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Introductie 
Kinderen en jongeren groeien op in een digitaal tijdperk. Er wordt door de jeugd steeds meer tijd besteed aan 
beeldschermgebruik. Onder beeldschermgebruik wordt het gebruik van TV, computer, laptop, tablet of  
smartphone verstaan. Kinderen en jongeren maken hier niet alleen gebruik van in hun vrije tijd1.  Binnen het 
onderwijs neemt het gebruik van dergelijke apparaten ook toe. Dit heeft voordelen zoals een verhoogde  
motivatie, een efficiënter leerproces en de mogelijkheid om onderwijs af te stemmen op individuen2.  Maar de 
inzet van beeldschermen in het onderwijs brengt ook gezondheidsrisico’s met zich mee. 

De GGD biedt scholen met deze toolkit handvatten om verantwoord beeldschermgebruik op scholen te  
bevorderen. De toolkit is ontwikkeld door het team Gezonde School van de GGD Gelderland-Zuid. Het team 
Gezonde School werkt volgens de landelijk ontwikkelde Gezonde School-aanpak. De Gezonde School- aanpak 
helpt scholen om planmatig en structureel aan de slag te gaan met verschillende gezondheidsthema’s. Er wordt op 
vier niveaus aan een gezondheidsthema gewerkt. Deze niveaus zijn de vier pijlers van de Gezonde school:  
educatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid.

Deze toolkit richt zich op het verminderen dan wel voorkomen van de gezondheidsrisico’s van  
beeldschermgebruik. Per Gezonde School pijler wordt toegelicht wat u op school kunt doen om te  
komen tot verantwoord beeldschermgebruik. De toolkit is opgesteld voor het basisonderwijs, het voorgezet 
onderwijs en het middelbaar onderwijs. 
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Jongeren (10 tot 18 jaar) gebruiken gemiddeld 5 tot 7 uur per 
dag een smartphone, laptop, computer of tablet. De mobiele 
telefoon is het populairst onder de jongeren. Het merendeel 
van de jongeren (92%) is in het bezit van een mobiele 
telefoon3.   

Ruim 70 procent van alle jongeren gebruikt dagelijks of bijna 
dagelijks de mobiele telefoon. Het gebruik neemt toe met de 
leeftijd2. 

Het tabletgebruik neemt af met de leeftijd. Terwijl het 
gebruik van de laptop en computer met de leeftijd toeneemt2. 

Social media

 

77 procent van de basisschoolleerlingen is wel eens actief op 
sociale media, waarvan 43 procent (bijna) dagelijks. In het 
voortgezet onderwijs is 96 procent wel eens actief op sociale 
media en 83 procent (bijna) dagelijks. Voor zowel het  
basisonderwijs als het voorgezet onderwijs geldt dat meisjes 
vaker dan jongens actief zijn op sociale media4.

Gamen
 

In het basisonderwijs gamet 87 procent van de scholieren, 
waarvan 33 procent (bijna) dagelijks. 68 procent van de 
scholieren in het voortgezet onderwijs gamet, 27 procent 
daarvan (bijna) dagelijks. Meer jongens dan meisjes gamen, 
zowel op het basis- als voortgezet onderwijs4.  

  De spelcomputer zoals een Xbox, Playstation  
  of Wii wordt vaker door jongens dan meisjes  
  gebruikt. Van de jongens maakt 17 procent   
  hier elke dag of bijna elke dag gebruik van. Bij  
  meisjes geldt dit maar voor 2 procent2.

Gebruik

Figuur 1  - Jeugd en Media Monitor 2017

Figuur 2 - Kennisnet Jeugd en Media monitor 2017

Figuur 3 - Trimbos Peilstationsonderzoek Jeugd en riskant gedrag 2015
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Oogaandoeningen

Intensief beeldschermgebruik kan oogklachten tot 
gevolg hebben. Er kunnen verschillende klachten 
optreden zoals vermoeide, droge of branderige ogen, 
wazig of dubbelzien en hoofdpijn. Daarnaast kan 
beeldschermgebruik leiden tot bijziendheid. Dit kan 
ontstaan bij activiteiten waarbij het voorwerp dichtbij 
is, zoals gamen en laptop- of smartphone gebruik. 
Omdat bijziendheid de snelst toenemende oog- 
afwijking wereldwijd is, de oorzaak complex en hoge 
bijziendheid kan leiden tot ernstige slechtziendheid, 
worden leefregels geadviseerd5.

Het is sowieso belangrijk om veel buiten te zijn om  
bijziendheid te voorkomen. Het advies is om minstens 
twee uur per dag buiten te zijn6.  Echter is het aantal 
kinderen dat iedere dag buiten speelt, gedaald van 20 
procent naar 14 procent. Het aantal kinderen dat 
nooit of één keer per week buiten speelt is  
gestegen naar 30 procent7.  

