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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.  

Het programma bestaat uit zeven onderdelen: 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 verschillende onderdelen en de strategische doelstellingen zijn terug te vinden in 

bijlage 1, het Samenvattingsmodel. De huidige jaarrapportage 2019 beschrijft de voortgang tijdens het 

derde jaar van het programma, inclusief de belangrijkste highlights vanuit het programma Gezonde 

School.  

 

In 2019 is veel bereikt: 

 

• In ronde 2018 (schooljaar 2018-2019) hebben uiteindelijk 710 scholen het Ondersteuningsaanbod 

gerealiseerd. In 2019 zijn er in totaal 861 scholen die ondersteuning toegekend hebben gekregen 

vanuit het Ondersteuningsaanbod; waarvan 587 po, 205 vo en 69 mbo voor schooljaar 2018-2019. 

Dankzij beschikbaar gestelde gelden vanuit het Preventie Akkoord en de stimuleringsregeling Relaties 

en Seksualiteit hebben we 157% van de aanvragen voor ondersteuning kunnen toekennen (558 

scholen vanuit het programma Gezonde School en 303 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. Ondanks de extra stimuleringsmogelijkheden konden helaas 353 aanvragen niet worden 

toegekend wegens onvoldoende beschikbare middelen.  

 

• 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. Voor ronde 2019-2020 hebben 495 schoollocaties een basistraining 

gevolgd en hebben 236 schoollocaties een landelijk verdiepende thema training gevolgd.  

 

• 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 2019 waren er 1604 scholen met een vignet Gezonde School, zij hadden gezamenlijk 

2114 themacertificaten. In 2019 is het aantal scholen met een vignet Gezond School toegenomen met 

136 ten opzichte van 2018. Er was een lichte daling van aantal Gezonde scholen te zien in Q4 van 2019 

t.o.v. Q32019. Gemiddeld mag 17% van de schoollocaties zich Gezonde School noemen. De meeste 

certificaten zijn behaald op de thema’s Bewegen en sport, Voeding en Welbevinden. Er zijn 182 

scholen in het speciaal onderwijs met een vignet, met in totaal 114 themacertificaten. 
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• Er zijn nieuwe thema-pagina’s voor po en mbo ontwikkeld op de website gezondeschool.nl in 

navolging op de veranderingen op de thema-pagina’s  voor vo in 2018.  

 

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

Gezonde School. Voorbeelden hiervan zijn de 100ste MBO locatie Gezonde School, Inspiratieprijs 

Gezonde School 2019 en Dag van de Gezonde School 2019. Daarnaast zijn er digitale nieuwsbrieven 

ingezet om scholen en de samenwerkingspartners te informeren over Gezonde School, met in totaal 

bijna 5000 abonnees. 

 

• In 2019 is de nieuwe versie van Gezondeschool.nl live gegaan. De website had gemiddeld 9.900 unieke 

bezoekers per maand, 8% meer dan in 2018. In september was er een piek van bezoekers die 

waarschijnlijk verklaard kan worden door het live gaan van de subsidieregeling Watertappunten. 

Gezonde School heeft 1250 volgers op Facebook en meer dan 6.600 volgers op Twitter. De website 

draagt in grote mate bij aan het vergroten van de bekendheid en vertrouwdheid van Gezonde School 

bij scholen. 

 

• 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 2019 is het Gezonde School jaarrapport 2018 verschenen. Daarnaast is 

het ondersteuningsaanbod en Deskundigheidsbevordering van Gezonde School-coördinatoren (GSC) 

geëvalueerd. 
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Afkortingen 

CMS = content management systeem 

hbo  = hoger beroepsonderwijs 

I&W = Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

JLE   = Jong Leren Eten 

JOGG  = Jongeren op Gezond Gewicht 

LNV = Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  

mbo  = middelbaar beroepsonderwijs 

OCW  = Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

po  = primair onderwijs 

SCP = Sociaal en Cultureel Planbureau  

SES  = sociaaleconomische 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. Voor 2016 hadden GGD 

GHOR Nederland, de drie onderwijsraden (po-raad, vo-raad en mbo-raad) en het RIVM individueel de 

opdracht om scholen te helpen om aan gezondheidsbevordering te doen. Hoewel onderlinge afstemming 

plaatsvond was er ruimte voor meer samenhang en een meer gestructureerde aanpak.  

In 2016 is er vanuit de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW), Economische Zaken en Klimaat (EZ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

gevraagd om een plan op te stellen om gestructureerd scholen te ondersteunen, hetgeen 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]. In de stuurgroep van het programma 

Gezonde School nemen daarnaast ook een vertegenwoordiger van de LOT-i (thema instituten doelgroep 

Jeugd) en van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) plaats.  

 

Binnen het programma Gezonde School wordt de opdracht uitgevoerd vanuit verschillende met elkaar 

samenhangende projecten: 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. Met het behalen van minimaal één themacertificaat 

ontvangt een school 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 sociaaleconomische 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. 

1.2. Monitor Gezonde School 2019 

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 2019 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 2020 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: 

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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• 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. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag een school 

zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.  

• Communicatie  

Ondersteunt het programma Gezonde School met het creëren van bekendheid en draagvlak voor de 

Gezonde School-aanpak, uitrol van de verschillende regelingen, bekendheid 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 2019. De voortgang wordt beschreven op basis van de 

highlights vanuit het programmateam, en de kwantitatieve indicatoren en tevredenheid indicatoren uit 

de projectjaarplannen van 2019.  
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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 aanpak Gezonde School 

In 2019 is een start gemaakt met de doorontwikkeling van de aanpak Gezonde School met als doel om 

nieuwe kennis, inzichten en ervaringen te verwerken in de aanpak. In 2019 is de planmatige aanpak van 

Gezonde School omgezet in een concreet stappenplan - inclusief onderliggende materialen, voorbeelden 

en tools - wat het voor de school makkelijk(er) maakt om zelfstandig(er) aan de slag te gaan.  

