken en uitzenden via Instagram. En wat heel leuk is, we hebben een bekende
Rotterdamse kok bereid gevonden om kinderen kooklessen te geven. Dat is echt heel leuk!
Als laatste voorbeeld, hebben we ook een project met de kinderen van de basisschool.
Een combinatie van kennis over voeding en beweging. Een van onze netwerkpartners zal de
kinderen dansles en les over voeding gaan geven en samen met de ouders datgene wat ze

“
Als je zo veel moeite doet als moeder
om een maaltijd op tafel te zetten,
zit je niet te wachten op commentaar
of het wel voedzaam genoeg is.
Het kan heel gevoelig liggen.”

gekookt hebben gaan eten.”
“Het project KLIK ken ik alleen van naam. De creatieve manier en het speelse karakter
lijkt me heel passend. Het zou mooi zijn als hier nog meer mee gedaan wordt. Ook het
gebruik van fotografie vind ik interessant maar ik vind het ook een uitdaging als ik
denk aan de verschillende gezinnen in de wijk. Niet iedereen wil anderen binnen laten

“Het zou mooi zijn om, als organisaties, nog meer samen te werken en van elkaar te leren.

kijken. Misschien is het kind dan wel heel enthousiast, maar de ouders dan niet. Zeker

Maar ieder heeft ook zijn eigen opdracht. Dus een thema week bijvoorbeeld zou er voor

bij gezinnen die strijden tegen armoede. Als je zo veel moeite doet als moeder om een

kunnen zorgen dat we samen verkennen wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld rondom het thema

maaltijd op tafel te zetten, zit je niet te wachten op commentaar of het wel voedzaam

gezonde voeding. Dat lijkt me een mooie gelegenheid om de neuzen dezelfde kant op te

genoeg is. Het kan heel gevoelig liggen.”

krijgen! Daarnaast moeten we ook rekening houden met culturele aspecten. Wat in de ene
cultuur belangrijk is, hoeft in een andere cultuur niet belangrijk te zijn.”
“Echt luisteren is van belang. Heel veel instellingen hebben hun eigen agenda. Als mensen
bij de gemeente aankloppen en dan moeten gaan werken en ze het gevoel krijgen dat er
niet echt naar ze wordt geluisterd, dan haken die mensen dus af. Dit gebeurt ook met

“
Wat ik zou wensen voor deze wijk is:
gezonde kinderen die in balans zijn,
zowel mentaal als fysiek. Daar zijn
meer buitenschoolse activiteiten voor
nodig zodat kinderen op een speelse
manier gestimuleerd worden om hun
talenten te ontwikkelen.

kinderen.”
“Wat ik zou wensen voor deze wijk is: gezonde kinderen die in balans zijn, zowel mentaal
als fysiek. Daar zijn meer buitenschoolse activiteiten voor nodig zodat kinderen op een
speelse manier gestimuleerd worden om hun talenten te ontwikkelen. Je kan bijvoorbeeld
denken aan een debat groep, daar leren ze argumenteren en sterker worden in taal. Meer
cursussen over zelf kennis en zelf ontplooiing hierdoor leren ze hun emoties beter te
herkennen en reguleren. Daarnaast zou het fijn zijn als er meer aandacht wordt besteed aan
gezonde voeding, structuur en sporten. Daar zou je allemaal mee aan de slag kunnen met de
kinderen. Dit zouden we met zijn allen op moeten oppakken. Vooral in de driehoek school,
straat, huis.”
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Rocky van Beveren
Docent Lekker Fit

“Ik werk als lekker fit docent op een basisschool. We geven nu gymles op het
schoolplein. Tijdens de coronatijd hebben we ‘beweegfilmpjes’ gemaakt. En mijn
collega heeft kinderen gevraagd om zelf ook beweegfilmpjes te sturen. Dat
was wel heel leuk om weer te delen. Veel kinderen hebben hun eigen filmpjes
gestuurd waarin ze bijvoorbeeld zelf een parcours hebben gemaakt. Superleuk!”

“Ik merk wel verschil tussen de kinderen die op de basisschool binnenkomen.
Er zijn kinderen die thuis nooit iets aan beweging hebben gedaan en er zijn
kinderen die dat wel doen. Dat verschil merk je natuurlijk tijdens het
bewegingsonderwijs. We geven wel extra aandacht aan kinderen die echt moeite
hebben met motoriek. Daarvoor hebben we extra gym lessen in kleine groepjes
waarin we veel spelletjes met bewegen doen.”

“Veel kinderen hebben hun
eigen filmpjes gestuurd
waarin ze bijvoorbeeld
zelf een parcours hebben
gemaakt. Superleuk!”

Rocky van Beveren
Docent Lekker Fit
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“
Niks is fout of raar. Dit heeft dus ook te maken
met experimenteren. Als de ene manier niet lukt,
proberen we het op een andere manier. Dus je
probeert kinderen te stimuleren om zelf probleem
oplossend te denken en ze uit te dagen.”

“Kinderen moeten op hun eigen manier intrinsieke motivatie
hebben. Kinderen moeten het dus wel kunnen. Wat ik denk
dat belangrijk is, is het uitleggen in makkelijke taal en
vooral aansluiten op de behoeftes en kunnen van het kind.
Daar heb je wel voldoende tijd en mensen voor nodig. Je
kan bijvoorbeeld beter kiezen om niet 8 klassen ‘af te
vinken’ maar

3 klassen echt aandacht te geven. Anders

kan je je afvragen of je het doel wel behaald hebt of dat
je alleen maar chaos hebt gemanaged… Maar daar heb je wel
voldoende mensen voor nodig. We zouden misschien meer
gebruik kunnen maken van goede vrijwilligers. Maar dat
moeten wel mensen zijn die daar echt feeling mee hebben.”

“
Het is belangrijk om te
weten waarom je iets doet.
Kijk, je kan van boven af
van alles bedenken maar de
mensen die het uitvoeren
moeten snappen en voelen
wat het doel is.”

“Het is belangrijk om te weten waarom je iets doet. Kijk,

“In het team op school is er gelukkig al veel draagvlak

je kan van boven af van alles bedenken maar de mensen die

om gezond eten en beweging veel aandacht te geven. Je

het uitvoeren moeten snappen en voelen wat het doel is.

hebt daar wel gesprekken met elkaar voor nodig om deze

Je moet je goed kunnen inleven in hoe kinderen denken en

visie samen uit te dragen. We doen dit echt samen met het

wat ze belangrijk vinden. Anders gaat het niet werken.”

team. Het is wel belangrijk om dus aan de leerkrachten te
vragen hoe zij dit beleid zien en dit samen verder uit te

“Mijn visie op bewegingsonderwijs heeft veel raakvlakken

denken. Evenals het bespreken met de directie. Daar is

met de werkzame elementen vanuit KLIK. Ik vind het

natuurlijk wel tijd, motivatie en aandacht voor nodig.

belangrijk om de opdracht simpel te houden. Bijvoorbeeld:

Andere scholen zouden dit meer kunnen oppakken denk ik.

