Argumenten
voor een
Gezonde
School
Voortgezet onderwijs
Aan de slag met Gezonde School, maar waarom? Wat zijn de voordelen voor leerlingen en hun ouders, de medewerkers en de school? In deze argumentenkaart leest u over de meerwaarde van Gezonde School.

Waarom de Gezonde School-aanpak?
De Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om
aan gezondheid te werken:
• U kiest activiteiten die passen bij de school en de
leerlingen.
• U werkt structureel en langdurig aan één gezondheids-

thema. Dit vergroot de kans om ook op lange termijn
effecten te realiseren.
• U kiest uit een aanbod van activiteiten waarvan professionals hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal
kwaliteitscriteria.
Voor het thema dat de school gekozen heeft, kiest u
activiteiten op basis van vier pijlers.
• Signaleren en doorverwijzen: gezondheidsrisico’s
signaleren, bijvoorbeeld druggebruik, overgewicht of
sociaal-emotionele problemen en de leerlingen of de
ouders doorverwijzen naar passende hulpverlening, zoals
maatschappelijk werk of CJG.
• Gezondheidseducatie: aandacht besteden aan gezondheidsthema’s als alcohol, voeding en binnenmilieu in de
lessen. Op Gezondeschool.nl zijn veel voorbeelden te
vinden van lesmaterialen waarvan professionals hebben
vastgesteld dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria.
• Schoolomgeving: de school heeft een veilig fysieke en
sociale schoolomgeving. Medewerkers en leerlingen gaan
op een positieve manier met elkaar om en de fysieke
schoolomgeving bevordert gezond gedrag.
• Schoolbeleid en regelgeving: door activiteiten en maatregelen in beleidsdocumenten op te nemen worden die
structureel verankerd.

Meerwaarde voor verschillende groepen
Aandacht voor gezondheid levert belangrijke voordelen op
voor leerlingen, medewerkers, de school en de ouders.
Zoals betere schoolprestaties en minder ziekteverzuim.

1. Leerlingen
Teveel kinderen hebben overgewicht, bewegen onvoldoende
of weten niet goed wat (on)gezond gedrag is. Gezonde
School draagt niet alleen bij aan hun welbevinden, het
verbetert ook hun schoolprestaties. En het biedt ze een
betere basis voor hun verdere ontwikkeling.
• Lichamelijk actieve leerlingen leveren aantoonbaar betere
schoolprestaties dan hun minder fitte leeftijdsgenoten.
• Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere
schoolprestaties, het terugdringen van voortijdig
schoolverlaten en succesvollere loopbanen.
• Een Gezonde School draagt bij aan het versterken van de
weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al
vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het
maken van een gezonde keuze.
• Een Gezonde School helpt de (gezondheids)verschillen
tussen leerlingen te verkleinen. Alle leerlingen doen mee
en gezondheid is iets van iedereen.

2. Medewerkers
Niet alleen de gezondheid van leerlingen is relevant, ook
medewerkers varen wel bij een Gezonde School. Door
structureel te werken aan gezondheid, voelen medewerkers
zich beter, kunnen zij zich beter inzetten en zijn ze een
vanzelfsprekender rolmodel voor leerlingen.

Feiten en cijfers

• Onder jongeren van 12-16 jaar heeft bijna 14 procent
overgewicht, bij jongeren in de leeftijd 16-20 ligt dit
percentage op 15%. Rond de 3-4 procent van de
jongeren heeft ondergewicht (CBS, 2012).
• Er bestaat een duidelijke relatie tussen overgewicht,
het aanbod van voeding en een omgeving die weinig
uitnodigt tot bewegen.
• Het stimuleren van sport en bewegen kan leiden tot
een beter schoolklimaat, minder schooluitval onder
studenten en betere leer- en werkprestaties (Visscher
et al., 2011).
• Het staat vast dat lichaamsbeweging een positieve
invloed heeft op de fysieke ontwikkeling van jongeren. En daarmee op hun gezondheid en zelfontplooiing: ze ontwikkelen zelfvertrouwen, doen vaker aan
zelfreflectie, leren omgaan met winst en verlies en
leren verschillende vaardigheden.

• Een Gezonde School draagt positief bij aan de gezondheid van medewerkers, waardoor het werken plezieriger
wordt en het ziekteverzuim minder.
• Een Gezonde School biedt medewerkers een duidelijk
kader om hun voorbeeldrol op het gebied van gezondheid vorm te geven.
• Aandacht besteden aan iets persoonlijks als gezondheid,
maakt voor veel medewerkers het lesgeven interessanter.
• Doordat leerlingen beter in hun vel zitten en minder
verzuimen verloopt het leerproces beter, hetgeen minder
energie van de leerkracht vergt.
• De heldere zorgstructuur en aandacht voor vroegtijdig
signaleren ondersteunt medewerkers bij het adequaat
reageren op psychosociale of fysieke problemen van
leerlingen.

3. School
De meeste scholen kiezen ervoor om een Gezonde School
te worden, omdat zij leerlingen meer mee willen geven dan
alleen rekenen en taal. Zij zien het (leren) maken van
gezonde keuzes als de basis van een optimale ontwikkeling.
Zij willen graag bewustzijn creëren voor een gezonde leefstijl
bij leerlingen. De school beschouwt zich als partner in de
opvoeding van leerlingen, wat inhoudt dat zowel de school
als ouders een rol hebben als het gaat om gezondheid.
• Scholen doen al veel aan gezondheid van hun leerlingen.
Communicatie over de visie en het beleid maakt dit
inzichtelijk voor alle betrokkenen bij de school.
Op www.gezondeschool.nl vindt u hulpmiddelen om de
communicatie op te zetten en uit te voeren.

