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Advies Gezondheidsbevordering op school 

1 Situering van het advies 

De voorbije legislatuur kreeg de commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor de kans 
om in opdracht van de Vlaamse minister voor Onderwijs en Vorming een strategisch en 
operationeel plan voor gezondheidsbevordering op school te ontwikkelen en aan te sturen. 
Het Strategisch Plan ‘Op uw gezondheid’ schetst hoe scholen binnen de eigen context en 
behoeften een aantal streefdoelen kunnen bepalen en een gezondheidsbeleid op maat van 
hun leerlingen kunnen ontwikkelen. Het project dat goed van start ging halfweg het 
schooljaar 2006-2007, is nu op kruissnelheid. Voor de geformuleerde doelstellingen zijn 
acties ontwikkeld of gepland. Een portaalwebsite biedt scholen structureel en permanent 
informatieve ondersteuning. Een breed netwerk van actoren ondersteunt scholen vanuit een 
gemeenschappelijke visie op gezondheidseducatie en gezondheidsbevordering. De 
commissie Gezondheidsbevordering stuurt het project en voorziet permanent overleg tussen 
expertisecentra en alle betrokken partners uit onderwijs en andere beleidsdomeinen. 

De Vlaamse Onderwijsraad brengt nu op eigen initiatief een advies uit over de implementatie 
van gezondheidsbevordering op school. Hij doet dat in het vooruitzicht van een nieuwe 
legislatuur en hoopt hiermee bij te dragen aan een nieuw regeerakkoord. Wat in het project 
verworven werd (overlegmodellen, afspraken, inzichten, ervaringen, instrumenten, 
praktijkvoorbeelden …), moet in de toekomst immers verankerd kunnen worden voor en door 
het onderwijsveld.  

Het Strategisch Plan ‘Op uw gezondheid’ bevatte een korte termijnplanning om het 
gezondheidsbeleid in de scholen te initiëren of te stimuleren. Het plan heeft nu bijna drie 
schooljaren achter de rug. De Vlor ziet dit advies als een ‘tussentijdse’ evaluatie van een 
strategie die volgens de raad verder moet reiken dan drie schooljaren. In dit advies wil de 
Vlor zijn visie op de langetermijnplanning weergeven.  

Dit advies werd voorbereid door de commissie Gezondheidsbevordering onder 
voorzitterschap van mevrouw Lea Maes. Het advies werd goedgekeurd door de Algemene 
Raad van de Vlor op 26 maart 2009 met eenparigheid van stemmen. 

2 Wat voorafging 

De oorsprong van het project en het Strategisch Plan ‘Op uw gezondheid’ gaat terug tot twee 
adviezen die de Vlor gelijktijdig uitbracht in mei 2002. Het eerste is het ‘Raamadvies over 
educaties’, geformuleerd n.a.v. de gelijktijdige bespreking van twee andere adviezen over 
educaties, m.n. over mondiale vorming en over gezondheidsbevordering. Het tweede is het 
‘Advies over gezondheidsbevordering in het basis- en secundair onderwijs’ dat voorbereid 
werd door de commissie Gezondheidsbevordering die sinds 1997 actief was binnen de 
structuren van de Vlor.   
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Van de stuurgroep GVO (Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding’) naar de commissie 
Gezondheidsbevordering 

Het Vast Bureau van de Vlor besliste tijdens zijn zitting van 6 mei 1997 om de stuurgroep 
Gezondheidsvoorlichting- en opvoeding, die bestond in de schoot van het Ministerie van 
Volksgezondheid, te integreren in de Vlaamse Onderwijsraad. In deze stuurgroep zetelden 
vertegenwoordigers van de inrichtende machten, de CLB’s, de ouderkoepels en deskundigen. 

De stuurgroep werd een permanente commissie die ressorteerde onder de Algemene Raad van de 
Vlor. Op 30 juni 1998 werd de naam van deze commissie gewijzigd in de ‘commissie 
Gezondheidsbevordering’. De commissie was samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
inrichtende machten, de CLB’s, de vakbonden, de ouderkoepels en deskundigen. 

Ter ondersteuning van deze commissie was er van september 1998 tot 31 augustus 2001 een 
gedetacheerde leerkracht aan het werk. 

2.1 Het ‘Raamadvies over educaties’ (mei 2002)  

Het ‘Raamadvies over educaties’ legt de basis voor de implementatie en de financiering van 
allerlei educaties in scholen (bvb. rond milieu, gezondheid, vrede, mondiale vorming ...). De 
raad wilde hiermee bijdragen tot een beter gestructureerd aanbod, met respect voor de 
autonomie van scholen. Het advies was niet enkel gericht naar de minister van Onderwijs, 
maar ook naar verantwoordelijken uit andere beleidsdomeinen die met educaties in het 
onderwijs aan maatschappelijke doelstellingen willen werken. Het model dat de Vlor 
voorstond, veronderstelt een gestructureerd overleg tussen de verschillende actoren op het 
terrein, waarin ze afspraken maken over visie, implementatiestrategie en afstemming van het 
aanbod.  

 

Het ‘Raamadvies over educaties’  

Een definitie van ‘educaties’ 

Educaties ontwikkelen bij kinderen en jongeren kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen die 
bijdragen tot hun persoonlijke ontplooiing en tot hun maatschappelijk functioneren op een wijze die 
aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen en bij relevante vragen uit de samenleving. 

Geworteld in maatschappelijke behoeften 

Een gemeenschappelijk kenmerk van alle educaties, dus ook van gezondheidseducatie, was volgens 
de raad dat ze ontstaan vanuit een maatschappelijke behoefte. Die behoefte kon een neerslag krijgen 
in eindtermen en ontwikkelingsdoelen waarin de overheid uit de veelheid van maatschappelijke vragen 
de meest cruciale vastlegt.  

Noodzaak aan samenwerking en onderhandelen met andere sectoren 

Educaties ontstaan uit maatschappelijke behoeften in andere sectoren van de samenleving dan 
onderwijs. De raad wees toen op de nood aan samenwerking met die andere sectoren. Verschillende 
overheden geven via educaties vorm aan hun bevoegdheden, o.m. door aanbieders uit verschillende 
maatschappelijke sectoren aan te zetten om materialen of activiteiten aan te bieden aan scholen.  

De raad gaf toen ook aan dat onderwijs moet onderhandelen met andere sectoren. 
Onderwijsinstellingen zijn ingebed in een ruimer educatief en sociaal netwerk waarin ook andere 
actoren hun verantwoordelijkheid moeten en kunnen opnemen. Onderwijs kan dus onderhandelen met 
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maatschappelijke instellingen over welke nieuwe instrumentele taken onderwijs geheel of gedeeltelijk 
opneemt. 