‘Vandaag gaan we over de kast’. Maar hoe ze dat doen,

Het zou mooi zijn om verder te gaan met de elementen

daar laat ik ze vrij in. Ieder kind doet dit op zijn

vanuit KLIK maar daar is wel tijd voor nodig om dit te

of haar eigen manier. Niks is fout of raar. Dit heeft

bespreken met de directie en leerkrachten. Dat is in

dus ook te maken met experimenteren. Als de ene manier

drukke tijden soms moeilijk. Ik hoop dat hier volgend

niet lukt, proberen we het op een andere manier. Dus

schooljaar ruimte voor is.”

je probeert kinderen te stimuleren om zelf probleem
oplossend te denken en ze uit te dagen. Ik ben daarom
ook meer gefocust op het proces in plaats van het
product. Het gaat er om waar kinderen vandaan komen en
hoe ze vooruit gaan. Ik probeer dit zo veel mogelijk
spelenderwijs te doen. Dit werkt gewoon heel goed voor
kinderen. Zelfs nog in groep 8, dan maak ik er een
visueel verhaal van en ze worden meteen enthousiast.
Heel leuk!”

Venster op de toekomst / Pagina 137

John van der Jagt
Medewerker Biotuin Kidz

“Wij werken als vrijwilligers bij verschillende
projecten vanuit het huis van de wijk de Nieuwe
Nachtegaal. Eén van deze projecten is de biotuin
kidz. Dit is een educatief programma gericht op
jonge kinderen. Wij laten de kinderen verschillende
onderdelen zien van de tuin. Samen met de kinderen
kweken we groente en fruit op een biologische
wijze. We plukken het en we maken er samen een
gezond gerecht van in de keuken van het huis van
de wijk. Daarnaast voeren we ook de kippen in de
biotuin en is er ruimte om te spelen op en rond onze
speelplek.”
“We vinden het belangrijk dat kinderen meer in
aanraking komen met groente en fruit en hoe deze
groeien. Veel kinderen weten dit niet en kennen veel
soorten niet. Hier leren ze daar over terwijl ze het
zien, proberen en proeven. Hier proeven de kinderen
alles. Als ze het niet lekker vinden, ok. Maar vaak
vinden ze het dan toch lekker!”

John van der Jagt
Medewerker Biotuin Kidz

“
Het zou mooi zijn als
uiteindelijk meer kinderen
zouden kunnen komen ervaren
en leren in de biotuin.”

Venster op de toekomst / Pagina 138

“We krijgen terug van de school en via de ouders dat
kinderen thuis ook meer proeven en meer lusten. Ook
horen we dat kinderen thuis ook vragen om bijvoorbeeld
pompoensoep of om groentechips. Dat is wel heel leuk!”
“We vonden de opzet van het project KLIK heel erg
leuk. Vooral met het maken van de foto’s. Verder zijn
wij tijdens de looptijd van het project niet echt
betrokken geweest. Vanuit het huis van de wijk worden

“We hebben in het begin verschillende scholen benaderd.

ook verschillende projecten voor kinderen georganiseerd

Veel scholen gaven aan dat ze het een mooi project vonden

maar het blijft lastig om kinderen te betrekken. We weten

maar dat er geen ruimte is in hun drukke lesschema

niet zo goed waar dat aan ligt. Soms is er gewoon heel

voor dit soort initiatieven. Dit vinden we wel jammer.

weinig animo en soms stoppen kinderen er ineens mee. Dat

Maar er komt nu wekelijks een klas van een school. De

is jammer. We werken op dit moment niet veel samen met de

juf is ook erg enthousiast over de biotuin en dat is

naschoolse opvang en het kinderdagverblijf in ons gebouw.

ook erg belangrijk. Een andere vrijwilliger maakt ook

Dan moet je vooral de managers mee hebben. Het zou mooi

werkbladen met informatie, puzzeltjes en kleurplaten.

zijn om meer contact te hebben en meer samen te werken

Deze gebruikt de juf al in de klas. Zo leeft het nog

met deze en misschien ook andere organisaties.

meer bij de kinderen! Het zou mooi zijn als uiteindelijk

Daarnaast zou het ook leuk zijn om met oudere kinderen

meer kinderen zouden kunnen komen ervaren en leren in de

een kookclub te starten. Om te ervaren hoe je met gezonde

biotuin. Maar dan zijn er wel andere vrijwilligers nodig,

ingrediënten, lekkere dingen kan maken. We hebben daar

onze week zit wel vol met verschillende projecten.

een goede vrijwilliger voor maar de coronamaatregelen

Tijdens de wekelijkse lessen hier is het belangrijk dat

houdt dat nu tegen.”

de kinderen ook kunnen spelen. Je kan deze jonge kinderen
niet uren boeien door naar de aardappels en boontjes te

“Het betrekken van ouders bij deze projecten is lastig.

kijken. We beginnen meestal in een kring en dan laten we

Veel ouders werken ook overdag. We hopen dat uiteindelijk

wat zien. Bijvoorbeeld een slak die een aardbei aan het

meer kinderen in aanraking komen met gezonde en

opeten is. Daar vertellen we dan wat over. Vervolgens

biologische voeding. Alle kinderen zijn welkom hier om

gaan we altijd de kippen voeren en eieren rapen. Soms

eens binnen te lopen, te spelen of om een aardbei te

leggen we wat extra eieren er bij, zodat ieder kind

proeven.”

een ei kan rapen. In het begin vonden kinderen het
spannend om het kippenhok in te gaan, nu kunnen ze vaak
niet wachten! Dan gaan we iets bekijken of plukken en
vervolgens hier spelen. Deze variatie is van belang voor
kinderen. En de kinderen gaan vooral zelf aan de slag
in onze biotuin. Daar leren ze natuurlijk veel van.
Daarnaast is het belangrijk om te kunnen improviseren.
Soms is het bijvoorbeeld slecht weer, dan doen we wat
anders in het huis van de wijk.”

“
In het begin vonden kinderen het
spannend om het kippenhok in te gaan,
nu kunnen ze vaak niet wachten!

Ouders, buitenschoolse opvang
en kinderen

Ouders

van kinderen op de basisschool
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Moeder 2: “Niet iedereen krijgt het van huis mee dus

Moeder 3: “Ze moeten sowieso water meenemen en groente

dat ze er aandacht aan besteden is goed maar de regels

en fruit meenemen ze worden aangesproken

op school zijn te streng dat ze een of twee keer per

naar bed moeten, goed moeten eten. Dan weet je dat ze

week wat anders mee mogen nemen we kunnen ook gaan

aandacht aan je kind besteden anders ga je er toch niet

overdrijven. We zijn allemaal met snoep groot geworden

mee bemoeien, of wel toch dat doe je niet zomaar. Het

en met pepernoten van de vloer af eten , weet je we

is heel belangrijk dat ze op tijd naar bed gaan en dat

overdrijven

ze goed eten. Ontbijten is heel belangrijk, en dat ze

nu gewoon, weetje dat is ook goed voor je

dat ze vroeg

immuun systeem en weerstand, we kunnen wel allemaal te

wat in hun maag hebben voordat ze naar school gaan. Dan

schoon worden met de kinderen maar dat werkt denk ik ook

is het concentratievermogen hoger. Dat zijn dingen die

niet. We draven een beetje door. Sommigen krijgen het

belangrijk zijn voor mij Ze vinden fietsen leuk samen met

Vind u het belangrijk dat er op school iets gedaan wordt

thuis ook niet, dat geloof ik best wel. Dat je hier dan

de papa leuk ik heb een groot park voor de deur en kunnen

op het gebied van gezondheid?

tijd aan besteed op school is prima, maar zoveel als dat

ze buiten spelen.”

er hier gebeurd... dan denk ik jongen, draaf je niet een
beetje door.”
Moeder 1: “De school hoeft zich niet te bemoeien met wat
ik mijn kind te eten geef. Dat is de verantwoordelijkheid

“
De school hoeft zich niet
te bemoeien met wat ik mijn
kind te eten geef.
Dat is de verantwoordelijkheid van de ouders.”

