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Wat levert Testjeleefstijl.nu jou op?
• Inzicht in en informatie over je eigen leefstijl: leef je gezond of kan het beter?
• Een persoonlijk actieplan, met tips voor hulp – van docenten op en mensen buiten 
 jouw school.
• Nuttige informatie, filmpjes en Apps op www.testjeleefstijl.nl. 

Contact
Stichting Testjeleefstijl.nu 
E: testjeleefstijl@mbodiensten.nl
T: 0348 - 75 35 45   
www.testjeleefstijl.nl 
 https://twitter.com/testjeleefstijl

Wist jij dat . . .  
. . . de meeste mbo-studenten te weinig bewegen?

. . . bijna één op de vijf mbo-studenten te zwaar is?

. . . één op de vijf 18-plussers in het mbo te veel drinkt? 

En dat . . .
. . . cannabisgebruikers gemiddeld lagere cijfers halen?

. . . ruim de helft van de mbo-studenten niet altijd 
 een condoom gebruikt? 

Hoe fitter je bent, hoe beter je leert . . .
. . . dus kom in beweging en test je leefstijl!



Jouw school doet mee met Testjeleefstijl.nu. Wat dat is? Een online leefstijltest die je helpt 
bij het maken van gezonde keuzes. De onderwerpen: roken, alcohol drinken, je dagelijkse 
voeding, sporten, bewegen. Ook seksualiteit, lekker in je vel zitten, plus alles wat je doet 
om persoonlijke problemen te voorkomen horen bij je leefstijl.

Hoe werkt het? 
Stap 1
In een fitheidstest op school test je jouw kracht (sprongkracht, buikspieren, knijpkracht 
en push-up) en uithoudingsvermogen (shuttle-run). En je meet je lengte, gewicht en 
middelomtrek. De uitkomsten vul je in op www.testjeleefstijl.nu. 

Stap 2
Op www.testjeleefstijl.nu beantwoord je vragen over je leefstijl. Deze online test 
rekent uit op welke punten je al gezond leeft en geeft feedback op wat je beter kunt 
doen. Daarna maak je zelf een actieplan, met daarin de doelen waaraan jij het komende 
jaar wilt werken. Je krijgt ook tips waar je eventueel hulp kunt zoeken om jouw doelen 
te halen. 

Stap 3
Samen met je schoolloopbaanbegeleider bespreek je hoe het is gegaan (evaluatie). Heb 
je jouw doelen gehaald? Zie je voor jezelf nog nieuwe uitdagingen?

Wat is Testjeleefstijl.nu?  

Wat gebeurt er met jouw gegevens?  

Testjeleefstijl.nu verzamelt alle testgegevens. Dat gebeurt strikt 
anoniem. Jouw naam wordt dus niet bekend gemaakt aan anderen. 
De school krijgt een anoniem overzicht van alle gegevens, om de 
studenten beter te kunnen helpen bij het kiezen voor een  
gezonde leefstijl. 