Organisatorische gevolgen van het opnemen van educaties 

Vormgeven aan educaties had volgens het advies niet alleen didactische implicaties (aangepaste 
werkvormen, inhouden, materialen, ondersteuning voorzien), maar ook organisatorische gevolgen. 
Daarvoor stelde de Vlor in 2002 een model voor dat vertrekt van de autonomie en de principiële 
keuzevrijheid van elke school.  

Het doel van het model was een beter samenspel tussen de verschillende actoren en een betere 
coördinatie van de middelen die ze willen inzetten, met als resultaat een meer overzichtelijk aanbod 
voor leraren en scholen en een completer aanbod voor leerlingen. 

De Vlor stelde voor om elke school een budget voor educaties te geven in zijn werkingstoelagen en –
middelen, autonoom door de school te besteden aan begeleiding, vorming, materiaal of activiteiten.  

Voor de maatschappelijke organisaties die educatief materiaal of activiteiten ontwikkelen, voorzag het 
model twee vormen van overheidssteun: een basisfinanciering en projectsubsidies. Elke minister kan 
organisaties een basisfinanciering toekennen voor hun educatieve werking over zijn beleidsdomein. 
Daarnaast kunnen ministers of gemeenten en provinciebesturen educatieve projecten subsidiëren 
over specifieke thema’s. 

Overleg 

In overleg moeten o.m. de continuïteit, de volledigheid en de diversiteit van het aanbod en materiaal 
en begeleidende activiteiten bewaakt worden. De raad zag toen ook als opdracht voor het overleg om 
het materiaal toegankelijker te maken en scholen te helpen bij de screening van materialen op vlak 
van kwaliteit en bruikbaarheid. 

Vorming, begeleiding en nascholing 

Volgens het raamadvies was de implementatie van educaties niet mogelijk zonder inbreng van de 
lerarenopleiding, de nascholing en de pedagogische begeleidingsdiensten. Ook voor de educatieve 
medewerkers van de aanbieders uit andere sectoren was volgens de raad permanente vorming 
noodzakelijk. 

2.2 Het ‘Advies over gezondheidsbevordering in het basis- en secundair onderwijs’ 
(mei 2002) 

Samen met het ‘Raamadvies over educaties’ in 2002 formuleerde de Vlor een ‘Advies over 
de implementatie van gezondheidsbevordering in het basis- en secundair onderwijs’. 
Aanleiding  was de invoering van (vakoverschrijdende) eindtermen en ontwikkelingsdoelen 
voor gezondheidseducatie in het basis- en de eerste graad van het secundair onderwijs. 

2.2.1 Vanuit een brede definitie 

De commissie Gezondheidsbevordering vertrok in het advies van een brede definitie van 
gezondheid zoals geformuleerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (de zgn. ‘definitie 
van Ottawa’): gezondheid is niet alleen een afwezigheid van ziekte en handicap maar een 
staat van volledig fysiek, psychisch en sociaal welbevinden.1 

 

                                                 
1 www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf 
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Van gezondheidseducatie naar gezondheidsbevordering 

In het advies maakte de raad een onderscheid tussen gezondheidseducatie en 
gezondheidsbevordering. Waar gezondheidseducatie vooral gericht is op het ‘aanleren’ van gezond 
gedrag en een gezonde leefstijl (o.m. door de eindtermen), vertrekt het concept van 
gezondheidsbevordering vanuit een breder perspectief, gericht op structurele veranderingen in de 
omgeving van het individu. Gezondheidsbevordering vertrekt vanuit alle facetten en determinanten 
van gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheidspromotie of -bevordering 
als het proces waardoor mensen of groepen van mensen in staat gesteld worden om meer controle te 
verwerven over de determinanten om hun gezondheid te verbeteren. 

2.2.2 Inventaris van knelpunten  

De commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor inventariseerde in het advies een aantal 
knelpunten op het vlak van implementatie: op klas- en schoolniveau, in de CLB’s en op 
beleidsniveau. Deze knelpunten verhinderen of bemoeilijken een efficiënte werking inzake 
gezondheidsbevordering op school.2. 

Algemene knelpunten 

- Scholen ervaarden nood aan duidelijkheid over wat van hen verwacht wordt. Dat vergde een 
consequente houding van alle actoren. Consequentie en consistentie in richtlijnen, beleidsopties, 
acties en materialen was wenselijk.  

- Er was een verschil in de aansturing door het beleidsdomein Onderwijs, waar autonomie van 
scholen en vraagsturing centrale bestuursconcepten zijn, en door het beleidsdomein Gezondheid 
en Welzijn, dat eerder opdrachtgestuurd werkt en het beleid aanstuurt vanuit concrete 
gezondheidsdoelstellingen. 

 

Knelpunten in de scholen 

- Bevraagde actoren beschouwden gezondheidsbevordering slechts als een secundaire opdracht 
voor de school. Ze zagen het vooral als een taak voor ouders en CLB. 

- Scholen werkten vaak aan gezondheidseducatie, maar brachten nog zelden schoolomgeving en 
schoolcultuur mee in rekening. Men beperkte zich tot lessen en projecten op klasniveau. 

- Er was een probleem met de infrastructuur van scholen. De toepassing van ‘de wet van 4 
augustus 1996 betreffende het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk’ bleek niet 
voor alle scholen uitvoerbaar. 

- Niet alle scholen waren even vaardig op het vlak van teamwerk, vakoverschrijdend overleg, 
samenwerking met externen en CLB, participatie van leerlingen en ouders. Dat zijn net factoren 
die het welslagen van gezondheidsbevordering op school bepalen.  

 

                                                 
2 Deze inventaris is gebaseerd op ervaringen van leden van de commissie Gezondheidsbevordering 
en op resultaten van wetenschappelijk onderzoek van S. Van den Broucke en M. Somers (2001), 
Implementatie van gezondheidsbevordering in het basisonderwijs en de eerste graad van het 
secundair onderwijs. Studie in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad en van L. Maes e.a. (2001). 
Jongeren en gezondheid. Een studie in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, departement 
Volksgezondheid. Periode 1990-2001.  
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- Om gezondheidsbevordering in te bedden in het schoolbeleid, moest het schoolbeleid op het vlak 
van educaties een onderdeel vormen van de interne kwaliteitszorg in scholen.  