van de ouders. Wij snoepen thuis niet veel, we zijn

“Er is nu aan continurooster er zijn heel veel kinderen

gewoon te lui en moeten meer bewegen. Op een bepaald

die lusten geen brood wat krijgen ze mee van huis verse

moment hadden de kinderen helemaal geen trek meer in

soep , mag niet ? Ik had een keer een wrap gemaakt met

dat fruit en namen ze iets anders gezonds mee, ik vind

kipfilet paprika , sla komkommer maar het mocht niet.

dat dat mijn plek is om te beslissen en niet dat ik

Nou toen ben ik naar binnen gegaan en heb gevraagd of

letterlijk wordt gebeld door school ze moet wel fruit

ze wel goed zijn. Wat nou gezond mijn kind de hele dag

meenemen want ontbijtkoek is niet gezond. Het is nog

niet laten eten. Het was een hele vitamine bom maar het

steeds en klein hapje tussendoor elke dag een banaan is

mocht niet. Snack a jack mag ook niet. Iedereen die wil

net zo slecht als een ontbijtkoek banaan zit meer suiker

afvallen mag die dingen eten. Kijk er was ook een meisje

Moeder 4: “Ik vind voeding en leefstijl wel belangrijk

in. Laat ze bezig zijn met les geven het gaat in mijn

uit haar klas die had een blikje cola en een zak chips

maar ik vind dat het ook wel te streng is. Vooral

ogen over zoveel punten wat bij ouders hoort te liggen.

bij zich omdat moeder geen tijd had om boodschappen te

kinderen die zelf al sporten. Ze zijn nu verplicht om

Het is mijn verantwoordelijkheid dat ik mijn kinderen

doen dat je dat afkeurt snap ik maar een wrap of snack a

over te blijven en het zou ook niet verkeerd zijn om ze

normen en waarden leer en goed opvoed en zij moeten

jack dan sla je echt door. Als doe je het maar 1x of 2 x

af en toe wat te geven om ze meer te stimuleren om hun

mij helpen mijn kinderen te leren rekenen en schrijven

in de wek dat ze iets extra’s mee mogen nemen.”

brood op te eten. Gewoon wat lekkers wat je thuis wel

dingen die ik thuis niet standaard doe. Ik weet wat mijn

altijd deed. Dat vind ik jammer. Er wordt veel gekeken

kinderen nodig hebben qua voedingsstoffen ik vind dat

wat er niet kan. Ik vind een sultana net zo gezond

ze daar veel te veel tijd aan besteden. Laat ze lekker

als een boterham met kipfilet. Maar het extra bewegen

rennen. Net als vroeger gewoon lesgeven thuis krijgen ze
de andere lessen.”

“
Zelf vind ik het goed
dat dingen bespreekbaar
worden gemaakt”

vind ik wel fijn. Mijn kind sport gewoon veel dus meer
activiteiten hoeft van mij niet zo. Ik hoor verder niet
zo veel van mijn kind over school. Zelf vind ik het
goed dat dingen bespreekbaar worden gemaakt, vooral ook
ongemakkelijke onderwerpen.

Ouders, buitenschoolse opvang
en kinderen
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Moeder 5: “Ik vind dat ouders zelf verantwoordelijk
zijn voor wat een kind eet. Kinderen worden veel te
veel gepusht op school. Als het echt fout gaat door

“
Ik vind het leuk om te zien dat kinderen ook
echt blij zijn met fruit. Vaak hoor je dat
kinderen geen fruit lusten of groenten, maar
bij ons eten ze het allemaal.”

overgewicht enzovoort, dan kan de school wel ingrijpen
natuurlijk. Maar tussen de middag mogen ze alleen bruin
brood. Ik mag bijvoorbeeld ook geen cupcake meegeven. Ik
vind dat ik dat zelf mag weten. In de buurt wordt naar
mijn idee niks gedaan rondom gezond eten en beweging.
Ik vind projecten zoals met de tuintjes wel heel leuk.
Maar je moet geen regels opleggen. Laat ze het zelf maar
ervaren. Spelenderwijs en zelf laten ontdekken, dat is
veel belangrijker!”

“
Je moet geen regels
opleggen. Laat ze het
zelf maar ervaren.
Spelenderwijs en zelf
laten ontdekken, dat is
veel belangrijker!”

Buitenschoolse opvang
Medewerker

Drie kinderen

“Op de buitenschoolse opvang zijn we ook bewust van

“Wij hebben het wel eens over eten. Dat je geen koekjes

voeding. Als we de kinderen opgehaald hebben dan eten

mee mag nemen. Alleen brood en ook wel een rijstwafel.

we fruit. Ik vind het leuk om te zien dat kinderen ook

We praten heel soms over eten met de juf of meester

echt blij zijn met fruit en ook verschillende soorten

en heel soms gaan we wel eens iets maken. We gingen 1

fruit eten. Want vaak hoor je dat kinderen geen fruit

keer een taart maken maar we doen dat echt niet vaak.

lusten of groenten, maar bij ons eten ze het allemaal.”

We hadden ook 1 keer ijs gemaakt. We willen dit soort
dingen wel vaker doen want dan hoeven we niet de hele

“We proberen veel buiten te zijn. Ze kunnen dan lekker

tijd te leren en saaie dingen doen. Gewoon iets leuk

veel buiten zijn en spelen. We hebben het niet echt met

doen. We doen nu ook geen gym meer maar buiten gym. Dat

de kinderen over gezondheid en leefstijl. Er zou daar

is wel heel erg leuk. Maar als er iemand valt dan is de

eventueel wel meer ruimte voor zijn. Dat zou best goed

meester wel streng. Die zegt dan: hop, hop! Wij willen

zijn.”

ook wel eens andere sporten doen maar ik weet niet of
dat kan. Ik wil ook wel met andere klassen samen iets
doen, dat vind ik gezellig. En meer kletsen!”
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Peter Steenbergen

Medewerker Thuis Op Straat

“Onze organisatie bestaat uit een heel aantal medewerkers. Vaste collega’s
voor verschillende uren en taken, maar ook vrijwilligers uit de buurt.
Daarnaast hebben we ook vrijwilligers die verplicht moeten werken met behoud
van hun uitkering. Iets doen voor je uitkering is natuurlijk niet verkeerd
maar als het moet, haalt het niet het beste in mensen naar boven.”

“Ook hebben we een grote groep stagiaires. We bieden vooral jongeren uit
deze wijk een plek aan als stagiaire. We hopen dan dat ze daarna een bijbaan
bij ons nemen omdat we jongeren een kans willen geven die niet zo makkelijk
aan een andere baan komen. Deze jongeren doen veel activiteiten na school.
Kinderen van de basisschool komen door mond op mond reclame bij ons of we
proberen ook in de schoolnieuwsbrief te komen. En onze eigen social media is
natuurlijk van belang.”

“
Ik zie in deze wijk vaak
moeilijkheden met betrekking tot
opvoedkracht. Dat komt vooral
door de omstandigheden waar de
mensen in zitten. Veel eenoudergezinnen en veel armoede.

Peter Steenbergen
Medewerker Thuis Op Straat

“Tijdens de coronatijd zag ik ook veel mensen die
niet konden werken en ook niet terug konden naar hun
thuisland, dus werd er veel alcohol gedronken om ze af
te leiden van toch wel vervelende dingen. Wij zijn als
organisatie de hele tijd op straat gebleven tijdens de
corona. Ik denk dat dit belangrijk was; je moet het
zien om het te snappen. Het werd eigenlijk ook drukker
op straat. De reactie van de overheid was om sommige
speelplekken af te zetten maar dan krijg je eigenlijk
alleen maar verdringing op andere plekken. Voor de rest
zag ik ook dat de maatregelen rondom corona voor sommige
gezinnen best lastig te begrijpen was. Wat wel positief
was dat de brandhaarden op scholen, waar ook veel steek
incidenten waren, ineens niet meer aanwezig waren. Want
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“
Het gaat vooral om het
proces. Als je bijvoorbeeld
een pizza gaat maken met
kinderen, dan is het
belangrijk om kinderen in
alles mee te nemen. Dan
krijg je misschien de pizza
niet af op die dag maar dan
heb je ze wel wat geleerd.”