Thema’s  

Als vervolg op het format voor thema-pagina’s voor het vo die in 2018 ontwikkeld zijn in samenwerking 

met de thema-instituten, zijn er ook formats ontwikkeld voor het po en mbo. Deze thema-specifieke 

formats zijn voor alle onderwijstypen online ontsloten, inclusief onderliggende materialen, voorbeelden 

en tools. 

Het in 2018 tot stand gekomen afwegingskader voor Gezonde School-thema’s is gebruikt om de huidige 

thema’s te (her)ijken. Hieruit bleek dat een aantal thema’s (milieu en natuur, mediawijsheid, fysieke 

veiligheid) meer of anders gevuld moeten worden om de toetsing te doorstaan. Gezamenlijk met de 

desbetreffende thema-instituten is hier een begin mee gemaakt. Daarnaast is een aantal nieuwe thema’s 

gespecificeerd waar scholen vraag naar hebben. Ook deze nieuwe thema’s worden de aankomende 

periode door het afwegingskader gehaald en beoordeeld op compatibiliteit bij het programma Gezonde 

School (bijvoorbeeld slaap en gamen). 

Gezonde Kinderopvang 

Tussen de programma’s Gezonde Kinderopvang en Gezonde School is een verdere verbinding gemaakt. 

Denk hierbij aan het benutten van elkaars expertise in de doorontwikkeling van de integrale aanpak en 

de planmatige werkwijze om op een structurele manier - onder andere door een doorlopende leerlijn - 

een gezonde leefstijl voor kinderen in de dagelijkse praktijk te realiseren.  

Internationale activiteiten 

De Schools for Health in Europe (SHE) Assembly 2019 is bijgewoond, waarbij de thema’s: netwerken, 

kennisuitwisseling en over de grenzen heen elkaar inspireren centraal stonden. Daarnaast is deelgenomen 

aan de studiereis Gezonde School die dit jaar naar IJsland ging. Hier is expertise en kennis opgedaan over 

het ‘IJslandse model’, welke voor inspiratie heeft gezorgd voor de toekomstplannen van Gezonde School. 
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Gebruikerspanel 

Om scholen te betrekken bij ontwikkelingen binnen het programma Gezonde School en het programma 

aan te laten sluiten bij hun wensen en behoeften, wordt gebruik gemaakt van een gebruikerspanel. In 

2019 is er extra ingezet op de werving van nieuwe leden voor het panel. In totaal zijn er 30 nieuwe leden 

bijgekomen. Daarnaast is er een aantal leden weggegaan, bv. omdat ze niet meer werkzaam zijn op die 

school of niet meer aan Gezonde School werken. In totaal bestaat het panel nu uit 77 

onderwijsprofessionals (Figuur 1). In 2019 waren er geen bijeenkomsten, er zijn enkel vragenlijsten 

uitgestuurd. Wel is een aantal scholen uit het panel afzonderlijk benaderd en geïnterviewd voor de 

inventarisatie ‘Relaties en Seksualiteit’ binnen het brede project ‘Tienerzwangerschappen’ ten behoeve 

van de stimuleringsregeling Relaties & Seksualiteit.  

 

In 2019 zijn er twee vragenlijsten uitgezet.  

De onderwerpen in de vragenlijst in februari waren: 

• Erkende interventies 

• Gezonde School-stand op de Nationale onderwijstentoonstelling (NOT) 

• De inspiratieprijs Gezonde School 

• (nieuwe) Thema’s van Gezonde School 

• Voorbeelden op gezondeschool.nl 

 

De resultaten van deze vragenlijst zijn verwerkt in een factsheet 

(https://www.gezondeschool.nl/documenten/resultaten-vragenlijst-panel-gezonde-school) en in een – 

uitgebreider – begeleidend schrijven naar het PLO en team aanpak Gezonde School. 

 

De onderwerpen in september waren: 

• Gezonde Schoolpleinen (i.s.m. Jantje Beton) 

• Twinning – samenwerken en leren met scholen in Europa 

 

De resultaten van vragen over Gezonde Schoolpleinen zijn gedeeld met Jantje Beton, die deze input heeft 

gebruikt om VWS een voorstel te doen welke ondersteuning scholen nodig hebben om een gezond 

schoolplein te realiseren. De resultaten van Twinning zijn intern gebruikt.  

 

https://www.gezondeschool.nl/documenten/resultaten-vragenlijst-panel-gezonde-school
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Figuur 1. Samenstelling van het gebruikerspanel (n=77) per onderwijstype in 2018 en 2019 

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 Gezonde School-adviseur 

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 kaderopleiding en 

mbo basis- entreeopleiding en niveau 2 en daarnaast scholen voor speciaal onderwijs. 

 

Ronde 2018 (schooljaar 2018-2019) 

Voor ronde 2018 was het doel om 550 scholen toe te kennen voor het ondersteuningsaanbod.  

Vanuit het Nationaal Preventieakkoord waren extra middelen beschikbaar voor alle thema’s. Daarnaast 

was er vanuit het programma ‘het voorkomen van tienerzwangerschappen’ extra middelen beschikbaar 
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voor het thema Relaties en Seksualiteit. Hierdoor konden 160 extra scholen ondersteund worden in ronde 

2018 (Tabel 2).  

