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Introductie Gezonde School

Augustus 2019



Over deze introductie

Deze introductie is voor Gezonde School-coördinatoren die aan de slag gaan 
met Gezonde School. 

Nadat je deze introductie hebt doorlopen, heb je:

• Kennis over: jouw rol als Gezonde School-coordinator en van jouw 
Gezonde School-adviseur 

• Handvatten om aan de slag te gaan met de Gezonde School-aanpak, 
door middel van het stappenplan en de website Gezonde School

• En nog meer informatie over o.a. het vignet, ondersteuningsaanbod en 
scholingsaanbod
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Deze introductie duurt ongeveer 30 minuten. 



Je krijgt basisinformatie over de volgende onderwerpen:

• Rol Gezonde School-coördinator 

• Rol Gezonde School-adviseur

• Waarom Gezonde School?

• Wat is Gezonde School? 

• Integraal werken op vier pijlers

• Gezonde School in de praktijk

• Aan de slag in 8 stappen

• Het vignet Gezonde School

• Ondersteuningsaanbod

• Scholingsaanbod

• Meer informatie 3

Opbouw introductie
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Als Gezonde School-
coördinator: 

Ben je aanspreekpunt 
en motivator in en 
rondom de school

Coördineer je alle 
Gezonde School-
activiteiten 

Ben je aanspreekpunt 
voor het 

ondersteuningsaanbod

Werk je samen 
met de Gezonde 
School-adviseur
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Rol van de Gezonde School-coördinator

Werken aan Gezonde School doe je samen:  met een werkgroep en de Gezonde School-adviseur



Geeft advies op maat 
over de vier pijlers:  

educatie, signaleren 
schoolomgeving & 

beleid

Ondersteunt bij de 
voorbereiding & 
uitvoering

Heeft expertise op de 
gezondheidsthema’s

Helpt bij het 
monitoren & 
evalueren van de 
aanpak
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De Gezonde School-
adviseur:

Neem contact met mij op

Rol van de Gezonde School-adviseur 

https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/overzicht-gezonde-school-adviseurs


Waarom Gezonde School?
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Het ondersteuningsaanbod Gezonde School helpt je om te werken aan de ambities die jouw school 
heeft op het gebied van een gezonde leefstijl.

Het pedagogisch 
klimaat op school 

verbetert

Gezonde School zet in op 
een gezonde leefstijl en 

daarmee tot betere 
leerprestaties

De visie van de school 
op gezondheid op 

school wordt duidelijker

Gezonde School verbindt 
leerlingen/studenten, 

medewerkers en ouders

Genoeg redenen om direct aan de slag te gaan met Gezonde School



Bekijk het in dit filmpje: 
Gezonde School in 90 

seconden

Wat is Gezonde School?
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https://www.youtube.com/watch?v=yGpzL3yhb_8
https://www.youtube.com/watch?v=yGpzL3yhb_8&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=yGpzL3yhb_8


Gezonde School helpt om planmatig en integraal aan de slag te gaan met gezonde leefstijl en zo 
de gezondheid van leerlingen/studenten structureel te bevorderen

Planmatig

Integraal

Structureel
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Gezonde School

Gezondheid in het DNA van elke school: 
wat betekent dat? 



9

Dit betekent:
• Goed voorbereiden
• Gezamenlijk  uitvoeren
• Evalueren van onder andere het proces

Factoren voor succes zijn:
draagvlak creëren & samenwerken. 

Planmatig werken aan gezonde leefstijl
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Je werkt op het door jouw school gekozen thema aan de volgende pijlers:
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Gezondheidsbevordering heeft meer effect wanneer een gezondheidsthema op alle 
vier Gezonde School-pijlers aandacht krijgt.

Integraal werken op vier pijlers

Signaleren SchoolomgevingEducatie Beleid
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Met de pijler Educatie zorg je ervoor dat er in de lessen aandacht is voor het 
gekozen thema. Hiervoor kies je een erkende Gezonde School-activiteit uit de 
database op Gezondeschool.nl.  In de vragenlijst om een themacertificaat te 
behalen voor het vignet, kun je ook aan te bevelen activiteiten vinden. 

Bij voorkeur zorg je voor een doorlopende leerlijn en is er in alle groepen 
structurele aandacht voor het thema.

Erkende Gezonde School-activiteiten steken in op gewenste kennis, houding en vaardigheden van 

leerlingen of studenten. Dit is belangrijk voor het stimuleren en bevorderen van gezond gedrag. 

Pijler: Educatie
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Met de pijler Signaleren zorg je ervoor dat jouw school de kinderen in beeld 
heeft waar zorgen over zijn met betrekking tot dit thema.

Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het 
bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast kun 
je de bestaande zorgstructuur inzetten op het gekozen thema, zodat 
kinderen doorverwezen worden. 

Pijler: Signaleren



Met de pijler Omgeving zorg je voor een gezonde leer- en leefomgeving 
van leerlingen of studenten.