Knelpunten in de klas 

Op klasniveau werden vooral implementatieproblemen gesignaleerd met de destijds pas ingevoerde 
vakoverschrijdende eindtermen:  

- De bevraagde actoren ervaarden leerdoelen (vastgelegd in eindtermen en leerplannen) als 
overladen.  

- Gezondheidsbevordering vroeg een verruimde, integrale aanpak die ook gericht is op attitudes en 
gedragingen. Leraren en directies moesten daarvoor over de nodige pedagogische en didactische 
vaardigheden beschikken om deze bij te sturen, te ondersteunen en te stimuleren.  

Leerkrachten en directies ervaarden een gebrek aan materiaal op vlak van gezondheidseducatie en 
gezondheidsbevordering, terwijl dat aanbod wel voorhanden bleek te zijn bij tal van NGO’s. De Vlor 
haalde daarvoor drie redenen aan:  

- Onbekendheid van leraren en directies met het veld van gezondheidsbeleid;  

- behoefte van leraren aan duidelijkheid over de kwaliteit van het aanbod;  

- een objectieve behoefte aan lesmaterialen voor actuele themata waar leerlingen mee 
geconfronteerd worden en waarvoor er geen aanbod is, m.n. sociale en psychische aspecten van 
gezondheid zoals preventie van zelfdoding, stressbeheersing, faalangst, geweld en agressie op 
school. 

Bevraging leerde toen dat directies en leraren slechts een beperkte theoretische kennis bezaten van 
gezondheidseducatie en gezondheidsbevordering, terwijl deze kennis bleek te leiden tot een grotere 
diversiteit in het handelen. 

 

Knelpunten in de CLB’s 

Het advies reflecteerde ook op een aantal signalen uit de CLB’s. Het CLB-decreet van 1998 was op 
dat moment slechts één schooljaar in werking. Het decreet gaf de CLB’s de opdracht om het 
welbevinden van leerlingen te verhogen, ook op het vlak van preventieve gezondheidszorg, via een 
verplicht en verzekerd aanbod. Er was toen echter nog geen duidelijk zicht op hoe de CLB’s de 
decretale opdrachten vorm zouden geven en welke knelpunten ze daarbij zouden ervaren. Toch 
kwamen al een paar aandachtspunten naar voren: 

- De raad vond het wenselijk om binnen het CLB-team personeelsleden uit alle disciplines te 
betrekken bij gezondheidseducatie en –bevordering en preventieve gezondheidszorg niet te 
beperken tot ziektepreventie (met eenzijdig somatische benadering).  

- Er was te weinig ruimte voor de uitbouw van een vraaggestuurd aanbod voor ouders leerlingen en 
het schoolteam.  

- De vraaggestuurde werking van de CLB’s spoorde niet altijd met het doel- en themagericht 
werken van de gezondheidssector (o.m. Logo’s). 

- Sommige CLB-medewerkers meenden dat expertise ontbrak op het vlak van gedragsverandering. 
Er was meer kennis nodig over de invloed van psychosociale variabelen op gedrag en hoe je die 
kan veranderen. 

- Er was meer aandacht voor individuele en preventieve leerlingenbegeleiding, dan voor een brede 
gezondheidsbevorderende en preventieve werking.  
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Het advies bevatte ook vaststellingen op het vlak van doelgroepen: verschillen tussen 
scholen voor lager onderwijs en voor secundair onderwijs; verschillen tussen jongens en 
meisjes; verschillen tussen onderwijsvormen; verschillen op basis van sociale en etnische 
afkomst. 

 

Verschillen tussen doelgroepen op het vlak van gezondheidsgerelateerd gedrag 

- Onderzoek leerde op dat ogenblik dat lagere scholen over een gevarieerder gamma aan 
methodes beschikten om te werken aan gezondheid dan het secundair onderwijs, dat erg 
vakgericht bezig was. 

- Omdat onderzoek ook aantoonde dat grote groepen van de jongeren tussen 11 en 18 jaar een 
ongezonde leefstijl hanteerden, wees de Vlor op de nood aan specifieke inspanningen voor het 
secundair onderwijs. 

- Eveneens uit onderzoek kwamen aanzienlijke verschillen aan het licht tussen leerlingen van de 
verschillende onderwijsvormen: jongeren uit BSO (meisjes en jongens) vertoonden meer 
risicogedrag dan jongeren uit ASO en TSO. 

- De commissie stelde ook vast dat vaardigheden van jongeren op het vlak van gezondheid en 
zelfzorg sterk beïnvloed zijn door sociale en etnische afkomst.  

2.2.3 De aanbevelingen  

Op basis van deze vaststellingen formuleerde de raad aanbevelingen aan het adres van 
verschillende partners: leraren en schoolteams, directies, lerarenopleiders en nascholers, 
CLB’s, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG). Samengevat kwamen ze hier 
op neer: 

- verhogen van ‘het vermogen van scholen om een beleid te voeren’ 
- werken aan educaties vanuit een samenhangende visie  
- opzetten van een specifiek nascholingsbeleid (voor leraren én voor directies) 
- een goede afstemming realiseren tussen de doelstellingen voor de initiële 

lerarenopleiding en de trajecten voor levenslang leren voor leraren 
- erkennen van het VIG als expertisecentrum/steunpunt inzake preventief 

gezondheidsbeleid 
- erkennen van de rol van de commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor als 

platform waar de inhoudelijke expertise en de pedagogisch-didactische inzichten van 
de onderwijspartners op elkaar worden afgestemd 

- voorzien van wetenschappelijke ondersteuning (door het VIG) van de school om het 
gezondescholenconcept te realiseren, met behoud van de autonomie van de school 
om hier al dan niet in mee te stappen 

- realiseren van betere taakafspraken en een evenwichtiger verhouding tussen de 
verplichte taakstelling en de vraaggestuurde werking van de CLB’s 

- voldoende aandacht besteden aan de vorming van CLB-medewerkers  

2.2.4 Een werkprogramma voor de commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor 

Het sluitstuk van het advies van mei 2002 was een werkprogramma voor de commissie 
Gezondheidsbevordering van de Vlor. Het bestond uit drie grote delen: 
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- het bewaken van een coherente communicatie vanuit een breed perspectief;  
- een doelgroepenbeleid voeren;  
- de kwaliteit van de didactische materialen garanderen.  

 

Het werkprogramma van de commissie  

Bewaken van coherente communicatie over gezondheidsbevordering vanuit een breed perspectief 

Dit moest mogelijk maken dat de overheden op gebied van onderwijs en van gezondheid, de 
pedagogische begeleidingsdiensten en de verantwoordelijken van de CLB’s met de 
onderwijsinstellingen communiceren vanuit één concept.  

