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Focus op Gezondheid
Realisatie projectdoelen.
Het Centrum Media & Gezondheid (CMG) heeft in het najaar 2014 de training Focus op Gezondheid
ontwikkeld   en   op   14   januari   en   11   maart   2015   uitgevoerd   in   samenwerking   met   School’s   cool  
Nederland, de GGD Hollands Midden (afdeling JGZ/Gezondheidsbevordering) en de Federatie Brede
School Gouda.
Aan deze tweedaagse training (verspreid over een periode van acht weken) hebben vier
mentorcoördinatoren en drie vrijwillige thuismentoren van School’s   cool vestigingen in Gouda en
Utrecht deelgenomen. Deze vestigingen zijn samen met 12 andere vestigingen aangesloten bij
School’s  cool  Nederland. Oorspronkelijk  zou  de  pilot  zich  alleen  richten  op  de  School’s  cool vestiging
in Gouda. We hebben echter ook met de mentor coördinatoren van Utrecht gewerkt, waardoor er
een extra vestiging is bereikt.
Tijdens de eerste trainingsdag op 14 januari 2015 hebben de deelnemers aan de hand van instructies
en oefeningen geleerd hoe ze een HD camera kunnen bedienen om zelf filmbeelden te maken van
hun mentor-leerling contact (zie bijlage 1, programma Beeldtraining). Bij de start van deze eerste
trainingsdag heeft de gezondheidsbevorderaar van GGD Hollands Midden (afdeling JGZ en
Gezondheidsbevordering) een presentatie gehouden over de verschillende leefstijlfactoren (voeding,
roken, drugs, sociale media gebruik, seksualiteit) die een rol kunnen spelen bij leerlingen van 12-13
jaar (zie bijlage 2, korte samenvatting). Vervolgens heeft een professionele mediacoach een
presentatie gegeven over cameratechnieken. Hierbij hebben de mentoren tips gekregen voor het in
beeld brengen van hun mentorleerlingen in relatie tot gezonde leefstijl. In de middag hebben de
deelnemers geleerd door middel van een aantal concrete oefeningen deze nieuw verworven kennis
en vaardigheden in de praktijk te brengen. Ze zijn de straat op gegaan om aan de hand van een
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concreet thema (in dit geval gezondheid) beeldmateriaal te verzamelen. Deze opgenomen
oefenbeelden zijn vervolgens plenair vertoond en nabesproken.
Na afloop van deze eerste trainingsdag hebben de deelnemers een HD camera van het CMG
beschikbaar gekregen om in tweetallen gedurende acht weken filmbeelden te maken van hun
mentor-leerling contact. Hierbij is gevraagd zich te richten op dilemma's en uitdagingen rondom
gezonde leefstijl bij hun mentorleerlingen om deze  kansen  en  dilemma’s  beter te leren herkennen,
bespreken en eventueel aan te pakken.

Na het maken van de filmopnamen hebben de deelnemers van de Focus op Gezondheid training op
11 maart een tweede trainingsdag gevolgd (zie bijlage 3, programma Editingtraining). Tijdens deze
intensieve editing training hebben de deelnemers uitleg gekregen over de basistechnieken van het
editen en zijn zij persoonlijk ondersteund bij het monteren van het filmmateriaal van de mentorleerling contact. Het resultaat zijn drie filmclips (zie voor link onderaan deze eindrapportage) met
potentiële gezonde leefstijlmomenten in het mentor-leerling contact.
De Focus op Gezondheid training is gebaseerd op de Show Talk Act (STA) methodiek. Dat betekent
dat het gemaakte beeldmateriaal tijdens een speciale bijeenkomst op 21 april 2015 aan de hand van
een inleiding van de JGZ/GB medewerker van de GGD Hollands Midden aan de vrijwillige mentoren
van  de  School’scool  vestiging in Gouda werd vertoond (Show).

Vervolgens werd de inhoud met elkaar besproken en gebruikt als discussiestarter (Talk). Op die
manier konden de mentorcoördinatoren van elkaar leren en onderlinge tips uitwisselen over mentor
situaties die kunnen worden benut voor het stimuleren van een gezonde leefstijl (Act).
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Het doel van dit kleinschalige pilotproject Focus op Gezondheid is gerealiseerd. Aanvankelijk was de
opzet van het project Focus op Gezondheid groter en gericht op meerdere Schools cool (10)
vestigingen (oorspronkelijk aangevraagde budget 40.000 Euro). Door een   ‘knip’   in   de   financiële
toezegging en de einddatum van de Jeugdimpuls (1 september 2015) hebben we uiteindelijk alleen
een kleinschalige pilot kunnen uitvoeren.

