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Handleiding Fit!Teams  

Inleiding 

Overgewicht en obesitas zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen in Nederland en in de grote 

steden nog sterker. Reden voor de gemeente Rotterdam om de aanpak van Lekker Fit! te verbreden. 

Vanuit Lekker Fit! is er naast de preventie steeds meer aandacht voor de verbinding van preventie 

naar zorg. Na de signalering van overgewicht wil de gemeente Rotterdam voor een effectieve 

begeleiding de verbinding maken met de professionals in de wijk. Dit vraagt om de infrastructuur te 

optimaliseren en een goede samenwerking tussen professionals op de scholen, uit het sociaal en het 

medisch domein. Het doel is dat de professionals in de wijk vanuit hun eigen corebusiness gaan 

samenwerken.  

 

In deze bijlage wordt omschreven hoe wij op de Lekker Fit! scholen de begeleiding voor leerlingen met 

overgewicht organiseren. In 20-21 is met deze werkwijze gestart. De ervaring is dat op scholen waar 

een breder overleg is over leerlingen met overgewicht en obesitas, dit bijdraagt aan een effectievere 

doorverwijzing dan wel tot een betere overdracht/samenwerking van professionals. Op 76% van de 

Lekker Fit! scholen is er overleg geweest over de doorverwijzing van leerlingen met overgewicht. Op 

ruim 2/3 van de Lekker Fit! scholen zelfs middels een Fit!Team. (Bron:Tussenevaluatie Fit!Teams 20-

21).  

 

De werkwijze is dat na de fittest de leerlingen met overgewicht (kan beter) en obesitas (kan veel beter) 

worden besproken in het Fit!Team; dit is een overleg onder leiding van de gymleraar met de intern 

begeleider en de diëtist. Het is aan de scholen om te bepalen welke professionals hier nog meer aan 

deelnemen; denk aan schoolmaatschappelijk werk of de CJG jeugdverpleegkundige. Het uitgangspunt 

in de organisatie is dat deze aansluit bij de (zorg)structuur van de school. Hierbij dient aandacht te zijn 

voor de toestemmingsprocedure van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij 

realiseren ons dat deze uitbreiding van het netwerk stapsgewijs zal plaatsvinden en afhankelijk is van 

de samenwerking in het zorgnetwerk van de school en in het gebied. 

 

In deze tekst wordt de scholen een handvat gegeven over: 

1. Signalering en doorverwijzing naar passende begeleiding 

1.1. Tijdsplan 

1.2. Voorlichting voor het schoolteam door de diëtist 

1.3. Actieve toestemming, de bewerkingsovereenomst en de geheimhoudingsverklaring  

1.4. De fittest 

1.5. Overleg met het Fit!Team: bepalen van de zorg/begeleiding 

1.6. Terugkoppeling over de voortgang van de begeleiding 

1.7. Evaluatie van de individuele zorgverlening 

1.8. Jaarlijks evaluatiegesprek met Lekker Fit!  

1.9. Rollen van de professionals  

 

2. Werkwijze diëtist 

2.1. Beschrijving werkwijze BMI-meting door de diëtist  

2.2. Organisatieuren 

2.3. Consulten van de diëtist 

2.4. Body Mas Index (BMI) 

2.5. Uitnodiging voor het eerste consult. 

  



2 
 

1.Signalering en doorverwijzing naar passende begeleiding 
 
1.1 Tijdsplan  
Voor de herfstvakantie:  

▪ Krijgt het schoolteam met de groepsleerkrachten voorlichting van de diëtist.  

▪ Is de fittest met de BMI meting uitgevoerd door de diëtist voor groep 3-8, voor groep 1-2 

uiterlijk voor de voorjaarsvakantie.   

Twee tot drie weken na de fittest:  

▪ Fit!Team overleg met minimaal intern begeleider, diëtist en gymleraar over de inzet voor 

de begeiding van leerlingen met overgewicht en obesitas.  

Voor de kerstvakantie: 

▪ Eerste consult/overleg van ouder en kind bij diëtist of andere professional. 

Voor de voorjaarsvakantie: 

▪ Inventariseert de gymleraar over de voortgang van de van de ingezette zorg door de 

professionals en zonodig bijstelling van zorg. 