De commissie kon ook afspraken maken over wederzijdse verwachtingen van de onderwijssector 
enerzijds en de sector van gezondheidszorg anderzijds.  

Een essentiële opdracht voor de commissie was ook het aflijnen van de rol van de verschillende 
actoren: school, leerlingen, ouders, de pedagogische begeleidingsdiensten, het CLB en andere 
instanties die op het terrein van gezondheid actief zijn. 

Een doelgroepenbeleid voeren 

Speciale aandacht was nodig voor de implementatie van gezondheidseducatie in het 
beroepsonderwijs en in scholen met belangrijke populaties van kansarme groepen. Bestaande 
initiatieven en materialen waren niet steeds aangepast. 

De kwaliteit van de didactische materialen garanderen 

Er was nood aan sterkere sturing van het aanbod van didactisch materiaal op het vlak van  
gezondheidsbevordering door de betrokken schoolactoren.  

2.3 Onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen 

In de periode na bovenvermelde adviezen hebben een aantal onderwijskundige en 
maatschappelijke ontwikkelingen de context van het thema ‘gezondheidsbevordering op 
school’ beïnvloed. Impulsen aan het kwaliteitsdenken in onderwijs, de klemtoon op 
beleidsvoerend vermogen van scholen als cruciale factor in onderwijsinnovatie, de 
introductie van het concept ‘brede school’ en het belang van samenwerking met 
partnerorganisaties …bepalen sterk de strategieën om gezondheidsbevordering op school te 
stimuleren.  

 

 

 

 

 

 

Onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen 

Kwaliteitsdenken  
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Het decreet Gelijke Onderwijskansen3 heeft het kwaliteitsdenken in het onderwijs een betekenisvolle 
impuls gegeven. Het decreet verplicht de scholen onder meer de verplichting om een beginsituatie-
analyse uit te voeren, prioriteiten te kiezen en aan zelfevaluatie te doen.4 Het kwaliteitsdenken is in 
die periode steeds prominenter op de agenda gekomen, zowel bij beleidsmakers (koepels, netten, 
overheid), als in de scholen zelf. 

Beleidsvoerend vermogen 

In dezelfde periode kwam ook het discours over ‘beleidsvoerend vermogen van scholen’ goed op 
gang. Er liep onderwijskundig onderzoek5 en de Vlor wijdde er een breed opgezette 
probleemverkenning aan.6 In de ‘beleidsnota Onderwijs en Vorming 2004-2009’ is ‘het beleidsvoerend 
vermogen van scholen versterken’ een van de vier speerpunten voor het realiseren van gelijke 
kansen. ‘Het voorontwerp van decreet betreffende kwaliteit in onderwijs’ van juli 2008, vertrekt 
expliciet van het beleidsvoerend vermogen van scholen om zelf in te staan voor kwaliteitsvol 
onderwijs. 

Met dit gemeenschappelijk streven naar meer impulsen voor het beleidsvoerend vermogen van 
scholen, ging het besef gepaard dat scholen op dat vlak van elkaar verschillen. Het onderzoek 
bevestigde dat.7 

De idee van de ‘brede school’ en het belang van samenwerking 

De laatste jaren groeit het besef dat voor een brede ontwikkeling van kinderen en jongeren een ‘brede 
leer- en leefomgeving’ noodzakelijk is. Het concept ‘brede school’ krijgt zo een duidelijkere invulling 
als een duurzame samenwerking van scholen met andere instellingen of partners ten voordele van de 
ontwikkeling van de leerlingen. Er is niet één model van ‘brede school’. De concrete vorm, de partners 
en de doelstellingen(en) van de samenwerking zijn afhankelijk van de lokale behoeften en 
omstandigheden.8 

Toenemende maatschappelijke vragen 

Het concept van de brede school biedt scholen een handvat om om te gaan met de vele 
maatschappelijke vragen die vanuit de samenleving op scholen afkomen. Zorg voor het milieu en 
duurzame ontwikkeling, verkeersveiligheid, allerlei vormen van sociale ongelijkheid, armoede, drugs, 
alcohol, zelfmoord, eet- en drinkgedrag van kinderen en jongeren ... Scholen die een rol willen spelen 
in het aanpakken van dergelijke maatschappelijke problemen, stellen vast dat ze genoodzaakt zijn om 
hiervoor samenwerkingsverbanden te sluiten met diverse partners.  

Ook op het vlak van gezondheidsthema’s nemen de vragen alleen maar toe. De ‘klassieke’ signalen 
rond overgewicht, ongezonde voeding en drank, gebrek aan beweging, tabak en drugs  … blijven 

                                                 
3 Decreet van 28 juni 2002 betreffende Gelijke Onderwijskansen I (B.S.14/09/2002) 
4 Zie het onderzoek van P. Van Petegem , J. Verhoeven, I. Buvens, J. Vanhoof (2005), Zelfevaluatie 
en beleidseffectiviteit in Vlaamse scholen: het gelijke onderwijskansenbeleid als casus (OBPWO 
02.05).Gent: Academia Press. 
5 P. van Petegem, G. Devos , P. Mahieu, T. Dang Kim & V. Warmoes (2006). Hoe sterk is mijn 
school? Het beleidsvoerend vermogen van Vlaamse scholen (OBPWO 03.05). Mechelen: Wolters 
Plantyn 
6 Vlaamse Onderwijsraad (2005), Beleidsvoerend vermogen van scholen ontwikkelen; een 
verkenning. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. 
7 Zie voetnoot 5.  
8 Zie voor meer achtergrond zie de portaalsite, geraadpleegd op 4 maart 2009: 
http://www.ond.vlaanderen.be/bredeschool  
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aanhouden en ‘nieuwe’ thema’s komen op de voorgrond: zelfmoordpreventie, gehoorschade, 
stralingsgevaar … 

Allerlei organisaties en experts bieden actiemateriaal, methodieken en andere ondersteuning over 
diverse gezondheidsgerelateerde onderwerpen aan. Voor onderwijsinstellingen lijkt het samenwerken 
met ‘derden’ in elk geval een stuk vanzelfsprekender te zijn. Vaak is het voor scholen wel moeilijk om 
het aanbod correct te evalueren op zijn kwaliteit. 

2.4 De opdracht van de commissie Gezondheidsbevordering en de weg naar een 
Strategisch Plan 

Na de Vlor-adviezen van 2002, bleef het gezondheidsbeleid relatief laag op de prioriteitenlijst 
van beleidsmakers in onderwijs. 