Leerervaringen.
Het enthousiasme van de JGZ/GB medewerker (Eef Hollman) van de GGD Hollands Midden, om de
beelden van Focus op Gezondheid te gebruiken en relateren aan gezonde leefstijlfactoren was
inspirerend voor de School’s cool mentoren. Tijdens de presentatie die zij hield op 21 april voor
vrijwillige   School’s   cool mentoren ontstond bij hen een nieuw perspectief op de rol die zij kunnen
spelen ten aanzien van het bevorderen en bespreekbaar maken van een gezonde leefstijl in het
contact met hun mentorleerlingen (zie bijlage 4: Mentoren Nieuwsbrief). Bijzonder van de
mentorbegeleiding   van   School’s   cool   is   dat   de   vrijwillige   mentor   door   het   directe   contact   met   de  
leerling bij alle belevingswerelden van de leerling betrokken is: het leven thuis, in de vrije tijd en het
leven op school. Door een individuele begeleiding van mentoren krijgen risicovolle leerlingen de kans
om, binnen hun eigen omstandigheden, specifieke vaardigheden te ontwikkelen voor een goed en
gezond presteren en zo terugval naar een lagere vorm van onderwijs (zgn. afstroom) en voortijdig
schooluitval tegen te gaan. Ze verrichten de begeleiding bij de leerling thuis, eens per week,
anderhalf jaar lang. Uitgangspunt is de kracht en eigen regie van de leerling en ouders. Er wordt
samengewerkt met de ouders en intensief gebruik gemaakt van het sociale netwerk rondom de
leerling. Dit biedt voor mentoren unieke aanknopingspunten voor gezondheidsbevordering en het
versterken van de samenwerking tussen JGZ, scholen, jongeren en hun ouders.
Een interessante leerervaring is dat het
van de deelnemers van de training in
eerste instantie enige verbeeldingskracht
vergt om zich situaties voor te stellen die
te maken hebben met gezonde leefstijl in
hun mentor-leerling contact. Zij richten
zich
van
oorsprong
vooral
op
leerprestaties en huiswerkbegeleiding ter
voorkoming van schooluitval. Dat daarbij
ook gezonde leefstijlfactoren een rol spelen (zoals geen genotmiddelen, evenwichtige voeding
regelmatig bewegen, goede nachtrust en een gezond evenwicht in sociale media gebruik) is voor hen
een nieuwe invalshoek waarmee ze minder vertrouwd zijn.

Betrokkenheid jongeren en ouders
De vrijwillige mentoren hebben samen met hun mentorleerling de filmbeelden gemaakt. De ouders
zijn daarvan op de hoogte gebracht en hebben toestemming gegeven voor het maken en vertonen
van de filmclip en waren er zelfs trots op om hun zoon of dochter op een positieve manier in beeld te
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zien. De mentorleerlingen komen uit kwetsbare gezinnen en wijken en hebben veelal een migranten
achtergrond.
Samenwerking met partners GGD Hollands Midden, School’s  cool Nederland en Brede School.
We hebben binnen het Focus op Gezondheid project met veel plezier samengewerkt. De rol van
JGZ/GB was concreet en aanvullend op het project. De GGD Hollands Midden (afdeling
JGZ/Gezondheidsbevordering) heeft haar expertise op het gebied van gezondheid op de volgende
manieren binnen Focus op Gezondheid ingezet:
Op 14 januari 2015 heeft GGD Hollands Midden (Eef Hollman) tijdens de eerste dag van de
mediatraining een boeiende presentatie gehouden over gezondheid en jongeren om
deelnemers bewust te maken van de mogelijkheden om leefstijl bij kinderen (en ouders) op
positieve wijze te beïnvloeden.  Thema’  s  die  aan  de  orde  kwamen  waren  o.a.  de ontwikkeling
van het puberbrein, het roken van de waterpijp, verslaafdheid aan sociale media cyberpesten
etc. (zie bijlage 2).
Op 10 april heeft het CMG samen met GGD Hollands Midden (Eef Hollman) de resultaten van
de filmpjes geanalyseerd en gereflecteerd op de aanknopingspunten voor een gezonde
leefstijl.
Op 21 april heeft Eef Hollman een slotpresentatie gegeven tijdens een themabijeenkomst
voor de   vrijwillige   School’s   cool mentoren in Gouda waarbij de filmpjes zijn vertoond en
gebruikt.
Eef Hollman is enthousiast over Focus op Gezondheid en de nieuwe invalshoek om ook vrijwillige
mentoren   te   inspireren  om   aandacht   te   besteden   aan   gezonde   leefstijlthema’s   in   hun   contact   met  
hun mentorleerlingen. De mogelijkheid voor de thuismentoren om materiaal te lenen bij de GGD (ter
ondersteuning van gesprekken over leefstijl) is door dit project tot stand gekomen.
School’s   cool Gouda wil graag de filmclipjes benutten en gebruiken binnen de trainingen voor
vrijwillige mentoren. Zij ziet een meerwaarde in de concrete samenwerking op lokaal niveau met de
GGD / JGZ en zijn bereid ten behoeve van de implementatie
de   opgedane   ervaringen   uit   te   dragen   naar   collega’s
School’s  
cool  
vestigingen
in
het
land. De
mentorcoördinatoren van de School’s   cool vestigingen
geven advies en ondersteuning aan de vrijwillige mentoren
in hun eigen regio. Dit gebeurt tijdens de begeleiding van
de mentoren en maakt onderdeel uit van de training
basisvaardigheden die nieuwe mentoren (verplicht) volgen
voor het starten van het mentoraat. Er worden jaarlijks
1200 nieuwe mentor koppels gevormd (1200 vrijwillige
mentoren en 1200 leerlingen). De interactie en afstemming
tussen de vrijwillige mentoren en JGZ medewerkers wordt
tot stand gebracht door (aan de hand van het gemaakte beeldmateriaal) onderlinge tips uit te
wisselen over mentor situaties die kunnen worden benut voor het stimuleren van een gezonde
leefstijl.
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Vanuit de Brede School zijn er mogelijkheden voor koppeling van het Focus op Gezondheid project
met bestaande stedelijke Brede School projecten, zoals bijvoorbeeld Sportkennismaking en
Schooltuinen. De Brede School is bereid om zich in te zetten voor het implementeren van de
resultaten bij alle scholen die zijn aangesloten bij de Brede School Gouda en in haar netwerk lokaal,
regionaal en landelijk, zodat ook andere Brede Scholen en aanpalende onderwijsorganisaties met
deze aanpak bekend en geïnspireerd raken.
Communicatiemomenten.
Tijdens de werkconferentie van Jeugdimpuls op 27 november 2014 is het project Focus op
Gezondheid gepresenteerd en besproken met de andere projectleiders van Versterking JGZ.
Op 21 januari 2015 vond er een winterhappening plaats van School Cool in het ID college te
Gouda.
Op 21 april heeft Eef Hollman een slotpresentatie   gegeven   aan   de   vrijwillige   School’s   Cool  
mentoren in Gouda en zijn enkele filmclips vertoond.
Op  de  websites  van  School’s  Cool  (www.schoolscool.nl) en het Centrum Media & Gezondheid
(www.media-gezondheid.nl) is een nieuwsbericht over het project Focus op Gezondheid
geplaatst.
Van  het  project  Focus  op  Gezondheid  is  een  ‘Making  of’-clip gemaakt. Deze clip, die een goed
beeld geeft van het project, is op Vimeo geplaatst en te zien (zie linkje onderaan deze
eindrapportage).
Tijdens het landelijk platformoverleg van Schools cool Nederland op 31 oktober 2014 zijn alle
School’s   cool   vestigingen geïnformeerd over het doel, de inhoud en de resultaten van het
project Focus op Gezondheid (zie bijlage 5).
Op 27 maart 2015 zijn de resultaten en de filmclips toegestuurd naar de leden van het
landelijk platformoverleg van Schools cool Nederland.