Voor de meivakantie: 

▪ Evaluatie door de school over de individuele zorgverlening van de leerling en worden de 

leerpunten voor het volgend schooljaar opgehaald bij de diëtist.  

Voor de zomervakantie: 

▪ Evaluatiegesprek van school met Lekker Fit! De werkwijze wordt geëvalueerd en de 

planning voor het volgende schooljaar vastgesteld. De diëtist zal hierover bevraagd 

worden en kan gevraagd worden om aan het evaluatiegesprek deel te nemen. 

 

1.2 Voorlichting aan het schoolteam door de diëtist 
Doel is dat de groepsleerkrachten een beeld krijgen van de werkzaamheden van de diëtisten en de 

factoren die leiden tot overgewicht. De diëtist kan toelichten hoe zij ouder/kind kunnen motiveren voor 

de begeleiding bij de diëtist.  

De gymleraar draagt zorg voor de organisatie van de voorlichting in het schoolteam en zorg dat het 

onderwerp met de directie vooraf wordt afgestemd. De duur van de voorlichting is tussen de 30-60 

minuten. De inhoud is afhankelijk van hoe goed het team bekend is met de diëtist en de 

werkzaamheden. De school kan er ook voor kiezen om een inhoudelijk thema te bespreken zoals: 

ontbijten, tussendoortjes, slaap-bedtijden, schermtijden, snoepbeleid, voedingsbeleid etc. 

 

1.3 Actieve toestemming, de bewerkingsovereenkomst en de   
  geheimhoudingsverklaring  

Op de Lekker Fit! scholen moet jaarlijks schriftelijk aan ouders actieve toestemming gevraagd worden 

voor het jaarlijks meten en wegen van hun kind(eren) tijdens de fittest. De school kan kiezen voor een 

schriftelijke of digitale toestemming. In een aparte bijlage vind je de voorbeeld 

toestemmingsformulieren.    
 

Bijzondere persoonsgegevens 

Meet- en weeggegevens zijn bijzondere persoonsgegevens voor de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat er zorgvuldig met deze gegevens moet worden 

omgegaan en dat deze gegevens alleen gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor deze 

bestemd zijn. 

 
Bewerkersovereenkomst  

Er is een bewerkersovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam (college B&W) en het 

schoolbestuur getekend. In deze overeenkomst is omschreven waar het om gaat, wie het betreft en 
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wat de verschillende partijen voor taken en verantwoordelijkheden hebben. Het schoolbestuur is 

verantwoordelijk voor de aansturing van het programma op de scholen en het toezicht op de 

uitvoering van de verplichtingen uit deze overeenkomst. De dagelijkse zorg hiervoor draagt het 

schoolbestuur op aan de schooldirecteur. De school is de beheerder van dit proces en is tevens 

uitvoerder.  

 
Toestemming ouders en geheimhoudingsverklaring 

Zonder toestemming van ouders mogen kinderen niet gemeten en gewogen worden.  

De school heeft de verantwoordelijkheid om dit proces goed te organiseren. Lekker Fit! heeft de 

brieven voor toestemming van ouders opgesteld en beschikbaar gesteld. Scholen worden 

geadviseerd om deze brief op te nemen in het pakket met formulieren bij aanmelding van het kind op 

de school. Scholen moeten een uitvoerder aanstellen die de gegevens van de kinderen registreert en 

de antwoordstrookjes (toestemming) administreert. De verantwoordelijkheid om de antwoordstrookjes 

te bewaren totdat de kinderen van school zijn, ligt bij de school.  

 

De bewerkers van de persoonsgegevens dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. De 

bewerkers zijn de partijen die de gegevens van de kinderen registreren, noteren en bewaren. Dit zijn 

de gymleraar/coördinator, de intern begeleider, de diëtist en een schoolmedewerker (bijv. de 

administratief medewerker of ouderconsulent). Daarnaast is het raadzaam ook de groepsleerkrachten 

en andere professionals die bij de uitvoering van deze pijlers betrokken zijn de 

geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. De geheimhoudingsverklaringen worden bewaard door de 

school.  