“Er zijn best veel organisaties en projecten op Zuid.
Maar het is van belang om samen te werken met elkaar
in plaats van meer projecten te starten. Ook als we
met thema’s werken is het goed en leuk om met kleine
zelfstandigen te werken. Bijvoorbeeld kunstenaars, koks
of journalisten. We kunnen heel goed van elkaar leren en
elkaar helpen. Deze samenwerking gaat nog niet altijd
vanzelf. Als we elkaars werelden beter gaan begrijpen,
zouden we daar beiden wat aan hebben. Ieder zijn kracht
zonder dat dit botst. Tegelijkertijd doe je ook wat goeds
voor de lokale economie.”
“Ook zou de gezondheid van de mensen uit deze buurt meer
gemonitord kunnen worden, maar dan op een speelse manier.

als je elkaar niet meer ontmoet, gebeuren dat soort

Bijvoorbeeld tijdens activiteiten als koekhappen en

dingen ook niet.”

luchtkussens, je kan wel veel informatie halen uit hoe
kinderen reageren of hoe ze er uit zien, ruiken. Dan zou

“Ik zie in deze wijk vaak moeilijkheden met betrekking

“Wat goed werkt voor kinderen is het doen en proberen.

je dit door moeten filteren aan de juiste kanalen. Maar dan

tot opvoedkracht. Dat komt vooral door de omstandigheden

Dus niet alleen maar informatie geven maar vooral

moet daar wel een hele bekwame vrijwilliger staan. Ik denk

waar de mensen in zitten. Veel eenoudergezinnen en veel

proeven en proberen. Bijvoorbeeld tijdens kooklessen,

dat het monitoren van kinderen tijdens activiteiten een

armoede. En gezond voedsel is gewoon vaak duurder dan

laat kinderen maar proeven hoe het smaakt met meer zuur,

vak is. Dat moeten we serieus nemen en aandacht geven.”

iets ongezonds. Als je meerdere kinderen hebt is het

zoet enzovoort. Het gaat vooral om het proces. Als je

bijvoorbeeld ook lastig om de tijd te vinden om een

bijvoorbeeld een pizza gaat maken met kinderen, dan is

kind elke week naar de sportclub te brengen. Dan kan

het belangrijk om kinderen in alles mee te nemen. Dan

het financieel geregeld zijn, maar nog niet lukken. Ook

krijg je misschien de pizza niet af op die dag maar dan

cultureel zie ik veel verschillen. Kinderen uit gezinnen

heb je ze wel wat geleerd. Er zijn teveel voorbeelden dat

oorspronkelijk uit oost- en midden-Europa. Deze kinderen

het allemaal af moet zijn als activiteit. Daar leer je

zijn vaak de baas in het gezin, het draait om het kind.

niet perse iets van.

Op de basisschool is dat dan ineens lastig, dan moeten ze

die kinderen maken op school. Alles is eigenlijk altijd

luisteren. Daarnaast is het ook belangrijk om de taal van

hetzelfde. Er is te weinig ruimte voor creativiteit. Maar

de verschillende gezinnen te spreken. Gelukkig hebben wij

er moet meer ruimte gemaakt worden voor creativiteit

in de organisatie veel medewerkers vanuit verschillende

in kinderen vind ik. Dan krijg je een andere vorm van

culturen.”

talentontwikkeling. En worden kinderen op een andere
manier zichtbaar.”

Ook als je kijkt naar andere dingen

“
Ik denk dat het monitoren
van kinderen tijdens
activiteiten een vak is.
Dat moeten we serieus nemen
en aandacht geven.”
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Janine Schrijver

Fotograaf voor KLIK

“Ik ben betrokken bij de opzet en de gehele looptijd
van het project KLIK. Ik woon al een tijd in de
wijk Oud-Charlois en ik zie dat de gezondheid van
kinderen wel vaak beter kan. Dan doel ik niet alleen
op voeding en gewicht maar ook op ritme, slapen en
andere dingen.”

“Er zijn veel organisaties en professionals heel
goed bezig met deze thema’s maar de vraag is:
hoe bereikt het de mensen die dit het hardste
nodig hebben? Dat is lastig. Wat dat betreft
hebben scholen vaak wel inzicht in wat er speelt
bij kinderen. Maar scholen hebben al een druk
lesprogramma en de taak om kinderen cognitief
klaar te stomen voor het middelbaar onderwijs.
Een gespecialiseerde professional die leerkrachten,
ouders en kinderen kan begeleiden rondom de thema’s
voeding, leefstijl, ritme, slaap meer daar aan
gerelateerd, zou mooi zijn. Dit moet wel iemand zijn
met een holistische kijk op gezondheid. De ouders
en kinderen die geholpen kunnen worden, hebben vaak
multi-problematiek. Dat moet je kunnen zien en op
een goede manier een ingang kunnen vinden.“

Janine Schrijver
Fotograaf voor KLIK
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“Tijdens het project KLIK zagen we dat het leren door

“Ik hoop dat kinderen meer ruimte kunnen krijgen om

ervaring, moeilijke onderwerpen aansnijden, uit de

zichzelf te ontdekken, dingen te ervaren en op zichzelf

bekende omgeving stappen en het simpel houden goed werkte

te kunnen vertrouwen. Ook de ruimte in fysieke zin is van

bij kinderen. Ik hoop dat de kinderen door de KLIK lessen

belang. De ruimte waarin kinderen opgroeien in deze wijk

wat meer bewustzijn en kennis hebben gekregen over hun

is vaak pittig. En dan ook vooral de vooroordelen van

eigen lichaam. En dat het niet gaat over goed en fout

anderen. Dat moet niet onderschat worden.”

maar vooral over dat wat je ervaart. Vooral proberen dus.
Maar wat ik miste tijdens de lessen was de ouderbetrokkenheid. De kinderen namen natuurlijk veel mee naar
huis aan kennis en ervaringen maar de ouders bleven toch
wat buiten beeld. Ik zou heel graag een leuke en actieve
vorm vinden om ouders te betrekken. Nu worden ouders vaak
uitgenodigd voor voorlichting avonden enzo. Maar daar
maak je ouders niet echt enthousiast mee. Je zou deze
bijeenkomsten ook vanuit de behoefte van ouders kunnen
invullen. Zo kan je ze op een actieve manier betrekken.
Een soort KLIK lessen voor ouders dus. Hierin kunnen ook
andere organisaties betrokken worden. Maar belangrijk

“
Ik hoop dat kinderen meer
ruimte kunnen krijgen om
zichzelf te ontdekken, dingen
te ervaren en op zichzelf te
kunnen vertrouwen.”

blijft dat we niet moeten gaan vertellen wat goed en fout
is maar vooral samen ontdekken en ervaren. Ruimte maken
voor de behoeftes en ideeën van de ouders. Hun actief bij
beleid betrekken. Wat is haalbaar dit samen ontdekken.