Vervolg van het project, structurele inbedding en overdraagbaarheid van het project.
De mentorcoördinatoren van de School’s   cool vestigingen Gouda en Utrecht geven advies en
ondersteuning aan de vrijwillige mentoren in hun eigen regio. Dit maakt onderdeel uit van de
training basisvaardigheden die nieuwe mentoren (verplicht) volgen voor het starten van het
mentoraat en gebeurt bij de intervisiebijeenkomsten die eens per 6-7 weken plaatsvindt. Zoals
hierboven omschreven, worden er jaarlijks 1200 nieuwe mentor koppels gevormd (1200 vrijwillige
mentoren en 1200 leerlingen). Op die manier wordt met relatief weinig middelen een grote
opschaling en verankering bereikt op de korte en de langere termijn. De ontwikkelde filmpjes
worden geïmplementeerd in het reguliere werk van   de   School’s   cool   vestigingen   en   opgenomen
binnen   het   scholingsaanbod   voor   mentorcoördinatoren   dat   School’s   cool   Nederland   gaat  
(door)ontwikkelen de komende jaren. School’s   cool   Nederland   wil   bevorderen   dat   de   JGZ/GB een
vanzelfsprekend   “gezicht”   wordt   binnen   School’s   cool   vestigingen   gerelateerd   aan   het   onderwerp  
“gezonde   leefstijl   en   gezondheid”   en   daarmee   een   vanzelfsprekende   lokale   en   regionale  
samenwerkingspartner wordt naast de andere partners binnen de Centra voor Jeugd en Gezin en
partners binnen de Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs waaronder de Brede School.
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Tijdens   inschrijfgesprekken   van   School’s   cool vestigingen met leerlingen, ouders en leerkracht op
school zal aandacht worden besteed aan het onderwerp gezonde leefstijl. De School’s cool mentoren
komen bij de leerling thuis en maken kennis met de gezinssituatie. Het onderwerp gezondheid zal na
de training een expliciet onderwerp van gesprek worden in het eerste contact.
Het streven is om gezonde leefstijl als vast onderwerp op te nemen bij:
1. training basisvaardigheden mentoren
2. een tweejaarlijkse themabijeenkomst   bij   de   School’s   cool   vestigingen   die   verzorgd   worden  
door een deskundige van de JGZ/GB
3. inschrijfgesprekken met leerlingen, ouders en leerkracht op school
4. communicatie uitingen  van  School’s  cool  vestigingen  en  School’s  cool  Nederland