 

Tabel 2. 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 99 

Toegekend en uitgekeerd 710 

 

Ronde 2019 (schooljaar 2019-2020)* 

Voor ronde 2019 was het doel eveneens om 550 scholen toe te kennen voor het ondersteuningsaanbod. 

Met middelen uit het Nationaal Preventieakkoord zijn 200 schoollocaties extra ondersteund, daarnaast 

zijn 103 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 861 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 2019. 

Ronde 2019 (schooljaar 2019-2020)  

Aangevraagd 1214 

Niet toegekend -353 

Toegekend 861* 

 Doel Gezonde School  5501,2 

 Nationaal Preventie akkoord  200 

 Voorkomen van tienerzwangerschappen  103 

Ingetrokken gedurende ronde Nog niet bekend 

Toegekend en uitgekeerd Nog niet bekend 
1Hiervan is het doel 60% toe te kennen op het thema Voeding 
2Door een fout in het systeem zijn er later nog 8 extra scholen toegekend 
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Tabel 4. Aanvragen en toekenning ondersteuningsaanbod per onderwijstype voor ronde 2019 (schooljaar 2019-

2020). 

Onderwijstype Aantal locaties 
aangevraagd 

Aantal locaties 

regulier mogelijk 

Aantal locaties 

toegekend 

% toegekend tov 

regulier mogelijk  

po 769 434 587 135% 

vo 328 83 205 247% 

mbo 117 34 69 203% 

Totaal 1.214 550 861 157% 

 **Door een fout in het systeem zijn er later nog 8 extra scholen toegekend 

 

In Figuur 2 staan de verschillende toegekende thema’s binnen het ondersteuningsaanbod van ronde 2018 

en 2019. 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. Het thema Milieu en Natuur 

kon niet voldoende verdieping bieden en kon voor ronde 2019 niet meer aangevraagd worden binnen het 

Ondersteuningsaanbod 

 

 
Figuur 2. Toegekende aanvragen van het ondersteuningsaanbod per thema voor de verschillende onderwijstypen 
voor ronde 2018 en 2019. 

*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. 
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Tevredenheid over het ondersteuningsaanbod 

680 scholen die ondersteuningsaanbod hebben ontvangen in ronde 2018 (2018-2019) hebben een 

evaluatievragenlijst ingevuld over het ondersteuningsaanbod. Enkele belangrijke resultaten: 

 

• 88% van de scholen heeft gebruik gemaakt van begeleiding en advies door een Gezonde School-

adviseur van de GGD. 

• 93% 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 2019 is er opnieuw een evaluatievragenlijst ontwikkeld. Deze resultaten zullen 

eind 2020 verwerkt worden.  

2.3. Deskundigheidsbevordering 

Scholing Gezonde School-coördinatoren  

Het volgen van een scholing is een voorwaarde om het Ondersteuningsaanbod te kunnen ontvangen. 

Scholen die het ondersteuningsaanbod ontvangen, stellen een Gezonde School-coördinator aan. Om 

Gezonde School-coördinatoren te ondersteunen bij het implementeren van Gezonde School is een 

scholingsaanbod ontwikkeld in samenwerking met GGD’en en experts van thema instituten.  

Vanaf het schooljaar 2019/2020  kunnen scholen gebruik 

maken van een (basis)training Gezonde School en/of een 

verdiepende thema training (zie tekstbox hiernaast voor 

uitleg trainingen).  

Van de scholen van wie de aanvraag voor het 

Ondersteuningsaanbod ronde 2019 is goedgekeurd hebben 

495 schoollocaties een basistraining gevolgd (individueel of 

in een groep door de Gezonde School-adviseur) en hebben 

236 schoollocaties een landelijk verdiepende thema 

training gevolgd op 5 nov, 27 nov 2019, 28 jan of 30 jan 

2020 (tabel 5). 

50 schoollocaties hebben een vrijstelling gekregen omdat 

de training niet door kon gaan in verband met landelijke 

staking  

 
 
 

Trainingen Gezonde School 

Een (basis)training Gezonde School is voor 

scholen die op weg geholpen willen worden met 

de Gezonde School aanpak. Deze training gaat in 

op de inhoud van de Gezonde  School en biedt 

handvatten om aan de slag te gaan met het 

thema waarop ondersteuning is aangevraagd. 

Deze training wordt lokaal georganiseerd en 

gegeven door de Gezonde School Adviseur (GSA) 

van de GGD.  

Een verdiepende thema training richt zich op de 

inhoud van een thema en gaat de diepte in aan 

de hand van de pijlers van de Gezonde School. De 

verdiepende trainingen worden vier keer 

georganiseerd in Utrecht (drie keer voor 

PO/SBO/VO/VSO, en een keer voor het MBO). Per 

school(locatie) kan er een Gezonde School-

coördinator deelnemen aan deze thema training. 
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Tabel 5. Aantal scholen die een (basis) training Gezonde School gevolgd hebben per onderwijstype en thema (incl 
50 vrijstellingen) 
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Po/sbo 172 141 109 27 49 9  5 512 

Vo/vso 90 28 16  32  9  175 

mbo 26 11 13  11  7  68 

Totaal 288 180 138 27 92 9 16 5 755 

 

Er hebben 845 schoollocaties zich aangemeld voor het Ondersteuningsaanbod, daarvan hebben 755 

schoollocaties een van de scholingen gevolgd. Dit komt overeen met een percentage van 89%, dat ligt 

ruim boven de doelstelling van 80% scholingen voor het jaar 2019. 

