
In het schooljaar 2017-2018 hebben 624 scholen 
gebruik gemaakt van het ondersteuningsaanbod 
Gezonde School. Het ondersteuningsaanbod helpt 
scholen om een Gezonde School te worden of 
te blijven. Wat is de ervaring van scholen met het 
ondersteuningsaanbod? Om dit te onderzoeken, 
voerde Gezonde School een evaluatieonderzoek uit. 
Deze factsheet geeft de belangrijkste resultaten weer. 

Het ondersteuningsaanbod Gezonde School bestaat onder meer uit een bedrag van 

€ 3.000. Hiermee kan de school de taakuren vergoeden van de Gezonde School-

coördinator: een eigen medewerker van de school die kartrekker is van de Gezonde 

School-plannen. Daarnaast kan het bedrag worden ingezet voor erkende* Gezonde 

School-activiteiten en het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde 

School. Ook krijgt een school maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde 

School-adviseur van de GGD.

Samenstelling 
deelnemers

Resultaten ondersteuningsaanbod 
Gezonde school - ronde 2017

Van de 624 scholen die gebruik hebben gemaakt 
van het ondersteuningsaanbod Gezonde School – 
ronde 2017, hebben 346 scholen (55%) de evaluatie 
ingevuld.
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346 scholen met ondersteuningsaanbod -  verdeling onderwijstypen

** Er zijn additionele middelen beschikbaar gesteld om het thema 
Voeding te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op 
Gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod.
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* Hieronder vallen ook de goed beschreven Gezonde School-activiteiten.



Resultaten ondersteuningsaanbod Gezonde school – ronde 2017

Top 3 - Redenen 
voor themakeuze:

Inschatting meeste 
gezondheidswinst te behalen
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School-adviseur
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Gezonde School-activiteiten
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School-activiteiten
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Een deel van het geldbedrag van het 
ondersteuningsaanbod kan worden ingezet voor een 
erkende Gezonde School-activiteit. Dit zijn activiteiten die 
minimaal de erkenning ‘goed beschreven’ hebben.

In deze woordenwolk is te zien welke 
Gezonde School-activiteiten scholen 
hebben gekozen. Hoe groter het woord, 
hoe vaker de activiteit is gekozen.
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Resultaten ondersteuningsaanbod Gezonde school – ronde 2017 

96%
van de scholen die een erkende Gezonde School-
activiteit heeft ingezet is (zeer) tevreden over 
de kwaliteit, de mate waarin de inhoud van deze 
activiteit aansluit bij de behoefte van de school en de 
mate waarin deze activiteit aansluit bij de doelgroep. 

Tevredenheid Begeleiding door Gezonde 
School-adviseur:

“ We zijn heel blij met de 
ondersteuning van de Gezonde 
School-adviseur. Voldoende 
tijd, geduld en de communicatie 
was prettig. Reageerde snel op 
vragen. Helemaal top!”

“Het meepraten en tips geven 
is heel prettig. Ook is de inbreng 
van de Gezonde School-adviseur 
heel duidelijk, er moet wel wat 
gebeuren en de school moet 
daadwerkelijk aan de slag. Die 
stok achter de deur is prettig.”

De ministeries van Volksgezondheid, VWS, OCW en LNV maken het ondersteuningsaanbod Gezonde School financieel mogelijk. De uitvoering is belegd bij het programma 

Gezonde School, bestaande uit: GGD GHOR Nederland, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en RIVM. Meer informatie: www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod.  

Ondersteuningsaanbod
Gezonde School

Themacertificaat

van de scholen heeft (bijna) een themacertificaat 
behaald (het themacertificaat is onderdeel van het 
vignet Gezonde School).

“Ik vind het een stimulerende input voor scholen om aan 
de slag te gaan met gezondheidspreventie/verbetering 
van leerlingen op de basisschool. Ik heb ervaren dat er 
prachtige gesprekken op gang worden gebracht met 
leerlingen. Als je als school open en op gelijkwaardig 
niveau hiermee aan de slag gaat met leerlingen, kun je 
veel bereiken in een betrekkelijk korte periode”.

“Wij zijn heel tevreden over het ondersteuningsaanbod. 
Vooral bij een eerste keer erg prettig dat er advies 
gegeven wordt waar we veel aan hadden en mee verder 
konden. Zodoende konden we bijvoorbeeld het thema 
Voeding goed ‘uitrollen’ over meerdere locaties. Dat 
zal komend jaar ook gebeuren met het thema Roken, 
alcohol- en drugspreventie.”

85%

86%
van de scholen heeft gebruik 
gemaakt van begeleiding en 
advies door een Gezonde School- 
adviseur.

96%
van de scholen was (zeer) 
tevreden over de begeleiding van 
de Gezonde School-adviseur.

90%
van de scholen heeft voldoende 
aan 10 uur begeleiding van een 
Gezonde School-adviseur.

Quotes van onderwijsprofessionals:
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Onderwijsprofessionals:


