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In onze bijdrage ‘Leefstijlinterventies in het onder-
wijs: hoe zit het met de kosten?’ beschreven we hoe
de maatschappelijke kosten van leefstijlinterventies
in het basisonderwijs zijn opgebouwd [1]. Ter illus-
tratie berekenden we de maatschappelijke kosten
van twee interventies: de Gezonde Basisschool van
de Toekomst en de Beweegschool. We hebben he-
laas gemerkt dat de berekeningen niet geheel correct
waren.

We schreven dat de schooldag op zowel de Ge-
zonde Basisschool van de Toekomst als op de Beweeg-
school met minstens 30 minuten was verlengd om de
gezonde lunch en de activiteiten tijdens de middag-
pauze te kunnen verzorgen. Het is echter gebleken dat
dit op de Beweegschool niet het geval is (maar wel op
de Gezonde Basisschool van de Toekomst). De be-
rekening in ons artikel weerspiegelt daarmee niet de
dagelijkse praktijk voor de Beweegschool. We hebben
daarom de kostenberekening voor de Beweegschool
in tab. 1 aangepast. In het oorspronkelijke artikel
was de waarde van de verlengde schooldag meege-
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nomen door middel van een kostenbesparing in het
huishouden. Hierbij werd aangenomen dat de ver-
lengde schooldag mogelijkheden biedt voor ouders/
verzorgers om deze tijd te besteden aan werk of vrije
tijd. In de aangepaste berekening is deze kostenbe-
sparing niet langer van toepassing voor de Beweeg-
school (maar wel voor de Gezonde Basisschool van
de Toekomst).

De netto maatschappelijke kosten van de Beweeg-
school bedragen � 346 per kind per jaar, ofwel � 2,16
per kind per dag in de bestendigde fase. De maat-
schappelijke investering voor de Gezonde Basisschool
van de Toekomst bedraagt � 153 per kind per jaar,
ofwel � 0,96 per kind per dag. In de bijdrage con-
cludeerden we dat de netto maatschappelijke kosten
van de Beweegschool niet hoger waren dan die van
het reguliere schoolprogramma, omdat de extra kos-
ten voor de onderwijssector werden gecompenseerd
door de besparingen in het huishouden (met de kos-
tenbesparing ten gevolge van de verlenging van de
schooldag). De aangepaste berekening laat zien dat
voor beide interventies een maatschappelijke investe-
ring nodig is om ze te kunnen blijven uitvoeren. Het
overgrote deel van deze maatschappelijke investering
voor de Beweegschool (� 2,05/kind/dag) zal gegeven
de huidige organisatie worden gedragen door de on-
derwijssector.
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Tabel 1 Kostenopbouw van de Gezonde Basisschool van de Toekomst in een bestendigde fase (�/kind/schooljaar)

Onderwijs Huishouden en
vrije tijd

Bedrijfsleven en
gemeente/sociale
zekerheid

Maatschappelijk
perspectief

Gezonde
Basisschool
van de
Toekomst

Coördinatie door programmacoördinator op boven-
schools niveau

� 21

Coördinatie door projectleiders op schoolniveau � 49

Assistentie van vrijwilligers tijdens de middagpauzea � 38 � 53

Deelname van ouders aan de klankbordgroep � 2

Waarde van de verlengde schooldagb � –562

Uitkeringsgerechtigden helpen met het voorbereiden
van de lunchc

� –3 � –22

Workshops door onder andere sportverenigingen � 20 � 0

Pedagogisch medewerkers begeleiden de lunch en
activiteiten

� 524 � 0

Lunchd � 320 � –298

Spelmaterialen � 7

Tevredenheidsonderzoeken � 4

Totaal � 982/schooljaar
(� 6,14/dag)e

� –807/schooljaar
(� –5,05/dag)e

� –22/schooljaar
(� –0,13/dag)e

� 153/schooljaar
(� 0,96/dag)e

Beweegschool Coördinatie door programmacoördinator op boven-
schools niveau

� 21

Coördinatie door projectleiders op schoolniveau � 49

Assistentie van vrijwilligers tijdens de middagpauzea � 24 � 17

Deelname van ouders aan de klankbordgroep � 2

Waarde van de verlengde schooldagb � 0

Workshops door onder andere sportverenigingen � 20 � 0

Pedagogisch medewerkers begeleiden de activiteiten � 204 � 0

Spelmaterialen � 7

Tevredenheidsonderzoeken � 4

Totaal � 328/schooljaar
(� 2,05/dag)e

� 18/schooljaar
(� 0,11/dag)e

� 0/schooljaar
(� 0,00/dag)e

� 346/schooljaar
(� 2,16/dag)e

a Een deel van de tijdsinvesteringen werd gecompenseerd vanuit de onderwijssector. Het overige deel van de tijdskosten (niet-gecompenseerde tijd) komt
terecht in het huishouden.
b De waarde van de verlengde schooldag komt terecht in het huishouden omdat ouders/verzorgers minder tijd besteedden aan naschoolse zorg.
c In het huishouden (verschil tussen inkomen en een uitkering) en in de gemeente/sociale zekerheid (geen uitgaven aan uitkeringen, inkomsten uit inkomsten-
belasting) treden kostenbesparingen op.
d De kosten van de lunch werden gemaakt vanuit de onderwijssector. In het huishouden trad een directe kostenbesparing op (waarde van de reguliere uitgaven
voor de lunch van kinderen).
e Kleine verschillen tussen berekeningen (som van kostenonderdelen en de totale kosten) komen door afrondingen. Er is gerekend met een totaal van 160
schooldagen per jaar.
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