“Bij alles is veel geduld en tijd nodig. Het zijn kleine

Dat is geen taak voor docenten maar iemand binnen de

stapjes en hopelijk successen die je moet vieren. Het

school die zich bezighoudt met ouderbetrokkenheid.”

gaat ook om het samen plezier maken denk ik. Daarin
kan je samen ontdekken, dat geeft ruimte. En ook het
vertrouwen in elkaar is van belang. Tijdens het KLIK
project mochten de camera’s mee naar huis als de kinderen

“
Ik zou heel graag een
leuke en actieve vorm vinden
om ouders te betrekken.

dat zelf wilden. Kinderen hadden hier zelf de keuze
in en ik vertrouwde er ook op dat ze dit zelf konden
inschatten. Alle camera’s zijn weer heel terug gekomen!”

Conclusies en discussie
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Wat heeft KLIK voor impact gehad? Wat hebben we geleerd

integreren in hun werk. Ze spreken de wens uit van meer

weten hoe de vertering van voedsel werkt, hoe je jezelf

en welke lessen vinden we relevant om te delen? Welke

tijd en ruimte voor onderlinge samenwerking en afstemming.

ontspannen kunt houden, en wat gezond en ongezond is, en
wat hoort bij de‘ schijf van vijf ’.

uitdagingen kwamen we tegen? In dit hoofdstuk sluiten we
af met het antwoord op die vragen.

	
De impact van KLIK: Een zaadje geplant
om gezond volwassen te worden

Bij KLIK hebben we bewust gezocht naar een zeer grote
verscheidenheid aan activiteiten en deze in verschillende

Hoewel meetbare veranderingen moeilijk te objectiveren

omgevingen, binnen en buiten de scholen, uitgevoerd. We

waren, zagen we dat KLIK zaadjes plantte om gezond

deden dit om de kinderen in staat te stellen een breed

volwassen te worden. Het feit dat de KLIK-lessen

scala aan persoonlijke vaardigheden, kennis en voorkeuren

verschilden van de reguliere lessen, wat expliciet door de

aan te boren of zelfs te ontdekken. Daarnaast was dit

kinderen werd genoemd, maakt dat de herinneringen blijven.

KLIK heeft een grote groep kinderen (ca 75) op twee

ook belangrijk om (figuurlijk gesproken: een zaadje in

basisscholen bereikt gedurende drie schooljaren. Als we

te planten) zoveel mogelijk kinderen te bereiken. We

kijken naar de impact van KLIK dan concluderen we op

merkten al snel dat niet elke activiteit alle kinderen

basis van de evaluaties dat de kinderen zich meer bewust

de hele tijd aansprak, maar door de grote variatie kwam

zijn van en meer inzicht hebben in wat het betekent om

ieder kind wel iets tegen dat ze leuk vonden. Mindfulness

Op basis van alle bevindingen hebben we vier

gezond en gezond te leven. Over de jaren heen zijn ze in

was bijvoorbeeld voor veel kinderen ongemakkelijk, maar

werkprincipes gedestilleerd om kinderen te betrekken

toenemende mate in staat om situaties te interpreteren,

toch waardeerde een aantal kinderen het als een van de

en te motiveren om deel te nemen aan participatief

patronen te zien en hun nieuw geleerde kennis over

hoogtepunten van KLIK. Bovendien werden de kinderen

actieonderzoek voor gezondheid en sociaal welzijn. Deze

gezondheid naar hun eigen leven te vertalen. Ze kunnen

verrijkt met veel activiteiten die ze anders niet zouden

worden hieronder weergegeven: 1) Ervaringsgericht leren;

de kennis die ze in KLIK hebben geleerd koppelen aan

zijn tegengekomen. Dat onderstreepten ook de ouders:

2) Ongemakkelijke problemen niet schuwen; 3) Buiten je

situaties die zich buiten de school afspelen.

dat hun kinderen dankzij KLIK mooie ervaringen opdeden

omgeving treden; en 4) het simpel houden.

die zij de kinderen zelf niet konden bieden. En de

Werkzame principes

Werkzaam principe 1: Ervaringsleren

KLIK was ingebed in de wijk Oud-Charlois in Rotterdam,

leerkrachten benadrukten dat het uitvoeren van nieuwe

de stad waar 1 op de 4 kinderen opgroeit in armoede. In

activiteiten verborgen talenten onder de kinderen (zoals

We nodigden de kinderen uit om te ontdekken, te

KLIK werkten we samen met de leerkrachten van de twee

oog voor compositie, behendigheid, groene vingers) lieten

experimenteren, letterlijk te proeven en te voelen,

deelnemende scholen, maar schakelden we ook vele andere

zien. Het doen van nieuwe activiteiten verhoogde ook het

door middel van ‘labs’ en experimenten, en gaven ze

gemeenschapspartners in de buurt in om onze sociale

zelfrespect en trots onder de kinderen. Het inspireerde

het vertrouwen dat ze dit konden doen. Vanaf het

basis te vergroten en te profiteren van hun expertise en

de leerkrachten ook om nieuwe dingen uit te proberen met

allereerste begin hebben we ons gericht op ervaringsleren

netwerken. De waarde van deze samenwerking in de buurt

de kinderen die ze soms onderschatten.

en hebben we geprobeerd om meer horizontale relaties

is van onschatbare waarde geweest tijdens het project

op te bouwen waarbij volwassenen niet boven kinderen

en helpt bij verdere borging van opgedane inzichten

In de evaluatie gaven de kinderen aan dat ze een beter

stonden, maar de kennis en perspectieven van de

en relevante lessen. In de gesprekken die we voerden

begrip kregen van hun eigen lichaam en hun gedrag, en dat

kinderen respecteerden. Het project betrok kinderen

na afloop van KLIK geven velen aan dat zij de brede,

ze zich uitgenodigd voelden om dat in hun leven te inte-

bij speelse en creatieve activiteiten om hun horizon

creatieve benadering van KLIK positief waarderen.

greren. Anderen zeiden dat ze al kennis hadden - wetende

te verbreden, en werkte van daaruit om te onderzoeken

wat gezond en ongezond is -, maar dat ze meer praktische

wat gezondheid en gezond leven voor hen betekende. We

Wat ook opvalt is dat veel professionals overtuigd zijn

inzichten hadden gekregen hoe ze van hun lichaam konden

gingen dus niet uit van de normatieve en belerende

dat het proces, de positieve aandacht, creativiteit,

genieten en gezond konden leven. Terugkijkend op alle

positie wat ze zouden moeten doen om gezond te blijven

begrip voor de doelgroep, betrokkenheid en de juiste

activiteiten die door de jaren heen werden uitgevoerd,

of te worden, maar hebben ze betrokken bij onderzoek en

persoon op de juiste plek

herinnerden de kinderen zich waarom deze belangrijk waren

activiteiten waarin ze zichzelf en hun lichaam konden

om gezond te blijven. Een treffende uitspraak: ‘Ja, om te

ervaren. De kinderen werden zelf onderzoekers van hun

belangrijke elementen zijn

in KLIK. Ze zouden deze elementen graag behouden en
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Werkzaam principe 2: Leren mag schuren

Werkzaam principe 3:
Uit het bekende stappen

lichaam en leven. Symbolisch benadrukten we dit door ze

	

witte laboratoriumjassen te geven. De laboratoriumjas

In KLIK zijn we lastige onderwerpen niet uit de weg

symboliseerde de onderzoeker/deskundige.

gegaan, onderwerpen die kinderen als raar, eng of gênant

Veel van de kinderen komen nooit buiten hun buurt. Uit

beschouwden. We bespraken onderwerpen die buiten hun

hun vertrouwde omgeving stappen werkt inspirerend en

De keuze voor deze creatieve, ervaringsgerichte

comfortzone vielen. We merkten bijvoorbeeld dat er

motiverend. In KLIK vonden veel activiteiten buiten de

leeraanpak werd ingegeven door onze indruk tijdens de

veel schaamte was onder de kinderen. Het leek alsof

school plaats, vaak gingen de kinderen naar buiten,

voorbereidings- en verkenningsfase in 2014-2015. We

de kinderen opgroeiden met schaamte en afkeer van hun

veel activiteiten waren gepland in Stichting B.a.d. (een

zagen dat veel kinderen zich vervreemd voelden van

lichaam. Veel onderwerpen werden daarom niet aangeraakt

collectief van kunstenaars die wonen en werken in een

hun lichaam, en van wat ze eigenlijk wilden. Als we

of bleven verborgen en werden verzwegen. Een onderwerp

oud schoolgebouw in de buurt). Ook deden we een paar

de kinderen bijvoorbeeld vroegen wat ze zouden willen

dat verborgen bleef, was overgewicht. Hoewel veel

activiteiten buiten de eigen buurt. Dit verrijkte de

doen, beantwoordde niemand die vraag. Ze hadden moeite

kinderen het etiket hadden van overgewicht of obesitas,

ervaringen van de kinderen en was belangrijk omdat hun

om zich uit te drukken en leken het moeilijk te vinden

werd dit niet openlijk besproken. In onze lessen hebben

ervaringen en kijk erg smal is. Veel kinderen verlaten

om in contact te komen met hun persoonlijke verlangens

we die kwesties aangepakt, maar op een lichte en

de buurt niet of nauwelijks. Ouders hebben vaak niet

en behoeften. Vaak keken ze rond in de klas om te zien

positieve manier. We hebben geprobeerd de kinderen te

de middelen om rond te komen, laat staan om bijzondere

wat hun leeftijdsgenoten / klasgenoten zouden zeggen,

laten zien dat het menselijk lichaam buitengewoon complex

uitjes te bekostigen. Een van de hoogtepunten was

maar bleven op afstand en stil. Om deze stilte en

maar ook ingenieus en mooi is, dat het de moeite waard is

volgens de kinderen het bezoek aan Corpus in jaar drie,

vervreemding te doorbreken, boden we hen zintuigelijke,

om goed voor je lijf te zorgen.

een museum over het lichaam. De kinderen voelden zich

affectieve en creatieve activiteiten aan die ze nog nooit

verrijkt door een nieuwe omgeving binnen te gaan. We

eerder hadden gedaan, zoals een mindfulness-cursus en

We probeerden ongemakkelijke kwesties op een

stimuleerden kinderen ook om op een andere manier naar

een wild pluk wandeling. Tijdens deze wandeling door de

humoristische manier en met creatieve methoden te

hun eigen, gebruikelijke omgeving te kijken. Dit was het

wijk verzamelden de kinderen eetbare wilde planten, om

benaderen. Toen een van de leraren ons bijvoorbeeld

geval bij de wild pluk wandeling en fotografietour. Het

deze nadien door de fruitdrank te mengen. Een bijkomend

vertelde dat veel kinderen maagpijn hadden en lange

veranderde hun perceptie van hun omgeving.

belangrijk element was de fotocamera die ze kregen; dit

tijd op de wc zaten, hebben we dit aangepakt door

plaatste hen letterlijk in de positie van kijker (in

met pindakaas en ontbijtkoek drollen te maken. We

plaats van bekeken en gezien / gelabeld te worden); zij

combineerden dit met informatie over vezels in groente

richten hun camera op de wereld. De kinderen waardeerden

en fruit en de noodzaak van drinkwater. Later deelden

Gezond zijn en blijven is complexe materie, waarin veel

dit soort activiteiten vrijwel unaniem en vonden het

de kinderen hun inzichten op een podium en in een krant

zaken met elkaar samenhangen en moeilijk te beïnvloeden

vooral leuk dat ze werden uitgenodigd om zelf aan deze

gemaakt door kinderen voor andere kinderen van de hele

zijn. We hebben er voortdurend naar gestreefd dit

activiteiten en onderzoeken deel te nemen. De labs waren

school. Mindfulness was ook iets dat veel kinderen als

veelomvattende onderwerp begrijpelijk te maken voor

een hit. De labs verhoogden hun begrip en resulteerden in

iets heel vreemds beschouwden. Twee gespecialiseerde

kinderen en hen te motiveren tot handelen. Toch zijn de

doorleefde kennis en inzichten, bijvoorbeeld dat iemand

trainers kwamen op school en nodigden de kinderen uit om

macht en controle van kinderen, vooral van deze leeftijd,

die doorgaat als zwaar best heel lenig kan zijn, en de

stil te zijn en hen te leren aandacht te besteden aan

beperkt. In KLIK hielpen we ze te onderzoeken en te

smaak van groente best lekker kan zijn. Deze actieve,

hun ademhaling en andere zintuigelijke en lichamelijke

ontdekken welke (hoe klein ook) stappen ze zelf konden

ervaringsgerichte, belichaamde en exploratieve benadering

sensaties als anker voor het hier-en-nu. Kinderen werden

zetten om voor hun eigen gezondheid en welzijn te zorgen.

met betrekking tot gezondheidsgerelateerde onderwerpen

getraind om niet te letten op alles wat er om hen heen

We zijn bewust begonnen met een simpele boodschap: gezond

was voor hen een geheel nieuwe ervaring; veel ouders

gebeurde, en zich te concentreren op hun eigen gedachten

leven = gezond eten en lichamelijk actief zijn. Dit

hadden niet de middelen om deze ervaringen aan hun

en emoties in plaats van er deel van uit te maken. De

betekende het opdelen van complexe onderwerpen in kleine

kinderen te bieden; leerkrachten hadden het vaak te druk

kinderen leerden dat ze hun ‘aandachtsspier’ moesten

stukjes. Wat we aanboden was praktisch, concreet en

met cognitieve taken en het beheersen van de klas.

oefenen en trainen om als persoon sterker te worden.

zichtbaar. Zelfs als we probeerden zo eenvoudig mogelijk

Werkzaam principe 4: Eenvoud
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te beginnen, ervoeren we soms dat onze boodschap nog

te groeien met de groep kinderen van groep 6 tot 8,

van de kinderen, leerkrachten en ouders bleek veel

steeds te ingewikkeld was. We hebben toen gereageerd door

waardoor onze berichten door de jaren heen vollediger en

belangrijker en vruchtbaarder.

het nog eenvoudiger te maken. Dit vroeg continu van ons

rijker zijn geworden. We zagen hoe dit goed werkte voor

om flexibel te zijn en af te stemmen op de leerbehoeften

kinderen die de boodschap gemakkelijk oppikten in jaar 1

Op een participatieve manier met de kinderen werken

van de kinderen.

en voor degenen die alles in het derde jaar begonnen te

vormde een uitdaging. Een van de problemen was dat de

begrijpen.

kinderen erg gewend waren om te horen wat ze wel en niet

Ons doel was om kinderen te inspireren met concrete

moesten doen, maar niet om zelf hun gedachten of mening

voorbeelden van simpele en grappige aanpassingen in je

over zaken te geven. Bewustwording en empowerment waren

leefstijl. Achteraf bezien was het soms te ingewikkeld.

