
GEZONDE SCHOOL IN 2019 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, MBO Raad, GGD GHOR Nederland en het RIVM. 

KLIK HIER 
VOOR HET VOLLEDIGE JAAR-
RAPPORT GEZONDE SCHOOL 2019

RESULTATEN
Aan het eind van 2019 waren er 1.604 scholen met een Gezonde School 
vignet. Gemiddeld heeft 17% van alle scholen in Nederland een vignet 
Gezonde School. 

De verdeling over de drie onderwijssectoren is als volgt:

Primair onderwijs: 1.188
Voortgezet onderwijs: 336
MBO: 80

Bewegen en sport 832 Roken en alcohol 54
Welbevinden 433 Milieu en natuur 31

Fysieke veiligheidVoeding 653 10
Relaties en seksualiteit 101

Stappenplan
De planmatige aanpak van Gezonde School 
is omgezet in een concreet stappenplan

1.604 scholen met een vignet Gezonde School

2.114 themacertificaten verdeeld over
de scholen met een vignet

69 uitgevoerde audits

ACTIVITEITEN

ADDITIONELE 
ACTIVITEITEN

Implementatie subsidieregeling 
'Jong Leren Eten – Lekker naar buiten!’

Uitwerken stimuleringsregeling 
Gezonde Relaties & Seksualiteit

Uitwerken en implementeren 
subsidieregeling Watertappunten 
in samenwerking met JOGG

OOK IN 2019
We organiseerden de
'Dag van de Gezonde School’

Betrokken bij ontwikkeling Curriculum.nu 

Verkenning Gezonde HBO uitgevoerd 

Verdere verbinding tussen Gezonde School 
en Gezonde Kinderopvang 

Themapagina’s vernieuwd in samenwerking 
met LOT-i en KVLO

5 dagen aanwezig op NOT 2019 

Aanbod Gezonde School-activiteiten vergroot

Samenwerking met de post-hbo-opleiding 
Sportieve en Gezonde School versterkt

ONDERSTEUNINGSAANBOD

AANVRAGEN RONDE 2018 
(SCHOOLJAAR 2018-2019)

  944

  809

AANGEVRAAGD

TOEGEKEND

       NIET TOEGEKEND  135

AANVRAGEN RONDE 2019 
(SCHOOLJAAR 2019-2020)

  1.214

  861

AANGEVRAAGD

TOEGEKEND

NIET TOEGEKEND  353

ADVIES EN BEGELEIDING

88% van de scholen heeft gebruikgemaakt 
van begeleiding en advies door een 
GGD Gezonde School-adviseur

93% van de scholen was (zeer) 
tevreden over de begeleiding
van deze adviseur

495 Gezonde School-coördinatoren 
hebben een basistraining gevolgd en 
236 een verdiepende thema-training

77 onderwijsprofessionals 
in ons scholenpanel

MEER WETEN OVER
GEZONDE SCHOOL?

Kijk op www.gezondeschool.nl
of neem contact op via 
info@gezondeschool.nl

(ONLINE) BEREIK
4.400 abonnees op de nieuwsbrief

6.600 volgers op Twitter met een bereik van ruim 65.000

393 abonnees op de Partner Update, een gezamenlijke uitgave voor 
samenwerkingspartners met het programma Gezonde Kinderopvang

1.250 volgers op Facebook en een gemiddeld bereik van 5.700 lezers

9.900 unieke bezoekers per maand gemiddeld op de website

De quickscan Hoegezondisjouwschool.nl 2.0
is in 2019 geïmplementeerd en in totaal trok 
de scan al bijna 40.000 bezoekers die de test 
bekeken of (gedeeltelijk) invulden

SCHOOL

https://www.gezondeschool.nl/over-ons/rapporten
https://www.gezondeschool.nl
mailto:info@gezondeschool.nl
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