Gezondheidsrisico’s

 

 

Lichamelijke aandoeningen
Kinderen besteden steeds meer tijd achter een  
beeldscherm en minder aan lichamelijke activiteiten 
zoals buitenspelen. Het gebruik van beeldschermen 
gebeurt veelal zittend. 10-12 jarigen zitten gemiddeld 
rond de 8 uur per dag5. Hierdoor neemt de motorische 
fitheid van kinderen af.  

Er bestaat ook een relatie tussen beeldschermgebruik 
en KANS klachten. Dit zijn klachten aan arm, nek en 
schouder, mogelijk in combinatie met rugklachten.  
Deze klachten ontstaan door een verkeere, veelal  
statische houding aan te nemen bij het gebruik van 
beeldschermen. 

 

Verstoring slaappatroon

Beeldschermgebruik kan het slaappatroon verstoren. 
Kort voor het slapen gaan stoppen met beeldscherm-
gebruik zorgt voor een langere inslaaptijd. Dit komt 
onder andere door het activerende effect van beeld-
schermgebruik.  Een andere oorzaak is het licht van de 
beeldschermen. Dit onderdrukt de melatonine- 
productie. Melatonine is een hormoon dat ervoor 
zorgt dat het lichaam zich voorbereidt op de nacht. 

 

Bij een verminderde aanmaak van melatonine wordt 
de biologische klok verstoord. Dit kan resulteren in  
slaapproblemen8.

Door professionals in de jeugdgezondheidszorg wordt 
buitenspelen geadviseerd omdat blootstelling aan 
licht maar ook regelmatig bewegen zorgt voor sneller 
in slaap vallen en dieper slapen. 

Van de 12- tot 16-jarigen geeft in 2017 7,5 procent aan 
last te hebben gehad van slaapproblemen. Bij de 
16- tot 20-jarigen is dit 15 procent. Bij beide groepen 
ligt dit percentage bij vrouwen hoger dan bij de  
mannen9.

Figuur 4  - Jantje Beton Buitenspelen onderzoek 2018

Figuur 5- Cijfers Slaapproblemen CBS 2017
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Gezondheidsrisico’s

 

 

Overgewicht

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het verband tussen zittend doorgebrachte tijd (sedentair 
gedrag) en overgewicht.  In 2017 was er bij 13.5% van de kinderen van 4 t/m 17 jaar sprake van overgewicht, 
waarvan 2,8% obesitas. Zoals weergegeven in de grafiek, is er vanaf 1981 een stijging te zien in het percentage 
jongeren met overgewicht13. Het is overtuigend aangetoond dat regelmatige lichamelijke activiteit van  
tenminste matige intensiteit de Body Mass Index en vetmassa verlaagt bij kinderen met overgewicht en obesitas. 
De Body Mass Index (BMI) is een index dat de verhouding van het gewicht tot de lichaamslengte weergeeft13. 

Problematisch internetgebruik (internetverslaving)

Er zijn verschillende soorten internetverslaving te onderscheiden, zoals sociale media verslaving en risicovol gamen. 
Symptomen van risicovol gebruik van sociale media of risicovol gamen zijn onder andere moeilijk kunnen stoppen, 
slaaptekort, rusteloos of gefrustreerd voelen als er geen sociale media gebruikt of gegamed kan worden.

Bij 7,5 procent van de 12 t/m 18 jarigen is er sprake van risicovol gebruik van sociale media. Risicovol gebruik komt 
bij meisjes vaker voor dan bij jongens, respectievelijk 10,2 procent en 4,8 procent. Risicovol gamen komt bij 3,3  
procent van de 12 t/m 18 jarigen scholieren voor. Hier geldt dat het vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes,  
respectievelijk 5,7 procent en 0,9 procent. 

Symptomen van risicovol gebruik van sociale media of risicovol gamen zijn onder andere moeilijk kunnen stoppen, 
slaaptekort, rusteloos of gefrustreerd voelen als er geen sociale media gebruikt of gegamed kan worden14. Een 
overeenkomst met middelenverslaving is dat problematisch internetgebuik vaak gepaard gaat met internaliserende 
(angst, depressie, aandachtsproblemen) of externaliserende problematiek (regelovertredend gedrag of agressief 
gedrag). Mediagebruik kan zowel oorzaak of gevolg zijn.