Uitdagingen

daarom cruciaal bij KLIK en het kostte behoorlijk wat
tijd om een vertrouwensrelatie te ontwikkelen waarin de

Complexe berichten bereikten de kinderen niet en daarom
moesten we continu open blijven staan voor hun reacties

Interventies op het gebied van gezondheidsbevordering op

kinderen zich veilig en uitgenodigd voelden om hun stem

en onze lessen en ideeën bijstellen. Herhaling bleek

scholen worden vaak ervaren als normatief en betuttelend,

te laten horen. We hebben gezien dat de eerste stap naar

ook buitengewoon belangrijk te zijn. Wat ook heel goed

en zijn gebaseerd op lineaire opvattingen over

empowerment van kinderen in KLIK de beslissing was om

werkte, was om de kinderen zelf te vragen om aan elkaar

veranderingen in levensstijl. Dergelijke interventies

niet hun ouders of leerkrachten te vragen, maar om de

uit te leggen waarom we een bepaalde activiteit deden,

houden geen rekening met de vraag waarom het belangrijk

kinderen zelf te benaderen om met ideeën te komen. Ze

en waarom dit paste in het KLIK-programma. Dit betrof

is om leefstijl en gewoonten te veranderen; en wat

kregen een camera die deze stap symboliseerde: ze hadden

ook de ouders. Een goed voorbeeld is drinkwater. In een

iemand kan doen, gezien de omstandigheden (armoede,

letterlijk de controle over wat werd gezien en afgebeeld

gesprek met de ouders brachten ze naar voren hoe ze

analfabetisme, culturele gewoonten). De evaluatie van

in plaats van te worden geobjectiveerd door de blik van

de waterdrankjes lekker vonden: water met komkommer,

KLIK laat zien dat complexe veranderingen niet zo’n pad

volwassenen. Gevraagd en geraadpleegd worden en ervaren

met citroen en met munt en framboos. Een paar ouders

volgen, maar meer gelaagd, grillig, zeer individueel en

dat er naar je wordt geluisterd was een nieuwe ervaring.

herkenden het en maakten het zelf.

gecontextualiseerd zijn. KLIK en haar werkzame principes

Het stond ook in contrast met hun vaak negatieve

vormen een antwoord op de tekortkomingen van lineaire

ervaringen met volwassenen die geen echte en oprechte

In de loop der jaren zijn de relaties en het contact met

benaderingen. KLIK was succesvol, juist omdat we durfden

interesse hadden in wie ze waren en wat ze voelden of

de kinderen versterkt, wat op zichzelf belangrijk was,

af te wijken van plannen. Veel vooropgestelde ideeën

dachten.

maar ons ook in staat stelde de activiteiten beter af te

bleken te ambitieus, wat aantoont dat plannen en ideeën

stemmen op hun behoeften en capaciteiten, en voort te

op zich goed maar te lineair kunnen zijn, omdat de

Hoewel KLIK invloed had op het leven van de kinderen, was

bouwen op de kennis die ze in de loop der jaren opdeden.

dagelijkse realiteit in een buurt en op school vaak

dit niet gemakkelijk meetbaar in termen van objectieve

Zo zijn we in jaar 1 heel eenvoudig begonnen en met

veel complexer is dan verwacht. KLIK vereiste constante

uitkomsten zoals een lagere BMI of een verhoogde

activiteiten gerelateerd aan de korte termijn. In jaar

aanpassingen en flexibiliteit. Met onze lessen probeerden

conditie. Dit botste soms met organisaties die vragen

2 hebben we een sportlab georganiseerd waarin ze hebben

we kinderen te leren het grotere geheel te zien, door

om cijfermatige uitkomsten en richtlijnen. De scholen

ervaren hoe je gaat zweten als je gaat sporten of hoe je

geleidelijk uit te zoomen: we begonnen met het leren van

verwachtten bijvoorbeeld duidelijke praktische handvatten

hart intenser gaat kloppen. Later, in jaar 3, werkten

de basisprincipes van gezond eten en bewegen, en in de

om KLIK voort te zetten in plaats van werkzame principes

we op basis van alle kennis die ze in de loop der jaren

loop van de tijd hebben we ons steeds meer gericht op

die meer ruimte bieden om activiteiten af te stemmen op

hadden opgedaan. Ze waren ouder en konden meer complexe

waarom dit belangrijk is. We hadden soms moeite om dit

kinderen in specifieke situaties. De kinderen vonden het

en abstracte noties van gezondheid en welzijn beter

goed te doen: het is veel gemakkelijker om te zeggen ‘dit

soms ook moeilijk om te experimenteren. Trial en error

begrijpen, ze begrepen beter de langetermijneffecten

moet je doen en dat mag je niet doen’ dan uit te leggen

werd als lastig gezien omdat ‘falen’ niet werd opgevat

zoals het kweken van spieren, het verbeteren van iemands

waarom. Dit betekende ook dat we alert moesten blijven

als een leerervaring. In de loop van KLIK waardeerden

conditie en behendigheid. Het tijdsbestek en de gelaagde

op onze neiging tot oplossingen vanuit een expert model.

kinderen deze verkennende en ervaringsgerichte werkwijze

aanpak van KLIK hebben ons dus in staat gesteld om mee

Aanwezig zijn, steun geven en luisteren naar de reacties

steeds meer als een ‘speciaal’ en onderscheidend aspect
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Slotconclusie

als een ‘extra’ die zij de kinderen niet konden bieden.
Dit is de kracht en zwakte van een programma dat niet

Onze evaluatie van een participatief project als

gemakkelijk in de schoolcontext en -cultuur past: het

KLIK toont de waarde aan van een creatieve, flexibele

voegt belangrijke elementen toe vanwege het creatieve,

aanpak die complementair is aan het reguliere

vrije en ervaringsgerichte karakter, maar is ook moeilijk

onderwijsprogramma, juist omdat het zo anders is.

te integreren omdat het zo anders is.

De participatieve benadering stelde de kinderen in staat
hun zelfbeeld bij te stellen en hun omgeving opnieuw

Structurele implementatie van (elementen van) KLIK

te bekijken, hun ervaringen te verrijken en nieuwe

binnen de scholen en partnerorganisaties is uitdagend.

voorkeuren en talenten te verkennen en te ontdekken.

Dit heeft niet alleen te maken met organisatorische en

De kinderen waardeerden het ‘speciale’ van KLIK en de

financiële beperkingen, maar ook met de belangrijkste

vrijheid om te onderzoeken wat het betekent om gezond

werkzame principes. Deze botsen tot op zekere hoogte

en goed te leven. De werkzame principes omvatten

met hedendaagse organisaties. Schoolprogramma’s zijn

ervaringsleren, het niet uit de weg gaan van lastige

overbelast en activiteiten kunnen niet zomaar worden

onderwerpen, uit je omgeving stappen en het simpel

aangepast. Community partners hebben ook hun eigen

houden. De mix van activiteiten is nodig om te laten

organisaties, doelen en voorwaarden. Bovendien is het

zien dat gezond leven meer is dan gezonde voeding en

KLIK-programma niet zomaar een-op-een naar een andere

lichaamsbeweging; bewustzijn, in verbinding staan met

context te vertalen. Integratie in scholen is wenselijk

jezelf en empowerment zijn cruciaal om je leefstijl

maar ook complex, mede omdat KLIK zich over de loop van

te veranderen. Deze manier van werken is tijdrovend,

de tijd met partners ontwikkelde en dus geen volledig

abstract en minder tastbaar en meetbaar, maar kan op

voorbeschikt en gepland programma was. Het programma

de lange termijn duurzamer zijn. Op basis van onze

ontstond in co-creatie, en ontleend daaraan haar kracht.

evaluatie van KLIK raden we scholen en organisaties
voor gezondheidsbevordering aan om een meer holistische
benadering te overwegen waarin activiteiten met
betrekking tot gezondheid en welzijn beter worden
geïntegreerd en gezamenlijk worden ontwikkeld met
kinderen en gemeenschapspartners om deze te kunnen
afstemmen op de context, behoeften en mogelijkheden.