 

1.4 De fittest  
De fittest heeft het doel het signaleren van mogelijk overgewicht en het testen van het 

uithoudingsvermogen van de leerlingen. De totale resultaten van de fittest worden gebruikt in de 

evaluatie van Lekker Fit!   

De BMI-meting moet voor de herfstvakantie uitgevoerd zijn voor de leerlingen van groep 3-8 en voor 

de voorjaarsvakantie voor de leerlingen van groep 1-2. Bij de leerlingen van groep 3-8 vindt de meting 

plaats tijdens de gymles en bij groep 1-2 kan het ook op andere uren. Kinderen van ouders die geen 

actieve toestemming hebben gegeven, worden niet gemeten en gewogen. Zij worden uit de Fitmeter 

verwijderd. Van belang is dat er aandacht is voor de privacy bij het testen. De diëtisten meten de 

lengte, gewicht en middelomtrek van elke leerling, volgens het standaard protocol (bijlage 1). De 

kinderen worden niet direct geinformeerd over de resultaten van de BMI-meting. In het Fit!Team wordt 

afgesproken hoe de ouders geinformeerd worden.  

  

 

1.5 Overleg met het Fit!Team: doorverwijzen naar passende 
begeleiding 

In het Fit!Team wordt de mogelijke inzet voor de begeiding van leerlingen met overgewicht (Kan 

Beter) en obesitas (Kan Veel Beter) afgestemd. Het overleg met het Fit!Team wordt 2-3 weken na de 

fittest georganiseerd. Het doel is om de begeleiding af te stemmen op de mogelijkheden van kind en 

gezin. Het Fit!Team bestaat uit de gymleraar als organisator, intern begeleider als coördinator van 

zorg op school en de diëtist als adviseur. Zij bepalen welke vervolgstap ingezet wordt. Als er geen 

goed beeld is over de noodzakelijke zorg wordt de leerling, net als voorheen, doorverwezen naar de 

diëtist. Leerlingen die worden doorverwezen naar de diëtist moeten door een professional van school, 

meestel gymleraar of intern begeleider, worden uitgenodigd voor het eerste consult. De diëtist zal een 

brede uitvraag doen en zonodig alsnog doorverwijzen naar een andere professionals in de school of in 

het gebied.  
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De school bepaalt zelf op basis van de eigen zorgstructuur welke professionals aanvullend deelnemen 

aan het overleg van het Fit!Team. Denk aan schoolmaatschappelijk werk en/of de CJG 

jeugdverpleegkundige. De directeur dient hier instemming aan te geven en dit kan in het 

evaluatiegesprek bij de afspraken over de werkwijze voor het volgende schooljaar. 

 

Het Fit!Team kan het voorstel maken hoe de ouders te informeren over de resultaten van de BMI-

meting van leerlingen. De school kan kiezen om alle ouders via het rapport, per brief of niet direct 

informeren. Het is van belang dat de werkwijze van het informeren van ouders is opgenomen in de 

schoolgids, website van de school en/of nieuwsbrief.  

 

1.6 Terugkoppeling over de voortgang van de begeleiding 
Deze terugkoppeling vindt voor de voorjaarsvakantie plaats en richt zich op het proces van de 

zorgverlening. Het doel is om te inventariseren of de afspraken over de inzet van de zorg zijn 

uitgevoerd en lopen zoals deze beoogd zijn. Het accent ligt op het proces en niet op de inhoud van de 

zorgverlening/activiteiten. De vraag is of er de gewenste aandacht is voor kind en gezin of moet hierin 

nog worden bijgestuurd. De gymleraar kan dit met de professionals doen op hoofdlijnen en zonodig 

met de intern begeleider afstemmen.  

 

1.7 Evaluatie van de individuele zorgverlening 
Deze evaluatie vindt plaats voor de meivakantie. De school kan hierin kiezen om weer met het 

Fit!Team in overleg te gaan en alle leerlingen te evalueren of dat de gymleraar en de intern begeleider 

de lijst doornemen en resultaten evalueren. Het doel is om zonodig individuele zorg/begeleiding bij te 

stellen en de leerpunten voor de organisatie en inzet van zorg in het volgende schooljaar te 

formuleren. 