Het gaat hierbij om de directe schoolomgeving en de sociale omgeving: 
Waaraan merken bijvoorbeeld ouders dat de school werkt aan Gezonde 
School?
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Pijler: Omgeving
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Met de pijler Beleid zorg je ervoor dat het thema wordt opgenomen 
in het schoolbeleid en zorg je voor structurele aandacht. Dat maakt 
het sterk, effectief en onafhankelijk van personen. Leg daarom de 
afspraken en regels rondom het gekozen thema vast. 

"Een Gezonde School leidt tot mooie resultaten. Gezonde studenten hebben meer kans op 
goede schoolprestaties. Goede schoolprestaties dragen op langere termijn bij aan een 
goede gezondheid en maatschappelijk succes. Én een gezonde werkomgeving bevordert de 
tevredenheid van het schoolpersoneel. Dit sluit aan bij de visie en het beleid van het Dr. 
Nassau College."

Pijler: Beleid
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Maike Blokhuis Gezonde School-
adviseur GGD Noord- en Oost-
Gelderland & Hans Blommaert  
Directeur Kindcentrum Sterrenbeek in 
Eerbeek vertellen hoe Gezonde School 
werkt op hun school.

Bekijk het filmpje Gezonde School in de praktijk 

Samenwerken aan Gezonde School in de praktijk

https://www.youtube.com/watch?v=jF-hevlxbeU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=jF-hevlxbeU&t=16s
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De Gezonde School-aanpak bestaat uit drie fasen en daarbinnen uit een aantal stappen:

• Voorbereiden:    stap 1, 2 en 3 (in willekeurige volgorde)

• Uitvoeren: stap 4, 5 en 6

• Evalueren: stap 7 en 8

Wat houden deze stappen precies in? 

Aan de slag in 8 stappen



Fase 1 | Voorbereiden

Stap 1 Bepaal de beginsituatie
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De Gezonde School-aanpak levert het meest op als je aan
de slag gaat met een thema dat aansluit bij de situatie op 
je school.

Hoe kun je je beginsituatie bepalen?  Bijvoorbeeld met:

• De test: "Hoe gezond is jouw school?" (link)

• De Gezonde School matrix (link)

• Schoolgezondheidsprofiel (link) 

https://www.gezondeschool.nl/hoe-gezond-is-jouw-school
https://www.gezondeschool.nl/documenten/gezonde-school-matrix
https://www.gezondeschool.nl/documenten/handleiding-schoolgezondheidsprofiel-0
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• Betrek voor de werkgroep mensen die enthousiast zijn en 
graag mee willen doen. 

• Aan een werkgroep kunnen deelnemen: collega’s, 
directie, leerlingen of studenten, ouders én experts 

Voorbeelden van experts:

• De Gezonde School-adviseur van jouw GGD

• De jeugdverpleegkundige van jouw school 

• Een combinatiefunctionaris / buurtsportcoach

Fase 1 | Voorbereiden

Stap 2  Stel een werkgroep samen



Fase 1 | Voorbereiden

Stap 3 Kies een thema
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Je kunt kiezen voor een thema bijvoorbeeld omdat:

• Dit uit het Schoolgezondheidsprofiel blijkt (zie stap 1)

• Het thema het meest leeft onder leerlingen/studenten, 
leerkrachten of ouders

• Het aansluit bij actualiteiten en ontwikkelingen in de maatschappij

• Het aansluit bij speerpunten in het gezondheidsbeleid van de 
gemeente

Kijk op de themapagina’s van de website voor meer informatie 
(po, vo, mbo)

https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet
https://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet
https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet


Fase 2 | Uitvoeren

Stap 4 Maak een plan
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Stel samen een werkplan op met de volgende onderdelen:

• Wat wil de school bereiken? Formuleer heldere doelstellingen

• Wat ga je doen? Maak een draaiboek en beschrijf per pijler welke
activiteiten je gaat doen, en wat je daarbij nodig hebt

• Wie gaat wat doen? Zorg voor elke activiteit dat iemand
verantwoordelijk is

• Wanneer ga je wat doen? Maak een planning voor het schooljaar

• Hoe ga je het doen? Zijn er bijv. extra financiële middelen nodig? 
Kijk wat de mogelijkheden zijn o.a. via www.gezondeschool.nl

• Hoe weet je wat de school heeft bereikt? Zijn de doelstellingen
bereikt en bedenk hoe je de resultaten wilt laten zien.

http://www.gezondeschool.nl/


Fase 2 | Uitvoeren

Stap 5 Ga aan de slag
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• Werk volgens het werkplan aan het gekozen thema en besteed 
daarbij aandacht aan alle pijlers

• Check regelmatig of afspraken uit het werkplan worden nagekomen

• Bekijk ook hoe er gereageerd wordt op nieuw beleid. Is het nodig 
om nieuwe regels over bijvoorbeeld het voedingsbeleid opnieuw uit 
te leggen aan docenten, leerlingen of ouders? 

