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Samenvatting 

Het programma Gezonde School streeft ernaar om een gezonde leefstijl op te nemen in het DNA van 
elke school. Dit programma is een samenwerking tussen de PO-raad, VO-Raad en MBO Raad, GGD GHOR 
Nederland en het RIVM. Er wordt gewerkt vanuit het programmaplan Gezonde School 2017-2020.  
Binnen het programma zijn er zeven projecten: Onderhoud en doorontwikkeling Gezonde School-
aanpak, Ondersteuningsaanbod, Deskundigheidsbevordering, het vignet Gezonde School, 
Communicatie, Digitale ondersteuning en Monitoring en evaluatie. Daarnaast is er het onderdeel 
‘Samenhang en aansturing’. Doelstellingen van de projecten en de strategische doelstellingen zijn terug 
te vinden in bijlage 1, het Samenvattingsmodel 
 
In 2018, het tweede jaar van het programmaplan is veel bereikt: 

 Er een nieuw thema format ontwikkeld voor de themapagina’s op Gezondeschool.nl en is er een 
afwegingskader gemaakt voor (nieuwe) leefstijl-thema’s. Een actualisatie van Gezonde School-
aanpak is voorgelegd aan de gebruikerspanels van Gezonde-School coördinatoren en adviseurs, om 
aan te sluiten bij de behoeften van de praktijk. 

 
 In 2018 zijn er in totaal 809 scholen die ondersteuning toegekend hebben gekregen vanuit het 

Ondersteuningsaanbod; waarvan 586 po, 154 vo en 69 mbo voor schooljaar 2018-2019. Dankzij 
beschikbaar gestelde gelden vanuit het Preventie Akkoord en de stimulering Relaties en Seksualiteit 
hebben we 147% van de aanvragen voor ondersteuning kunnen toekennen (550 scholen vanuit het 
programma Gezonde School en 256 additioneel*). Bij de toekenning is voorrang gegeven aan 
basisscholen in wijken met een lage SES/ groot aantal leerlingen met een hoge gewichtenregeling, 
vmbo basis en kader en mbo entreeopleiding en niveau 2 en scholen voor speciaal onderwijs. Van 
de 944 aanvragen konden 135 niet worden toegekend wegens onvoldoende beschikbare middelen. 
In ronde 2017 (schooljaar 2017-2018) hebben uiteindelijk 624 scholen het ondersteuningsaanbod 
gerealiseerd. 

 
 Als voorwaarde voor het ontvangen van ondersteuning vanuit het Ondersteuningsaanbod Gezonde 

School stelt de school een Gezonde School-coördinator aan, die deelneemt aan de 
deskundigheidsbevordering. Er zijn in 2018 in totaal 33 trainingen georganiseerd. In totaal heeft 90% 
van de scholen die Gezonde School-ondersteuning ontvangt in 2018 een training gevolgd. Voor 
Gezonde School-adviseurs van de GGD’en zijn er acht bijeenkomsten georganiseerd, met 
onderscheid tussen ‘nieuwe’ en al meer ‘ervaren’ adviseurs.  

 
 Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren 

van de gezondheid van hun leerlingen. Scholen met dit vignet mogen zich drie jaar lang Gezonde 
School noemen. Eind 2018 waren er 1468 scholen met een vignet Gezonde School, zij hadden 
gezamenlijk 1939 themacertificaten. In 2018 is het aantal scholen met een vignet Gezond School 
binnen toegenomen met 179. Gemiddeld mag 16% van de schoollocaties zich Gezonde School 
noemen. De meeste certificaten zijn behaald op de thema’s Bewegen en sport, Voeding en 
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Welbevinden. Er zijn 154 scholen in het speciaal onderwijs met een vignet, met in totaal 239 
themacertificaten. 

 
 Er is via verschillende activiteiten gewerkt aan het vergroten van de bekendheid en het draagvlak 

van Gezonde School. In 2018 is het eerste landelijke congres Gezonde School georganiseerd, met 
450 deelnemers. Tijdens het congres is de Inspiratieprijs Gezonde School 2018 uitgereikt. Daarnaast 
zijn er digitale nieuwsbrieven ingezet om scholen en de samenwerkingspartners te informeren over 
Gezonde School, met in totaal 5000 abonnees. 

 
 Om scholen in staat te stellen om zelfstandig met de Gezonde School-aanpak te werken, is er de 

website Gezondeschool.nl. In 2018 is gewerkt aan de vernieuwing en actualisatie van de website. De 
website had gemiddeld 8.400 unieke bezoekers per maand, 10% meer dan in 2017. In oktober was 
er een piek van bezoekers in verband met het congres Gezonde School en de Inspiratieprijs. 
Gezonde School heeft 875 volgers op Facebook en bijna 6.500 volgers op Twitter. De website draagt 
in grote mate bij aan het vergroten van de bekendheid en vertrouwdheid van Gezonde School bij 
scholen. 

 
 In 2018 is er vanuit de deelname aan de preventie tafels het programma Gezonde School als 

(kennis)infrastructuur nadrukkelijk gepositioneerd. Er zijn vanuit deze akkoorden middelen 
toegekend voor zowel inhoudelijke doorontwikkeling als voor het ondersteunen van scholen via een 
ophoging van het ondersteuningsaanbod. 

 
 De stimuleringsregeling Jong Leren Eten is ingericht en geïmplementeerd. 371 scholen (PO-VO-MBO) 

hebben een financiële impuls gekregen om met voeding en voedselvaardigheden praktijkgericht aan 
de slag te gaan. 

 
 Ten behoeve van de voorbereiding van de keuze van het consortium naar de outcome van het 

programma Gezonde school zijn de potentiele partijen en de GGD’en geïnformeerd. Bij de keuze 
voor het consortium is zowel door het RIVM als Gezonde School in de begeleidingscommissie 
deelgenomen.  

 
 De ontwikkeling van Curriculum.nu biedt kansen om datgene wat aansluit vanuit gezondheid 

verdisconteerd te krijgen in het curriculum. Daartoe is feedback geleverd en zijn 
stakeholdersbijeenkomsten bijgewoond. 

 
 Het stimuleringsplan onbedoelde zwangerschappen is opgeleverd. Middelen vanuit het 

regeerakkoord zullen via de (kennis)infrastructuur van Gezonde School op de thema’s relaties en 
seksualiteit en welbevinden worden ontsloten langs bestaande en nieuw in te richten aanbod via de 
mijngezonde school omgeving. 

 
 Het programma wordt gemonitord aan de hand verschillende kwalitatieve indicatoren en 

indicatoren over tevredenheid. In maart 2018 is het Gezonde School jaarrapport 2017 verschenen. 
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In 2018 is er naast de monitor een vragenlijst voor scholen ontwikkeld, om de voortgang op de 
pijlers te meten. Daarnaast is het ondersteuningsaanbod geëvalueerd. 