 
1.8 Jaarlijks evaluatiegesprek met Lekker Fit!  
Voor de zomervakantie wordt in het ‘Evaluatiegesprek met Lekker Fit! de werkwijze geëvalueerd en de 

planning voor het volgende schooljaar afgesproken. Onderwerpen voor het overleg zijn:  

- Proces en deelname van professionals aan de: fittest – Fit!Team overleg – terugkoppeling - 

evaluatievan de individuele zorg.  

- De cijfermatige gegevens over de mate van het overgewicht/obesitas en de zorgverlening zijn 

te vinden in de door de school ingevulde Zelfscan Lekker Fit! BO. 

- De samenwerking met de diëtist, de besteding van de organisatieuren en de inhoud van de 

voorlichting aan het team van groepsleerkrachten.  

- De communicatie naar ouders over de resultaten van de fittest. 

- Afspraken voor het volgende schooljaar, de data voor: voorlichting aan de 

groepsleerkrachtenen, de fittest, het overleg met het Fit!Team en activiteit voor ouders.  

 

1.9 Rollen van de professionals  
Wie doet wat? 
School (directeur), intern begeleider, gymleraar en diëtist stemmen samen de procedure af van 

doorverwijzing na constatering van (ernstig) overgewicht. Afgesproken wordt hoe de ouders worden 

uitgenodigd (per brief of telefonisch) en door wie. 

 
De schooldirecteur: 

- Stelt vast; de verdeling van taken over de gymleraar, de intern begeleider en de samenstelling van 

het Fit!Team. Waar zo mogelijk nemen ook schoolmaatschappelijk werk en/of de CJG 

jeugdverpleegkundige en andere professionals uit de zorgstructuur deel aan het overleg.  
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- Draagt er zorg voor dat de diëtist 1x per schooljaar, voorlichting geeft aan het schoolteam met de 

groepsleerkrachten. 

- Draagt zorg voor de uitvoering van de gemaakte afspraken in het evaluatiegesprek.  

- Stelt vast op welke wijze ouders geïnformeerd worden over de terugkoppeling van de fittest 

resultaten en de algemene en specifieke voorlichting over deze pijler. 

- Stelt een ruimte beschikbaar voor de consulten van de diëtist. Deze ruimte waarborgt de privacy 

van kind en ouders. 

- Geeft uitvoering aan de verwerkingsovereenkomst, zorgt voor ondertekening van de 

geheimhoudingsverklaring door professionals op school en is verantwoordelijk voor het verkrijgen 

en beheren van de actieve toestemmingen van ouders.  
 

De gymleraar:  

- Organiseert en geeft uitvoering aan de afspraken over:  

• de voorlichting voor het team;  

• de fittest met BMI-meting;  

• het gesprek met het Fit!Team;  

• uitnodiging voor het eerste consult van ouder en leerling,  

• terugkoppeling van de zorg voor de voorjaarsvakantie,  

• evaluatie van de individuele zorgverlening,  

• evaluatiegesprek met directie.  

- Organiseert de actieve toestemming, draagt zorg dat alleen leerlingen met een getekende 

toestemming meedoen aan de fittest/ BMI-meting. 

- Geeft voor de herfstvakantie uitvoering aan de fittest, in samenwerking met de diëtist. 

- Zorgt en/of geeft uitvoering voor de uitnodiging van ouder en kind voor het eerste consult bij de 

diëtist e/o andere professional. 

- Geeft uitvoering aan de inventarisatie van de terugkoppeling ingezette zorg voor de professional, 

voor de voorjaarsvakantie. 

- Is aanspreekpunt voor de uitvoering van de taken van de diëtist op school.  

- Stemt voor de groepen 1 en 2 één meet- en weegmoment per schooljaar af met de schooldiëtist 

en groepsleerkrachten. 

 
Intern begeleider: 

- Neemt deel aan het Fit!Team en adviseert over de mogelijke in te zetten zorgverlening aan 

leerlingen. 

- Organiseert doorverwijzing naar professionals op school, in het sociaal en medisch domein in het 

gebied. 

- Is overlegpartner voor de resultaten van de brede uitvraag van de diëtist en voor professionals op 

school over de zorgverlening van individuele leerlingen.  

