T O P ic

Meer doen met

gezondheid

op school?

V
 raag tussen 28 maart en 25 april extra
ondersteuning aan!
Wil je meer doen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij je leerlingen of studenten op school,
maar ontbreekt het je school aan tijd en middelen om hieraan te werken? Vraag dan van 28 maart tot
en met 25 april 2014 extra hulp aan om te werken aan een gezonde leefstijl. Scholen kunnen kinderen
en jongeren stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen.

Door: Nancy Poiesz
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Scholen uit het primair en voortgezet
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
kunnen kiezen uit het volgende aanbod:
• Gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur over gezondheid en
passende maatregelen voor jouw school.
Deze adviseur is goed thuis in de lokale situatie
en weet welke subsidiemogelijkheden er voor
scholen zijn. Je kunt met de adviseur een schoolgezondheidsplan opstellen om de gezondheid
van je leerlingen of studenten te bevorderen.

• Een vergoeding van de taakuren van eigen
medewerkers voor het maken of uitvoeren van
schoolgezondheidsbeleid. Voor ieder onderwijstype is er een vast aantal uren vergoeding
beschikbaar. Voor het primair onderwijs is dat
40 taakuren, voor het voortgezet onderwijs 80
taakuren en voor het middelbaar beroepsonderwijs 120 taakuren. Je kunt de vergoeding ook
gebruiken om een vignet Gezonde School aan te
vragen. De vergoeding is niet bestemd voor het
inkopen van lespakketten, materialen of voor
het volgen van trainingen van derden.

• Een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde Schoolactiviteit op jouw school. Je kunt kiezen uit verschillende activiteiten rond thema’s als
voeding, beweging, roken, alcohol, sociaal-emotionele ontwikkeling, seksuele gezondheid, gehoorschade- of letselpreventie. De ondersteuning bij de activiteit bestaat uit een
financiële bijdrage van maximaal 50% van de kosten, voor activiteiten vanaf 100 euro.

Praktisch
• Alle informatie (toelichting, keuzemogelijkheden, voorwaarden, selectiecriteria, et
cetera) over het ondersteuningsaanbod vind je op www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod. Je kunt je aanvraag dan alvast voorbereiden.
• Jouw school moet de kosten voor de activiteiten in schooljaar 2014-2015 maken en de
activiteiten moeten ook in deze periode plaatsvinden.
• Wil je eerder advies? Neem dan contact op met je lokale GGD of met de Gezonde
School-helpdesk via 030 274 3036 of gezondeschool@rivm.nl.

• Let op: de volgende mogelijkheid geldt
alleen voor scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
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Vind je het lastig om door de bomen nog het bos te zien?
NISB biedt op haar website een visuele samenvatting van de landelijke initiatieven op het gebied
van onderwijs en sport en bewegen. In een interactieve pdf vind je per regeling of initiatief een
beknopte weergave (met link naar de betreffende webpagina voor uitgebreide informatie) en zijn
financiële en/of communicatieve verbindingen tussen de regelingen of initiatieven weergegeven.
Het overzicht staat op www.nisb.nl/initiatieven_onderwijs.
Overzicht initiatieven om sporten en bewegen te stimuleren in het onderwijs
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Meer weten
Je aanvraag doe je van 28 maart tot en met 25
april 2014 via www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod. Alleen een medewerker van de
school mag een aanvraag doen. De directeur moet
hiermee akkoord zijn. Op deze website vind je
alle informatie over het ondersteuningsaanbod,

Gezonde School-activiteiten en meer. Zo kun je bijvoorbeeld de test ‘Hoe gezond is jouw
school?’ doen. Een prima eerste stap om te kijken hoe jouw school werkt aan gezondheid
en wat je volgende stap kan zijn.
De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl en de #Jeugdimpuls van het
RIVM Centrum Gezond Leven en partners maken de extra ondersteuning mogelijk. �❚