De resultaten, opbrengsten en effecten van het project.
Bij het oorspronkelijk aangevraagde budget 39.800 Euro zouden alle vijftien vestigingen worden
uitgenodigd, met als doel dat er 10 vestigingen zouden kunnen worden deelnemen aan de training.
Na toekenning van een lager budget 25.000 Euro is de training kleinschaliger van opzet gebleven
(pilotproject) en alleen aan vrijwillige mentoren en coördinatoren van de vestigingen in Gouda en
Utrecht gegeven.
Het eindresultaat bestaat uit:
een groep getrainde vrijwillige mentoren en coördinatoren van de vestigingen in Gouda en
Utrecht
een drietal filmclips en  een  ‘making  of’  filmpje  die gebruikt kunnen worden in de trainingen
van  School’s  cool vrijwillige mentoren en door de JGZ/GB medewerker.
Op dit moment wordt vanwege privacy redenen van de mentorleerlingen die in beeld zijn
gebracht, ervoor gekozen om het beeldmateriaal intern voor de trainingen en contacten met
de scholen te gebruiken. Voor School’s  cool is het mogelijk om via haar reguliere contacten te
monitoren hoe vaak en op welke wijze de thuismentoren aandacht besteden aan potentiële
gezonde leefstijlmomenten in hun contacten met leerlingen, ouders, docenten en JGZ
contacten.
een geslaagd en inspirerend voorbeeld en een nieuwe samenwerkingsmogelijkheid tussen
School’s cool vestigingen en JGZ/GB medewerkers. Zo kunnen vrijwillige mentoren bij de
JGZ/GB afdeling terecht voor adviezen en het lenen van lesmateriaal over gezondheid die ze
kunnen gebruiken in hun mentor-leerling-ouder contact (bv. Gezondheidskwartet,
bordspellen rondom seksualiteit (Boys r us, Girlz talk), het kaartspel Een gezond gesprek, de
Rook Robot, WiFi games etc.). Ook wordt de themabijeenkomst over ‘Jongeren   en  
gezondheid’ gezien als een zeer waardevol onderdeel van de training van de vrijwillige
mentoren.
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Inspirerende potentie
Focus op Gezondheid: Beelden zeggen meer dan 1000 woorden.
In het pilotproject Focus op Gezondheid hebben vrijwillige mentoren en mentor coördinatoren van
de  School’s  cool vestigingen in Gouda en Utrecht geleerd hoe ze een HD camera kunnen bedienen
om filmbeelden te maken en te editen van hun mentor-leerling contact rondom het thema gezonde
leefstijl. Een waar avontuur, want hoe breng je samen met je mentor leerling in beeld wat een
gezonde leefstijl is? Dat kan te maken hebben met eten, maar ook met lekker in je vel zitten, een
mentor die je helpt met raad en daad, op de fiets naar school, je zwemdiploma halen en nog veel
meer. In het Focus op Gezondheid project is de Show Talk en Act (STA) methode gehanteerd. Deze
gaat uit van een concrete en positieve benadering bestaande uit drie stappen: (1) laten zien wat er
goed gaat (Show) (2) er met elkaar over in gesprek gaan (Talk) en (3) vervolgens concrete tips en
handelingsperspectieven uitwisselen (Act). Door het maken van beeldopnamen van potentiele
gezonde leefstijlmomenten tijdens het leerling- mentor contact kunnen eventuele ongezonde
gewoonten vroegtijdig worden gesignaleerd en besproken met de ouders, school en JGZ. De
vrijwillige mentoren van School’s   cool   zijn door het directe contact met de leerling bij alle
belevingswerelden van de leerling betrokken: het leven thuis, in de vrije tijd en het leven op school.
Door een individuele begeleiding van mentoren krijgen risicovolle leerlingen de kans om, binnen hun
eigen omstandigheden, specifieke vaardigheden te ontwikkelen voor een goed en gezond presteren
en zo terugval naar een lagere vorm van onderwijs (zgn. afstroom) en voortijdig schooluitval tegen te
gaan. De pilot van Focus op Gezondheid heeft   ertoe   geleid   dat   de   School’s   cool vestiging en de
JGZ/GB afdeling van de GGD Hollands Midden concrete plannen hebben uitgewisseld voor meer
samenwerking. Zo kunnen vrijwillige mentoren bij de JGZ/GB afdeling terecht voor adviezen en het
lenen van lesmateriaal over gezondheid die ze kunnen gebruiken in hun mentor-leerling-ouder
contact. Het streven van School’s cool is om gezonde leefstijl als vast onderwerp op te nemen bij de
training basisvaardigheden van mentoren en bij de inschrijfgesprekken met leerlingen, ouders en
leerkracht op school. Voorts om tweejaarlijks een themabijeenkomst over ‘Jongeren  en  gezondheid’
voor vrijwillige mentoren te organiseren door een deskundige van de JGZ/GB. En tenslotte om
informatie over gezonde leefstijl op te nemen in diverse communicatie   uitingen   van   School’s   cool  
vestigingen  en  School’s  cool  Nederland.
Deelnemer:
“Ik weet dat ik als mentor verschil kan maken, maar ik richtte mij altijd alleen op schoolprestaties en
huiswerk. Nu heb ik meer oog voor de leefstijl van mijn leerling en probeer daar ook een positieve
invloed  te  zijn.”
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Audiovisuele Clips: Focus op Gezondheid
School's cool Gouda, Brede School Mentorproject - leerling: Mohammed
https://vimeo.com/125020619
wachtwoord: schoolscool

In dit clipje laat Mohammed zijn kookvaardigheden zien. Verder is hij in gesprek met een wethouder
over het mentorenprogramma. Zijn mentor is een grote psychische steun voor hem waardoor hij zijn
school wil afmaken en een echt vak wil leren.