- Levert een bijdrage aan de inventarisatie van de terugkoppeling over de verleende zorg voor de 

voorjaarsvakantie, de evaluatie van de verleende zorg voor de meivakantie en input voor het 

evaluatiegesprek met Lekker Fit! aan de gymleraar. 
 

Diëtist: 

- Geeft uitvoering aan de fittest, BMI-meting voor de groepen 1-8. 

- Geeft voorlichting aan het schoolteam. 

- Geeft voorlichting en/of levert bijdrage aan een activiteit voor ouders rond gezonde leefstijl. 

- Onderhoudt contact met de directeur, gymleraar, intern begeleider en andere professionals van de 

school. 
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- Biedt consulten aan op de school voor ouders en leerlingen met overgewicht/obesitas en neemt 

een brede anamnese/uitvraag af. In overleg kunnen ouders ook in de praktijk van de diëtist 

afspreken. 

- Neemt deel aan het Fit!Team, levert een bijdrage aan de terugkoppeling en evaluatie over de 

verleende zorg. Dit alles alleen met instemming van ouders en binnen de gestelde kaders van de 

AVG en het medisch geheim.  

- Alle consulten worden bij de zorgverzekeraar van de leerling gedeclareerd. De diëtist draagt zorg 

voor haar eigen administratie en facturatie.  
 

Rotterdam Lekker Fit!: 

- Organiseert en contracteert de diëtist voor de school.  

- Stelt 10 organisatie uren per schoollocatie beschikbaar voor inzet van de schooldiëtist per 

kalenderjaar, daarvan is 1 uur voor de organisatie van de fittest naast de afname van de fittest.  
 

Ouders: 

- Geven toestemming aan school voor het afnemen van de BMI-meting door de diëtist. 

- Nemen kennis van de aangereikte informatie en kunnen deelnemen aan voorlichting op de school. 

- Kunnen deelnemen aan de voorgestelde zorgverlening als hun kind overgewicht/obesitas heeft. 

 

2.0 Werkwijze diëtist 

2.1 Organisatieuren van de diëtist voor de school 
Doel van deze uren is dat de diëtist ruimte heeft om een bijdrage te leveren aan preventie en 

organisatie van de zorg voor leerlingen met overgewicht en obesitas op school. 

Per kalenderjaar krijgt de school tien netwerkuren ter beschikking die vanuit het Programma Lekker 

Fit! worden gefinancierd. De besteding van de uren wordt in de gesprekcyclus van Lekker Fit! met de 

school besproken. De keuze in de besteding is een onderwerp van overleg tussen school en diëtist: 

De geadviseerde tijdsbesteding is: 

- Deelname aan gesprekscyclus van/over Lekker Fit! op de school (1-2 uur). 

- Organisatie van de fittest (per school mag maximaal 1 uur worden gedeclareerd voor de fittest). 

- Bijeenkomst met Fit!Team over de doorverwijzing van leerlingen met overgewicht en obesitas, 

terugkoppeling over de geleverde zorg en evaluatie van de begeleiding (2-3 uur).  

- Voorlichting aan de teamleden op school (1 uur). 

- Activiteiten om ouders te bereiken en motiveren voor een gezonde leefstijl en zo nodig zorg voor 

hun kinderen (1-2 uur). 

- Deelnemen aan overleg en/of scholing vanuit Lekker Fit! (maximaal 1 uur per school per jaar). 

- Zorg voor het digitaal invullen van de Fitmeter van Lekker Fit!. Dit is van toepassing op scholen 

waar geen gymleraar van Lekker Fit! aanwezig is, zoals bij de Lekker Fit! scholen met alleen 

groep 1 en 2 (2 uur). 

 
2.2 Beschrijving werkwijze BMI-meting door de diëtist 
Organisatie 

De gymleraar spreekt vooraf de wijze af waarop de diëtist de BMI-meting in de gymles gaat uitvoeren.  