Tussentijdse evaluatie verdiepende thematrainingen 

De verdiepende thematrainingen die op 5 november en op 27 november werden georganiseerd zijn 

inmiddels geëvalueerd in het tussentijdse evaluatierapport. De thema specifieke scholing wordt op 

inhoud goed beoordeeld. Van de respondenten geeft 79% aan meer inzicht te hebben gekregen in het 

thema en ruim 80% geeft aan meer inzicht te hebben verkregen in hoe ze op school aan de slag kunnen 

gaan met het thema. Bijna alle respondenten zijn van mening dat er tijdens de scholing voldoende ruimte 

was voor het uitwisselen van kennis en ervaring op het thema (95%) en geven aan dat zij nieuwe ideeën 

hebben opgedaan over het thema (84%). De trainingen worden gemiddeld gewaardeerd met een 7,7, dit 

ligt iets lager is dan de 8 die als doel gesteld is in het programmaplan Gezonde School 2017-2020 voor de 

tevredenheid van de deskundigheidsbevordering voor Gezonde School-coördinatoren. 

Scholing voor Gezonde School-adviseurs van de GGD’en 

Voor ‘nieuwe’ Gezonde School-adviseurs zijn 2 basistrainingen georganiseerd over de Gezonde School 

aanpak en over hoe je scholen kunt adviseren over de Gezonde School. Deze trainingen vonden plaats in 

juni en in september 2019. Daarnaast zijn er voor de Gezonde School-adviseurs twee masterclasses 

georganiseerd. Voor de inhoud van de masterclasses is input opgehaald bij de Gezonde School-adviseurs, 

in samenwerking met hen zijn de volgende inhoudelijke masterclasses georganiseerd: 

• Masterclass Mediawijsheid in juni 2019, halve dag (24 deelnemers, niet geëvalueerd) 

• Masterclass Welbevinden in december 2019, een hele dag (29 deelnemers, geëvalueerd met 

gemiddeld een 8) 

 

Netwerkbijeenkomsten voor contactpersonen Gezonde School-adviseurs van de GGD’en 

Er zijn vier bijeenkomsten vanuit het programma georganiseerd bij de GGD GHOR in Utrecht. Hierbij werd 

ingegaan op actuele inhoudelijke thema’s, en stonden daarnaast in het teken van kennis en ervaringen 

delen. 
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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 2019 is het aantal scholen met een vignet toegenomen met 136 tot een totaal van 1604 eind 2019 

(Figuur 3 en Tabel 6). De verdeling over de drie onderwijssectoren is als volgt: 1188 (po), 336 (vo) en 80 

(mbo). Dit komt erop neer dat 16% van alle po-, 25% van alle vo- en 13% van alle mbo-schoollocaties zich 

een Gezonde School mag noemen. Gemiddeld heeft 17% van alle scholen in Nederland* een vignet 

Gezonde School.  

 

 
Figuur 3: Aantal Schoollocaties met vignet Gezonde School naar onderwijs sector 

 

Tabel 6. Aantal schoollocaties met een vignet Gezonde School, in Q4 2016, 2017, 2018 en 2019. 

* De cijfers van het totaal aantal scholen in Nederland komt uit het Kompas Gezonde School, december 2015. 
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PO 807 985 1052 1188 7261 16% 

VO 178 216 318 336 1344 25% 

MBO 80 88 98 80 600 13% 

Totaal 1065 1289 1468 1604 9205 17% 
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Alle scholen met een vignet hebben bij elkaar 2114 themacertificaten behaald (Figuur 4 en tabel 7), 175 

meer dan in 2018. 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. Voor MBO zien we een 

terugloop in het aantal themacertificaten voor Welbevinden, voor VO is er een minimale terugloop vast 

te stellen bij certificaten voor Bewegen en sport en Roken, alcohol- en drugspreventie. Deze terugloop 

wordt weer uitgebalanceerd in het totaal aantal verstrekte themacertificaten 2019 door toename 

certificaten op de andere thema’s over het totaal van alle onderwijssectoren. Dit geldt ook voor zowel VO 

als PO, maar niet voor het totaal verstrekte themacertificaten voor MBO schoollocaties. De terugloop bij 

mbo kan verklaard worden door een hoge administratieve last voor het aanvragen of omdat er vignetten 

verlopen zijn (een vignet verloopt na drie jaar) en nog niet opnieuw aangevraagd. 

 

 
Figuur 4: Aantal themacertificaten per onderwijssector, 2016, 2017, 2018 en 2019. 

 
 

Tabel 7. Aantal themacertificaten per onderwijs sector, Q4 2019.    
po vo mbo totaal 

 Q4 2018 Q4 2019 Q4 2018 Q4 2019 Q4 2018 Q4 2019 Q4 2018 Q4 2019 

Bewegen en sport 563 659 129 124 49 49 741 832 

Welbevinden 357 377 44 49 34 7 435 433 

Voeding 451 470 116 146 31 37 598 653 

Relaties en seksualiteit 66 76 17 21 2 4 85 101 

Roken en alcohol* 13 15 33 31 8 8 54 54 

Milieu en natuur 19 31 - - - - 19 31 

Fysieke veiligheid 7 10 - - - - 7 10 

Hygiëne, huid en gebit‡ 0 0 - - - - 0 0 

Subtotaal 1476 1638 339 371 124 105 1939 2114 
* 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. 

Legenda: groen = toename t.o.v. 2018, zwart = geen verandering t.o.v. 2018, rood = afname t.o.v. 2018 
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Prioritaire doelgroepen 

In 2019 is het aantal schoollocaties met een vignet in het speciaal onderwijs met zes afgenomen naar 182 

Gezonde Scholen so, verdeeld over 81 Gezonde Scholen SO en 101 Gezonde Scholen VSO (peildatum Q4 

2019). De Gezonde Scholen so hebben in totaal 114 themacertificaten behaald, de Gezonde Scholen vso 

hebben 136 themacertificaten behaald. In totaal zijn dit 250 themacertificaten in het speciaal onderwijs. 