School's cool Gouda, Brede School Mentorproject - leerling: Soufiane
https://vimeo.com/125024261
wachtwoord: schoolscool

Tijdens het clipje praat Soufiane over zijn toekomstplannen. Zijn mentor heeft hem op weg geholpen
met schoolbegeleiding en gestimuleerd zijn zwemdiploma te halen. Door veel educatieve spelletjes
te doen is zijn kennis en begrip van het Nederlands met sprongen vooruit gegaan.

School's cool Utrecht, Taal doet meer
https://vimeo.com/125560240
wachtwoord: schoolscool

Deze clip laat zien hoe Romina begeleiding krijgt van haar mentor. Romina heeft vaak problemen met
de Nederlandse taal. Haar mentor ondersteunt haar om haar taalvaardigheden te verbeteren en
stimuleert lichamelijke activiteiten zoals fietsen en bowlen.
‘Making of’ project Focus op Gezondheid (CMG):
https://vimeo.com/124802254
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Bijlagen:
Bijlage 1: Programma Beeldtraining Focus op Gezondheid 14 januari 2015
Bijlage 2: Samenvatting presentatie Eef Hollman 14 januari 2015
Bijlage 3: Programma editing training Focus op Gezondheid 11 maart 2015
Bijlage 4: Mentorenproject Nieuwsbrief juni 2015
Bijlage 5: Informatie landelijke mentor coördinatoren Project Focus op Gezondheid
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Inspirerend

Training Focus op Gezondheid
Eerste trainingsdag: Beeldtraining

09.00 - 09.30

: Inloop

09.30
10:30
11.15
11.45

: Introductie Beeldend Werken
: Beeldtaal
: Uitleg  camera’s
: Oefening 1

- 10.30
- 11.15
- 11.45
- 12.30

Nieuwe kijk

12.30 - 13.15

: Lunch*

13.15 - 13.30
13:30 - 14.30

: Briefing oefening 2
: Oefening 2

14.30 - 14.45

: Theepauze

14.45 - 16.30

: Bespreken van beeldmateriaal van de
oefeningen
: Hoe nu verder met uw Schools Cool
mentorschap in beeld

16.30 - 17.00

* Eventuele dieetwensen kunt u doorgeven aan Sarah Lubjuhn (lubjuhn@mediagezondheid.nl) .

Centrum Media & Gezondheid
Peperstraat 35
2801 RD Gouda

Visuele
aanpak

www.media-gezondheid.nl
info@media-gezondheid.nl
0182-549445

SAMENVATTING PRESENTATIE
EEF HOLLMAN, GGD HOLLANDS MIDDEN
14 januari 2015, Centrum Media & Gezondheid, Gouda