De commissie Gezondheidsbevordering ‘on hold’ 

Tijdens het werkingsjaar 2002-2003 was in de Vlor een werkgroep Kwaliteitslabel actief. De werkgroep 
gaf advies over het toekennen van een kwaliteitslabel voor gezondheidsbevorderend materiaal op 
school. Dat label moet de scholen de garantie geven dat het materiaal voldoet aan wetenschappelijke, 
pedagogische en ethische criteria.  

In het werkingsjaar 2003-2004 beschikte de commissie Gezondheidsbevordering niet langer over een 
gedetacheerde medewerker. Bovendien bestond er onenigheid tussen de vertegenwoordigers van de 
kabinetten onderwijs en welzijn. Niet iedereen vond de commissie Gezondheidsbevordering bij de Vlor 
het geschikte forum voor overleg over het gezondheidsbeleid op scholen. Na een laatste vergadering 
op 17 september 2003 en na het wegvallen van structurele ondersteuning, ontplooide de commissie 
geen enkele activiteit meer.  

In haar regeerakkoord van september 2004 beschouwde de nieuwe Vlaamse Regering 
preventieve gezondheidszorg en gezondheidsbevordering als één van haar prioriteiten. In de 
beleidsbrief Onderwijs en Vorming 2005-2006 kondigde de onderwijsminister aan dat hij in 
samenwerking met het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin acties zou 
opzetten die schoolgaande jongeren aanzetten tot een gezonde levensstijl. Er is ook al 
sprake van het actieplan ‘Op uw gezondheid!’ en van een protocol met de Vlor voor de 
uitwerking en toepassing ervan.  

In het begin van het schooljaar 2005-2006 kwam de beleidsontwikkeling op het vlak van 
gezondheidsbevordering op school in een stroomversnelling. Aan het eind van datzelfde 
schooljaar werd het Strategisch Plan goedgekeurd door de commissie zodat in het 
daaropvolgende schooljaar 2006-2007 de geplande acties tot uitvoering konden komen.  

De weg naar een Strategisch Plan 

Op 15 oktober 2005 vond de ondertekening plaats van het ‘Protocol tussen de Vlaamse 
Onderwijsraad en de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs, betreffende de opdracht van de Vlor 
betreffende gezondheidsbevordering in het basis- en secundair onderwijs’. Het protocol voorzag een 
jaarlijks budget van 150.000 euro tijdens de lopende legislatuur en de aanstelling van een 
gezondheidscoördinator die met de commissie Gezondheidsbevordering een strategisch en 
operationeel plan moest ontwikkelen dat ‘scholen de mogelijkheid biedt om vanuit hun eigen context 
en behoeften een aantal concrete streefdoelen te bepalen en een gezondheidsbeleid op maat van hun 
leerlingen te ontwikkelen’.  
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In het najaar van 2005 werd de commissie Gezondheidsbevordering opnieuw actief. De eerste 
vergadering vond plaats op 26 oktober 2005, na de oproep van de minister van Onderwijs met het 
actieplan ‘Op uw gezondheid’.  

Op 1 januari 2006 trad een gezondheidscoördinator in dienst bij de Vlor. Op 27 januari 2006 
ondertekenden de ministers bevoegd voor onderwijs (Frank Vandenbroucke), voor welzijn en 
gezondheid (Inge Vervotte), voor jeugd en sport (Bert Anciaux) en voor landbouw (Yves Leterme) 
samen een intentieverklaring.9 Zij spraken af dat zij gezamenlijk zouden bijdragen tot de 
gezondheidsbevordering in het basis-en secundair onderwijs. De vier ministers namen de bestaande 
Vlaamse gezondheidsdoelstellingen als uitgangspunt. 

Op 27 juni 2006 werd het Strategisch Plan ‘Op uw gezondheid’ goedgekeurd door de commissie 
Gezondheidsbevordering. Het beschreef een korte termijnplanning voor de middelen die de 
onderwijsoverheid ter beschikking stelde. Deze planning kaderde wel in een langetermijnvisie over 
gezondheidsbevordering en gaf richting en sturing aan de activiteiten die de (onderwijs)overheid en de 
commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor de komende vier jaar zouden ontwikkelen.  

De commissie Gezondheidsbevordering werd aangeduid als ‘de motor van het project’, via de 
aansturing van de gezondheidscoördinator en het geven van opdrachten aan door haar aangestelde 
werkgroepen. De commissie werd omschreven als een overlegplatform waar de expertise op het vlak 
van gezondheid afgestemd zou worden op de pedagogisch-didactische inzichten van de 
onderwijspartners.  

 

2.5 De krachtlijnen van het Strategisch Plan: missie en visie 

2.5.1 Vanuit een brede definitie en een breed perspectief 

De visie van het Strategisch Plan sluit nauw aan bij het advies van de Vlor van 2002 (zie 
2.2). Het plan vertrekt van de brede en internationaal aanvaarde omschrijving van 
gezondheid van de WHO: ‘Gezondheid is een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, 
mentaal en sociaal welbevinden. Het is meer dan de afwezigheid van ziekte of gebreken’.  

Eveneens aansluitend bij het advies van 2002, beoogt het plan niet enkel 
gezondheidseducatie maar ook gezondheidsbevordering. Volgens de definitie van het WHO: 
‘het proces waardoor mensen of groepen van mensen in staat gesteld worden om meer 
controle te verwerven over de determinanten van hun gezondheid, en zo hun gezondheid te 
verbeteren’.  

Het plan koppelt uitdrukkelijk een doelstelling betreffende gelijke kansen aan 
gezondheidsbevordering: ‘Het vermijden van uitsluiting en discriminatie en het bevorderen 
van de sociale cohesie tussen de leerlingen onderling en tussen de leerlingen, ouders, 
leerkrachten en andere teamleden, geeft aan gezondheidsbevordering een sociale 
dimensie’. 

                                                 
9 ‘Intentieverklaring tussen de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs, de Vlaamse minister 
bevoegd voor Volksgezondheid, de Vlaamse minister bevoegd voor Landbouwbeleid en de 
Zeevisserij, en de Vlaamse minister bevoegd voor Sport inzake gezondheidsbevordering bij kinderen 
en jongeren in de setting scholen’ (2006). 
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2.5.2 Ambitieus en realistisch 

Het plan wil ambitieus, maar tegelijk realistisch zijn. Het was de wens van de minister van 
Onderwijs dat alle scholen per 1 september 2007 een gezondheidsbeleid ontwikkelen met 
prioritaire aandacht voor evenwichtige voeding en beweging. Dat spoorde met de 
doelstellingen die door de Vlaamse minister bevoegd voor gezondheid uitgewerkt werden.10  

Maar het plan drukt ook het besef uit dat scholen niet op hetzelfde ogenblik aan alle 
gezondheidsthema’s even intensief werken. Daarom gaat het uit van een gefaseerde ‘adding 
up’-benadering met als eerste centrale thema’s evenwichtige voeding en beweging. 