Figuur 6 - Gewicht van personen vanaf 1981 (CBS)

Artsen en deskundigen spreken over nieuwe fenomenen zoals de gameboyrug, 
de tabletnek en app-nek. Dit ontstaat door het voorovergebogen  zitten over
de gameboy, tablet of smartphone.  Uit meerdere onderzoeken is gebleken
dat er een verband bestaat tussen de toename van beeldschermgebruik 
en lichamelijke klachten.10/11/12 
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Thema Beeldschermgebruik 
 
Om kennis over verantwoord beeldschermgebruik bij de leerlingen te 
vergroten, is het belangrijk hier aandacht aan te besteden tijdens de 
lessen.  De gezondheidsrisico’s van beeldschermgebruik worden 
besproken tijdens reguliere lessen, bijvoorbeeld bij biologie of  
lichamelijke opvoeding. Dit creëert bewustwording bij de leerlingen.  
Tijdens de lessen wordt ook aandacht besteed aan de maatregelen 
die leerlingen zelf kunnen treffen om klachten te voorkomen. Als de  
leerlingen kennis hebben opgedaan, zijn zij alert op symptomen van 
de gezondheidsrisico’s. Wanneer leerlingen of leerkrachten symp-
tomen herkennen, kan tijdig de juiste hulp worden ingeschakeld.  
 
U kunt hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van deze methodes: 

Pijler 1: Educatie

 
Zit met pit (PO)
 

Zit met pit is een lesprogramma om een goede 
werkhouding aan te leren. Dit lesprogramma is er 
voor leerlingen vanaf groep 5. Een fysio-, ergo- of 
oefentherapeut biedt het programma van drie 
lessen in de klas aan.  Eén les duurt gemiddeld 
een uur.  Aan de hand van een werkboek leren de 
kinderen een goede werkhouding aan. 

Gedurende het lesprogramma leren de kinderen 
spelenderwijs door middel van oefeningen, 
spelletjes en opdrachten. De leerkracht woont de 
les bij om inspiratie op te doen. De leerkracht kan 
vervolgens soortgelijke oefeningen in zijn eigen 
lesprogramma op nemen. Tevens staan in het 
werkboekje opdrachten om thuis uit te voeren. Op 
die manier worden de ouders ook betrokken bij Zit 
met Pit.  

Voor meer informatie klik hier. 

 
Charge your brainzzz 

 

De Hersenstichting heeft het lespakket ‘Charge 
your brainzzz’ ontwikkeld. Het lespakket richt zich 
op gezond slapen. Slaap heeft een grote invloed 
op de mentale en lichamelijke gezondheid. Het is 
dus belangrijk dat leerlingen bewust zijn van het 
belang van slaap. Dit lesprogramma helpt daarbij 
en kan bijdragen aan het voorkomen van 
slaapproblemen. 

Het programma bestaat uit drie lessen en is 
ontwikkeld om tijdens de biologielessen in het 
tweede jaar te geven. 

Op chargeyourbrainzzz kunt u het gratis lespakket 
aanvragen
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Pijler 1: Educatie

Informatiepakket bijziendheid
 

Het oogfonds heeft een informatiepakket over 
bijziendheid (myopie) samengesteld. Het 
informatiepakket bestaat uit een informatiefolder, 
een oogtestposter en een meetlint om de juiste 
afstand ten opzichte van het beeldscherm te 
bepalen. Het informatiepakket is gratis te bestellen 
via www.gezondekinderogen.nl.
 
Het informatiepakket is hier gratis te bestellen.

 
Thema mediawijsheid 

 

Het gebruik van beeldschermen op school hangt 
nauw samen met het thema mediawijsheid. 
Mediawijsheid is een breed begrip, het omvat 
sociale media, smartphones, tablet en hoe hiermee 
om te gaan. Meer informatie over mediawijsheid is 
te vinden op www.mediawijsheid.nl. 

Kinderen en jongeren komen via allerlei kanalen 
in aanraking met verschillende soorten beelden en 
informatie. Onderwijs kan bijdragen aan een 
bewuste en verantwoorde manier van omgaan 
met media. 

De mediawijsheid van leerlingen kan vergroot 
worden wanneer zij worden geïnformeerd over de 
risico’s van online flirten, het herkennen van 
nepnieuws of hoe leerlingen zich online 
presenteren. 

Zie leraar24 voor lesideeën over het thema 
mediawijsheid.

De Gezonde School-adviseur van uw regionale 
GGD kan u helpen bij de uitvoering van 
activiteiten rond het thema Mediawijsheid.

Om oogproblemen te voorkomen wordt de 
20-20-2-richtlijn als vuistregel geadviseerd: houd 
na 20 minuten op een telefoon, tablet of boek 
kijken een pauze van 20 seconden waarbij je in de 
verte kijkt. Dan de 2: ga het liefst 2 uur per dag 
naar buiten.