ALGEMEEN
De GGD Hollands Midden komt op aanvraag op scholen wanneer er signalen van
problemen met jongeren zijn. Daarnaast proberen ze minimaal 1x per jaar een
informatie avond te verzorgen over een bepaald gezondheidsthema. Deze avonden
worden over het algemeen gekoppeld aan mentoravonden, omdat daarvan bekend is dat
de meeste ouders komen. Steeds meer scholen vinden het leuk en belangrijk om de GGD
te ontvangen voor dergelijke avonden.
HET PUBERBREIN
De frontale kwab (het controle centrum van de hersenen) moet zich tijdens de puberteit
nog geheel ontwikkelen. Bijna alle verbindingen worden pas aan het einde van de
pubertijd gelegd. De hersenen zijn namelijk tot het 24ste levensjaar in ontwikkeling.
Tegelijkertijd gaat de pubertijd gepaard met een hoge hormoonspiegel die het
emotionele brein overmatig prikkelt. Pubers handelen dus erg op basis van emoties.
Pubers kunnen nog niet goed beredeneerde keuzes maken op basis van meer informatie.
Daarnaast zorgt de prikkeling van het emotionele brein ervoor dat de emoties van
pubers alle kanten op vliegen. Tegelijkertijd hebben pubers moeite om emoties bij
anderen te herkennen. Het is daarom erg belangrijk om de emotie te benoemen bij een
puber, zodat hij/zij begrijpt om welke emotie het gaat. (zeg dus bijvoorbeeld dat je boos
bent, in plaats van alleen een boos gezicht op te zetten). Daarnaast kunnen pubers de
gevolgen van hun acties voor anderen vaak niet overzien (bijvoorbeeld de consequenties
voor een vriendin van het plaatsen van een grappige foto van haar op social media).
Pubers zien alleen dat het voor hen zelf grappig is, maar zien de negatieve gevolgen voor
de ander niet. Het beloningssysteem wordt bij pubers ook erg geprikkeld. Dit zorgt
ervoor dat pubers erg gevoelig zijn voor beloningen (een beloning is bijvoorbeeld een like
op facebook). Vooral beloningen van leeftijdgenoten zijn belangrijk.
Al deze factoren zorgen er samen voor dat pubers uit impuls handelen en de grens
opzoeken van wat kan/mag. Wat er van kinderen verwacht wordt, staat niet in
verhouding met wat pubers biologisch gezien aankunnen.
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ALCOHOL EN ROKEN
33% van de pubers (11-18 jaar) heeft de afgelopen vier weken
gedronken.
25% van de pubers heeft de afgelopen vier weken aan
binge drinken gedaan.
Kinderen op de basisschool geven allemaal aan dat ze niet zullen gaan roken of alcohol
zullen gaan drinken. Ze vinden het smerig, vies en stinken. In de brugklas gaan echter
veel jongeren toch experimenteren met roken of alcohol. De oorzaak hiervan is
onduidelijk, maar het lijkt gerelateerd te zijn aan onder andere het loskomen van thuis
en eigen keuzes willen maken. Lager opgeleide jongeren gebruiken meer
genotsmiddelen dan hoger opgeleide jongeren. Daarnaast vertonen lager opgeleide
jongeren meer risicogedrag.
Jongeren van 17/18 jaar hebben voor het overgrote deel wel eens geëxperimenteerd
met alcohol (80-90%). De trend is echter wel dat jongeren wat later beginnen met
experimenteren dan voorheen. Enkele jaren geleden zagen we steeds vaker 12-jarigen
alcohol consumeren, maar die leeftijd lijkt weer omhoog te schuiven naar 14. Eén van de
oorzaken hiervoor is dat ouders meer regels zijn gaan stellen m.b.t. alcohol consumptie.
Het advies richting ouders over het gebruik van alcohol en drugs is om heel streng
daarover te zijn. Kinderen die opgroeien in een gezin waarin de regels strikt
gehandhaafd worden (niet drinken, niet roken, zonder een uitzondering te maken),
beginnen over het algemeen later met drinken en drinken uiteindelijk ook minder per
keer. Daarbij is het ook belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven. Uit onderzoek
blijkt dat 19-jarige jongeren aangegeven hun toekomstige kind strenger te zullen
opvoeden dan hun ouders hebben gedaan.
Alcohol en drugs moeten wel bespreekbaar zijn, het moet geen taboe worden. De nieuwe
horeca/alcohol wetgeving heeft het voor scholen gemakkelijker gemaakt om zich aan de
wet te houden, omdat alle scholieren onder de 18 jaar niet meer mogen drinken. Ook
voor uitbaters is het lastiger geworden, waardoor ze jongeren onder de 18 jaar niet
meer toelaten. Het meeste drinkgedrag is verplaatst naar achter de voordeur.
Roken is minder populair geworden onder jongeren, omdat het minder stoer is
geworden om te roken. De norm voor roken is dus al zeker veranderd. Voor alcohol
moet dit nog gebeuren, dit zal meer tijd nodig hebben. Doordat de alcohol reclames
verplicht onder advertenties moesten zetten dat drinken onder de 16 niet mocht, is 16
een soort van magische leeftijdsgrens geworden voor alcoholconsumptie.
Vorig jaar lagen er 730 jongeren (onder de 18) met een alcohol vergiftiging in het
ziekenhuis in Nederland. Als iemand met een alcoholcoma in het ziekenhuis belandt,
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dalen ze na herstel allemaal minstens één schoolniveau. De hersenen krijgen een grote
klap, die ze niet meer geheel kunnen herstellen. Bij een tweede opname met een alcohol
vergiftiging wordt er een melding gedaan bij het AMK van kindermishandeling.
WATERPIJP
27% van de pubers heeft ooit waterpijp gerookt
Het kooltje van de waterpijp zorgt er altijd voor dat er giftige stoffen ingeademd worden.
Het feit dat je iets verbrandt, maakt de waterpijp al schadelijk. De inhoud van wat je
verbrandt bepaalt hoe schadelijk het is. Het water in de waterpijp wordt ook wel een
vervangen door alcohol (bijvoorbeeld wodka). Een uur waterpijp roken met tabak staat
gelijk aan evenveel schadelijk stoffen als het roken van 100 sigaretten. Het water in de
waterpijp werkt niet zuiverend. Het enige dat het water doet is ervoor zorgen dat de
rook die ingeademd wordt niet zo prikt. Hierdoor is het mogelijk om dieper te inhaleren,
wat nog schadelijker is.
Voor jongeren zijn de korte termijn gevolgen het belangrijkste. Dus ga niet dreigen met
risico’s	
   voor	
   over	
   40	
   jaar, maar wat gebeurt er morgen als je vandaag rookt (slechte
adem, moeite met voetballen, gele nagels etc.).
PESTEN
10% van de pubers geeft aan online gepest te worden
Cyperpesten komt iets meer voor dan ouderwets (face-to-face) pesten. Cyberpesten
wordt als vervelender ervaren door de kinderen dan face-to-face pesten. Cyberpesten
gaat 24 uur per dag door en dringt de veilige thuis omgeving binnen. Vroeger wist je
beter hoe je de pestende kinderen kon ontwijken (bijvoorbeeld door een andere route te
lopen naar school), maar dat is niet mogelijk met cyberpesten. Het is ook lastig om te
bepalen wat te doen als iemand gepest wordt. Het advies is om een screenshot te maken
als bewijs en ouders in te lichten. Meldknop.nl is een site van de politie die heel
laagdrempelig is en die je verder kunt helpen bij online pesten.
SOCIAL MEDIA
37% van de pubers bezoekt websites die hun ouders niet zouden
goedkeuren
52% van de pubers is op sociale media bevriend met docenten
57% van de pubers geeft zelf aan wel eens problemen te hebben
door het gebruik van social media
Er zijn verschillende gevolgen van social media, namelijk pesten en verslaving. De angst
om iets te missen zorgt er voor dat jongeren verslaafd raken aan social media. Als je alle
berichten wilt bijhouden, dan is er geen tijd meer voor huiswerk. Het advies aan ouders
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is om af en toe eens mee te lezen in de groepsberichten. Hierdoor kun je zien wat er
speelt en het bespreekbaar maken. Blijf in gesprek als ouder over alles wat er op social
media gebeurt! Jongeren kunnen nog niet inzien dat dingen die op internet komen, er
voor altijd op blijven staan.
Het	
  maken	
  en	
  versturen	
  van	
  naakt	
  foto’s	
  van	
  jezelf	
  is	
   kinderporno,	
  ook	
  al	
  verspreid	
  je	
  je
eigen	
   foto’s. Als een vriend het weer doorstuurt, is hij tevens strafbaar bezig.
Groepsdruk is erg belangrijk met betrekking tot social media. Als vriendinnen
naaktfoto’s	
  sturen	
  naar	
  hun	
   vriendje,	
  dan	
  is	
   de	
  kans	
  groter	
  dat	
  een	
   ander	
  meisje	
   dat	
  ook	
  