Als er geen gymleraar op de school is dan zal de diëtist de metingen zelfstandig doen onder leiding 

van een groepsleerkracht tijdens de gymles in de gymzaal of in de buurt van de klaslokalen. Dit wordt 

dan vooraf met de intern begeleider van de school afgesproken.  
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Plan met de school (gymleraar) voor de zomervakantie een datum voor de test en overleg welke 

organisatievorm je prettig vindt werken. De metingen vinden voor groep 3-8 voor de herfstvakantie en 

voor de groepen 1-2 voor de voorjaarsvakantie plaats. 

De diëtist verricht altijd alleen de metingen en doet dit ‘een voor een’. De BMI-meting wordt alleen 

uitgevoerd bij kinderen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven! 

 

De diëtist is verantwoordelijk voor de aanwezigheid en gebruik van het meetmateriaal. Het gaat om 

een professionele lengtemeter, een weegschaal en een SECA-centimeter (201) voor het meten van 

de buikomvang. Voor de betrouwbaarheid van de metingen en onderzoek naar de effecten van het 

programma Lekker Fit! is het belangrijk en verplicht dat de test wordt uitgevoerd volgens dit protocol 

en met professioneel meetmateriaal.  

NB: Denk bij het gebruik van digitale weegschaal om reserve batterijen.  

NB: Laat de gymleraar uittesten of de gegevens digitaal in de gymzaal ingevoerd kunnen worden 

(WIFI- bereik).  

 

Fitmeter 

In 2020-2021 is de Fitmeter uit de lucht gehaald en deze wordt in 2022-2023 vervangen door een 

leerlingvolgsysteem. In 2021-2022 wordt gewerkt met een Fitmeter bestand (Excel) dat in de 

beveiligde zorgmail van de diëtist wordt opgeslagen. 

Bij de inschrijving van kinderen vraagt de directie toestemming voor het meten en wegen voor de BMI-

bepaling. De toestemmingsformulieren blijven in bewaring op school. De gymleraar van school dient 

geïnformeerd te worden over de gegeven toestemming van de ouders voor het organiseren van de 

fittest. De gymleraar draagt er zorg voor dat leerlingen van ouders die geen toestemming hebben 

verleend uit de Fitmeterbestand verwijderd worden. Aan het begin van het schooljaar controleert elke 

school of de ouders van de leerlingen toestemming hebben gegeven voor het afnemen van de fittest 

van de leerlingen. Bij elk kind worden achter elkaar drie metingen uitgevoerd; lengte, gewicht en 

buikomvang. In het fitmeterbestand wordt de BMI automatisch bepaald.  

 

Aanbevelingen  

- Per klas/groep stelt de diëtist zich kort voor en vertelt wat ze gaat doen en waarom dat 

belangrijk is voor het kind/ de school/ het project. Je kan het meten ook even voordoen bij de 

gymleraar of en bij een heel enthousiast kind: dat maakt het vaak duidelijk hoe het moet en 

dat scheelt je tijdens het meten veel tijd en uitleggen. Spreek af dat je niet mag meekijken als 

andere kinderen gewogen en gemeten worden. 

- Scherm het meten af (naar eigen inzicht) met het oog op de privacy, zeker bij de oudere 

kinderen. Bij de kleuters kan het juist vaak beter werken als je in de buurt of midden in de klas 

gaat meten en wegen (als een soort spelletje).  

- Het werkt het beste als kinderen in volgorde van de lijst worden gemeten/gewogen. Om 

misverstanden bij het invullen van de scores te voorkomen is het belangrijk om altijd op 

volgorde van de lijst te werken en de namen bij de kinderen alsnog altijd vooraf te verifiëren. 

Vindt het meten tijdens de gymles plaats dan heeft het de voorkeur dat de kinderen direct op 

volgorde op de bank zitten. Als er bij de klas gemeten/gewogen wordt kan het kind dat net 

geweest is het volgende kind in de klas gaan roepen. Het werkt extra vlot als de kinderen in 

de klas, of wachtend op de bank, vooraf alvast hun schoenen uitdoen (en onder hun 

stoel/bank zetten). 

- Op de weegschaal en meetlat op de juiste plek voetjes tekenen zodat de leerlingen weten 

waar ze moeten staan. 