Voor kinderen en ouders is de uitleg van 
bijziendheid te zien in deze aflevering van het 
Klokhuis.
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Verantwoord beeldschermgebruik kun je stimuleren door de fysieke en sociale omgeving hierop aan te passen. 

 
Fysieke omgeving

Het is belangrijk dat er een geschikte werkplek voor de leerlingen wordt gecreëerd. Een werkplek die bijdraagt 
aan het beperken van de gezondheidsrisico’s. Denk hierbij aan een goede zithouding, werkplekverlichting,  
actieve pauzes en maximaal 2 uur beeldschermtijd per dag.

Pijler 2: Fysieke en  
   sociale omgeving

 
1. Zithouding

Onderbeenmeter 
Om een goede zithouding aan te kunnen nemen, 
moeten de leerlingen over een tafel en stoel 
beschikken die bij hun lengte past. De lengte van 
het onderbeen bepaalt de juiste stoelhoogte. De 
lengte van het onderbeen wordt gemeten met 
de onderbeenmeter. De onderbeenmeter geeft 
aan welke stoelhoogte bij de lengte van het 
onderbeen hoort. 
 
De onderbeenmeter kan gedownload worden 
van www.schoolergonomie.nl. Aangezien de 
leerlingen nog in de groei zijn, is het raadzaam 
twee keer per jaar deze meting uit te voeren. 

 

Buikligging
Het is belangrijk om regelmatig van houding 
te veranderen tijdens het gebruik van beeld-
schermen. Een goede optie is om beeldschermwerk 
liggend op de buik uit te voeren. Het skelet van 
kinderen in de groei heeft namelijk rekking en 
strekking nodig. Het lichaam is niet gemaakt om 
lang achter een beeldscherm te zitten. Dit zorgt 
voor een in elkaar gezakte rug, die op den duur 
blijvend kan vervormen. Om deze vervorming 
van de rug tegen te gaan, wordt er geadviseerd 
minstens 50 procent van het beeldschermwerk in 
buikligging te doen. Door de buikligging worden 
de wervelkolom en de spieren weer gestrekt 
en kan de rug zich op een gezonde manier 
ontwikkelen15.

Meubilair 
Bij het aanschaffen van nieuw meubilair kan er 
gekozen worden voor gezond meubilair.  

Gezond meubilair is onder andere verstelbaar 
meubilair, een zitbal of een zitwigkussen. 
Verstelbaar meubilair zorgt ervoor dat afwisseling 
in houding mogelijk is. Een zitbal of een zitwig-
kussen kan ondersteunen bij het aannemen van 
een goede zithouding.

Hulpmiddelen
Maak tijdens de tablet- of laptoplessen gebruik 
van hulpmiddelen, zoals een tablet- of laptop- 
houder, een extern toetsenbord en een externe 
muis. Bij een laptop zit het scherm en het toetsen-
bord aan elkaar vast. Dit dwingt een bepaalde 
houding af, namelijk: voorovergebogen met een 
gebogen nek (zie plaatje).
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Fysieke omgeving

 

Hetzelfde geldt voor de tablet. Het kleine scherm 

van zowel tablet als laptop leidt tot een grotere 

nekbuiging. Door de laptop of tablet in een 

houder te zetten wordt dit voorkomen. Het scherm 

komt hierdoor hoger en is minder nekbuiging 

nodig. Het advies is het scherm op minimaal 50 cm 

afstand te plaatsen. 

2. Werkplekverlichting

Houd met de indeling van de lokalen waar laptops 
of tablets worden gebruikt, rekening met het 
volgende:
 
1.  Zorg dat er genoeg daglicht binnenkomt. Plaats  
     de werkplekken dichter bij het raam als er te  
     weinig licht is. Als er juist te veel daglicht is,   
     plaats de plekken verder van het raam af. 
2.  Plaats de schermen dwars ten opzichte van de  
     ramen. Op die manier valt het daglicht niet op    
     het scherm of schijnt het daglicht in het gezicht. 
3.  Maak gebruik van zonwering om reflecties  
     en spiegelingen te voorkomen. Bijvoorbeeld 
     zonneschermen of getint glas. 

 
3. Actieve pauzes

Langere tijd in dezelfde houding achter laptop of 
tablet zitten, is belastend voor het lichaam. Het is 
daarom belangrijk om regelmatig van houding te 
veranderen.   

Het advies is om elke dertig minuten een actieve 
pauze te houden. Een actieve pauze is niet 
alleen nuttig om van houding te veranderen. Het 
stimuleert ook een goede doorbloeding waardoor 
er extra zuurstof naar de hersenen gaat. 