• Het zichtbaar maken van de aandacht voor gezondheid
draagt bij aan de profilering van de school, wat kan leiden
tot meer aanmeldingen.
• Het pedagogisch klimaat op school verbetert en de
leerprestaties gaan omhoog.
• De binding van de medewerkers en ouders met de school
kan door de Gezonde School-aanpak groter worden.
• Door jaarlijks prioriteiten te stellen en keuzes in activiteiten
te maken, gebruikt de school de schaarse tijd en financiën
efficiënt. Het vergemakkelijkt de aansturing.
• Met de Gezonde School-aanpak staat de school er niet
alleen voor. De school kan vaak professionele en soms
ook financiële ondersteuning
krijgen om Gezonde Schoolactiviteiten uit te voeren.
• Middelbare scholen die
structureel aan gezondheid
werken kunnen het vignet
Gezonde School aanvragen en
zich profileren als Gezonde
School. Daarmee laat de
school aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen
zien dat gezondheid op school
een hoge prioriteit heeft.

4. Ouders
Veel scholen betrekken ouders bij de Gezonde Schoolaanpak, bijvoorbeeld door voorlichtingsavonden te
organiseren, ouders te informeren en te laten meedenken.
Samenwerking met ouders vergemakkelijkt het uitvoeren
van Gezonde School-activiteiten en maakt deze ook
effectiever.
• Ouders vinden de gezondheid van hun kind erg belangrijk
en waarderen het dat de school hier aandacht aan
besteedt.
• Een Gezonde School maakt het voor ouders makkelijker
om hun kinderen gezond op te voeden. Dit is immers niet
meer alleen iets van thuis, maar ook iets dat op school
wordt gestimuleerd. Ook kunnen ouders thuis aansluiten
bij ‘lastige’ onderwerpen die op school worden behandeld (bijvoorbeeld seksualiteit, roken).
• Ouders worden zich meer bewust van het belang van
goed eten en voldoende bewegen en hun eigen rol bij de
preventie van middelengebruik en seksuele en relationele
vorming.
• Ouders weten dat de school aandacht heeft voor gezondheid en wat mogelijke oplossingen zijn als hun kind
gezondheidsrisico’s loopt.

De Gezonde School en Genotmiddelen
(DGSG)
Dealen op het schoolplein. Leerlingen onder invloed in
de klas. Wel of geen alcoholgebruik bij schoolfeesten. Als
school kan u voor verschillende vraagstukken en
problemen komen te staan rondom alcohol, tabak en
drugs.
Het project de Gezonde School en Genotmiddelen
(DGSG) kan deze vraagstukken niet allemaal voor u
oplossen. Wel helpt DGSG u zich zo goed mogelijk voor
te bereiden op incidenten en bij het opzetten van een

gedegen schoolbeleid. Dit gebeurt door:
• Leerlingen voorlichtingslessen te geven;
• Ouders te betrekken;
• Duidelijke regels te stellen en
• Zorg te bieden aan leerlingen met problematisch
gebruik.
De GGD of instelling voor verslavingszorg ondersteunt u
graag bij de uitvoering van DGSG. Meer informatie vindt
u ook op Gezondeschool.nl.

Feiten en cijfers

• 22% rookt op 15- en 16-jarige leeftijd dagelijks
(cijfers: TNO/NIPO, 2011).
• 66% van de scholieren in de leeftijdsgroep 12-16 jaar
heeft al eens alcohol gedronken (cijfers: Verdurmen et
al., 2012).
• Op 12-jarige leeftijd heeft 35% van de leerlingen ooit
alcohol gedronken, op 15-jarige leeftijd is dit
percentage 83%.
• Grensoverschrijdend seksueel gedrag komt nog
steeds veel voor: 17% van de meisjes en 4% van de
jongens is wel eens gedwongen tot ongewenste
seksuele handelingen.
• Ongeveer 45% van de bezoekers van de soa-poliklinieken van de GGD is jonger dan 25 jaar. De meest
voorkomende soa onder heteroseksuele jongeren is
chlamydia.

Meer informatie?
• www.gezondeschool.nl
• U kunt ons ook volgen op Twitter: @GezondeSchoolNL
• De nieuwsbrief Gezonde School verschijnt drie keer per
jaar en houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen
en nieuwe activiteiten. Abonneren kan via
www.gezondeschool.nl.
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Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Centrum Gezond Leven
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

Binnen Gezonde School werken verschillende organisaties samen
vanuit verschillende thema’s: RIVM Centrum Gezond Leven,
GGD GHOR Nederland en regionale GGD’en, VO-raad, Nederlands
Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Pharos, Rutgers WPF, Soa
Aids Nederland, Trimbos-Instituut, VeiligheidNL, Voedingscentrum,
Nederlandse Hartstichting, Longfonds, KWF Kankerbestrijding,
Ivoren Kruis, Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding
(KVLO), Nationale Hoorstichting, NOC*NSF, Convenant Gezond
Gewicht, Stichting Opvoeden.nl.
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