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Stellingen behorende bij het proefschrift
KEIGAAF. Implementation and evaluation of a context-based physical activity
and nutrition intervention in the primary school environment
Sacha Verjans-Janssen
1. Het vergt volharding en een lange adem om systemen te doorbreken op
basisscholen (dit proefschrift)
2. Kwantitatief onderzoek geeft onvoldoende informatie om de effectiviteit van
basisschoolinterventies te interpreteren en te begrijpen (dit proefschrift)
3. De belangrijkste randvoorwaarde voor een gezondheidsbevorderende
interventie is betrokken uitvoerders die denken in kansen (dit proefschrift)
4. Alleen schoolinterventies met ruimte voor adaptatie aan de behoeften en
mogelijkheden van de school en haar omgeving zijn effectief in het bevorderen
van gezond gedrag van kinderen (dit proefschrift)
5. Een verplichting van bovenaf om aan de slag te gaan met schoolgezondheidsbevordering is dat extra duwtje dat gemotiveerde uitvoerders ertoe zet om
actief aan de slag te gaan
6. De verwachtingen met betrekking tot ouderbetrokkenheid in basisschoolinterventies zijn onrealistisch
7. Het welzijn van een kind is voor leerkrachten de belangrijkste motivator om aan
de slag te gaan met een bewegings- en voedingsinterventie
8. Er is meer tijd nodig dan dat projectfinanciering toelaat om tot een duurzame
schoolaanpak van beweegstimulering en bevordering van gezonde voeding te
komen
9. Nationale initiatieven op het gebied van schoolgezondheidsbevordering maken
een zuiver experimenteel onderzoeksdesign haast onmogelijk: een zegen voor
zowel onderzoek als praktijk
10. Er is steeds meer aandacht voor de invloed van context in de uitvoering en
het onderzoek naar gezondheidsbevorderende basisschoolinterventies
(impact paragraaf)