De gymleraar kan met de leerkrachten 
beweegtussendoortjes doornemen die zij tijdens 
de les kunnen gebruiken. Er kan ook gekozen 
worden om een programma te gebruiken dat 
geschikt is voor het digitale schoolbord. 

Enkele voorbeelden zijn:

 
Inshape@school  
 
Inshape@school zijn kant en klare beweeglessen 
van vijf minuten om tijdens de actieve pauze af te 
spelen op het digibord. 

Voor meer informatie klik hier 

Fit en Vaardig 
 
Het lesprogramma Fit en Vaardig op school  
combineert bewegen en leren.  De leerlingen  
volgen drie keer per week een reken- of taalles 
van 10-15 minuten terwijl ze beweegoefeningen 
uitvoeren. Door te bewegen tijdens het leren  
worden de leerlingen mentaal fitter en fysiek 
actiever. 
 
Voor meer informatie klik hier
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Fysieke en sociale omgeving

 
4. Beeldschermtijd 

Het advies is om leerlingen maximaal twee uur per 

dag achter een beeldscherm te laten werken. 

Gedurende die twee uur is het telkens na 30 

minuten tijd voor een beweegtussendoortje. Om 

te voldoen aan deze gestelde norm, moet er 

afgewogen worden welke lessen het meeste baat 

hebben bij de inzet van beeldschermen. Mocht de 

adviesnorm van 2 uur per dag niet haalbaar zijn, 

spreid dan de digitale lessen over de dag uit.  

 
Voor je het weet zijn ze groot (PO)
Dit is een interactieve ouderbijeenkomst, gericht 
op het versterken van de opvoedvaardigheden 
met betrekking tot het verminderen van 
beeldschermgebruik. 

Voor meer informatie klik hier

 
Log in (VO)
Tijdens deze interactieve ouderavond wordt het 
digitale leven van jongeren besproken. Acteurs 
spelen herkenbare scenes om ouders inzicht te 
geven hoe zij sociale media en internetgebruik 
een plek in hun opvoeding kunnen geven.  

Voor meer informatie klik hier  

 
Sociale omgeving

Ouders informeren 

Niet alleen op school maar ook thuis maken 

leerlingen veel gebruik van beeldschermen. In de 

thuissituatie worden leerlingen ook blootgesteld 

aan de gezondheidsrisico’s van beeldscherm-

gebruik. Het is daarom verstandig om ouders te 

informeren over het bestaan van deze 

gezondheidsrisico’s. En hoe zij hiermee om kunnen 

gaan.   

De ouders kunnen door middel van een ouder-

bijeenkomst of een nieuwsbrief geïnformeerd 

worden. Adviezen die in de brief of tijdens de 

bijeenkomst besproken kunnen worden, zijn te 

vinden in bijlage 1. Bij het organiseren van een 

geslaagde ouderbijeenkomst zijn een aantal punten 

van belang. Dit is in bijlage 2 uitgewerkt. 

Mocht er behoefte zijn aan meer informatie en 

handvatten hoe om te gaan met 

beeldschermgebruik, kan interactief en educatief 

theater worden ingezet. Daarnaast kan er 

opvoedingsondersteuning vanuit de JGZ worden 

ingeschakeld.

Bewegend leren 
 
Een lopend kringgesprek in plaats van een zittend 

kringgesprek, een taalestafette op het schoolplein, 

rekenen op een evenwichtsbalk of zelfs bureau- 

fietsen. Dit zijn voorbeelden van hoe leren en 

bewegen samen kunnen worden gebracht.

Kinderen in de leeftijd van 4-17 jaar zitten op een 

schooldag 8,1 uur, terwijl zij op een niet-schooldag 

maar 4,3 uur zitten16.  

Er zijn verschillende manieren om bewegen te 

integreren in het onderwijs, zodat kinderen 

regelmatig wisselen van houding. Daarnaast zijn 

er diverse aanwijzingen dat bewegen de leer-

prestaties positief beïnvloed. Op internet zijn 

diverse voorbeelden van bewegend leren 

beschikbaar die gebruikt kunnen worden in de 

klas.
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Pijler 3: Signaleren 

 
Workshop signaleren en 
herkennen risico’s 
 
Leerkrachten en intern begeleiders hebben een 
belangrijke functie in het tijdig herkennen en 
signaleren van mogelijke gezondheidsproblemen 
gerelateerd aan beeldschermgebruik. Het is 
belangrijk dat zij weten hoe zij dit kunnen 
herkennen en waar zij met hun zorgen terecht 
kunnen. 