 
De huidige jaarrapportage 2018 beschrijft de voortgang tijdens het tweede jaar van het programma, 
inclusief de belangrijkste highlights vanuit het programma Gezonde School.  
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Afkortingen 

CMS = content management systeem 
EZ  = Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
hbo  = hoger beroepsonderwijs 
JOGG  = Jongeren op Gezond Gewicht 
mbo  = middelbaar beroepsonderwijs 
OCW  = Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
pabo  = pedagogische academie voor het basisonderwijs 
po  = primair onderwijs 
SES  = sociaal-economische status 
so  = speciaal onderwijs 
SZW  = Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
vmbo  = voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
vo  = voortgezet onderwijs 
vso  = voortgezet speciaal onderwijs 
VWS  = Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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1. Inleiding 

De school is een belangrijke omgeving om een gezonde leefstijl te stimuleren. In het verleden zijn er 
verschillende activiteiten geweest op scholen vanuit GGD GHOR Nederland, de drie onderwijsraden (po-
raad, vo-raad en mbo-raad) en het RIVM. Dit aanbod was echter erg versnipperd. In 2016 is er vanuit de 
ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), 
Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gevraagd om een plan 
op te stellen om gestructureerd scholen te ondersteunen, wat resulteerde in het programma Gezonde 
School 2017-2020 [1]. 
 

1.1.  Programma Gezonde School 

Het programma Gezonde School heeft als missie: Een gezonde leefstijl is opgenomen in het DNA van elke 
school. Van 2017 tot en met 2020 worden via het programma Gezonde School scholen ondersteund die 
een actieve bijdrage willen leveren aan de gezondheid van hun leerlingen. Het programma streeft 
ernaar dat Gezonde Scholen zo bijdragen aan méér gezondheidswinst, minder gezondheidsverschillen 
en betere onderwijsprestaties. Het landelijke programma Gezonde School is een samenwerking tussen 
de PO-Raad, VO-Raad en MBO Raad, GGD GHOR Nederland en het RIVM [2]. 
 
Het programma Gezonde School bestaat uit verschillende projecten, die met elkaar samenhangen: 
scholen kunnen gebruik maken van het ondersteuningsaanbod en via de digitale ondersteuning van de 
website met Gezonde School aan de slag. De Gezonde School-coördinator in de school en de Gezonde 
School-adviseur van de GGD worden via deskundigheidsbevordering getraind. Het hart van het 
programma is de Gezonde School-aanpak. Of scholen voldoen aan de eisen van de methode van de 
aanpak wordt getoetst en beoordeeld via de structuur van het vignet Gezonde School. Tenslotte vindt 
er communicatie plaats over projecten en het programma Gezonde School, wordt het geheel 
gemonitord en geëvalueerd en sturing gegeven op de samenhang van het geheel. 
 
Gezonde School thema’s 
Binnen het programma kan een school kiezen voor een thema (zie Tabel 1). Voor de meeste thema’s kan 
een school ook een themacertificaat behalen. Het behalen van minimaal één themacertificaat geeft 
recht op het vignet Gezonde School.  
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Tabel 1. Gezondheidsthema’s binnen het programma Gezonde School. 

*Thema’s waarvoor een themacertificaat van het vignet Gezonde School kan worden behaald. 
‡Gedurende het grootse deel van 2018 was bij dit thema ook preventie van gehoorschade opgenomen. 

  
Prioritaire doelgroepen 
Het programma Gezonde School is gericht op alle leerlingen in het onderwijs (po, vo en mbo). Daarbij 
gaat er speciale aandacht uit naar scholen met kinderen en jongeren die meer dan anderen het risico 
lopen op het ontwikkelen van een ongezonde leefstijl. In het programma zijn daarom de volgende 
prioritaire doelgroepen vastgesteld. Voor po zijn dit speciaal basis- en speciaal voortgezet onderwijs, po 
scholen in wijken met een lage sociaal-economische status (SES, in de onderste 40% van de Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) statusscores) [3]. Voor vo zijn dit vmbo-basis en kader leerweg, en voor mbo 
entreeopleidingen en niveau 2. 
  

po vo mbo 
Voeding* Voeding* Voeding* 
Bewegen en sport* Bewegen en sport* Bewegen en sport* 
Roken en alcohol* Roken, alcohol- en drugspreventie* Roken, alcohol- en drugspreventie* 
Welbevinden* Welbevinden* Welbevinden* 
Relaties en seksualiteit* Relaties en seksualiteit* Relaties en seksualiteit* 
Fysieke veiligheid* Fysieke veiligheid Fysieke veiligheid‡ 
Milieu en natuur* Binnenmilieu Binnenmilieu 
Mediawijsheid Mediawijsheid Mediawijsheid 
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1.2. Monitor Gezonde School 2018 

Doelstelling monitoring en evaluatie 
Het project monitoring en evaluatie heeft als doel inzicht te geven in de voortgang van het programma 
Gezonde School. Hier hoort het monitoren van de voortgang op projectniveau bij. In 2017 is het 
monitoringsmodel Gezonde School ontwikkeld en zijn samen met de projectleiders en op basis van het 
programma Gezonde School en de jaarplannen van de projecten indicatoren vastgesteld voor de 
monitoring van voortgang en output.  
In Bijlage 1, Figuur 7, is het samenvattingsmodel weergegeven. Dit figuur geeft weer hoe de 
projectdoelen bijdragen aan de strategische doelen en de missie van het programma. Verdere 
informatie over het Gezonde School-monitoringsmodel is terug te vinden in de Jaarrapportage 2017 [5]. 
De monitoring is in 2018 ingeperkt tot de highlights van het programma, de kwantitatieve output 
indicatoren en de indicatoren over de tevredenheid van de processen/producten.  
 
Methode van dataverzameling 
Begin 2019 hebben de projectleiders hun belangrijkste resultaten (highlights) en de gegevens over de 
kwantitatieve indicatoren en tevredenheidsindicatoren aangeleverd aan het project Monitoring en 
Evaluatie. 

 
Leeswijzer 
Binnen het programma Gezonde School wordt er onderscheidt gemaakt tussen zeven projecten: 
 

 Onderhoud en doorontwikkeling Gezonde School-aanpak  
Vormt de basis van Gezonde School: de aanpak helpt scholen om integraal, planmatig en structureel 
te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen en studenten.  

 Ondersteuningsaanbod 
Ondersteunt scholen bij het werken volgens de Gezonde School-aanpak, door middel van een 
financiële bijdrage (voor het aanstellen van een Gezonde School-coördinator en het inkopen van 
activiteiten of een vignet), en begeleiding door een Gezonde School-adviseur. 

