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Gezonde School-aanpak 
Binnen Gezonde School staat werken met de Gezonde School-
aanpak centraal. Deze planmatige en integrale werkwijze helpt 
scholen om te werken aan een gezonde leefstijl van leerlingen 
en studenten. In 2017-2020:
• Zijn de Gezonde School-aanpak en de Gezonde School-

thema’s voortdurend aangepast en verbeterd naar aanleiding 
van inzichten en ontwikkelingen in gezondheidsbevordering 
en het onderwijs. 

• Is de Gezonde School-aanpak aangepast in een overzichtelijk, 
visueel stappenplan voor het po, so, vo en mbo.  
Het vernieuwde stappenplan maakte het voor scholen nog 
makkelijker om aan de slag te gaan met Gezonde School. 

• Werkten steeds meer scholen volgens de Gezonde 
School-aanpak. Dit blijkt uit de toename van het aantal 
vignetten Gezonde School en het stijgende aantal scholen 
dat gebruikmaakte van het Ondersteuningsaanbod 
Gezonde School. 

Een gezonde leefstijl in het DNA van elke school. Dat is de missie van het programma Gezonde School 1.  
Om dit te bereiken, faciliteert Gezonde School po, so, vo en mbo2-scholen met het bevorderen van een 
gezonde leefstijl van leerlingen en studenten. In deze factsheet blikken we terug op de resultaten van  
de programmaperiode 2017-2020. 

Ondersteuningsaanbod Gezonde School 
Elk jaar stelt Gezonde School Ondersteuningsaanbod beschikbaar voor 
scholen (locaties). Ook in de periode 2017-2020 kregen veel scholen zo  
een steuntje in de rug om te werken aan een gezonde leefstijl op school. 

Het merendeel van de scholen ging met het Ondersteuningsaanbod aan  
de slag met de thema’s Voeding, Bewegen en sport en Welbevinden.

Bekijk figuur 1 op pagina 2 voor het volledige overzicht van thema’s die zijn 
toegekend binnen het Ondersteuningsaanbod van 2017-2020.  
 
Scholen die gebruikmaakten van het Ondersteuningsaanbod Gezonde 
School zijn doorgaans (zeer) tevreden over de Gezonde School-adviseur 
(96%) en de erkende Gezonde School-activiteiten (96%).

1 Gezonde School is een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, GGD GHOR Nederland, RIVM, regionale GGD’en, de KVLO, gezondheidsfondsen, maatschappelijke organisaties en 
thema-instituten op het gebied van een gezonde leefstijl. De ministeries van VWS, OCW, LNV en SZW maken Gezonde School mogelijk.
2 Primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 
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van alle scholen (locaties) in Nederland ontving 
in 2017 - 2020 het Ondersteuningsaanbod. 

Scholen met kwetsbare leerlingen  
en studenten kregen hierbij voorrang.

21%

https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/overzicht-gezonde-school-adviseurs
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod/gezonde-school-activiteiten
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Vignet Gezonde School
Het vignet Gezonde School is hét kwaliteitskeurmerk 
voor scholen die werken aan het verbeteren van de 
gezondheid van hun leerlingen en studenten. Scholen 
(locaties) die een vignet behalen, ontvangen een 
plaquette en certificaat en mogen ze zich gedurende 
drie jaar Gezonde School noemen. 

Aantal schoollocaties met een vignet Gezonde School

Figuur 1Ronde Ondersteuningsaanbod (schooljaar)
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Het aantal scholen met een vignet Gezonde School steeg van 11% in 
2017 naar maar liefst 19% in 2020. Bovendien is in deze periode het 
aantal schoollocaties in het speciaal onderwijs (so en vso) met een 
vignet Gezonde School meer dan verdubbeld. 

Getrainde Gezonde School-coördinatoren en Gezonde  
School-adviseurs

Toegekende 
thema’s binnen het 
Ondersteuningsaanbod 
per ronde

Om Gezonde School-coördinatoren en Gezonde School-adviseurs zo goed mogelijk te informeren over Gezonde School, worden jaarlijks 
verschillende trainingen aangeboden. Bij 82-90% van de scholen die gebruikmaakten van het Ondersteuningsaanbod van 2017-2020, 
volgde een Gezonde School-coördinator een basistraining of verdiepende thematraining. De basistraining wordt gegeven door de Gezonde 
School-adviseurs. De waardering van Gezonde School-coördinatoren over de verdiepende basistraining/thematraining steeg van een 6,8 
(2017) naar een 7,7 (2020). 
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Figuur 2

https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod/gezonde-school-coordinator
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/overzicht-gezonde-school-adviseurs
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Leidt de Gezonde School-aanpak tot verbetering in gezondheid, leefstijl, welbevinden en schoolprestaties? Om antwoord te geven op deze vraag, is in april 2019 het 
vierjarige evaluatieonderzoek Gezonde School van start gegaan met subsidie van ZonMw. Het onderzoek is een samenwerking van drie academische werkplaatsen, 
acht GGD’en en onderzoeksinstituut TNO. 

Verbinding en samenhang
Gezonde School werkte in 2017-2020 continu aan verbinding met initiatieven en stakeholders 
die actief zijn op het snijvlak onderwijs en gezondheidsbevordering. Een greep uit de 
resultaten:

Gezonde School werkte samen met onder meer JOGG, NL2025, Jong Leren Eten, 
Koningsspelen, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en Gezonde Kinderopvang.
Gezonde School werd onderdeel van het curriculum door in gesprek te gaan met de pabo-
opleiding, curicculum.nu en andere relevante opleidingen. Resultaat is dat gezondheid binnen 
curicculum.nu een overkoepelend thema is geworden waaraan alle leergebieden worden 
getoetst. 

(Online) bereik
> Gemiddeld 2.281 unieke bezoekers per maand op Gezondeschool.nl.

> Gezondeschool.nl werd in 2017 door de gebruiker beoordeeld met een 7,5. 

> Gezonde School heeft sinds 2017 een groeiend bereik via social media met in 2020 in 

totaal 1.488 volgers op Facebook, 6.687 volgers op Twitter en 3.741 volgers op LinkedIn.

> Het aantal abonnees van de nieuwsbrief Gezonde School is gestegen van 4400 (2017) 

naar 5800 (2020). 

> Aan het congres Gezonde School in 2018 namen 450 bezoekers deel. Het congres 

werd gewaardeerd met een 7.8.

mei 2021
Het volledige rapport van deze evaluatie kunt u opvragen via redactie@gezondeschool.nl.  
Benieuwd naar de ambities van Gezonde School voor 2021-2024? Bekijk het meerjarenplan op Gezondeschool.nl. 
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redactie@gezondeschool.nl
http://Gezondeschool.nl/over-ons
https://twitter.com/GezondeSchoolNL
https://www.facebook.com/Gezondeschool.nl
https://www.linkedin.com/company/gezonde-school