Om hiervoor de juiste kennis en tips te verkrijgen 
kan een workshop voor het team georganiseerd 
worden door een extern deskundige. Ook 
voorbeeldgedrag en het uitdragen van verantwoord 
omgaan met beeldschermen kunnen onderdeel 
uitmaken van deze workshop.

Deze workshop kan mogelijk verzorgd worden door 
de lokale fysiotherapeut, ergotherapeut, 
oefentherapeut. 

Voor het signaleren en doorverwijzen kan worden 
samengewerkt met de jeugdverpleegkundige en 
jeugdarts van de GGD.

Signaleren
Gezondheidsproblemen met betrekking tot beeld-
schermgebruik moeten tijdig worden gesignaleerd. 
Het is belangrijk te weten naar wie er doorverwezen 
moet worden indien er bepaalde klachten  
gesignaleerd worden.  

Doorverwijzen naar zorg

Leerkrachten, interne begeleiders, jeugdverpleeg-
kundigen en jeugdartsen zijn alert op klachten bij 
leerlingen. Wanneer een leerling een klacht heeft, 
is het belangrijk deze tijdig te herkennen. 

Leerkrachten, interne begeleiders, 
jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen moeten 
weten hoe door te verwijzen. Het is hierbij  
belangrijk de sociale kaart van huisarts,  
fysiotherapeut, ergotherapeut, oefentherapeut 
Cesar of Mensendieck te kennen.
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Pijler 4: Beleid

 
Opstellen beleid
 
Denk bij het opstellen van beleid, ten aanzien 
van beeldschermgebruik, aan het vastleggen van 
maatregelen zoals:

•  maximaal 2 uur schermtijd per dag
•  de 20-20-2 regel
•  de actieve pauzes
•  twee keer per jaar de juiste stoel- en tafelhoogte   
    bepalen 
•  of het gebruik maken van een bepaald  
   lesprogramma. 

Zie bijlage 3 voor een beleidsvoorbeeld.  

Een school kan aan de hand van het voorbeeld 
haar eigen schoolbeleid vormgeven door relevante 
maatregelen en activiteiten over te nemen. 
Maatregelen of activiteiten die niet van toepassing 
zijn, kunnen geschrapt worden.

Beleid

Alle maatregelen om verantwoord  
beeldschermgebruik te bevorderen dienen 
vastgelegd te worden in het schoolbeleid. Door het 
vastleggen van de maatregelen en afspraken wordt 
structureel aandacht besteed aan verantwoord 
beeldschermgebruik.   

Het is van belang dat ouders het beleid op een  
toegankelijke plek kunnen vinden. Denk daarbij 
aan het opnemen van het beleid in de schoolgids 
en/of op de website van de school.
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Bijlagen
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Bijlage 1

 
Adviezen ouderbijeenkomst of informatiebrief

De adviezen die besproken kunnen worden tijdens de ouderavond of in de informatiebrief zijn 
hieronder uitgewerkt. 

• Maak duidelijke afspraken over het aantal uur dat uw kind buiten schooltijd aan schermtijd mag 
besteden. Het advies is om de schermtijd te beperken tot minder dan twee uur per dag. Weinig 
schermtijd op een dag vermindert de kans op lichamelijke aandoeningen, oogaandoeningen,  
overgewicht en internetverslaving.

• Als ouder heeft u een voorbeeldrol. Geef het goede voorbeeld en leef de gemaakte afspraken na. 

• Laat uw kind minimaal anderhalf uur voor het slapen gaan niet meer gebruik maken van een  
beeldscherm. Zorg voor een slaapkamer vrij van tv, laptop, tablet of smartphone. Dit vermindert de 
kans op slaapproblemen. 

• Wees alert op de houding van uw kind wanneer zij gebruik maken van beeldschermen. Dit  
vermindert de kans op nek- en rugklachten. 

• Motiveer uw kind om buiten te spelen. Veel buiten zijn helpt bijziendheid te voorkomen. Het advies 
is om uw kind twee uur per dag buiten te laten spelen.  
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Bijlage 2

 
Draaiboek ouderbijeenkomst organiseren 

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een checklist voor het organiseren van een ouderbijeenkomst
opgesteld. Hieronder worden de belangrijkste punten toegelicht17. 

Bepaal het doel en thema
Het thema dat centraal staat is verantwoord beeldschermgebruik. Het doel van de bijeenkomst is ouders
informeren over de risico’s en hoe hiermee om te gaan. De behoeften van de ouders omtrent dit thema
kunnen gepeild worden bij de ouderraad of door middel van een enquête. Hiermee kan de inhoud van
de ouderbijeenkomst afgestemd worden op de behoeften van de ouders. 

