
 
 

Versie 9 december 2014 Status: Definitief Pagina 1 van 1 

   
   
 

 

Invulling en voorwaarden advies-op-maat traject 
voor scholen  
 

• Zowel scholen in het primair-, voortgezet- als het middelbaar 

beroepsonderwijs kunnen advies-op-maat aanvragen.  

• U moet voor 1 november 2015 afspraken hebben gemaakt met de 

Gezonde School-adviseur van de GGD of de Onderwijsagenda over 

de uitvoering van het advies-op-maat. Doet u dat niet, dan vervalt 

de ondersteuning.  

• Bij het eerste persoonlijke gesprek bespreekt u met de adviseur uw 

schoolsituatie en bijbehorende acties. Vervolgens bekijkt u samen 

op welke punten u begeleiding wilt of nodig hebt. Uw wensen en 

behoeften zijn hierbij het vertrekpunt.  

• Het advies-op-maat traject is erop gericht om structureel aandacht te 

besteden aan de thema’s die u samen met de adviseur hebt gekozen. 

Streven is dat u dit vastlegt in een schoolgezondheidsplan. Een 

onderdeel hiervan kan zijn het toewerken naar een vignet Gezonde 

School, een keurmerk waarmee u zich profileert als een Gezonde 

School!  

• De adviseur legt gedurende het traject de voortgang en afspraken 

vast.  

• De begeleiding wordt uitgevoerd door een Gezonde School-adviseur. 

Dat kan worden verzorgd door de lokale GGD of door één van de 

vier regionale Gezonde School-adviseurs van de Onderwijsagenda. 

De lokale GGD en deze Gezonde School-adviseurs stemmen 

hierover met elkaar af. Mocht u al contact hebben met een Gezonde 

School-adviseur van de Onderwijsagenda en wenst u door hem of 

haar te worden ondersteund, dan kunt u dit in de aanvraag 

aangeven. Als de GGD of de regionale Gezonde School-adviseur 

eventueel geen expertise heeft op het gebied waar uw vraag 

overgaat, dan wordt een specialist op dat gebied geraadpleegd.  

• Mogelijkheden binnen het traject zijn onder meer het geven van een 

gastles, het verzorgen van een bijeenkomst voor het schoolteam 

(om meer draagvlak te creëren voor de gezonde school), het 

organiseren van een ouderavond, en coaching van docenten.  

• Maximaal 100 euro is beschikbaar om te gebruiken voor 

onvoorziene kosten die u tijdens het traject misschien gaat maken.  
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