Het gaat hier om de certificaten die op 1-1-2020 nog geldig zijn. In 2019 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. 

 

Overige activiteiten 

• In 2019 zijn er in totaal 69 audits uitgevoerd (Bewegen & Sport 26; Welbevinden 12; Voeding 24; 

Relatie & Seksualiteit 4; Roken en Alcohol 2; Milieu en Natuur 1) . De doelstelling voor 2019 was het 

uitvoeren van 70 audits 

• De themacriteria vragenlijsten voor het primair en het voortgezet onderwijs zijn beoordeeld en 

aangepast op basis van een meer generieke meetlat. Hierdoor bevatten nu de thema-

criteriavragenlijsten van alle thema’s dezelfde elementen en sluiten aan bij de na te streven integrale 

planmatige structurele Gezonde School-aanpak en de vier pijlers Gezonde School. Er is een meetlat 

voor het primair en het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Hierin zijn ook leerling en ouderparticipatie 

in verwerkt. 

• De thema-criteriavragenlijsten, basisvoorwaarden, vignetvoorwaarden zijn in de zomer en in de 

winter geactualiseerd. Daar waar mogelijk wordt via de thema-criteriavragenlijsten het gebruik van 

interventies met een hoger erkenningsniveau aangemoedigd (van goed beschreven naar minimaal 

goed onderbouwd). Nieuwe erkende interventies zijn toegevoegd en ont-erkende interventies zijn 

verwijderd tijdens deze up-dates. 

• Het aanvraagsysteem mijngezondeschool.nl is op verzoek aangepast voor nog betere aansluiting bij 

ontwikkelingen 
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2.5. Communicatie 

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. Het team geeft communicatieve ondersteuning bij de andere 

activiteiten en projecten van Gezonde School. Daarnaast bouwt communicatie aan een sterk merk voor 

Gezonde School, houdt het zich bezig met het realiseren van samenhang in het informatieaanbod.  

 

Digitale nieuwsbrief voor scholen 

Het project Communicatie had voor het jaar 2019 als doel gesteld om zes nieuwsbrieven te versturen naar 

de scholen. Dit is behaald met in 2019 zes digitale ‘Nieuwsbrieven Gezonde school’ voor 

onderwijsprofessionals. De nieuwsbrief had in 2019 4400 abonnees. Dit ligt ongeveer 200 abonnees lager 

dan in het jaar hiervoor. Er is geen informatie waarom dit aantal is gedaald. Er zijn twee extra 

nieuwsbrieven uitgebracht, een voor het Ondersteuningsaanbod en een voor de stimuleringsregeling 

Relaties & Seksualiteit 

 

Digitale nieuwsbrief voor samenwerkingspartners 

Voor de digitale nieuwsbrief voor samenwerkingspartners was als doel gesteld om vier nieuwsbrieven te 

versturen in 2019. Dit is behaald met vier digitale ‘Partner Updates Gezonde School & Gezonde 

Kinderopvang’. Deze nieuwsbrief heeft 392 abonnees. De Partner Update is een gezamenlijke uitgave met 

het programma Gezonde Kinderopvang. 

 

Overige activiteiten 

De activiteiten binnen het programma Gezonde School vragen veelal om een communicatieve vertaalslag 

waar het team communicatie vorm aan geeft. Activiteiten die hierin 2019 uit voortvloeiden waren onder 

meer: succesvolle uitrol subsidieregeling watertappunten, 100ste MBO Locatie Gezonde School, 

inspiratieprijs Gezonde School 2019, dag van de Gezonde School 2019, succesvolle deelname aan de NOT 

2019, organisatie en uitvoering regiotafels Utrecht, Den Bosch, Fryslân, Zaanstad, workshop tijdens de 

JOGG-meet-up, optimalisatie Gezondeschool.nl en Mijngezondeschool.nl vormgeven, een animatie en 

deelname aan drie lunchbijeenkomsten partners.  

 

Dag van de Gezonde School 

Ruim 50 geïnteresseerden uit het primair onderwijs en voortgezet onderwijs kwamen bij elkaar om zich 

te laten inspireren door het programma Gezonde School. Na een gezamenlijke start in Utrecht vertrokken 

twee bussen naar vier Gezonde Scholen (po en vo) in Delft en Almere voor een inspirerend kijkje in de 

keuken bij Gezonde Scholen. De inspiratietour is inhoudelijk begeleid vanuit de kennispartners binnen 

Gezonde School en Gezonde School-adviseurs. 
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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. 

 

Website Gezondeschool.nl 

In 2019 is de nieuwe versie van gezondeschool.nl live gegaan. De site heeft een nieuwe vormgeving en 

meer overzichtelijke inrichting, aansluitend op de gebruikerswensen van scholen. Ook is gekeken naar 

Search Engine Optimalisation (SEO) en zijn de activiteiten vanuit ‘less is more’ verder doorgevoerd. 

Doorontwikkeling Aanpak 

Samen met het project Doorontwikkeling Aanpak is de nieuwe planmatige aanpak opgeleverd en op 

aantrekkelijke wijze ontsloten op de site. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe webpagina’s: ‘Aan de slag’. 

Daarnaast zijn nieuwe pagina’s gemaakt voor ouderbetrokkenheid, het scholenpanel en ‘wat & waarom 

Gezonde School’. 