 Digitale ondersteuning 
Bestaat o.a. uit beheer, redactie en doorontwikkeling van de websites Gezondeschool.nl, 
Loketgezondleven/school en sociale media. 

 Deskundigheidsbevordering 
Verzorgt de trainingen voor de Gezonde School-coördinator en de Gezonde School-adviseur en 
organiseert netwerk- en themabijeenkomsten.  

 Het vignet Gezonde School  
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren 
van de gezondheid van hun leerlingen. Bij het behalen van een vignet (voldoen aan vooraf 
vastgestelde criteria) mag een school zich drie jaar lang een Gezonde School noemen. 
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 Communicatie  
Ondersteunt het programma Gezonde School met het creëren van bekendheid en draagvlak voor de 
Gezonde School-aanpak, erkende Gezonde School-activiteiten en het vignet Gezonde School bij po, 
vo en mbo-scholen. 

 Monitoring en evaluatie 
Geeft inzicht in de voortgang en de kwaliteit van het Gezonde School-programma. 

 Samenhang en aansturing 
Zorgt voor integrale verbinding en aansturing inhoudelijke en budgettair. Daarnaast zorgt 
Samenhang en aansturing voor aansluiting en verbinding met externe (beleids)ontwikkelingen en 
aanpalende programma’s en initiatieven en stakeholders die actief zijn op het snijvlak van onderwijs 
en gezondheidsbevordering. 
 

In hoofdstuk 2 worden de projecten, één voor één besproken. Per paragraaf is er een korte beschrijving 
van het project, gevolgd door de voortgang in 2018. De voortgang wordt beschreven op basis van de 
highlights vanuit het programmateam, en de kwantitatieve indicatoren en tevredenheid indicatoren uit 
de projectjaarplannen van 2018.  
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2. Gezonde School-projecten 
 
In dit hoofdstuk staan, per project, de highlights en de kwantitatieve en tevredenheid indicatoren van 
2018 beschreven. 

2.1. Onderhoud en doorontwikkeling Gezonde School-aanpak 

De Gezonde School-aanpak vormt de basis van Gezonde School: de aanpak helpt scholen om integraal, 
planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen en 
studenten.  
 
Doorontwikkeling Gezonde School-aanpak 
Er is in 2018 een start gemaakt met de doorontwikkeling van de aanpak Gezonde School om nieuwe 
kennis, inzichten en ervaringen te verwerken in een planmatige aanpak aansluitend bij het gestelde 
projectdoel. Samen met de thema-instituten is in 2018 een nieuw thema format ontwikkeld, zodat de 
verschillende thema’s op eenzelfde manier op de thema-pagina’s op Gezondeschool.nl worden 
ontsloten. Dit format, inclusief materialen, voorbeelden en tools, maakt het voor de school makkelijk(er) 
om zelfstandig(er) aan de slag te gaan met een thema volgens de Gezonde School-aanpak.  
Er is een afwegingskader voor Gezonde School-thema’s ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om vast te 
stellen of en hoe een (nieuw) leefstijl-thema binnen het programma vorm krijgt. Dit afwegingskader 
wordt in 2019 opgeleverd.  
 
Ouderbetrokkenheid 
Er is een visie opgesteld hoe ouderbetrokkenheid vorm moet krijgen binnen Gezonde School, waarbij 
wetenschappelijke literatuur, praktijkinzichten en input van experts is gebruikt. In afstemming met 
andere projecten binnen het programma is deze visie geïmplementeerd. Criteria voor het vignet zijn 
getoetst op ouderbetrokkenheid. Ook zijn trainingen ouderbetrokkenheid gegeven aan Gezonde School-
coördinatoren.  
 
Gezonde Kinderopvang 
Er is gewerkt aan de verdere aansluiting tussen de programma’s Gezonde School en Gezonde 
Kinderopvang. Denk hierbij aan het benutten van elkaars expertise in de doorontwikkeling van de 
integrale aanpak en de planmatige werkwijze om op een structurele manier een gezonde leefstijl voor 
kinderen in de dagelijkse praktijk te realiseren. Gezonde School en Gezonde Kinderopvang trekken 
samen op bij de migratie van Gezondeschool.nl en Gezondekinderopvang.nl voor een duidelijke 
doorlopende leerlijn online.  
 
De Schools for Health in Europe (SHE)  
The SHE Assembly 2018 is bijgewoond, waarbij de thema’s netwerken, kennisuitwisseling en over de 
grenzen heen elkaar inspireren centraal stonden. 
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Gebruikerspanel 
Om scholen te betrekken bij de ontwikkeling van het programma Gezonde School en aan te sluiten bij 
hun wensen en behoeften, wordt gebruik gemaakt van een gebruikerspanel, bestaande uit 53 scholen. 
De samenstelling van het gebruikerspanel is weergegeven in Figuur 2. In plaats van de twee geplande 
fysieke bijeenkomsten, zijn in 2018 drie telefonische interviews uitgevoerd bij scholen uit het 
gebruikerspanel. Tijdens de interviews is het ontwerp van de Gezonde School-aanpak besproken. 
Daarnaast zijn er, volgens planning, twee vragenlijsten uitgezet bij het gebruikerspanel. Voorbeelden 
van onderwerpen die voorgelegd werden waren: onderwerpen voor het congres Gezonde School, de 
website gezondeschool.nl en de actualisatie van de planmatige aanpak van Gezonde School. De 
resultaten van beide vragenlijsten zijn verwerkt in factsheets en gedeeld via de nieuwsbrief Gezonde 
School en social media. 
Naast het gebruikerspanel van scholen is er ook input gevraagd van een panel van Gezonde School-
adviseurs voor de actualisatie van de planmatige aanpak van Gezonde School. Ook zijn de onderliggende 
materialen, voorbeelden en tools besproken. Een van die tools is een workshop waarbij thema keuze en 
prioriteiten stellen met de inzet van bestaande data (al dan niet uit een Schoolgezondheidsprofiel) en 
wensen/behoeften analyse onder schoolmedewerkers, leerlingen en ouders tot stand komt. 
 

 
Figuur 1. Samenstelling van het gebruikerspanel (n=53) in onderwijstype. 
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2.2. Ondersteuningsaanbod Gezonde School 

Elke school kan via Gezondeschool.nl werken volgens de Gezonde School-aanpak.  
Gezonde School biedt scholen daarnaast elk jaar het Ondersteuningsaanbod Gezonde School, een 
steuntje in de rug voor scholen om te (gaan) werken aan Gezonde School. 
 
Het ondersteuningsaanbod bestaat uit: 

 Een financiële bijdrage van €3.000 per school(locatie) om binnen de school een Gezonde School-
coördinator in te kunnen zetten. De Gezonde School-coördinator ontvangt scholing. 