Overzicht initiatieven school en sport & bewegen
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Gezonde Schoolpleinen
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Wie
Binnen Gezonde School werken diverse organisaties samen vanuit verschillende thema’s:
RIVM Centrum Gezond Leven, GGD Nederland
en regionale GGD’en, Ivoren Kruis, Koninklijke
Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO),
KWF Kankerbestrijding, Longfonds, MBO Raad,
Nationale Hoorstichting, Nederlandse Hartstichting, Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen (NISB), NOC*NSF, Pharos, PO-Raad,
Rutgers WPF, Trimbos-instituut, VeiligheidNL,
Voedingscentrum, VO-raad.
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Onderwijsagenda
Sport Bewegen en
Gezonde Leefstijl
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Hoe
Op gezondeschool.nl en loketgezondleven.nl/
school kunnen scholen en professionals die scholen
ondersteunen terecht voor allerlei informatie over
Gezonde School. Zoals informatie over de thema’s,
voorlichtingsmaterialen en ervaringen van andere
scholen met Gezonde School. Ook staan er op deze
websites overzichten van concrete activiteiten en
ondersteuningsmogelijkheden.
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Gezonde School

€

Gezonde School

Onderwijsagenda
Sport Bewegen en
Gezonde Leefstijl

Meer informatie

De onderwijsraden slaan de handen ineen voor meer sport, bewegen en
gezonde leefstijl en bieden verschillende soorten ondersteuning, kennis
en subsidies.

www.gezondeschool.nl

Producten / Opbrengst

Een Gezonde School stimuleert de gezondheid van leerlingen en leerkrachten.
De school heeft niet alleen aandacht voor educatie, maar ook voor een
gezonde schoolomgeving, signaleren en doorverwijzen, leerlingenzorg en
regelgeving. Door Gezonde School onderdeel te maken van het schoolbeleid zorgt de school er bovendien voor dat de resultaten blijvend zijn.

Overzicht aanbevolen activiteiten: lesprogramma’s
en/of projecten die u kunt inzetten op school (digitale zoektool).
Vignet Gezonde School: scholen die aantoonbaar
goed met gezondheid bezig zijn, kunnen themacertificaten Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Themacertificaten beslaan
verschillende gezondheidsthema’s, zoals sport en
bewegen, voeding en roken en alcohol.

€
#Jeugdimpuls
Gezonde Leefstijl

Wie

Hoe

MBO Raad, VO-raad en PO-Raad in opdracht
van ministeries van VWS en OCW.

De ondersteuningsmogelijkheden en subsidies zijn
aan te vragen via de website www.gezondeschool.nl.

Diverse ondersteuningsmogelijkheden vanuit o.a.
#Jeugdimpuls en Onderwijsagenda Sport Bewegen
en Gezonde Leefstijl worden via de website
gezondeschool.nl uitgezet.
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Continu

6 experts bieden scholen kennis op de thema’s:
sport, Gezonde School, publiek-private samenwerking, combinatiefunctionaris/
buurtsportcoach, bevoegde (vak)leerkrachten
en gezonde speelpleinen.

Wat

Meer informatie

Doel van de Gezonde School is het versterken van
gezondheidsbevordering in het primair- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Voor professionals die scholen ondersteunen:
www.loketgezondleven.nl/school
Voor onderwijsprofessionals:
www.gezondeschool.nl

De aanpak Gezonde School is een werkwijze voor
scholen om structureel te werken aan gezondheid.

Nationaal Actieplan
Sport en Bewegen
(NASB)
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Onderwijsagenda
Sport Bewegen en
Gezonde Leefstijl

De Onderwijsagenda SBGL stimuleert scholen om te
komen tot schoolbeleid voor sport, bewegen en een
gezonde leefstijl, leidend tot kwantitatieve en kwalitatieve toename van sport, bewegen en gezond
leefstijlaanbod in en rondom de school. De Onderwijsagenda SBGL streeft ernaar dat in 2016 25%
van de (PO-, VO-, en MBO-) scholen in Nederland
een beschreven Gezonde School-beleid heeft op
meso-/directie-niveau. Dat heeft geleid tot het uitreiken van minimaal 850 vignetten Gezonde School.

4 Gezonde School-adviseurs helpen scholen bij
het opzetten van gezond schoolbeleid
Kennis wordt verspreid via de website
www.gezondeschool.nl
Subsidie voor het opzetten van gezondheidsactiviteiten op scholen
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Contact:
gezondeschool@rivm.nl
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