Doelgroep en datum
Bepaal de doelgroep van de ouderbijeenkomst. Is de bijeenkomst alleen voor de ouders bedoeld of ook
voor de leerlingen? 
 
Stel vervolgens de datum van de ouderbijeenkomst vast. Maak de datum op tijd bekend, 4 tot 6 weken
van te voren. Ouders hebben dan tijd om de dag van de bijeenkomst vrij te houden. 

Communicatie
Bedenk hoe de bijeenkomst bij de ouders bekend wordt gemaakt. Bijvoorbeeld via de schoolnieuwsbrief,
de website of sociale media. Herhaal de boodschap regelmatig. 

Maak een gevarieerd programma
Maak tijdens de bijeenkomst gebruik van verschillende werkvormen. Vraag bijvoorbeeld een deskundige
om een lezing te houden of maak gebruik van een rollenspel of quiz. 

Interactie
Maak tijd vrij voor ouders om met elkaar te praten. Op die manier kunnen zij ervaringen en tips met
elkaar delen. 

Leerlingen betrekken
Er kan gekozen worden om leerlingen tijdens de bijeenkomst te betrekken. Zij kunnen bijvoorbeeld een
presentatie geven over hetgeen ze over beeldschermgebruik hebben geleerd. Of laat de leerlingen een
tekening maken of een toneelstuk opvoeren. 
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Bijlage 3

Op school werken wij aan het gezondheidsthema 
verantwoord beeldschermgebruik. Wij werken 
hieraan om gezondheidsrisico’s te voorkomen en 
de gezondheid van de leerlingen te bevorderen. 
 

1. Educatie
 
Thema beeldschermgebruik 
In de reguliere lessen besteden wij aandacht 
aan verantwoord beeldschermgebruik. De 
gezondheidsrisico’s van beeldschermgebruik 
worden uitgelegd om bewustwording bij de 
leerlingen te creëren. Daarnaast maken wij gebruik 
van lespakket X.

Zit met pit (PO)
De leerlingen vanaf groep 5 nemen deel aan 
het lesprogramma Zit met pit. Door middel van 
opdrachten, oefeningen en spelletjes leren de 
leerlingen een goede werkhouding aan te nemen. 
De leerkracht is aanwezig bij het lesprogramma om 
soortgelijke oefeningen in zijn lessen op te nemen.
 
Charge your brainzzz (VO)
De leerlingen in het tweede jaar volgen tijdens de 
biologielessen het lespakket Charge your brainzzz.
Gedurende drie lessen leren de leerlingen de 
biologische achtergrond van slapen, het effect van 
slaap op het lichaam en gezond slaapgedrag. 

Thema mediawijsheid 
Als school dragen wij bij aan een bewuste en 
verantwoorde manier van omgaan met media door 
het thema mediawijsheid te behandelen. Hierbij 
worden wij ondersteunt door de Gezonde School-
adviseur.  

2. Fysieke en sociale omgeving
 
Wij richten onze schoolomgeving in, zodat deze 
geschikt is voor het toepassen van verantwoord 
beeldschermgebruik. Dat doen we door het  
volgende: 

Dit is een voorbeeldbeleid en kan als basis gebruikt worden. Relevante maatregelen en activiteiten kunnen 

overgenomen worden, hetgeen niet relevant kan geschrapt worden.  

Goede zithouding
Twee keer per jaar wordt de juiste stoel- en tafel-
hoogte bepaald met behulp van de  
onderbeenmeter. Daarnaast maken de 
leerlingengebruik van externe hulpmiddelen  
tijdens de digitale lessen, zoals laptop- of  
tablethouder, externe muis en extern toetsenbord.  
Bij het wisselen van groepjes in de klas, zorgen wij 
er voor dat de kinderen gebruik blijven maken van 
een passende tafel en stoel.
 
Op onze school vinden we het belangrijk dat  
leerlingen niet te lang in dezelfde houding gebruik 
maken van een beeldscherm. Daarom bieden wij de 
mogelijkheid om in buikligging te werken

Werkplekverlichting
De lokalen waar de digitale lessen worden  
gegeven, krijgen genoeg daglicht binnen. Bij de 
inrichting van de lokalen wordt rekening gehouden 
met eventuele hinder van lichtinval. De tafels 
worden dwars ten opzichte van de ramen 
geplaatst. Tevens zijn de lokalen van zonwering 
voorzien. 

Actieve pauzes
Tijdens de digitale lessen volgt er na 30 minuten les 
een actieve pauze. De leerkrachten voeren met de 
leerlingen beweegtussendoortjes uit. Of aan de 
hand van een lesprogramma op het digitale  
schoolbord voeren leerlingen beweegoefeningen 
uit. 