 De school kan een deel van de financiële bijdrage voor de Gezonde School-coördinator gebruiken 
om erkende Gezonde Schoolactiviteiten in te kopen en/of het vignet Gezonde School aan te vragen. 

 De school ontvangt maximaal 10 uur begeleiding / advies op maat van een van de Gezonde School-
adviseurs van de GGD. 

 
Aanvraag en toekenning 
Scholen kunnen een aanvraag doen voor het ondersteuningsaanbod via de website 
mijngezondeschool.nl. In de volgorde van het toekennen van aanvragen wordt rekening gehouden met 
het bereiken van kinderen bij wie de meeste gezondheidswinst te realiseren is. Voorrang hebben 
gekregen: basisscholen in wijken met een lage SES/ groot aantal leerlingen met hoge gewichten, vmbo 
basis en kader en mbo entreeopleiding en niveau 2 en daarnaast scholen voor speciaal onderwijs. 
 
Ronde 2017 (schooljaar 2017-2018) 
Voor ronde 2017 was het doel om 550 scholen toe te kennen voor het ondersteuningsaanbod. Het 
programma Jong Leren Eten (vanuit het ministerie van EZK) financiert 60% hiervan specifiek op het 
thema voeding. Daarnaast waren vanuit de Hartstichting extra middelen beschikbaar voor inzet op 
thema Voeding voor het po. Ook vanuit RIVM waren resterende middelen vanuit 2016 beschikbaar voor 
de overige thema’s (70 scholen). Hierdoor konden bijna 200 scholen extra ondersteund worden in 2017 
(Tabel 2).  
 
Tabel 2. Aantal aanvragen en toekenningen van het ondersteuningsaanbod voor ronde 2017. 

Ronde 2017 (schooljaar 2017-2018)  
Aangevraagd 904 
Niet toegekend -161 
Toegekend 743 
 Doel Gezonde School   550 
 Hartstichting, EZ en RIVM  193 
Ingetrokken gedurende ronde -119 
Toegekend en uitbetaald 624 

 

Ronde 2018 (schooljaar 2018-2019)* 
Voor ronde 2018 was het doel eveneens om 550 scholen toe te kennen voor het ondersteuningsaanbod. 
Met middelen uit het Nationaal Preventieakkoord zijn 251 schoollocaties extra ondersteund, daarnaast 
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zijn 8 extra scholen toegekend op het thema Relaties en Seksualiteit vanuit extra middelen vanuit uit het 
programma ‘het voorkomen van tienerzwangerschappen’. Dit leidt tot in totaal 809 scholen* die gebruik 
konden maken van het ondersteuningsaanbod Gezonde School (Tabel 3). Het ondersteunings-aanbod is 
toegekend aan scholen die een aanvraag voor het ondersteunings-aanbod gedaan hebben, afhankelijk 
van het onderwijstype (Tabel 4). 
 
Intrekken van de toekenning kan bij het niet of in te beperkte mate voldoen aan gestelde criteria, of 
omdat scholen zelf besluiten geen gebruik te willen maken van het ondersteuningsaanbod. Zodra 
bekend is hoeveel scholen het ondersteuningsaanbod ook daadwerkelijk gerealiseerd hebben, kan 
bepaald worden of het doel om 550 scholen te ondersteunen in ronde 2018, behaald is.  

 
Tabel 3. Aantal aanvragen en toekenningen van het ondersteuningsaanbod voor ronde 2018. 
Ronde 2018 (schooljaar 2018-2019)  
Aangevraagd 944 
Niet toegekend -135 
Toegekend 809* 
 Doel Gezonde School  550 
 Nationaal Preventie akkoord  251 
 Voorkomen van tienerzwangerschappen  8 
Ingetrokken gedurende ronde Nog niet bekend 
Toegekend en uitgekeerd Nog niet bekend 
 
Tabel 4. Aanvragen en toekenning ondersteuningsaanbod per onderwijstype voor ronde 2018 (schooljaar 2018-
2019). 
Onderwijstype Aantal locaties 

aangevraagd 
Aantal locaties 

regulier mogelijk 
Aantal locaties toegekend % toegekend  

po 662 434 586 134% 
vo 213 82 154 188% 
mbo 69 34 69 203% 
Totaal 944 550 809 147% 

  
In Figuur 2 staan de verschillende toegekende thema’s binnen het ondersteuningsaanbod van ronde 
2018. Voeding is in alle drie de onderwijstypen het meest gekozen en toegekend. Ook het thema 
bewegen en sport heeft bij alle drie onderwijstypen een groot aandeel. Voor vo is roken en alcohol een 
belangrijk thema, voor po en mbo is welbevinden vaak gekozen/toegekend.  
 
 
 
 
*Er kunnen nog fluctuaties in cijfers ontstaan doordat scholen gedurende het schooljaar fuseren, zich terugtrekken 
of zich onverhoopt dubbel hebben aangemeld. Medio 2020 zijn de definitieve aantallen bekend. 



Jaarrapportage Gezonde School 2018 

Page 15 of 33 Gezonde School  mei 2019  
 

41%

27%

19%

3%
4%

3%
2% 1%

Voeding
Bewegen en sport
Welbevinden
Milieu en Natuur
Relaties & seksualiteit
Mediawijsheid
Roken en alcohol
Fysieke veiligheid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2. Toegekende aanvragen van het ondersteuningsaanbod per thema voor de verschillende onderwijstypen 
voor ronde 2018. 

Tevredenheid over het ondersteuningsaanbod 
346 scholen die ondersteuningsaanbod hebben ontvangen in ronde 2017 hebben een 
evaluatievragenlijst ingevuld over het ondersteuningsaanbod. Enkele belangrijke resultaten: 
 

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

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

Andere resultaten over het ondersteuningsaanbod over o.a. redenen voor themakeuze, gebruik van het 
ondersteuningsaanbod en erkende activiteiten zijn te vinden in de factsheet van de evaluatievragenlijst 
in Bijlage 2. Voor ronde 2018 is er opnieuw een evaluatievragenlijst ontwikkeld. Deze resultaten zullen 
eind 2019 verwerkt worden.  
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2.3. Deskundigheidsbevordering 
Scholen die gebruik maken van het ondersteuningsaanbod, stellen een Gezonde School-coördinator 
binnen de school aan. Daarmee wordt de aandacht voor een gezonde leefstijl verankerd binnen de 
school.  
Alle (nieuwe) Gezonde School- coördinatoren krijgen een training aangeboden waarin ze kennis maken 
met de Gezonde School-aanpak en een verdieping krijgen op het gezondheidsthema waarvoor de 
ondersteuning is aangevraagd. Er zijn ook bijeenkomsten georganiseerd voor Gezonde School-adviseurs.  
Voor de inhoudelijke vormgeving van de deskundigheidsbevordering is samengewerkt met de 
verschillende partners en thema-instituten zoals het Voedingscentrum, Trimbos-instituut, Rutgers, 
Fontys Hogescholen en verschillende po scholen en een mbo school. 
 