Themapagina’s po, vo en mbo 

Alle themapagina’s po, vo en mbo zijn ook vernieuwd. In samenwerking met onder meer de Thema-

instituten (werkgroep Jeugd LOT-i) en project Vignet zijn de pagina’s in lijn gebracht met de nieuwe 

themacriteria vragenlijsten. De opbouw van de webpagina’s zijn verbeterd en  de content is nog beter 

gericht op het meer zelfstandig aan de slag gaan met de thema’s 

Gezonde Relaties & Seksualiteit 

De webpagina’s voor de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit zijn in samenwerking met 

communicatie ontsloten op de site. Daarnaast is er nog een vragenformulier ontwikkeld voor 

belangstellingsregistratie.  

Online podium Gezonde school activiteiten 

Gezondeschool.nl bood ook in 2019 een online podium voor activiteiten van Gezonde School en 

gerelateerd aan Gezonde School. In 2020 was de site onder meer het platform voor de inspiratieprijs. Dit 

leverde 25 inzendingen op en bijna 2.000 stemmen. Ook droeg digitale ondersteuning zorg voor een 

actueel nieuwsoverzicht, dat als input diende voor de nieuwsbrief. Nieuws over het 

ondersteuningsaanbod, subsidie JLE en de nieuwe planmatige aanpak stonden in de top 5. 

Bereik 

Gezondeschool.nl had gemiddeld 9.915 unieke bezoekers per maand (Figuur 5). Dit is 8% meer dan in 

2018 (8.400). Een piek was er in september met bijna 18.000 unieke bezoekers die waarschijnlijk verklaard 

kan worden door het live gaan van de regeling watertappunten. 



Jaarrapportage Gezonde School 2019 

Page 21 of 30 Gezonde School  19-6-2020 
 

 
Figuur 3. Aantal uniek bezoekers Gezondeschool.nl in 2018 en 2019 

  

Zie https://www.gezondeschool.nl/nieuws voor het totaaloverzicht van 2019  

Hoegezondisjouwschool.nl 

In samenwerking met het programma Gezonde Kinderopvang is de test ‘Hoe gezond is jouw school?’ 

verbeterd. De quick scan Hoegezondisjouwschool.nl 2.0. is in 2019 geïmplementeerd en in totaal heeft de 

site al bijna 40.000 bezoekers die de test bekeken of (gedeeltelijk) invulde. 

 

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  bijna 

1.250 volgers en een gemiddeld bereik van 5.700 lezers. Op Twitter heeft de Gezonde School meer dan 

6.600 volgers met een bereik/aantal weergaven van ruim 65.000.  

2.7. Monitoring en evaluatie 

Om de voortgang en kwaliteit binnen het programma te bewaken, wordt het programma jaarlijks 

gemonitord en geëvalueerd.  In 2019 is de jaarrapportage van 2018 gemaakt en vastgesteld door de 

stuurgroep.  

 

In januari 2019 is de vragenlijst voor de evaluatie van het Ondersteuningsaanbod beschikbaar gemaakt. 

De vragenlijst bevatte een aantal retrospectieve vragen om inzicht te krijgen in de voortgang van de 

scholen op de pijlers dankzij het Ondersteuningsaanbod. Van de 710 scholen die gebruik maakten van het 

Ondersteuningsaanbod Gezonde School-ronde 2018 ontvingen we van 680 scholen de 

evaluatievragenlijst (95%). De combinatie van het aantal scholen en de data verdeeld over een groot 

aantal variabelen (schooltype, pijlers, stappen binnen pijlers, voortgang op de stappen binnen de pijlers, 

thema’s) was te divers om gedegen uitspraken te doen over voortgang van de scholen op de pijlers. De 
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resultaten van de evaluatie zijn gepresenteerd aan het projectleidersoverleg en in januari 2020 verspreid 

met een digitale factsheet via de Nieuwsbrief.  

Eind 2019 is de vragenlijst voor het Ondersteuningsaanbod rond 2019/2020 iets aangepast. De 

retrospectieve vragen over de voortgang op de pijlers zijn wederom opgenomen. Bij de analyse van de 

data van twee rondes Ondersteuningsaanbod kunnen we wellicht een beter beeld krijgen van de 

voortgang op de pijlers bij scholen.  

Eind 2019 is het team Monitoring en Evaluatie begonnen met evaluaties van enkele 

programmaonderdelen: 

• Het Jong Leren Eten programma ‘Lekker naar buiten!’. Hiervoor wordt samengewerkt met een 

extern bureau.  

• Deskundigheidsbevordering van de Gezonde School-coördinatoren – twee trainingen zijn 

geëvalueerd in 2019 aan de hand van (digitale) vragenlijsten. De tussenresultaten zijn reeds 

teruggekoppeld. Twee trainingen worden begin 2020 geëvalueerd.  

• Verzoek voor monitoring en evaluatie van de regeling Watertappunten en de stimuleringsregeling 

Relaties & Seksualiteit. De basisvragenlijsten zijn opgenomen in het CMS. De uitvoer van de 

evaluaties start in 2020  

Vanuit het team monitoring is er regelmatig contact met de onderzoekers van de ZonMW effectstudie 

Gezonde School, het onderzoek naar de effecten van de Gezonde School-aanpak.  

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. 

  

Extern 

Bij extern gaat het om samenhang en aansturing op het gebied van externe relaties. Er zijn zes voortgangs- 

overleggen Gezonde School in 2019 geweest. Dit is een overleg bij VWS waar de programmaleider spreekt 

met ambtenaren van alle betrokken ministeries.  

