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Testjeleefstijl.nu (TJL) is een online applicatie die 
studenten helpt bij het maken van gezonde leef-
stijlkeuzes. De onderwerpen? Van alcoholgebruik 
en roken tot bewegen en ‘beeldschermgedrag’. Uw 
school kan de uitkomsten gebruiken om beleids-
keuzes te maken, ook op het gebied van Gezonde 
School-beleid. Waar zetten we op in? Met welke 
thema’s gaan we aan de slag? 

Gezonde studenten hebben meer kans op goede 
schoolprestaties. En schoolprestaties dragen op 
langere termijn bij aan een goede gezondheid en 
maatschappelijk succes. Een gezonde leeromgeving 
bevordert ook de tevredenheid van het schoolper-
soneel. Niet voor niets hebben veel mbo-scholen 
inmiddels gekozen voor het werken volgens de 
Gezonde School-aanpak. Daarmee stimuleren zij op 
een integrale en structurele manier de gezondheid 
van hun studenten en medewerkers. Scholen die op 
deze manier aan de gezondheid van hun studenten 
en medewerkers werken, kunnen het vignet Gezon-
de School aanvragen en zich profileren als Gezonde 
School (www.gezondeschool.nl). Daarmee laat u 
zien gezondheid op school belangrijk te vinden.

Hoe werkt het?
1. Studenten doen op school een fittest (kracht en 
uithoudingsvermogen) en meten hun lengte, gewicht 
en middelomtrek. De uitkomsten vullen zij in op 
www.testjeleefstijl.nu. Het programma verwerkt 
deze uitkomsten en geeft ze op elk onderdeel feed-
back. In de online test beantwoorden zij vervolgens 
vragen over hun leefstijl. Waarover? Onder andere 
over bewegen, seksualiteit, roken, voeding, midde-
lengebruik en sociaal-emotioneel functioneren.  Op 
basis van de verzamelde gegevens berekent de test 
een individueel profiel.

2. Op basis van het profiel formuleert de student 
een eigen actieplan met persoonlijke veranderdoe-
len. Waaraan wil hij werken? Dit actieplan kan hij 
bijvoorbeeld opnemen in zijn portfolio en gebruiken 
in gesprekken met de schoolloopbaanbegeleider. Test-
jeleefstijl.nu geeft de student ook tips en suggesties 
over hoe de school en hulpverlenende instanties hem 
kunnen helpen.

3. De derde stap is de evaluatie: heeft de student de 
veranderdoelen gehaald? Moet hij of zij de doelen 
bijstellen? Wat zijn mogelijk nieuwe uitdagingen? De 
schoolloopbaanbegeleider kan bespreken met de 
student of hij of zij de veranderdoelen heeft gehaald. 

Wat kost het?
3,50 euro per student (inclusief btw) voor onbeperkt 
gebruik tijdens de gehele schoolperiode van die stu-
dent, met een maximum van vier jaar. 

 

Wat is Testjeleefstijl.nu? 



PLAN 
Signaleren (afnemen TJL) 

Studentniveau
Kennis over eigen leefstijl en over wat 
gezonde leefstijl is -> zelf actie onder-
nemen. 30% van de studenten doet dit. 

Schoolniveau
Schoolrapportage gebruiken om 
beleidskeuzes te maken. Waar zetten 
we op in?

Landelijk niveau
Algemene gegevens over leefstijl van 
mbo-studenten. Gebruiken richting 
overheid.

ACT 
Bijstellingen doorvoeren, mogelijk 
op activiteiten binnen de vier pijlers:
signaleren, omgeving, beleid en 
educatie.

DO  
Uitvoeren 

Beleid
• Formuleren Gezonde School-beleid: 
 www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs handleiding 
 www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/toolkit-gezon 
 de-school-mbo
 voor communicatiematerialen en instrumenten.

Omgeving
• Aanpassen van de schoolomgeving:
 • Gezonde kantine en automaten: 
  http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl
 • Gezonde Schoolpleinen: www.gezondeschool.nl/schoolpleinen
 • rookvrij schoolterrein:  
  www.gezondeschool.nl/rookvrijschoolterrein
• Ondersteuningsmogelijkheden:
 • www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/

Educatie
• Samenstellen curriculum en uitvoeren lessen 
 • Lessendatabase: www.vitaalmbo.nl 
 • Activiteitendatabase: 
  www.gezondeschool.nl/mbo/interventies-mbo/
 • Beweeg-, sport- en spelactiviteiten: www.bewegensamenregelen.nl
 • Leerplankader Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl:  
  http://gezondeleefstijl.slo.nl  

CHECK 
Evalueren 

Monitoren en evalueren van de 
uitkomsten
• Opnieuw afnemen TJL voor 
 effect en voortgang
•  Aanvragen vignet Gezonde 
 School: www.gezondeschool.nl

Wat kun je ermee?
Mbo-scholen kunnen TJL gebruiken omdat de test 
bijdraagt aan het voldoen aan de dimensie ‘vitaal 
burgerschap’ in de kwalificatie-eisen Loopbaan en 
Burgerschap. 

Ook helpt de test scholen bij het vervullen van hun 
zorgtaak, omdat de resultaten van de studenten hier 
input voor geven. TJL vervult dan een signaalfunctie. 
Uiteraard hebben ook docenten, studieloopbaanbe-
geleiders, vertrouwenspersonen en conciërges een 
dergelijke functie. 

Onderstaand schema laat zien op welke niveaus TJL 
uw school helpt en wat de vervolgstappen kunnen 
zijn. 

Het schema maakt onderscheid tussen vier stappen: 
plan, do, check en act. Ook sluit het schema aan bij 
de pijlers van de Gezonde School: beleid, signaleren, 
educatie en omgeving.  



1. Lees de handleiding van Testjeleefstijl. 

2. Vul het aanvraagformulier in en stuur deze naar testjeleefstijl@mbodiensten.nl. 

3. Bepaal welke studenten de test maken en welke docenten de resultaten moeten inzien. 

4. Vul het Excelbestand voor studenten en medewerkers in en stuur deze bestanden naar  
testjeleefstijl@mbodiensten.nl. Doe dit minimaal vijf werkdagen voordat u de test wilt afne-
men. 

5. Bereid de fittest voor. Gebruik hiervoor het testprotocol in de handleiding en de filmpjes. Neem 
de fittest bij de studenten af. 

6. Laat studenten de test maken via www.testjeleefstijl.nu. Meer info vindt u in de handleiding. 

7. Monitor de resultaten via het dashboard. U kunt deze filteren, bijvoorbeeld per groep, geslacht of 
leeftijd(scategorie). Hierover leest u meer in de handleiding. 

8. Ondersteun de studenten individueel bij de uitvoering van hun actieplan (bij voorkeur de school-
loopbaanbegeleider) en evalueer de resultaten met hen. 

9. Herhaal bij voorkeur elk volgend studiejaar de test. Zo realiseert u naast de 0-meting aan de start 
van het traject ook meerdere metingen om de voortgang te meten. 

10. U neemt deel aan de gebruikersgroep van Testjeleefstijl.nu.

Alle benodigde documenten vindt u op www.testjeleefstijl.nl/nl/aanmelden-mbo-school. 

Hoe doet u mee?  

Privacygarantie voor elke deelnemer 

Stichting TJL hecht grote waarde aan de privacy van deelne-
mende studenten en garandeert hun anonimiteit. Scholen 
krijgen de geanonimiseerde gegevens van deze studenten. 