Procesverslag KLIK / Pagina 149

Referenties

Pagina 150

Abma, T., Banks, S., Cook, T., Dias, S., Madsen, W.,

Dagevos, H., & Munnichs, G. (Eds.). (2007). De obesogene

SCP (2019). Armoede in kaart: 2019. Den Haag: Sociaal en

Springett, J., & Wright, M. T. (2019). Participatory research

samenleving: Maatschappelijke perspectieven op overgewicht.

Cultureel Planbureau.

for health and social well-being. The Netherlands: Springer.

Amsterdam University Press.

https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/

Abma, T., Lips, S., & Schrijver, J. (2020). Sowing Seeds to

Fonds NutsOhra (2020) https://www.fnozorgvoorkansen.nl/

Stronks, K. (2013). Ongelijkheid in gezondheid. Hoe staat

Harvest Healthier Adults: The Working Principles and Impact

gezonde-toekomst-dichterbij/ (Geraadpleegd 18/2/20)

Nederland ervoor? WRR lezing 2013.

of Participatory Health Research with Children in a Primary

https://www.youtube.com/watch?v=GpJmv__MLzE

School Context. International Journal of Environmental

Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed (M. Bergman

Research and Public Health, 17(2), 451.

Ramos, trans.). New York: Continuum.

Täuber, S. (2018). Moralized health-related persuasion
undermines social cohesion. Frontiers in psychology, 9, 909.

Abma, T. & Schrijver, J. (2019) ‘Are we famous or something?’

Gibbs, L., Marinkovic, K., Black, A.L., Gladstone, B.,

Participatory Health Research with children using photovoice,

Dedding, C., Dadich, A., ... & Acharya, L. (2018). Kids in

Van Bijleveld, G.G., de Vetten, M., & Dedding, C.W. (2020).

Educational Action Research,

Action: Participatory Health Research with Children. In

Co-creating participation tools with children within child

https://doi.org/10.1080/09650792.2019.1627229

Participatory Health Research (pp. 93-113). Springer, Cham.

protection services: What lessons we can learn from the

Bodor, J.N., Rice, J.C., Farley, T.A., Swalm, C.M.,

Van den Hurk, K., van Leven, T.K., & ...[et al.]. (2006).

Rose, D. (2010). The association between obesity and urban

Prevalentie van overgewicht en obesitas bij jeugdigen 4-15

Volksgezondheidenzorg (2020a). Overgewicht, cijfers &

food environments. Journal of Urban Health, 87(5), 771-781.

jaar in de periode 2002-2004. Leiden: TNO.

context, huidige situatie. Online, 25/5/20,

Broeders, D.W. ., Das, H. D., Jennissen, R.P.W., Tiemeijer,

International Collaboration for Participatory Health Research

W.L., & Visser, M. D. (2018). Van verschil naar potentieel:

(ICPHR) (2013a). Position Paper 1: What is participatory

een realistisch perspectief op de sociaaleconomische

health research?. Berlin: International Collaboration for

Volksgezondheidenzorg (2020b). Kinderen met overgewicht en

gezondheidsverschillen. WRR-Policy Brief, 7.

Participatory Health Research,

obesitas naar leeftijd 2019. Online 5/6/20,

http://www.icphr.org/uploads/2/0/3/9/20399575/ichpr_position_

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/

paper_1_defintion_- _version_may_2013.pdf [bezocht 19-2-20].

cijfers-context/huidige-situatie#node-overgewicht-kinderen

International Collaboration for Participatory Health Research

Vis, S.A., Strandbu, A., Holtan, A. & Thomas, N. (2011),

children. Action research, 1476750319899715.

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/

Chaudry, A., & Wimer, C. (2016). Poverty is not just an

cijfers-context/huidige-situatie#node-overgewicht-volwassenen

indicator: The relationship between income, poverty, and
child well-being. Academic pediatrics, 16(3), S23-S29.

(ICPHR) (2020) Position Paper 3: Impact in Participatory

Participation and health – a research review of child

CBS (2019). Armoede en sociale uitsluiting 2019. Den Haag:

Health Research. Version: March 2020. Berlin: International

participation in planning and decision-making. Child & Family

Centraal Bureau voor de Statistiek.

Collaboration for Participatory Health Research

Social Work, 16: 325-335.

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/50/
armoede-en-sociale-uitsluiting-2019

https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2010.00743.x
James, A. (2011). To be (come) or not to be (come):
Understanding children’s citizenship. The annals of the

Wang, C.C., Yi, W.K., Tao, Z.W., & Carovano, K. (1998).

CBS Statline (2019). Leefstijl en (preventief)

American academy of political and social science, 633(1),

Photovoice as a participatory health promotion strategy.

gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken. Den Haag: Centraal

167-179.

Health promotion international, 13(1), 75-86,

Bureau voor de Statistiek.

https://doi.org/10.1093/heapro/13.1.75
Reitsma, M., Elling, A. (2019) Eindmeting KLIK 2016 – 2019.
Kwantitatieve evaluatie van een participatief en creatief
gezondheidsbevorderingsproject voor kinderen in Oud-Charlois.
Utrecht: Mulier Instituut.

In samenwerking met...

Amsterdam UMC, Locatie VUmc, afd. Metamedica (Tineke Abma, Femke Boelsma, Marieke Breed, Sarah Lips, Sameen Malik)
Apta (Lisa Goudzwaard)
Biotuin (John van der Jagt)
Centrum voor Jeugd en Gezin (Anneke Quak, Anne-marie van Wingerden, Eefje Struijcken, Simon Wittenbols)
Cultuurscout Charlois (Kaboul Vermijs)
Diëtistenpraktijk De Groene Appel (Ilse de Vette, Annemarie Leemans)
Dock (Celina Fortes)
Dona Daria (Aisha de Jong, Patricia Ooms)
Gemeente Rotterdam (Arjen Goedendorp)
Historisch Collectief Charlois (Frans Gordijn)
Huisartsen praktijk Charlois (Laura Nusteling, Hans Harmsen, Sylvia Lo Fo Wong)
InMovement (Eva de Nie)
Jeugdcultuurfonds (Iebél Vlieg)
Lekkerfit (Dennis van der Stelt, Bastiaan Zoon, Rocky van Beveren, Patrick Spa)
Margreet ’t Hart, trainingsacteur/trainer
Mindfulnetwerk (Annemieke van Duinhoven, Erik van den Bos)
Mulier Instituut (Agnes Elling, Mirjam Stuij, Anouk Brandsema)
OBS De Triangel (Els Koster, Thirza de Booij)
OBS Charlois (Conny de Broeder)
Opzomermee (Jurgen Groenenboom)
Sportstimulering Charlois (kürt Willems)
Stichting Cowell (Harrie Dechering en Magda Erkelens)
Stichting B.a.d (Janine Schrijver, Marco Douma, Kamiel Verschuren)
TOS (Peter van Gelderen, Peter Steenbergen)
’t Otje (Jitka Andrea)

Met dank aan alle leerlingen en docenten van OBS De Triangel en OBS Charlois,
groepen zes, zeven en acht (Mark Jansen, Simone Palm, Ferry Smit, Natascha Bernaards,
Géraldine van Herk, Anny Chen, Marcella Sintmaartensdijk, Anne de Poel, Rafael Martins)
Mede mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra (Monique Schrijver, Angela Nijland Turél)

Pagina 151