- Vergelijk de resultaten van de nieuwe meting van een kind met de resultaten van de vorige 

test op het scoreformulier. Regel dat de school op de dag van meting een uitdraai beschikbaar 

heeft.  
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- Leg de focus bij het meten en wegen vooral op de lengte (groei) en niet/minder op gewicht en 

buikomvang. Met de gegevens van het jaar ervoor kun je de kinderen indien gewenst 

informeren over hoe ze gegroeid zijn. Stel geen diagnose/geef geen oordeel aan de kinderen. 

Geef aan dat de fitmeter de gegevens verwerkt.  

- Geef elk kind positieve feedback over hun inzet bij de meting en houd de sfeer prettig. 

- Ga zorgvuldig om met inzage van testscores. Deel de score van een kind niet met andere 

kinderen e/o groepsleerkrachten i.v.m. privacy.  

- Bespreek hoe jullie samen te werk willen gaan bij bepaalde zaken die zich tijdens de les voor 

kunnen doen. Zoals wanneer kinderen niet getest willen/durven worden. Zoals bv bij kleuters 

die het eng vinden dan kan de juf of een ander kind helpen. 

2.3 Consulten van de diëtist 

Brede uitvraag en Plan van Aanpak 

De diëtist zal in het consult een brede uitvraag doen om te bepalen over de in te zetten begeleiding bij 

leerlingen met overgewicht en obesitas. Zonodig zal de diëtist alsnog doorverwijzen naar andere 

professionals in de school of in het gebied voor aanvullende zorg. Dietist stelt met ouder en kind een  

‘Plan van Aanpak’ op waarin de doelstellingen en de bijhorende stappen zijn beschreven. Het Plan 

van Aanpak wordt met toestemming van ouders verstuurd naar de (zorg)professionals van het klind.  

Vanuit het programma Lekker Fit! is een model Brede uitvraag en komt in 21-22 een model Plan van 

Aanpak beschikbaar. Lekker Fit! zal de diëtisten over de te gebruiken vragenlijst informeren. 
 

Consulten van de diëtist  

Het heeft de voorkeur om de consulten op school te laten plaatsvinden. Dit is voor ouders meer 

vertrouwd dan naar een onbekend adres. De aanwezigheid van de diëtist vergroot daarnaast haar 

bekendheid op school. Op verzoek van ouders, kunnen er ook afspraken gemaakt worden op de 

praktijk van de diëtist. Het afgelopen jaar is (door Corona) ervaring opgedaan met beeldbellen met de 

ouder en de leerling werd op school gezien. Deze werkwijze biedt extra mogelijkheden op de 

klassieke consulten en kansen voor ouders die niet via de consulten op school willen en kunnen 

bereikt worden. De diëtist zal de school informeren over de wijze waarop de consulten plaatsvinden. 

De communicatie over de aanwezigheid en de wijze van uitnodigen bij de diëtist is van belang. Een 

vast dagdeel per maand van de diëtist op de school en/of een vast aanspreekpunt voor het inplannen 

van afspraken is daarvoor van belang. Herinneringen vanuit school via herinneringsbriefjes/ Social 

School /digiDUIF/sms’jes de dag van tevoren is van groot belang om de opkomst te vergroten. 

Als een ouder niet op het eerste consult komt, dan wordt vanuit school contact opgenomen met de 

ouder. De reden van afwezigheid wordt besproken en als de ouder gemotiveerd is, wordt er een 

nieuwe afspraak gemaakt.  

 
Financiering consult door zorgverzekeraar 

Het is aan de diëtist om de declaratie bij de zorgverzekeraar te organiseren. In de regel kunnen 

kinderen direct bij de diëtist terecht via de Directe Toeleiding Diëtiek (DTD). Het kan ook altijd via een 

verwijsbrief van de huisarts of kinderarts. Het is dan afhankelijk van de contacten van de diëtist en de 

werkwijze in de wijk hoe dit uitgevoerd wordt.   

Van belang is te communiceren dat de consulten gratis zijn voor de kinderen. De vergoeding valt 

onder het basispakket en daar is voor kinderen ook geen eigen risico voor. In de basisverzekering zit 

3 uur dieetadvisering en evt. extra tijd in de aanvullende verzekering van het kind. In de praktijk komt 

dit neer op ongeveer 6-12 consulten per kalenderjaar.  