Deskundigheidsbevordering voor Gezonde School-coördinatoren 
Trainingen zijn per onderwijssector georganiseerd en vonden verspreid door Nederland plaats. Van de 
scholen die gebruik hebben gemaakt van het ondersteuningsaanbod, is 90% van de Gezonde School-
coördinatoren getraind. Dit is hoger dan de doelstelling van 2018, dat 80% van de ondersteunde scholen 
heeft deelgenomen aan het scholingsaanbod. 
 
In 2018 zijn er 16 trainingen georganiseerd voor  
Gezonde School-coördinatoren: 
  

 9 po 
 3 vo 
 1 mbo 
 3 so en vso 

 
Tijdens de training kwam onder andere het onderwerp ouderbetrokkenheid aan bod. Naast de 
trainingen hebben er nog 11 Voedingsspecials plaatsgevonden voor het vo, georganiseerd door het 
Voedingscentrum. Er waren vier specials over Welbevinden voor het PO. Begin 2019 hebben de laatste 
trainingen plaatsgevonden voor scholen van de ondersteuningsronde 2018/2019. In totaal zijn er 33 
bijeenkomsten geweest. De trainingen zijn beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van een 7. 
Ondanks dat de deelnemers tevreden zijn, is de beoordeling iets lager dan het beoogde resultaat van 
2018 (een score van 8). De vso scholen waren het meest tevreden, de so scholen het minst maar nog 
altijd dik voldoende. De thematafels Relaties en Seksualiteit en Mediawijsheid scoorden het beste. De 
verplichtte scholing werd negatiever beoordeeld door scholen die al langer bezig waren met de aanpak 
Gezonde School of eerder al de voor het ondersteuningsaanbod verplichtte scholing hadden gevolgd. 
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Deskundigheidsbevordering voor Gezonde School-adviseurs 
Ook is er geïnvesteerd in de deskundigheidsbevordering van de Gezonde School-adviseurs van de 
GGD’en. Er waren in 2018 ongeveer 200 adviseurs. Zij bieden scholen advies op maat aan en 
ondersteunen hen bij het bevorderen van een gezonde leefstijl via de Gezonde School-aanpak. Voor de 
adviseurs zijn er naast de basistrainingen verschillende verdiepende themaworkshops en een 
masterclass georganiseerd. 
 
Voor ‘nieuwe’ Gezonde School-adviseurs zijn twee basistrainingen georganiseerd over de Gezonde 
School-aanpak en over hoe je scholen kunt adviseren over de Gezonde School. Voor ‘ervaren’ Gezonde 
School-adviseurs zijn 2 themaworkshops ‘Van generalist naar specialist’ georganiseerd. Deze workshops 
hadden als thema’s: Welbevinden, Rookvrije schoolterreinen en de Gezonde School serious game. 
Daarnaast was er voor deze groep de masterclass ‘Bouwstenen voor het speciaal basis – en voortgezet 
onderwijs’ georganiseerd, deze ging over: 
 

 ‘Het onderwijslandschap so/vso’, verzorgd door Fontys Hogescholen 
 ‘Special Heroes en Gezonde School, verdieping op de samenwerking met Gezonde School-adviseurs’ 
 ‘Seksuele vorming op het (v)so’, verzorgd door Rutgers. 
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2.4. Vignet Gezonde School 
Het vignet Gezonde School is het kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van 
de gezondheid van hun leerlingen. Scholen kunnen het vignet aanvragen voor een thema, en bij het 
behalen mogen ze zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen. Na het toekennen van het vignet 
Gezonde School worden steekproefsgewijs audits uitgevoerd. 
 
Aantal scholen met een vignet Gezonde School 
In 2018 is het aantal scholen met een vignet toegenomen met 179 tot een totaal van 1468 eind 2018 
(Tabel 5 en Figuur 4). De verdeling over de drie onderwijssectoren is als volgt: 1052 (po), 318 (vo) en 98 
(mbo). Dit komt erop neer dat 14% van alle po-, 24% van alle vo- en 16% van alle mbo-schoollocaties 
zich een Gezonde School mag noemen. Gemiddeld heeft 16% van alle scholen in Nederland een vignet 
Gezonde School.  
 
Tabel 5. Aantal scholen met een vignet Gezonde School, in 2018. 
Onderwijssector Totaal aantal 

scholen in 
Nederland* 

Aantal scholen 
met een vignet 

 

Aantal scholen 
met een vignet 

 

Aantal scholen 
met een vignet 

 (%) 
Peildatum  Jan 2017 Jan 2018 Q4 2018 
po 7261 807 985 1052 (14%) 
vo 1344 178 216 318 (24%) 
mbo 600 80 88 98 (16%) 
Totaal 9205 1065 1289 1468 (16%) 
* De cijfers van het totaal aantal scholen in Nederland komt uit het Kompas Gezonde School, december 2015. In 2018 is de 
registratie van vso-scholen veranderd. Voorheen registreerden zowel so- als vso-scholen zich als po. De vso-scholen worden nu 
meegeteld als vo-school.  
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Figuur 3. Aantal scholen met een vignet Gezonde School, in 2017 en 2018. Het totaal aantal scholen in Nederland is 
op basis van het Kompas Gezonde School, december 2015. 
 
Aantal themacertificaten 
Alle scholen met een vignet hebben bij elkaar 1939 themacertificaten behaald (Tabel 7 en Figuur 3 en 4), 
268 meer dan in 2017. Hierbij is de verdeling als volgt: 1476 (po), 339 (vo) en 124 (mbo). Hierbij gaat het 
om geldige themacertificaten, de inmiddels verlopen themacertificaten zijn niet meegerekend. De 
meest aangevraagde themacertificaten zijn: Bewegen en sport, Voeding en Welbevinden. 
 

Tabel 6. Aantal themacertificaten per sector, in 2018.   
po vo mbo totaal 

Peildatum 1 jan.  Q4 1 jan. Q4 1 jan. Q4 1 jan. Q4 
Bewegen en sport 468 563 128 129 43 49 639 741 
Welbevinden 355 357 34 44 33 34 422 435 
Voeding 365 451 80 116 33 31 478 598 
Relaties en seksualiteit 57 66 12 17 2 2 71 85 
Roken en alcohol* 13 13 24 33 2 8 39 54 
Milieu en natuur 11 19 - - - - 11 19 
Fysieke veiligheid 9 7 - - - - 9 7 
Hygiëne, huid en gebit‡ 2 0 - - - - 2 0 

Subtotaal 1280 1476 278 339 113 124 1671 1939 
* Inclusief drugspreventie bij vo en mbo; ‡ Dit thema is per oktober 2015 komen te vervallen, - voor een aantal thema’s kan 
geen themacertificaat behaald worden. 
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Figuur 4. Aantal themacertificaten per sector, in 2018. Peildata 1 januari 2018 en Q4 2018. Het themacertificaat 
Hygiëne, huid en gebit is per oktober 2015 komen te vervallen. 
 
