VU Research Portal

Kids in Action: is engaging children as co-researchers key to promoting healthy
physical activity and dietary behaviors?
Anselma, M.

2020

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Anselma, M. (2020). Kids in Action: is engaging children as co-researchers key to promoting healthy physical
activity and dietary behaviors? [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.
E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 09. Jan. 2023

Samenvatting van het proces en de resultaten van

Links:

Onder:

Dit deel van de tekening geeft de context weer waarin Kids in
Aktie plaatsvond. Het project vond plaats in de laaginkomens
wijk De Banne in Amsterdam Noord. Het project was een
samenwerking tussen de sportieve buitenschoolse opvang
Kids Aktief en het Amsterdam UMC, locatie VUmc. De
belangrijkste samenwerkingspartners waren de gemeente
Amsterdam stadsdeel Noord, organisaties in de wijk die ook
werkten aan het gezond laten opgroeien van kinderen in de wijk,
basisscholen en de kinderen zelf. Manou Anselma faciliteerde
de samenwerking in dit netwerk.

Een aantal van de ontwikkelde acties staan onder aan de tekening.
Zo zijn er onder andere kookworkshops georganiseerd onder de
naam Pannen uit de Banne, heeft een school een waterdrinkbeleid
geïmplementeerd en is een meidensportactiviteit gestart
genaamd AMS. Daarnaast is er ingezet op het stimuleren van
actief buitenspelen, bijvoorbeeld door anti-hondenpoepborden
te plaatsen bij speelplekken.

Midden boven:
De halve cirkel in het midden van de tekening geeft het proces
van Kids in Aktie weer. Het project begon met het onderzoeken
van ervaren problemen op het gebied van leefstijl van kinderen
in de Banne. Hiervoor werd literatuuronderzoek gedaan
door de onderzoekers en onderzoek door kinderen zelf. Zo
maakten kinderen bijvoorbeeld vragenlijsten en interviewden zij
leeftijdgenoten in de wijk. Manou interviewde professionals en
moeders in de wijk. De interviews met de moeders hield zij bij een
kapper in het buurthuis.
Vervolgens ging het proces van actieontwikkeling van start. Drie
jaar lang kwamen kinderen van vier basisscholen wekelijks bijeen
om acties te bedenken en te ontwikkelen, deze uit te voeren en
te evalueren. De kinderen die actief participeerden in dit proces
ontwikkelden hun communicatievaardigheden en groeiden in
zelfvertrouwen, samenwerken en leiderschap.

Rechtsboven:
Hier zijn de resultaten van Kids in Aktie weergegeven. We zagen
dat de empowerment van kinderen verbeterde, wat o.a. blijkt uit
bovengenoemde vaardigheden die ze ontwikkelden. Ook is de
participatie van kinderen hoger op de agenda komen te staan
bij scholen en organisaties in de wijk. Helaas zagen we niet
dat kinderen gezonder gingen eten of drinken of meer gingen
bewegen.
Onze aanbevelingen zijn dat kinderen een plek aan tafel krijgen
wanneer er beslissingen moeten worden gemaakt op school of in
de wijk die hen of hun leefwereld aangaan. Dit kan bijvoorbeeld
door een Kinderraad met afgevaardigden van verschillende
scholen. Bij Kids in Aktie is het onvoldoende gelukt om ouders
bij het project te betrekken. We adviseren toekomstige projecten
daar meer in te investeren.
Voorwaarden voor een succesvol project gericht op samenwerking
met kinderen zijn onder meer: flexibiliteit van scholen en alle
andere samenwerkingspartners, enthousiasme van kinderen,
kennis van lokale organisaties, samenwerking met de gemeente
en voldoende tijdsinvestering van alle betrokken partijen.