 

Terugkoppeling over de geleverde zorg 

De diëtist zal een terugkoppeling geven over de deelname en de gewenste ondersteuning van 

leerlingen, rekening houdend met de geldende voorschriften hierin. Het Plan van Aanpak kan 
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hiervoor, met toestemming van ouders, ook gebruikt worden. Van belang is dat de school in beeld 

houdt of er aanvullende activiteiten georganiseerd moeten worden. De wijze waarop is afgestemd op 

de gekozen werkwijze van de school.  

2.4 Body Mass Index (BMI)  

De BMI-score is een maat om met behulp van de lengte, gewicht, leeftijd en geslacht van het kind een 

indruk te krijgen of het kind een gezond gewicht heeft. De BMI-score is de beste indicator van 

overgewicht volgens internationale richtlijnen. Er zijn verschillende groeicurves ontwikkeld; in deze 

wordt ook rekening gehouden met de afkomst van de leerling. Lekker Fit! maakt in de huidige Fitmeter 

gebruik van de Nederlandse standaard groeicurves. In het eerste consult zal de diëtist toelichten als 

van deze standaard afgeweken kan worden. De Fitmeter kent drie categorieën: 

- BMI goed (geen overgewicht) 

- BMI kan beter (vermoedelijk overgewicht); 

- BMI kan veel beter (vermoedelijk ernstig overgewicht ‘obesitas’). 

De meting wordt op de scholen door een professional, de diëtist uitgevoerd. In de fittest wordt géén 

ondergewicht geregistreerd, de school en de diëtist hebben in dit geval wel een signaalfunctie.  

 

2.5 Uitnodiging voor het eerste consult  

Tips voor de professional op school (de gymleraar) die ouder en kind uitnodigen voor het 

eerste consult bij de diëtist of andere zorgverlener. 

- Bij het uitnodigen van een ouder voor een ‘zorg gesprek’ is het belangrijk dat de ouder jou 

enigszins kent. Voorkom dat het maken van een afspraak het eerste contact is van jou als 

professional met de ouder. Een vertrouwensband zorgt dat ouder vragen durft te stellen en 

dat verhoogt de motivatie voor een afspraak bij de diëtist. Benoem in je gesprek positieve 

aspecten van het kind en benadruk dat deze afspraak (ouder en) kind kan helpen in zijn/haar 

ontwikkeling. 

- De brief is een bevestiging van een eerder mondeling overleg met de ouder over de fittest en 

de gemaakte afspraak. Dit voorkomt ‘no shows’ van ouders en gaten in het rooster van de 

diëtist. 

- Gebruik briefpapier van de school en je kan het logo van Lekker Fit! toevoegen. 

 

Voorbeeld brief 1: Deze brief is via de website te downloaden in de pdf versie, kan de 

afspraak digital ingevuld worden. Aanbod - Lekker Fit! (lekkerfit010.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lekkerfit010.nl/aanbod/?search%5Bquery%5D=brief
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Voorbeeld brief 2:  

Rotterdam, xx maand 20xx 

 

Uitnodiging: naam leerling 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Naam Basisschool ……… is een Lekker Fit! school. Dat betekent onder andere dat ieder jaar alle 

kinderen van groep 1 t/m 8 tijdens in een gymles door de Lekker Fit! diëtist worden gewogen, gemeten 

op lengte en buikomvang. 

Om de resultaten van de metingen van uw zoon of dochter ……  naam toe te lichten zien wij u graag 

op Maandag 9 November van 09:45 - 10.30 uur voor een gesprek met onze Lekker Fit! diëtist, naam 

invullen… 

 

De Lekker-Fit! diëtist komt speciaal naar school om de resultaten met u en uw kind te bespreken.  

Mocht u niet op het bovengenoemde datum en tijdstip kunnen komen dan vragen wij u dit zo snel 

mogelijk door te geven aan  …….. naam en functie 

U kunt met hem/ haar direct een nieuwe afspraak maken. 

 

Met sportieve groet, 

 
Naam Directeur   
Naam gymleraar/ coördinator  
(Naam Diëtist) 


