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Inhoud 



Wat is Mijn Gezonde School?



Een online tool die scholen helpt bij de uitbouw van een (thematisch) 

gezondheidsbeleid. 

▪ Stap voor stap (stappenplan)

▪ Losse flodders → samenhangend beleid (matrix)

▪ Rekening houden met succesfactoren (spinnenweb)

Wat is Mijn Gezonde School?



Betrokken partners 



▪ Agentschap Zorg en Gezondheid: team Algemene Preventie

▪ Vlaams Instituut Gezond Leven 

▪ Vlaamse Logo’s

▪ Thematische partnerorganisaties gezondheid

▪ Task Force (incl. onderwijspartners)

▪ PADDLE: IT-consultancy- en communicatiebureau

Wie is betrokken? 



Basis van de tool 



▸ Kadermethodiek Gezonde school 

▸ Meesterlijk Gezond 

▸ Preventiemethodieken.be 

Basis van de tool 

Mijn Gezonde School



Kadermethodiek Gezonde School

Basis van de tool (1) 

Video

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=LbLLYWeyhUM


De gezondheidsmatrix 



▪ Leerling

Individuele leerling of groepje leerlingen

▪ Klas

Binnen de 4 muren van de klas

▪ School

Ruimer dan de klas. Wat voor de volledige school van toepassing is.  

▪ Omgeving

Ouders, partners, gemeente, …  

De niveaus



Leerinhouden gezondheid worden actief aangebracht: 

→ kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. 

➢ klasgesprekken met individuele of groepjes leerlingen

➢ Klas- en schoolactiviteiten

➢ Organisatie en invulling van het curriculum (leerlijnen)

➢ Deskundigheidsbevordering van het schoolteam 

➢ Informeren van de ouders 

Educatie



Het creëren van een gezonde leer- en leefomgeving.

➢ Schoolinfrastructuur en – inrichting bv. speelplaats 

➢ Aanbod van dranken en tussendoortjes, bewegingsaanbod, … 

➢ Beschikbaarheid van materialen

➢ Schoolklimaat

➢ Voorbeeldfunctie van het personeel 

Omgevingsinterventies



➢ Wetgeving 

➢Gezondheidsaanbeveling als basis 

➢School- en arbeidsreglement

➢ Informele afspraken

➢ Beperkend of stimulerend 

➢ Transparante procedures

➢ Consequente houding van het team 

Afspraken en regels



Alle activiteiten die de school en haar onderwijspartners (bv. CLB) nemen om:

▸ Tijdig op te merken wanneer het met een leerling niet goed gaat (vroegdetectie)

▸ Leerlingen met een gezondheidsprobleem optimaal te laten participeren op school 

door vroeginterventie en -indien dit niet volstaat- door het opzetten van een 

begeleidingstraject. 

▸ Noden van een klas- of schoolgroep 

▸ Vrijblijvende begeleidingstrajecten

Zorg en begeleiding 



▸ Een inventarisatie te maken van de bestaande schoolwerking rond een 

gezondheidsthema (= beginsituatie in kaart brengen). 

▸ Een overzicht te maken van acties die (naast hetgeen de school al doet) 

noodzakelijk zijn voor een samenhangend (thematisch) gezondheidsbeleid. 

▸ Vul een matrix in per thema of subthema

▸ Gezondheidsbeleid = meerdere thematische matrixen 

Waarvoor de matrix gebruiken? 



Het stappenplan  



▸ Visie 

▸ Communicatie 

▸ leerlingenparticipatie 

▸ (interne en externe) samenwerking

▸ Deskundigheid

▸ Leiderschap 

▸ Tijd en middelen 

Succesfactoren 

Nieuwe succesfactoren 



Meesterlijk Gezond 

Basis van de tool (2)



Preventiemethodieken.be 

Basis van de tool (3)



Demo

www.mijngezondeschool.be



www.mijngezondeschool.be

http://www.mijngezondeschool.be/


▪ Werk en voer acties uit

▪ Evalueer en stuur bij

▪ Veranker in het schoolbeleid (voeg toe in de matrix)

▪ Rapportering

In ontwikkeling 



Implementatie



▸ 2019-2020: pilootjaar 1

▸ 2020-2021: pilootjaar 2 

+ (Vlaamse implementatie – onder voorbehoud) 

2 fasen

Implementatie



▪ Aantal kandidaten: 85

▪ Pilootscholen gestart: 60

▪ Drop out: 5

(geen tijd/wijziging functie/langdurige afwezigheid trekker/gelijkenissen MOEV)

Selectie scholen 

Pilootproject



▸ Voeding: 36

▸ Bewegen en lang stilzitten: 28

▸ Roken: 7

▸ Mentaal welbevinden: 22

▸ Binnenmilieu:4

▸ Mondgezondheid:6

▸ Alcohol, gamen, gokken, cannabis en andere:2  

Thema uit de lijst 

Gekozen thema’s 



▸ Fysieke gezondheid: 1

▸ Gezonde voeding: 1

▸ Gezond eten en drinken:1

▸ Voeding: gezonde voeding op school: 1

▸ Lunchwandeling:1

▸ Mediawijsheid: 1

▸ Mentaal welbevinden leerlingen: 1

▸ Middelengebruik: 1

▸ Milieu (buiten)1

▸ Zwerfvuilactie: 1 

Eigen thema aangemaakt 

Gekozen thema’s 



▪ Bestaand ondersteuningsaanbod

▪ Vormingen/infosessies Gezonde School 

▪ Thematisch aanbod methodieken 

▪ Schoolondersteuners (PBD, MOEV, CGG, …)

▪ Intervisies met deelnemende scholen 

▪ 4 per provincie (2019-2020): overgang stappen 

▪ Helpdesk via de tool 

Opvolging scholen 

Pilootproject



Tijdslijn voor pilootscholen 

Okt-dec 19

•Breng 

beginsituatie in 

kaart 

Jan-feb 20

•Bepaal 

doelstellingen 

Maa-apr 20

•Werk acties uit 

•Voer acties uit 

Mei 20

•Voer acties uit

•Evalueer en 

stuur bij 



▸ Uitgangspunt: openstellen alle scholen

▸ Implementatieplan wordt uitgewerkt 

▸ Rol partners? 

▸ Extra thema’s toevoegen?  

Vlaamse implementatie 



Evaluatie 

Evaluatie pilootproject



▪ RE-AIM model als basis

▪ Reach, effectiviteit, adoptie, implementatie, maintenance

▪ Combinatie van intervisies en online vragenlijsten + registraties in de tool

▪ Effectiviteit (na 2 jaar) 

▪ Indicatorenbevraing

▪ Evolutie in matrixen 

Evaluatie pilootproject



▪ Tineke Vansteenkiste (Gezond Leven)

tineke.vansteenkiste@gezondleven.be

0473 24 23 99 

▪ Karlien Devloo

Karlien.devloo@gezondleven.be

02 486 78 06 

Contacteer ons! 

Vragen nu of later? 

mailto:tineke.vansteenkiste@gezondleven.be
mailto:Karlien.devloo@gezondleven.be