 

3. Beeldschermtijd
 
Leerlingen besteden per dag maximaal twee 
uur aan beeldschermtijd. Om te voldoen aan 
deze gestelde norm, wordt er afgewogen welke 
lessen het meeste baat hebben bij de inzet van 
beeldschermen. 

Wij hanteren op school de 20-20-2 regel. Dat 
betekent dat er na 20 minuten beeldschermtijd, 
een pauze van 20 seconden wordt ingelast waarbij 
er in de verte wordt gekeken. Twee uur per dag 
buiten zijn wordt gestimuleerd.
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Bijlage 3

Ouders informeren
Leerlingen maken niet alleen op school maar ook 
thuis gebruik van beeldschermen. Ouders worden 
daarom betrokken bij het thema verantwoord 
beeldschermgebruik. 

 
Jaarlijks worden ouders door middel van een 
informatiebrief of ouderavond op de hoogte 
gesteld over dit thema. De gezondheidsrisico’s 
worden besproken, wat wij als school op dit gebied 
ondernemen en wat ouders zelf kunnen doen. 

4. Signaleren
 
Gezondheidsproblemen bij onze leerlingen 
worden tijdig gesignaleerd. Onze leerkrachten, 
interne begeleiders, jeugdverpleegkundigen en 
jeugdartsen zijn getraind in het herkennen van 
symptomen of klachten die gerelateerd zijn aan 
beeldschermgebruik. 

Wanneer er bij een leerling een symptoom of 
klacht wordt gesignaleerd, zal in overleg met de 
ouders doorverwezen worden naar de juiste arts of 
specialist.  

Overig
 
Rooster
Bij het maken van het rooster wordt er rekening 
gehouden met het indelen van de digitale lessen. 
De digitale lessen zullen zo veel mogelijk over de 
week worden verspreid. Mochten er meerdere  
digitale lessen op één dag gepland staan, worden 
deze niet na elkaar ingeroosterd. 

Pauzes buiten
Elke dag is er een pauze van X minuten waarbij de 
leerlingen buiten spelen. 

 

Voorbeeld beleid verantwoord beeldschermgebruik

Meubilair 
Bij aanschaf van nieuw meubilair wordt er gekozen 
voor een gezondere variant zoals verstelbaar 
meubilair. 

Rugzakken
Het streven is om het fysieke lesmateriaal zoals 
boeken te vervangen door digitaal materiaal.
Hiermee proberen wij onnodig zware rugzakken te 
voorkomen.  

Laptops/tablets
Bij het aandragen van een type laptop of tablet, 
houden wij rekening met het productgewicht van 
de laptop of tablet. 

Buiten les
Jaarlijks nemen wij deel aan de Nationale 
Buitenlesdag. Daarnaast wordt er gekeken hoe 
reguliere lessen buiten gegeven kunnen worden. 

Beleid 
Het beleid is toegankelijk voor ouders. Het beleid 
staat in de schoolgids en/of op onze website.

Het beleid wordt jaarlijks herzien en bijgewerkt 
aan de hand van nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van verantwoord beeldschermgebruik. 
 
U kunt de Word-versie van het beleidsplan  
downloaden van de site: 
www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl
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Bijlage 4

1. Kennisnet Jeugd en Media monitor 2017 

2. Kennisnet Vier in balans-monitor 2017 

3. Kennisnet Jeugd en Media monitor 2017 

4. Trimbos Peilstationsonderzoek Jeugd en riskant gedrag 2015 

5. Factsheet beeldschermgebruik van dichtbij, gevolgen voor de gezondheid in het 
digitale tijdperk, oktober 2018 
(V. Iyer, arts M&G AJN/TNO, vasanthi@ajnjeugdartsen.nl) 

6. Oogfonds.nl 

7. Jantje Beton Buitenspelen onderzoek 2018 

8. NJI Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen 2017 

9. CBS Cijfers slaapproblemen 2017 

10. Hakala et al 2006 – Frequent computer-related activities increase the risk of neck-
shoulder and low back pain in adolescents. 

11. Hellström et al 2015 – Effects of adolesent online gaming and motives on depressive, 
musculoskeletal and psychomatic symptoms. 

12. Gustafsson et al 2015 – Texting on mobile phone and musculoskeletal symptoms. 

13. Volksgezondheidenzorg.info – overgewicht  

14. Trimbos Peilstationsonderzoek Jeugd en riskant gedrag 2015   

15. Lia Bronkhorst, jeugdarts GGD Gelderland-Zuid 

16. TNO Bewegen in Nederland 2000-2013 

17. Voor volledige checklist zie: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/
Checklist-ouderbijeenkomst-kind-en-media.pdf  

Voetnoten / bronnen
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