Prioritaire doelgroepen 
In 2018 is het aantal scholen met een vignet in het speciaal onderwijs met 41 toegenomen naar 154. 
Daarvan zijn er 53 in het so en 101 in het vso. De so scholen hebben 97 themacertificaten behaald, de 
vso scholen hebben 142 themacertificaten behaald. In totaal zijn dit 239 themacertificaten in het 
speciaal onderwijs. In 2018 is er niet bijgehouden hoeveel vignetten er zijn behaald in de prioritaire 
doelgroep (scholen in lage SES wijken, het vmbo kader en de mbo entreeopleiding en niveau 2). Het 
content management systeem (CMS) was hier niet op ingericht. 
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Commissie Meetlat 
De ‘Commissie Meetlat’ zorgt voor meer uniformiteit en samenhang tussen de criteria van het vignet en 
de themavragenlijsten. De commissie Meetlat bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de partners, 
GGD’en, RIVM (Centrum Gezond Leven) en GGD GHOR Nederland. In 2018 is de meetlat po opgeleverd. 
De meetlat po sluit aan bij de meetlat vo die in 2017 is opgeleverd. De meetlat mbo volgt in 2019. 
 

Beoordelingen en audits 
Er zijn twee bijeenkomsten voor beoordelaars georganiseerd over relevante ontwikkelingen, zoals 
vernieuwingen in het CMS. Ook zijn ervaringen uitgewisseld. Een van de bijeenkomsten was een mbo 
Special, waarbij zowel beoordelaars als vertegenwoordigers van mbo-scholen aanwezig waren. De input 
wordt in 2019 meegenomen in de ontwikkeling van de meetlat mbo.  

 
In totaal zijn in 2018 672 beoordelingen uitgevoerd, dit is meer dan de vooraf ingeschatte 650 
beoordelingen. Er zijn 43 audits uitgevoerd in 2018, wat lager is dan de inschatting van ongeveer 70 
audits. Dit heeft vooral te maken met een beperktere uitvoeringscapaciteit bij enkele thema-instituten. 
 
Daarnaast zijn handleidingen voor beoordelaars, Gezonde School-adviseurs en beheer geactualiseerd. 
Ook zijn de vignetcriteria en themavragenlijsten geactualiseerd. Deze actualisatiestappen worden twee 
keer per jaar uitgevoerd. 
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2.5. Communicatie 
Het project Communicatie ondersteunt het programma Gezonde School met het creëren van 
bekendheid en draagvlak voor de Gezonde School-aanpak, erkende Gezonde School-activiteiten en het 
vignet Gezonde School bij po, vo en mbo-scholen. Daarnaast bouwt communicatie aan een sterk merk 
voor Gezonde School en houdt het zich bezig met het realiseren van samenhang in het 
informatieaanbod. 

 
Digitale nieuwsbrief voor scholen 
Het project Communicatie had voor het jaar 2018 als doel gesteld om 6 nieuwsbrieven te versturen naar 
de scholen. Dit is behaald met in 2018 6 digitale ‘Nieuwsbrieven Gezonde school’ voor 
onderwijsprofessionals. Deze nieuwsbrief heeft ruim 4600 abonnees.  

 
Digitale nieuwsbrief voor samenwerkingspartners 
Voor de digitale nieuwsbrief voor samenwerkingspartners was als doel gesteld om 4 nieuwsbrieven te 
versturen in 2018. Dit is behaald met 4 digitale ‘Partner Updates Gezonde School & Gezonde 
Kinderopvang’. Deze nieuwsbrief heeft 394 abonnees. De Partner Update is een gezamenlijke uitgave 
met het programma Gezonde Kinderopvang. 

 
Congres Gezonde School 
Het project Communicatie heeft in 2018 voor het 
eerst het congres gezonde School georganiseerd voor 
professionals werkzaam in het onderwijs en binnen 
de gezondheidsbevordering. Het doel van dit congres 
was om het onderwijs te inspireren over (effectieve) 
manieren om te werken aan een gezonde leefstijl en 
een gezonde school. Aan het congres hebben 450 
mensen deelgenomen en er was een wachtlijst van 
80 geïnteresseerden. 43% van de deelnemers was 
werkzaam op een school. Het congres bestond uit 
een plenair programma en 33 workshops.  
Tijdens het congres is de Inspiratieprijs Gezonde School 2018 uitgereikt. Het congres is gewaardeerd 
met een 7,8 op basis van 200 evaluaties. 
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2.6. Digitale ondersteuning 
Het project digitale ondersteuning bestaat o.a. uit beheer, redactie en doorontwikkeling van de websites 
Gezondeschool.nl, loketgezondleven/school en sociale media. 
Op deze manier draagt het eraan bij dat scholen zelfstandig aan de slag kunnen gaan volgens de 
Gezonde School-aanpak en dat bij nieuwe scholen draagvlak voor het werken met de Gezonde School-
aanpak ontstaat. 
 
Gezondeschool.nl 
In het najaar 2018 is de website Gezondeschool.nl op een aantal punten gewijzigd: 
 

 De website is overgezet naar een nieuwe content management systeem en is in april 2019 live 
gegaan. 

 De website is geactualiseerd op hoofdlijnen. 
 Doorvoering van functionele verbeteringen voor de vindbaarheid van de content en de 

herkenbaarheid voor scholen (o.a. navigatie, logovoering en kleurstelling). 
 De quickscan Hoegezondisjouwschool.nl is functioneel en inhoudelijk geactualiseerd. 

 
In samenwerking met de thema-instituten en de deelprojecten van het programma Gezonde School 
2017-2020 zijn de pagina’s van Gezondeschool.nl bijgewerkt. Het gaat om de actualisatie van de thema- 
en vignet-pagina’s onder andere naar aanleiding van de nieuwe criteria vo en po, de pagina’s over het 
ondersteuningsaanbod en de deskundigheidsbevordering voor Gezonde School-adviseurs en Gezonde 
School-coördinatoren. Daarnaast is er een start gemaakt met de vernieuwing van de themapagina’s op 
Gezondeschool.nl en is achter de schermen gestart met het optimaliseren van de content voor alle 
onderwijstypen onder de noemer ‘less-is-more’ (gebruikersonderzoek 2017). 
 