gaat	
  doen	
  om	
  erbij	
  te	
  horen.	
  Soms	
  gaat	
  dit	
  dan	
  via	
  Snapchat	
  (app	
  waarbij	
  foto’s	
  slechts
een paar seconde zichtbaar zijn). Er worden er dan echter vaak screenshots gemaakt,
waardoor	
   de	
   foto’s	
   alsnog	
   opgeslagen	
   worden.	
   Daarbij	
   zijn	
   foto’s	
   nooit	
   verdwenen,	
   ze	
  
zwerven altijd nog ergens rond.
VOEDING
6% van de pubers heeft overgewicht
9% van de pubers ontbijt minder dan vijf keer per week
35% van de pubers eet niet dagelijks groente
38% van de pubers eet niet dagelijks fruit
BEWEGEN
19% van de pubers voldoet niet aan norm gezond bewegen
80% van de pubers is lid van sportvereniging
48% van de pubers kijkt veel tv of computert veel
SEKSUALITEIT
81% van de 11-13 jarigen is ooit verliefd geweest
14,8 jaar is de gemiddelde leeftijd van de eerste
geslachtsgemeenschap
11% van de pubers heeft geen voorbehoedmiddel gebruikt bij de
eerste geslachtgemeenschap
Uit onderzoek blijkt dat jongeren seksuele voorlichting het liefste krijgen van hun
ouders.
SLAPEN
Kinderen gaan later slapen door prikkels van mobiele telefoons, bijvoorbeeld door het
beeld dat oplicht of een piepje dat gaat. Hierdoor wordt de stof melatonine die zorgt
voor in slaap vallen steeds later aangemaakt, waardoor kinderen minder slapen.
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Beeldend
werken

Beeldend werken
Editing training donderdag 11 maart 2015

9.00 - 09.30

: Inloop

Samenwerking

09.30 - 12.45
: Introductie en start activiteiten
Installatie van hardware (uitpakken laptops ed)
Installatie van software (Pinnacle)
Beelden  van  camera’s  importeren
Ervaringen met het filmen
Introductie Pinnacle/Imovie
12.45 - 13.30

: Lunch*

13.30 - 14.45

: Eigen video monteren

14.45 - 15.00

: Theepauze

15.00 – 17.00
17.00 – 17.30

: Eigen video monteren
: Video exporteren

* Eventuele dieetwensen kunt u doorgeven aan Sarah Lubjuhn (lubjuhn@mediagezondheid.nl) .

Centrum Media & Gezondheid
Peperstraat 35
2801 RD Gouda

Integrale
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www.media-gezondheid.nl
info@media-gezondheid.nl
0182-549445
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Jongeren en gezondheid,
themabijeenkomst 21 april 2015
“We denken dat we op de hoogte zijn, maar vanavond horen we
toch echt nieuwe dingen”. Dat was de reactie op de
themabijeenkomst die Eef Hollman verzorgde. Eef werkt bij de
GGD Hollands Midden dat onderdeel is van het Centrum voor
Jeugd en Gezin Gouda. Zij vertelde over Jongeren en gezondheid
en alles wat daarmee samenhangt.

Bijvoorbeeld, dat
• pubers de gevolgen van wat ze doen vaak nog niet goed kunnen
overzien omdat het deel van de hersenen waarmee ze plannen en
overzicht houden nog ontwikkeld moet worden;
• het roken van de waterpijp hip is maar... als je ongeveer 1 uur
waterpijp rookt, je dat kunt vergelijken met de hoeveelheid rook
van 200 sigaretten!
• verslaving aan social media vooral voortkomt uit de angst dat je
een berichtje hebt gemist;
• 16% van de jongeren slachtoffer is van cyberpesten terwijl 10%
“gewoon” wordt gepest;
• cyberpesten vele malen ingrijpender is dan “gewoon” pesten
omdat berichten op internet nooit meer verdwijnen.
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Dit alles is een greep uit een grote hoeveelheid interessante
informatie!
Eef liet tijdens de themabijeenkomst ook twee filmpjes te zien die
gemaakt zijn door Pieter Verhage. Pieter volgde een film- en
editingtraining bij het Centrum Media & Gezondheid. Deze training
voor mentoren en mentorcoördinatoren van Gouda en Utrecht was
mogelijk dankzij het RIVM en was gericht op het in beeld brengen
van gezonde leefstijl.
Een waar avontuur, want hoe breng je met je leerling met behulp
van een camera in beeld wat een gezonde leefstijl is? Want
gezond zijn kan te maken hebben met verantwoord eten, maar
ook met lekker in je vel zitten, een mentor hebben die je helpt
met raad en daad, op de fiets naar school gaan, je zwemdiploma
halen en ga zo maar door.
Tenslotte kwam “NIX18” ter sprake. We kregen allemaal een pen
uitgereikt met op speelse wijze verborgen adviezen voor “niet
roken – niet drinken”:
1. maak afspraken met een kind: niet drinken en roken tot 18 jaar
2. stel op tijd duidelijke regels
3. geef zelf het goede voorbeeld
4. help een kind om “nee” te kunnen zeggen.
Aan het eind van de avond praatten we nog na met een hapje en
een drankje waarna iedereen voldaan naar huis ging.

