
Positieve gezondheid
Een plek in het curriculum.



Curriculum 
primair onderwijs

• Nederlands

• Engels

• Rekenen & wiskunde

• Burgerschap

• Digitale geletterdheid

• Mens & Maatschappij

• Mens & Natuur

• Kunst & Cultuur

• Bewegen & Sport



school

• Onderwijs
• Ouders
• Wijk
• Zorg
• Cultuur
• Sport
• Logopedie
• Fysio
• Kinderopvang
• Verenigingen
• Bibliotheek
• etc



Relatie zorg & 
onderwijs

• Meer preventieve zorg.

• Minder curatieve zorg.



school                      onderwijs

• 930 + ?  = 5000

sss



Onderwijs (leven)= duurzame
ontwikkeling waarbij meerdere

partners zijn betrokken.



duurzaam

"je houdt rekening met wat 
mensen nodig hebben, nu 
en in de toekomst, zodat 
ze het fijn hebben op deze 
aarde".

1
Het tegenovergestelde is: 
"eindig" (denk aan aardgas, 
aardolie, kolen)

2
We richten ons onderwijs 
in met oneindig veel 
projectjes

3
We houden onvoldoende 
rekening met wat kinderen 
nodig hebben, omdat we 
niet goed genoeg kijken....

4



Traject positieve
gezondheid
Bs de Zonnewijzer Roermond



ketenpartners

• 5000 – 1000 = 4000

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Een_kopje_koffie.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


filmpje
Leerlingen interviewen ouders, leerlingen en leerkrachten met 

de vraag:

Wat is positieve gezondheid ?  



Vullen van begrippen

• Dagelijks leven

• Meedoen

• Lekker in je vel zitten

• Nu en later

• Mijn gevoelens en gedachten

• Mijn lichaam

• Rots & water training

• Bezoek de Terp

• Gelukstrein

• Mission 9

• Mindfullnes

• Koken & slapen



Invullen van kind tool

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

https://the.geekorium.com.au/where-my-parenting-meets-the-cleanfeed/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Presentatie van eigen kindtool

• Wat zie je ?

• Wat wil je ?

• Wat heb je nodig ?

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY

https://maken.wikiwijs.nl/91476/Natuurlandschappen_op_aarde
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Rol model

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND

•

https://people-equation.com/leadership-and-being-a-role-model-20-ideas/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


versterken

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA-NC

https://www.skillsdojo.nl/over-ons/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


een actieplan

• Lid worden van een sportclub

• Afvallen

• Vlogger

• Schrijver

• Koken

• Zwemles

• Wat

• Waarom

• Hoe

• Wat heb je nodig



uitvoering

• Actief  luisteren

• Samenvatten

• Doorvragen

• Regie rol voor kind



filmpje

• Leerkracht reflecteert op traject en 
geeft de verandering aan in haar 
werk en privé leven.

• Leerkracht wordt geïnterviewd 
door leerling

• Leerling reflecteert op traject en 
legt zijn nieuwe verworven definitie 
van positieve gezondheid uit.

• Leerling wordt door mede leerling 
geinterviewd



afronding

• Presentatie van de uitvoering van 
de plannen

• Helicopterview



Van handelingsverlegen naar handelingsbrutaal.
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https://maken.wikiwijs.nl/126022/Keuzedeel_Gezonde_leefstijl
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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