• Gedrag en omgeving aanpassen gaat niet vanzelf. Maak kleine 
stapjes en focus op wat er goed gaat

• Communiceer regelmatig over de successen



Fase 2 | Uitvoeren

Stap 6 Houd vinger aan de pols
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• Bespreek met de directie, team, leerlingen/studenten, ouders wat 
er goed gaat en wat er beter kan

• Houd een logboek bij waarin je opschrijft wat er gebeurt, waar je 
tegenaan loopt en welke ideeën voor verbetering je hebt

• Blijf aandacht besteden aan draagvlak: is iedereen nog 
enthousiast? Vraag de werkgroep wat daarvoor nodig is 

• Blijf communiceren over wat jullie doen met de Gezonde School, 
bijvoorbeeld in nieuwsbrieven, websites en socialmedia



Door te evalueren kun je zien of er iets veranderd is en krijg je inzicht in 
het proces: wat ging er goed en wat kan de volgende keer beter?

Aan het eind van het schooljaar kijkt de werkgroep terug:

• Welke doelen zijn behaald uit het werkplan?

• Welke activiteiten zijn er uitgevoerd?

• Willen we een vignet aanvragen? En wat is daarvoor nodig?

• Hoe ging de samenwerking tussen alle partijen?

• Hoe gaat het nu verder? Welke vervolgafspraken gaan we maken 
voor het volgende schooljaar?
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Fase 3 | Evalueren

Stap 7 Kijk terug en blik vooruit (1/2)



Blik vooruit

• Hoe houd je blijvende aandacht voor de Gezonde School het 
komende jaar?

• Gaan we verder met dit thema, of kiezen we een ander thema 
voor het komende jaar?

• Zorg ervoor dat er voor een nieuw thema weer opnieuw 
draagvlak is en stem af met directie en andere betrokkenen
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Fase 3 | Evalueren

Stap 7 Kijk terug en blik vooruit (2/2)



Blijf aandacht besteden aan Gezonde School en het thema:

• Zorg dat Gezonde School aanpak wordt opgenomen in schoolbeleid

• Zorg ervoor dat Gezonde School activiteiten worden opgenomen in 
de jaarplannen, inclusief uren en budget

• Bekijk elk jaar of de activiteiten nog passen in het werkplan

• Behoud de functie Gezonde School Coördinator

• Blijf ervoor zorgen dat er een werkgroep is

Aanvragen vignet

• Als de school alle pijlers op orde heeft, kun je een themacertificaat 
aanvragen

Vier je succes

• Is het vignet toegekend? Of zijn er andere mijlpalen behaald? 
Bespreek met de werkgroep hoe je dit gaat vieren. 
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Fase 3 | Evalueren

Stap 8 Houd successen vast



Themacertificaat
Vignet Gezonde School
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Wil je laten zien dat jouw school uitblinkt als 
het gaat om het gekozen thema? 

Vraag het vignet Gezonde School aan!

www.mijngezondeschool.nl

http://www.mijngezondeschool.nl/
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• Per schoollocatie is er 3000,- beschikbaar

• Dit kan ingezet worden voor taakuren Gezonde School-coördinator en/of de aanschaf van erkende 
Gezonde School-activiteiten en/of voor het aanvragen van een themacertificaat van het vignet 
Gezonde School

• 10 uur advies en ondersteuning van Gezonde School-adviseur van de GGD is beschikbaar

• Deelname aan scholingsaanbod Gezonde School is verplicht

• Verantwoording afleggen over het Ondersteuningsaanbod kan met:

• het aanvragen van een themacertificaat tussen 1 september 2019 tot 30 juni 2020 of

• het indienen van verantwoordingsvragen tussen 1 januari en 30 juni 2020

• Indienen van een factuur kan tussen 1 januari en 30 september 2020

• Kijk op de website voor meer informatie
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Ondersteuningsaanbod 2019-2020

https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod/veelgestelde-vragen


Scholingsaanbod 2019-2020
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Deelname aan een scholing is een voorwaarde om het Ondersteuningsaanbod te kunnen
ontvangen.  Het aanbod bestaat uit verschillende opties en met de Gezonde School-
adviseur maak je een keuze welke optie het beste aansluit bij jou en jouw school. 

• Basistraining Gezonde School: voor scholen die op weg geholpen willen worden met 
de Gezonde School aanpak. Het biedt handvatten om aan de slag te gaan met het 
thema waarop ondersteuning is aangevraagd. Deze training wordt regionaal
georganiseerd en gegeven door de Gezonde School-adviseur

en/of

• Verdiepende thematraining Gezonde School: Richt zich op de inhoud van een thema 
en gaat de diepte in aan de hand van de pijlers van de Gezonde School. Deze wordt 
landelijk georganiseerd en een aantal keer gegeven in Utrecht door experts van 
kennisinstituten (inschrijven via mijngezondeschool.nl)



Waar vind je alle  
informatie terug?
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www.gezondeschool.nl

http://www.gezondeschool.nl/
http://www.gezondeschool.nl/
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Veel succes en plezier met het werken aan Gezonde School! 
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• Nu ben je goed voorbereid op het 
werken aan de Gezonde School 
binnen jouw eigen school

• Heb je nog vragen of wil je meer 
weten over de thema’s van de 
Gezonde School? Neem dan contact 
op met je Gezonde School-adviseur

Je bent aan het einde 
gekomen van deze 
introductie 