Curriculum ontwikkeling 

Een aantal projectleiders is in 2019 aanwezig geweest bij bijeenkomsten voor stakeholders van 

Curriculum.nu. Gezonde School heeft in het proces van de ontwikkeling van het nieuwe curriculum 

aandacht gevraagd voor het overkoepelde thema van gezondheid. Gezondheid als belangrijke 

randvoorwaarde voor ontplooiing van elke leerling enerzijds en vanuit het vergroten van kennis via de 

verschillende ontwikkelgebieden anderzijds. Én met resultaat: Gezondheid is één van de vier 

overkoepelende thema’s waaraan alle leergebieden worden getoetst. 

Gezond HBO  



Jaarrapportage Gezonde School 2019 

Page 23 of 30 Gezonde School  19-6-2020 
 

De afgelopen jaren is vanuit een tiental HBO’s het initiatief genomen om te komen tot een Gezond HBO. 

Gezamenlijk met dit initiatief heeft een verkenning plaatsgevonden of het HBO kan aansluiten bij Gezonde 

School. Uit de verkenning gedaan in 2019 blijkt dat daar voldoende aanknopingspunten zijn om dit verder 

uit te werken. Belangrijke voorwaarde is commitment van het College van Bestuur HBO, vooralsnog is dit 

niet bereikt. 

Regiobijeenkomsten 

In 2019 is in één regio een regio bijeenkomst georganiseerd. Uitwisseling tussen alle betrokken partners 

die rondom de school actief zijn en dat wat het landelijke programma Gezonde School biedt. Net als de 

andere regiobijeenkomsten in 2018 leverde dit waardevolle input voor verbetering van het landelijke 

programma. 

Aansluiting Gezonde Kinderopvang-Gezonde School 

Vanuit de verkenning in 2018 naar kansen en belemmeringen voor verbinding tussen de programma’s 

Gezonde School en Gezonde Kinderopvang zijn vier onderwerpen vastgesteld waarop acties mogelijk zijn: 

inhoud, deskundigheidsbevordering, IKC’s en communicatie/positionering. Rondom deze onderwerpen 

zijn werkgroepen gevormd waarin mensen van zowel Gezonde School als Gezonde Kinderopvang 

vertegenwoordigd zijn. Tijdens een eerste bijeenkomst hebben de werkgroepen acties geformuleerd. De 

voortgang van deze acties is besproken tijdens een tweede sessie. De werkgroepen gaan met de 

uitvoering en uitwerking van de acties. De planning is dat voor de zomer van 2020 de eerste resultaten 

worden opgeleverd. 

Tijdens de laatste sessie zijn aan de hand van diverse mindmaps de gezamenlijke ambities, doelstellingen 

en vraagstukken voor de meerjarenplannen van beide programma’s in kaart gebracht. De top 5 van 

onderwerpen die daaruit naar voren kwam: 1) welbevinden/positief pedagogisch schoolklimaat als basis, 

2) aansluiten bij /samenwerken met de (lokale) omgeving van het kind, 3) Whole school approach (de 

huidige pijlers uitbreiden naar didactiek en schoolmedewerkers), 4) de aanpak centraal (met 

mogelijkheden tot maatwerk/differentiatie), 5) samenwerking met landelijke en lokale partijen.   

Gezonde Basisschool van de Toekomst 

In mei 2019 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Gezonde School en van 

het onderzoeks- en lokaal implementatieprogramma de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Doel van 

het gesprek was om te leren van elkaars aanpak en te onderzoeken wat beide programma’s voor elkaar 

kunnen betekenen. Naar aanleiding van het gesprek wordt gewerkt aan een notitie waarin de 

overeenkomsten en de verschillen geduid worden. Op basis van de notitie zal besproken worden hoe 

beide programma’s zich gezamenlijk en/of ten opzichte van elkaar kunnen positioneren.        

Nieuw programmaplan Gezonde School 21-24 

Er is dit jaar bij de opdracht gevende ministeries opgehaald wat de visie en wensen/verwachtingen zijn 

voor de volgende programmaperiode. Met alle betrokken ambtenaren van LNV, SZW, OC&W, VWS is 

gesproken. Rode draad hierin is het vergezicht van structurele borging van de (kennis)infrastructuur en 

de mogelijkheden van de inzet op een ‘Whole School Approach’.  
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Koningsspelen 

Vanuit de VWS-directie Sport is in 2019 aangedrongen op een verdere verbinding met de Koningsspelen. 

De wens is geuit om deze eenmalige activiteit een opstap te laten zijn naar het aan de slag gaan met de 

Gezonde School-aanpak. De start van de Koningsspelen zelf hebben in 2019 plaatsgevonden op een 

Gezonde School en de communicatie is met Gezonde School afgestemd. 

Intern 

Binnen intern wordt de samenhang en aansturing besproken op het gebied van projecten binnen het 

programma Gezonde School zelf. Er zijn 18 projectleiders overleggen in 2019 geweest. Daarnaast zijn er 

zes stuurgroep bijeenkomsten geweest en tien overleggen van het team Service en Contact (overleg met 

alle ondersteuners van de projecten). 

Service en contact team overleg 

De samenwerking tussen de verschillende projectmedewerkers is verder geoptimaliseerd. Er is een 

overlegvorm geïnitieerd waarin de ondersteuners samen komen en uitwisselen. De signalering vanuit dit 

overleg wordt ingebracht in het projectleidersoverleg. De medewerkers werken allen in een mailbox 

waarin vragen van scholen en derden worden afgehandeld. Veelgestelde vragen worden omgezet naar 

FAQ’s of naar nieuwe content voor op Gezondeschool.nl. Ook worden notificaties vanuit 

mijngezondeschool.nl besproken.  