Even voorstellen: Esther Zweere
Ik ben Esther, 39 jaar, getrouwd en heb 2 dochters. We wonen in
het leukste straatje van Gouda, de Lange
Dwarsstraat. Behalve de leukste woonomgeving
heb ik ook de allerleukste baan. Ik ben juf van een
groep 7/8 op een Jenaplanschool.
Mijn hobby’s zijn: leuke dingen doen met mijn
kids, reizen en lezen.
Dit schooljaar ben ik begonnen als mentor. Voor
mij een hele leuke nieuwe uitdaging .
Ik hoop dat ik mijn mentorkind het vertrouwen
kan geven dat ze het ook zelf kan. Maar een
duwtje in de rug, is natuurlijk nooit weg!
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Project Focus op Gezondheid
Aanvrager
Centrum Media & Gezondheid (CMG) in Gouda en School’s cool Nederland
Financier
RIVM binnen het programma versterking van Jeugdgezondheidzorg op en met scholen.
Projectfase 1
Doel van project is om door het maken van beeldopnamen van potentiele gezonde leefstijlmomenten tijdens het
leerling-mentor contact een bijdrage te leveren aan het bewust worden van het belang van een gezonde leefstijl.
Eventuele ongezonde gewoonten kunnen vroegtijdig worden gesignaleerd en besproken met de ouders, school en
de jeugdgezondheidszorg.
In Gouda vindt de pilot plaats met de ontwikkeling en uitvoering van een training aan de hand van de Show, Talk
and Act (STA) methodiek die het CMG heeft ontwikkeld:
1. Show, het vertonen van gemaakt beeldmateriaal
2. Talk, het gebruik van gemaakt beeldmateriaal als discussiestarter
3. Act, tips uitwisselen over mentorsituaties die kunnen worden benut voor het stimuleren van gezonde
leefstijl
Deelnemers
School’s cool Gouda (Brede School Mentorproject), Brede School, Jeugdgezondheidszorg Hollands Midden
Stappen
a. Training van mentorcoördinatoren in Gouda om filmbeelden te maken van potentiële gezonde
leefstijlmomenten binnen het mentor-leerling contact. De lokale mentorcoördinatoren krijgen hiervoor een
beeld en editing training bij het CMG met input van de inhoudelijke samenwerkingspartners van de
Jeugdgezondheidszorg Hollands Midden en de Brede School Gouda.
b. Voor het verzamelen van deze filmbeelden volgen zij een mentor-leerling koppel tijdens hun ontmoetingen.
c. Het resultaat is een serie korte filmclips waarin potentiële gezonde leefstijlmomenten in het mentorleerling contact centraal staan.
Projectfase 2
Als tweede stap wordt de training die binnen de pilot is ontwikkeld ook gegeven aan mentorcoördinatoren van de
15 andere vestigingen in het land.
De verwachting is dat het RIVM het resultaat van fase 1 als voldoende bruikbaar beschouwt om de training te
verspreiden en de aanvullende financiering van deze projectfase 2 honoreert.
Dit is ook als zodanig besproken met het RIVM. Oorspronkelijk was de bedoeling de pilot gelijk landelijk uit te
zetten, maar vanwege inkrimping van de financiering is dat bij nader inzien niet op de korte termijn mogelijk.
Tenslotte
Het gaat om een ‘train de trainers’ opzet .De mentorcoördinatoren van de 15 School’s cool vestigingen geven
vervolgens op hun beurt advies en ondersteuning aan de vrijwillige mentoren in hun eigen regio. Op die manier
wordt met relatief weinig middelen een grote opschaling en verankering bereikt. Door de praktische uitvoering van
de STA-methode kunnen de opgedane vaardigheden goed beklijven.
Een overweging is om een opfristraining “STA-methode” op te nemen als een module binnen het scholingsaanbod
voor mentorcoördinatoren dat School’s cool Nederland gaat ontwikkelen binnen de toekenning van de
Rabobankfoundation.
Planning
Januari / februari 2015 training
Mei / juni 2015 resultaat van de training verspreiden

Maria Wassink, landelijk projectleider

Dit  project  is  mogelijk  gemaakt  met  subsidie  van  het  RIVM  binnen  het  traject  ‘Versterking  JGZ  op  en  
met  scholen’