Gezondeschool.nl had gemiddeld 8.400 unieke bezoekers per maand (Figuur 5). Dit is ongeveer 10% 
meer dan in 2017. In oktober was er een piek met ruim 12.000 unieke bezoekers door het congres 
Gezonde School en de Inspiratieprijs. Maandelijks wordt Gezondeschool.nl bezocht door 66% nieuwe 
bezoekers. 35% van de bezoekers komt binnen een maand terug op de website.  
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Figuur 5. Aantal uniek bezoekers Gezondeschool.nl in 2017 en 2018. 
 
 
Hoegezondisjouwschool.nl 
Scholen kunnen online een test doen om een indruk te krijgen hoe de school ervoor staat, en wat ze 
eventueel kunnen doen om de school (nog) gezonder te maken. De test is in totaal meer dan 40.000 
keer (gedeeltelijk) ingevuld. Hiervan zijn er 9.500 vragenlijsten door po, 1.350 door vo en 29.600 door 
mbo ingevuld. De test wordt goed gewaardeerd, bij navraag in het gebruikerspanel bleek dat 78% de 
test kende, 61% had de test zelf al eens ingevuld. De test wordt vaak gebruikt als startpunt, en geeft 
inzicht in de pijlers en thema’s waar ze mee aan de slag zijn of kunnen gaan. Ook wordt hij gebruikt om 
het team te informeren, of om te kijken hoe ze ervoor staan om een vignet te behalen. 
 
Social media 
Digitale ondersteuning is ook actief op social media door middel 
van Twitter (@GezondeSchoolNL), Facebook (Gezondeschool.nl) 
en LinkedIn (gezonde-school). Op Facebook heeft de Gezonde 
school 875 volgers en een gemiddeld bereik van 2.500-5.500 
lezers. Op Twitter heeft de Gezonde School bijna 6.500 volgers 
met een bereik/aantal weergaven van ruim 45.000.  
 
Extra aandacht 
In 2018 is er speciaal aandacht geweest voor het congres Gezonde 
School 2018 inclusief de inspiratieprijs en de subsidieregeling 
vanuit Jong Leren Eten dat via Gezondeschool.nl zijn weg naar 
scholen vindt. Ook was er extra aandacht voor de onderwerpen uit 
het preventieakkoord en ontwikkelingen die vanuit het programma en de partners prioriteit hadden 
zoals o.a. het ondersteuningsaanbod, voeding, rookvrije (en groene) schoolterreinen, welbevinden en 
verschillende Gezonde School-activiteiten.  
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2.7. Monitoring en evaluatie 
 
Om de voortgang en kwaliteit binnen het programma te bewaken, wordt het programma jaarlijks 
gemonitord en geëvalueerd.  
 
Jaarrapportages 
In maart 2018 is de jaarrapportage 2017 verschenen. De rapportage is online beschikbaar gesteld via 
gezondeschool.nl [5]. Begin 2018 zijn de highlights en de kwantitatieve indicatoren opgevraagd bij de 
projectleiders. De resultaten zijn verwerkt in deze jaarrapportage 2018, die in april 2018 gepubliceerd 
zal worden. Hiermee is de doelstelling van 2018 gehaald. 
 
Evaluatie ondersteuningsaanbod 
Scholen die het ondersteuningsaanbod hebben ontvangen in ronde 2017/2018 hebben een digitale 
vragenlijst ingevuld. Hierin is nagevraagd waar de scholen het ondersteuningsaanbod voor hebben 
ingezet en welke verbeterpunten er waren voor het ondersteuningsaanbod. De resultaten zijn 
beschreven onder ‘2.2 Ondersteuningsaanbod Gezonde School‘. Om de resultaten te delen met de 
scholen is een factsheet gemaakt (zie Bijlage 2), die onder meer verspreid is via de Nieuwsbrief Gezonde 
School. 
 
Evaluatievragenlijst voortgang op de pijlers 
Binnen de Gezonde School-aanpak wordt gewerkt met de 4 pijlers: educatie, school-omgeving, 
signaleren en beleid. In 2018 is een evaluatievragenlijst ontwikkeld, om de voortgang van een school op 
deze pijlers te meten. Deze vragenlijst is ingezet voor de ondersteuningsronde van 2018/2019 en 
verplicht gesteld voor alle scholen die gebruik maken van het ondersteuningsaanbod. De 
evaluatievragenlijst bevat 36 vragen, afhankelijk van het gekozen thema en onderwijstype. De 
vragenlijst staat vanaf 1 januari 2019 online voor scholen om in te vullen. Ook zijn er aanpassingen 
gedaan aan de dataverzameling zodat in 2019 aanvullende informatie is om de kwantitatieve 
indicatoren (zoals het aantal scholen dat gebruik maakt van het Ondersteuningsaanbod, en het aantal 
scholen dat een vignet Gezonde School heeft verkregen) vergeleken kunnen worden met landelijke 
cijfers. Dit is met name van belang voor het aantal scholen in de prioritaire doelgroepen.  
 
Vanuit het team monitoring is overleg geweest met ZonMW over het evaluatieonderzoek naar de 
effecten van de Gezonde School-aanpak. Dit wordt voortgezet in volgende jaren. 
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2.8. Samenhang en aansturing 
Samenhang en aansturing zorgt voor de verbinding en de aansturing op inhoud, kwaliteit en budget op 
programmaniveau. Daarnaast wordt de samenwerking met thema-instituten en de samenwerkende 
gezondheidsfondsen bevorderd. 
  
Aansturing programma 
Voor het aansturen van het Gezonde School programma en het informeren van de Stuurgroep is in 2017 
gebruik gemaakt van Dashboards (4 keer per jaar). De inschatting was om hier in 2018 weer gebruik van 
te maken, maar vanwege de hoeveelheid tijd die het in beslag nam is hier niet langer gebruik van 
gemaakt. De voortgang van het programma, de diverse projecten en eventuele knelpunten worden 
besproken tijdens de reguliere projectleidersoverleggen, indien nodig geacht door programmamanager 
en projectleiders voorgelegd aan de voorzitter van de Stuurgroep en eventueel besproken in de 
Stuurgroep. 
 
Versterken infrastructuur en samenwerking 
Er zijn vier bijeenkomsten voor GGD-contactpersonen georganiseerd. Hier kon kennis en ervaring 
gedeeld worden en is er ingegaan op actuele inhoudelijke thema’s. Per gezondheidsthema is een 
training op maat ontwikkeld, samen met de kennisinstituten en enkele ervaren Gezonde School-
adviseurs van de GGD’en. Ook is een online introductie ontwikkeld met basiskennis over de Gezonde 
School-aanpak. 
 