Beleidsadviseur 

In Q4 is de beleidsadviseur Gezonde School gestart. Zij neemt het initiatief tot het signaleren en uitwerken 

van programma-overstijgende vraagstukken. Enkele onderwerpen die door haar in 2020 opgepakt 

worden zijn het bereik van de kwetsbare doelgroepen, mogelijkheden en wensen rond leerling 

participatie (beiden in samenspraak met team Aanpak) en het opstellen van algemene voorwaarden voor 

de ‘mijn-omgeving’. 

Doorontwikkeling Mijngezondeschool.nl  

De mijn-omgeving van Gezonde School wordt met de komst van steeds nieuwe regelingen steeds 

uitgebreid. Bij de start van deze omgeving is de huidige uitbreiding nooit voorzien. Om meer 

toekomstbestendig te zijn en de beschikbare data te gebruiken en te koppelen is in 2019 met een extern 

bureau contact gelegd om te verkennen hoe het huidige systeem stapsgewijs kan worden door ontwikkeld 

en meer toekomstbestendig gemaakt.  

2.9. Additionele activiteiten 

In 2019 zijn vanuit verschillende ministeries verzoeken en opdrachten bij het programma Gezonde 

School neergelegd. Deze opdrachten zijn additioneel op het lopende programma en worden extern 

gefinancierd. Verschillende projectteams zijn aangehaakt bij deze additionele activiteiten. Waar mogelijk 

is extra mankracht in gezet. 

Stimuleringsplan relaties & seksualiteit 

In het regeerakkoord is het terugdringen van onbedoelde zwangerschap als speerpunt opgenomen. 

Gezonde School heeft met kennispartners Rutgers en SSV via het thema Relaties en Seksualiteit een 
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stimuleringsplan relaties en seksualiteit opgesteld. Naast een meerjarige directe ondersteuning aan 

scholen via de stimuleringsregeling wordt ook via ondersteunende maatregelen ingezet op het vergroten 

van de capaciteit van GGD’en, de deskundigheidsbevordering van de professional en het bevorderen van 

uitwisseling tussen scholen. In totaal zullen ruim 1400 scholen directe ondersteuning krijgen middels een 

geldbedrag en advies en ondersteuning van een Gezonde School Adviseur. In 2019 is begonnen met het 

inrichten van de projectorganisatie en is een projectleider aangetrokken en is ronde-0 vanuit een extra 

impuls van start gegaan. 

Stimuleringsregeling Watertappunten 

De stimuleringsregeling watertappunten is een samenwerking met JOGG (www.jogg.nl). Basisscholen 

kunnen gebruik maken van deze regeling om een buitenwatertappunt te realiseren. We trekken nauw op 

met JOGG die de lokale JOGG-regisseur inzet om scholen daarbij te adviseren en ondersteunen bij het 

vinden van cofinanciering. In totaal kunnen we in de komende jaren rond de 1000 scholen helpen een 

buiten watertappunt te realiseren. 

 

Subsidieregeling ‘Lekker naar Buiten!’ 

Alle scholen in het primair, voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen sinds 2018 subsidie 

van het programma Jong Leren Eten aanvragen bij Gezonde School voor activiteiten in drie categorieën: 

moestuinieren, koken of een excursie of gastles over voeding. De subsidieregeling Jong Leren Eten (‘Lekker 

Naar Buiten!’) beslaat drie rondes: schooljaar 2018-2019, schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021. 

In de eerste ronde (schooljaar 2018-2019) hebben 373 scholen een JLE-subsidie aangevraagd en 

toegekend gekregen. Daarvan hebben 25 scholen de subsidieaanvraag later weer ingetrokken, 

bijvoorbeeld omdat ze toch geen tijd konden vrij maken om de activiteit te organiseren die ze met de 

subsidie hadden willen bekostigen. Nog eens 62 scholen hebben geen subsidie gekregen omdat ze geen 

verantwoording hebben aangeleverd. In totaal hebben 286 scholen daadwerkelijk subsidie ontvangen. De 

subsidie is het vaakst uitgekeerd aan po/sbo-scholen en een beperkt aantal keer aan mbo-scholen6. 

Verkenning Duurzaamheid, Milieu en Natuur 

Eind 2019 heeft Gezonde School de opdracht verkregen van het ministerie van I&W om te verkennen 

hoe en of het huidige thema Milieu en Natuur kan worden ge-update en kan worden uitgebreid met  

Duurzaamheidsaspecten. Deze verkenning wordt uitgevoerd door een samenwerking van het RIVM, 

Gezonde School (Kwink Groep) en SME. Eerste resultaten worden verwacht eind april, finale oplevering 

is juli 2020. 
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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

Communicatie

Samenhang en aansturing

Monitoring en evaluatie

Project Projectdoel Strategische doelstelling Missie

Faciliteren GS dmv ondersteuning scholen

Gezonde School-coördinatoren en -adviseurs 
bezitten voldoende kennis en vaardigheden dmv 

training en netwerk

Draagvlak creeeren, faciliteren en verduurzamen 
van gebruik bij bestaande en nieuwe scholen via 

digitale ondersteuning
Digitale ondersteuning

Scholen kunnen vignet Gezonde School behalen 
waarmee ze behaalde resultaten kunnen laten zien

Scholen zijn bekend en vertrouwd met de Gezonde 
School-onderdelen. De bekendheid en het 

draagvlak voor het Gezonde School-programma 
worden vergroot.

Verbetering van de kwaliteit en processen van het 
Gezonde School-programma

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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