2.5.3 Beleidsvoerend vermogen stimuleren – autonomie respecteren 

Het advies van 2002 sprak weliswaar nog niet letterlijk van ‘beleidsvoerend vermogen’, maar 
‘het verhogen van het vermogen van scholen om een beleid te voeren’ (zie 2.3) werd wel al 
als aanbeveling naar voren geschoven. In de periode tussen de publicatie van het advies 
van mei 2002 en van het Strategisch Plan van 2006, vond binnen de Vlor een 
probleemverkenning plaats over beleidsvoerend vermogen van scholen.11 De inzichten die in 
dat denkproces verworven werden, vonden hun weg in de ontwikkeling van het Strategisch 
Plan: ‘De Vlor wil aan onderwijsvernieuwing werken vanuit het beleidsvoerend vermogen van 
scholen. Scholen maken zelf keuzes op het vlak van gezondheidsbevordering die optimaal 
aansluiten bij hun leerlingenpopulatie en de context waarin ze werken’. Het Strategisch Plan 
verwijst naar het werken met ‘halffabricaten’12 en externe begeleiding. Scholen ondersteunen 
is dan de taak van de CLB’s, de pedagogische begeleiding, de Logo’s en de 
expertiseorganisaties. Ontwikkelen van beleid en visie, systematisch en planmatig werken en 
creëren van een draagvlak staan centraal (Strategisch Plan, p. 4). 

2.5.4 Aansluiting bij de (vakoverschrijdende) eindtermen en ontwikkelingsdoelen 

De Vlor-adviezen van 2002 verschenen op een moment waarop de implementatie van 
vakoverschrijdende eindtermen nog in de kinderschoenen stond. Dat bleek ook uit de 
inventaris van knelpunten op school- en klasniveau (zie hoger 2.2.2). 

Het Strategisch Plan van 2006 bevat een overzicht van de verschillende 
(vakoverschrijdende) eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor alle onderwijsniveaus, -
vormen en -types (gewoon en buitengewoon). Het plan wijst uitdrukkelijk op de horizontale 
samenhang van de vakoverschrijdende eindtermen van gezondheidseducatie (secundair 
onderwijs) met verschillende vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen van eenzelfde 
graad, alsook op de verticale samenhang met ontwikkelingsdoelen voor kleuters, verwante 

                                                 
10 Zie de gezondheidsdoelstellingen voeding en beweging, geraadpleegd op 4 maart 2009 op 
http://www.zorg-en-gezondheid.be/default.aspx?id=5358  
11 Vlaamse Onderwijsraad (2005), Beleidsvoerend vermogen van scholen ontwikkelen; een 
verkenning. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. 
12 Een halffabrikaat is een product dat doelbewust niet is afgewerkt. Bijvoorbeeld een niet-afgewerkt 
instrument om scholen toe te laten hun actuele situatie te analyseren. De school past het instrument 
aan haar context aan. De school maakt zelf aanpassingen en keuzen, ook over hoe en in welk tempo 
zij aan welke onderdelen wil werken. Dit stimuleert de competentieontwikkeling en de betrokkenheid 
van de scholen. 
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eindtermen uit het lager onderwijs en vakoverschrijdende eindtermen van de hoger liggende 
graad. Het plan verwees hiervoor naar het begrip ‘spiraalcurriculum’ of ‘ontwikkelingslijn’. 

2.5.5 Een samenhangend gezondheidsbeleid 

Het plan beklemtoont de samenhang van het gezondheidsbeleid met andere 
vernieuwingsprojecten. Een gezondheidsbeleid op school moet deel uitmaken van een 
integraal schoolbeleidsplan, samen met andere door de school gekozen beleidsaccenten, 
zoals milieubeleid, zorgbeleid of gelijkeonderwijskansenbeleid. Hiermee sluit het Strategisch 
Plan aan bij de aanbevelingen uit 2002 om te werken aan educaties vanuit een 
samenhangende visie en om het ‘vermogen van scholen om een beleid te voeren’ te 
verhogen. 

Het plan wijst ook op de samenhang tussen het gezondheidsbeleid en de wettelijke 
verplichtingen. Andere wettelijke en decretale verplichtingen kunnen geïntegreerd worden in 
een gezondheidsbeleid op school. Zo veronderstelt de uitbouw van een gezondheidsbeleid 
aandacht voor schoolinfrastructuur: de hygiëne, de verlichting, de verluchting van 
klaslokalen, aangename leslokalen met aandacht voor ruimte, licht, geluid en materiaal, de 
kwaliteit van schoolmaaltijden, de veiligheid van speelplaatsen en werkplaatsen, de sanitaire 
voorzieningen, de verwarming van klaslokalen ... Het plan vestigt hiermee de aandacht op 
een van de knelpunten uit het advies van 2002 (zie 2.2.2). 

2.5.6 Participatief model 

Participatie van leerkrachten, ouders en leerlingen en samenwerking met externe partners 
staan volgens het Strategisch Plan centraal in een procesmatige aanpak. Simultane acties 
op het niveau van de klas, de school en de omgeving zorgen voor een geïntegreerd 
gezondheidsbeleid. Hiermee werd een inzicht uit het advies van 2002 overgenomen. Hier 
was, in het kader van het ‘verhogen van het vermogen van scholen om een beleid te voeren’ 
al duidelijk sprake van het belang van een participatieve schoolcultuur betreffende 
gezondheidsbevordering.  

2.5.7 Samenwerkingsverbanden 

Veel concreter dan in het advies van 2002, geeft het Strategisch Plan de mogelijkheden voor 
samenwerking waarop scholen een beroep kunnen doen: 

- de CLB’s: vanuit hun decretale opdracht om het welbevinden van de leerlingen te 
verhogen en om zowel aan preventieve als vraaggestuurde gezondheidszorg te doen 
(multidisciplinair)  

- de pedagogische begeleidingsdiensten: vanuit hun rol om scholen vraaggestuurd te 
coachen in hun werken aan gezondheidsbevordering 

- ouderkoepelorganisaties en de Vlaamse Scholierenkoepel: vanuit hun 
ondersteunende rol in de samenwerking met ouders en leerlingenraden 

- het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo): vanuit zijn rol in de lokale en regionale 
netwerking voor preventieve gezondheidszorg  

- expertisecentra zoals de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD), 
Kind en Gezin, Sensoa, Rode Kruis Vlaanderen en het VIG: vanuit hun opdracht om 
scholen thematisch en doelgroepgericht te ondersteunen via modellen, instrumenten, 
opleidingen en consultancy. 
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Verder stelt het Strategisch Plan dat het belangrijk is om de scholen te laten weten op welke 
uitvoerende organisaties zij een beroep kunnen doen: NICE (Nutrition Information Center) of 
SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport). 