In 2018 is vier keer een afstemmingsoverleg met de directe partners georganiseerd, het zogeheten 
‘thema-kartrekkersoverleg’. Tevens zijn er diverse gesprekken geweest met de Samenwerkende 
gezondheidsfondsen waardoor ook deskundigheidsbevordering is verbeterd. 
 
Om inzicht te krijgen in de vragen en behoeften van scholen zijn in 2018 drie regiotafels georganiseerd. 
Een lokaal netwerk is samengebracht, waarbij gesproken is met schoolleiders, docenten, JOGG-
regisseurs, wethouders, Gezonde School-coördinatoren en Gezonde School-adviseurs over diverse 
aspecten van Gezonde School en het Preventie-akkoord. De uitkomsten worden gebruikt bij het bepalen 
van de Gezonde School ambities met betrekking tot het Preventie-akkoord en bij het maken van 
toekomstplannen. 
 
Aansluiting externe initiatieven 
Vanuit project Samenhang en aansturing is ook verbinding gelegd met diverse externe initiatieven. Door 
de aansluiting bij beleidsinitiatieven en -programma’s worden gemeenschappelijke doelen versterkt: 
 
Preventie-akkoord 
In het Preventie-akkoord staat Gezonde School 29 keer genoemd als betrokken partij in de uitvoering en 
realisatie. Met de Gezonde School-aanpak kunnen scholen structureel en integraal met 
gezondheidsbevordering aan de slag en zo bijdragen aan de doelstellingen van het Preventie-akkoord. 
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De middelen vanuit het Preventie-akkoord zullen ingezet worden om het programma Gezonde School te 
versterken en het bereik van de prioritaire doelgroepen te vergroten. 
 
Subsidie Jong Leren Eten 
In 2018 is de stimuleringsregeling Jong Leren Eten binnen het programma Gezonde School ingericht. 
Met deze extra stimulering kunnen scholen meer kinderen, en jongeren, structureel in aanraking laten 
komen met informatie en activiteiten over voeding, zodat zij leren gezonde én duurzame keuzes te 
maken. De regeling is ‘live’ gegaan op 1 november 2018 en was binnen drie weken uitgeput. In dit eerste 
jaar dat de stimuleringsregeling wordt uitgevoerd kunnen 371 scholen aan de slag (293 po/sbo 
schoollocaties, 68 vo/vso schoollocaties en 10 mbo schoollocaties). 
Er zijn drie activiteiten gekozen die in aanmerking komen voor een subsidie: 1) moestuinieren, 2) koken 
3) excursie of gastles. Deze activiteiten liggen dicht tegen een erkende interventie aan. Door het gebruik 
van de subsidie is het eenvoudiger om de stap te maken en deel te nemen aan het programma Gezonde 
School. In de communicatie over de subsidieregeling wordt daarom verbinding gelegd met het thema 
voeding van Gezonde School. Scholen die al met Gezonde School bezig zijn kunnen met de 
stimuleringsregeling een extra impuls geven op het thema voeding. 
 
Samenwerking JOGG en de Koningsspelen 
Er is deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten van NL Vitaal. NL Vitaal is een initiatief van het 
ministerie van VWS, Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en NL2025 en is gericht op het verbinden van 
initiatieven op het gebied van een gezonde leefomgeving voor kinderen. Deze verbinding is belangrijk, 
ook vanwege het Preventie-akkoord.  
Daarnaast wordt er lokaal samengewerkt aan de onderwerpen Voeding en Bewegen en sport. Zo wordt 
er samengewerkt met de Koningsspelen: in 2019 zullen de Koningsspelen op een Gezonde School 
worden gehouden en het thema ‘water’ sluit goed bij het Gezonde School-thema Voeding. 
 
ZonMW effect onderzoek Gezonde Schol 
Er is deelgenomen aan de begeleidingscommissie van het Gezonde School-evaluatieonderzoek vanuit 
ZonMW en er is een keuze gemaakt voor het consortium wat het evaluatieonderzoek zal uitvoeren. Het 
onderzoek richt zich op de effecten van de Gezonde School-aanpak binnen de gegeven lokale context 
[6]. Het consortium wil graag in nauwe samenwerking met het team van Gezonde School het onderzoek 
uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van grote waarde voor de doorontwikkeling van het 
programma Gezonde School. 
 
Curriculum.nu  
In de uitwerking van een nieuw curriculum voor het po en vo liggen kansen om meer aandacht aan 
gezondheid te besteden. Vanuit de raakvlakken met de thema’s Gezonde School is inhoudelijke kennis 
en literatuur aangeleverd. Ook is er een bijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van de 
verschillende domeinen binnen Curriculum.nu. 
 
Specialist Sportieve en Gezonde School Pabo & gezond HBO 



Jaarrapportage Gezonde School 2018 

Page 28 of 33 Gezonde School  mei 2019  
 

In 2018 is het eerste diploma uitgereikt aan de Specialist Sportieve en Gezonde School op de Hogeschool 
Zwolle. Er is in samenwerking met project aanpak een verkenning uitgevoerd om 
deskundigheidsbevordering van Gezonde School, de planmatige aanpak van Gezonde School en het 
curriculum van de pabo op één te lijn te krijgen. 
 
Vanuit 10 hbo-scholen is het initiatief genomen om Gezond HBO te laten aansluiten bij het programma 
Gezonde School. Daarmee zou een doorgaande lijn worden gerealiseerd van 4-24 jaar. In 2018 is gestart 
met de verkenning van deze samenwerking. 
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Bijlage 1 – Samenvattingsmodel monitor Gezonde School (geeft de samenhang weer tussen de projectdoelen en de Gezonde School missie) 

 
.

Onderhoud en 
doorontwikkeling van 

Gezonde School-aanpak 

Ondersteuningsaanbod

Deskundigheidsbevordering

Het vignet Gezonde School
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Samenhang en aansturing
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Draagvlak creeeren, faciliteren en verduurzamen 
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draagvlak voor het Gezonde School-programma 
worden vergroot.

Verbetering van de kwaliteit en processen van het 
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Doorontwikkelen en versterken van de kwaliteit 
van de GS Aanpak

Scholen werken 
integraal, 

structureel en 
planmatig met GS 

aanpak

GS is goed 
onderbouwd en 

beschikbaar voor 
scholen en 

professionals

Een gezonde leefstijl is opgenomen in 
het DNA van elke school

Scholen werken 
zelfstandig met GS

Draagvlak creeeren 
bij nieuwe scholen:

-Aanpak
- Activiteiten

-Vignet

Prioritaire 
doelgroepen zijn 

bereikt: SES, vmbo, 
mbo, SO

Verbetering van de samenhang en het aansturen 
van de Gezonde School-projecten 

GS projecten
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Bijlage 2 – Factsheet resultaten evaluatievragenlijst Ondersteuningsaanbod
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