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Praktische handleiding voor gezondheid op scholen
Vandaag hebben het RIVM en de PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair
onderwijs) de Handleiding Gezonde School voor het basisonderwijs aangeboden aan
demissionair minister André Rouvoet. Gezondheidsbevordering en preventie op scholen
zorgen voor gezonder gedrag, betere schoolprestaties en minder vroegtijdig
schoolverlaten. Maatregelen hebben vooral effect als scholen ze structureel uitvoeren, en
als de maatregelen zowel de lessen betreffen als aanpassingen aan de omgeving. Denk bij
dat laatste bijvoorbeeld aan schoolpleinen die uitnodigen tot bewegen of klaslokalen met
voldoende frisse lucht. De handleiding Gezonde School biedt professionals en
basisscholen de praktische handvatten om hiermee aan de slag te gaan.
Ongeveer tweederde van de GGD’en ondersteunt scholen om deze structurele en integrale
gezondheidsbevordering en preventie planmatig aan te pakken. In het rapport
’Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs’, dat RIVM en TNO in opdracht van
VWS maakten, staan enkele aanbevelingen om gezondheidsbevordering in het onderwijs te
versterken. De belangrijkste zijn: sluit goed aan bij de concrete vragen die een school heeft en
versterk de vaardigheden van professionals bij bijvoorbeeld GGD’en, instellingen voor
verslavingszorg of onderwijsbegeleidingsdiensten. Ondersteun scholen en professionals
praktisch bij de aanpak en uitvoering van de maatregelen, en vergroot het draagvlak voor de
maatregelen in het gehele onderwijsveld. De handleiding Gezonde School is de praktische
uitwerking van het rapport en dient ter ondersteuning van professionals die basisscholen
begeleiden bij planmatige gezondheidsbevordering in combinatie met een
scholingsprogramma via de NSPOH en een helpdesk.
Nederland heeft hoge ambities als het gaat om onderwijs. De Tweede Kamer heeft
afgesproken dat het onderwijs en de wetenschap in Nederland tot de mondiale top 5 moet
behoren. Daarvoor is goed onderwijs nodig in gezonde en veilige omstandigheden. Scholen
doen al ontzettend veel om leerlingen aan te zetten tot gezond gedrag en tot goede
leerprestaties, maar kunnen daarbij een steuntje in de rug gebruiken. De handleiding is
ontwikkeld onder coördinatie van het RIVM Centrum Gezond Leven waarbinnen diverse
landelijke organisaties en thema-instituten, regionale GGD’en en
Onderwijsbegeleidingsdiensten samenwerken.
Noot voor de redactie:
Meer informatie:
Centrum Gezond Leven: http://www.loketgezondleven.nl/
Gezonde school: http://www.loketgezondleven.nl/centrum-gezond-leven/gezonde-school/
Of neem contact op met Coen Berends, persvoorlichter RIVM, 030 274 3864 of Harm van
Gerven, persvoorlichter PO-Raad, 06 50 12 24 90