Het Strategisch Plan herhaalt uitdrukkelijk de vraag van het Vlor-advies van 2002 aan 
buitenschoolse organisaties om de ontwikkeling van didactisch materiaal meer af te 
stemmen op vragen van gebruikers. De klemtoon moet volgens het plan liggen op materialen 
die de school ondersteunen bij het realiseren van omgevingsgerichte interventies en bij het 
voeren van permanente acties. 

2.5.8 Communicatie 

Een belangrijk knelpunt uit het advies van 2002, was het ontbreken van consequentie en 
consistentie in richtlijnen, beleidsopties, acties en materialen (zie 2.2.2). Het Strategisch Plan 
hecht daarom zeer veel belang aan de communicatie met scholen. Volgende punten zijn hier 
cruciaal:13 

- een positieve aanpak en boodschap verkondigen; het accent niet leggen op 
ziektebeelden en probleemgedrag (zoals eetstoornissen en gewichtsproblemen) 

- externe communicatie naar de relevante onderwijsactoren en de media over het 
Strategisch Plan en de daaraan verbonden acties, organiseren in onderling overleg 
tussen de commissie Gezondheidsbevordering, de gezondheidscoördinator en het 
departement Onderwijs en Vorming 

- de bestaande informatiekanalen zoals School- en Lerarendirect, Klasse, Maks, Yeti, 
de Vlor- en onderwijswebsite optimaal benutten 

- de ministers bevoegd voor onderwijs en volksgezondheid ondertekenen desgevallend 
samen de omzendbrieven over gezondheidsbevordering die gericht zijn aan scholen 
en CLB’s 

- mailings naar scholen of Logo’s over gezondheidsbevordering bij schoolgaande 
kinderen en jongeren, worden afgetoetst bij de administraties van de 
beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met 
het oog op de eenduidigheid van de boodschappen 

 
In dit kader past ook de ontwikkeling van de website www.gezondopschool.be.   
 

2.6 Strategische en operationele doelstellingen 

De krachtlijnen van het Strategisch Plan vonden een vertaling in strategische en operationele 
doelstellingen: 

I. Scholen kunnen vanuit hun eigen context en behoeften een gezondheidsbeleid 
voeren met concrete streefdoelen op maat van hun leerlingen 

Om deze doelstelling te realiseren schuift het Strategisch Plan vier operationele doelstellingen 
naar voren: 

                                                 
13 Veel van deze punten vloeien voort uit de afspraken gemaakt in het Protocol en de 
Intentieverklaring. 
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1. Alle schoolbetrokkenen worden gesensibiliseerd (directie, personeel, leerlingen, ouders) om 
de gezondheid van de leerlingen te bevorderen 

2. Scholen beschikken over voldoende informatie over: 

- kwaliteitsvolle instrumenten en modellen 
- links naar andere relevante websites 
- schoolrelevante gezondheidsinitiatieven en –projecten 
- mogelijke partners en hun aanbod 
- vormingsmogelijkheden 
- goede praktijkvoorbeelden ter inspiratie 
- relevante onderzoeksresultaten over de gezondheidssituatie en 

gezondheidsgerelateerd gedrag van kinderen en jongeren 
- bevragingen in scholen 

3. Scholen kunnen op de website het meest geschikte instrument kiezen om te komen tot: 

- een analyse van hun huidige situatie op het vlak van gezondheidsbeleid 
- een gezondheidsbeleidsplan 
- evalueren en bijsturen van hun gezondheidsplan 

4. Scholen kunnen een opgesteld beleidsplan uitvoeren, tussentijds evalueren en bijsturen 

II. Leerkrachten vaardig maken op vlak van gezondheidsbevordering 

Met als operationele doelstelling: 

Leerkrachten worden tijdens hun basisopleiding gevormd om bij te dragen tot de realisatie van 
een gezondheidsbevorderende school. Er is ook aandacht voor gezondheidsbevordering in de 
nascholing en begeleiding van leerkrachten 

III. De gezondheidsbevordering in het basis- en secundair onderwijs maakt deel uit van 
en wordt ondersteund door een globaal preventief gezondheidsbeleid van de Vlaamse 
Regering 

Met als operationele doelstelling: 

Acties en programma’s in het onderwijs zijn consistent met acties en programma’s in andere 
settings 

3 Waar staat de commissie Gezondheidsbevordering met de uitvoering van het 
Strategisch Plan? 

Dit deel van het advies blikt terug op het werk van de commissie Gezondheidsbevordering 
gedurende de voorbije legislatuur. Het functioneren van de commissie wordt geëvalueerd 
alsook de uitvoering van de doelstellingen uit het Strategisch Plan. Deze analyse reikt een 
aantal aanknopingspunten aan voor een toekomstig beleid betreffende 
gezondheidsbevordering op school. 
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3.1 Hoe en wat evalueren? 

De vraag naar een adequaat evaluatiemodel voor de werking van de commissie en de 
uitvoering van het Strategisch Plan is complex. Er zijn om te beginnen verschillende niveaus 
die voorwerp van evaluatie kunnen zijn: het beleid van de overheid en haar partners (macro-
niveau), het beleid van scholen en CLB’s (meso-niveau), het individuele niveau van 
leerlingen, leerkrachten, directies (microniveau). Op elk van die niveaus kunnen 
verschillende dimensies beschreven en geëvalueerd worden. Een evaluatie kan de kwaliteit 
van de processen beschrijven, bvb. van het overlegmodel zoals het in de commissie 
Gezondheidsbevordering gestalte krijgt, van het beleidsvoerend vermogen van scholen of 
van de didactische aanpak door leraren. 

Evalueren is ook mogelijk op het niveau van observeerbare effecten, bvb. op 
gezondheidsgerelateerd gedrag van leerlingen en leerkrachten. In het kwaliteitsdenken legt 
men steeds meer de klemtoon op het belang van deze effectmetingen. De commissie is 
echter van mening dat men voorzichtig moet zijn met uitspraken over de effectiviteit op het 
vlak van gezondheidsbevordering op school. Gezondheidsgerelateerd gedrag van leerlingen 
en leerkrachten is wel degelijk meetbaar, maar ze zijn daarom niet zonder meer te koppelen 
aan de uitvoering van het Strategisch Plan of aan het werk van de commissie 
Gezondheidsbevordering. Gedragsverandering meten vergt een langlopende 
opvolging.14.Op een termijn van amper 2-3 jaar zijn geen betrouwbare conclusies te trekken
Daarenboven zijn er tal van andere contextuele factoren die het gedrag van leerlingen en
leerkrachten beïnvloeden, waardoor niet duidelijk wat het effect

. 
 

 is van wat.  

                                                

Welke vragen wil de commissie in het kader van haar eigen kwaliteitszorg (van het project en 
de werking van de commissie) dan wel beantwoord zien? Verschillende factoren sturen deze 
keuze: de evalueerbaarheid van een aantal dimensies (niet alles is meetbaar), de 
randvoorwaarden verbonden aan een bepaalde evaluatiemethode (de tijd die nodig is om 
iets op te volgen, beschikbaarheid van middelen en expertise). Maar de sturende factor in de 
keuze (en de beperking) van een evaluatieprocedure blijft het geheel van initiële 
doelstellingen. Een zinvolle evaluatie gaat uit van de doelen die de commissie met het 
Strategisch Plan vooropstelde. Wat wilde de commissie bereiken? Wat zijn haar doelen op 
macroniveau, bij de centrale beleidsmakers? In welke mate zijn die doelen al gerealiseerd? 
Een ander aandachtspunt is de vraag in hoeverre de commissie met haar project ook doelen 
nastreeft bij de scholen, bij de schoolteams, bij de leerlingen? Het doel van de commissie 
t.a.v. het onderwijsveld was in elk geval niet gedragsverandering bij individuele leerlingen, 
leerkrachten, directies, maar eerder scholen stimuleren om een gezondheidsbeleid te 
ontwikkelen.  

Om al deze redenen, beperkt onderstaande evaluatie zich tot de werking van de commissie 
en van de acties die op aansturing door de commissie uitgevoerd werden. 

3.2 De rol van de commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor 

De commissie Gezondheidsbevordering stuurt de uitvoering van de strategische en 
operationele doelstellingen van het Strategisch Plan. De commissie is een overlegorgaan dat 

 
14 Voorbeelden van dergelijk onderzoek zijn de HBSC-studie (zie http://www.jongeren-en-
gezondheid.ugent.be/ geraadpleegd op 4 maart 2009) en de Indicatorenmeting van het VIGeZ (zie 
http://www.vig.be/content.asp?nav=onderzoek&selnav=159,776 geraadpleegd op 4 maart 2009) 
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functioneert op macroniveau. Ze richt zich niet rechtstreeks tot het onderwijsveld. Toch heeft 
de werking van de commissie, net door haar overlegfunctie met alle betrokken partijen, 
duidelijke invloed op het onderwijsveld.  

3.2.1 Een noodzakelijk overlegplatform 

Scholen staan meer dan ooit voor de uitdaging hun prioriteiten goed te kiezen. Hoger wees 
de raad al op een aantal onderwijskundige en maatschappelijke evoluties die maken dat 
scholen appèl moeten doen op hun eigen beleidsvoerend vermogen om in een turbulente 
beleidsomgeving, waarin tal van maatschappelijke vragen op hen afkomen, kwaliteitsvol 
onderwijs te realiseren. Doen wat je kan, én weten wat je niet kan, vormt daarin een 
belangrijk principe. 

Beleidsmakers bij de overheden van verschillende beleidsdomeinen, onderwijskoepels, de 
verschillende expertisecentra, wetenschappers … dragen hier een grote 
verantwoordelijkheid. Zij moeten een context scheppen die scholen toelaat om autonoom en 
verantwoord te handelen. De raad is overtuigd van het cruciale belang van communicatie en 
overleg tussen de partners van alle beleidsdomeinen en sectoren. De raad wees eerder al 
op de nood aan duidelijke verwachtingen t.a.v. de scholen (zie 2.2.2). Consequentie en 
consistentie in richtlijnen, beleidsopties, acties en materiaal zijn niet alleen wenselijk, ze zijn 
ook absoluut noodzakelijk. 

Deze consequente houding is niet vanzelfsprekend. Er bestaat immers een fundamenteel 
verschil in de aansturing in het beleidsdomein Onderwijs, met autonomie van scholen en 
vraagsturing als centrale bestuursconcepten, en de andere betrokken beleidsdomeinen, in 
het bijzonder Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, dat eerder opdrachtgestuurd werkt en het 
beleid aanstuurt vanuit concrete gezondheidsdoelstellingen.15 Daarom zijn overleg en 
afstemming voortdurend nodig. De dialoog moet volgens de Vlor een permanent karakter 
hebben. Alleen op die manier kan voor scholen een omgeving geboden worden die tegelijk 
duidelijk, consequent en consistent is.  

Voor gezondheidsbevordering op school bestaat hiervoor een geëigende structuur: de 
commissie Gezondheidsbevordering. De doelstellingen en de werking van de commissie 
zorgen voor de noodzakelijke formalisering van de overlegprocessen die nodig zijn om het 
uiteindelijke doel van de gezondheidsbevordering in het onderwijs te bereiken.  

De nood aan tijd en structuren voor overleg manifesteerde zich al bij de ontwikkeling van het 
Strategisch Plan in 2006. Het plan kwam tot stand na uitgebreide discussies tussen de 
verschillende partners in de commissie. Dat proces van overleg en afstemming tussen 
partners uit onderwijs en uit de welzijns- en gezondheidssector was noodzakelijk om tot een 
evenwichtig en aanvaardbaar plan te komen voor iedereen. Vanuit het bestuursmodel van 
onderwijs, dat uitgaat van de autonomie van scholen, benadrukten de onderwijspartners de 
pedagogische vrijheid van scholen om zelf te beslissen op welke manier ze een 
gezondheidsbeleid willen ontwikkelen. In het bijzonder vanuit de pedagogische 
begeleidingsdiensten werd heel sterk de klemtoon gelegd op het respect voor en het 
stimuleren van het beleidsvoerend vermogen van scholen (zie 2.3).  

Een ander discussiepunt dat hiermee verband hield, was de vraag of en welke 
gezondheidsthema’s prioritair naar voren moesten worden geschoven. De minister van 

                                                 
15 Let wel: dit verschil situeert zich op beleidsniveau en geldt niet voor de methodieken die door binnen 
expertisecentra van de andere beleidsdomeinen ontwikkeld en aangewend worden.  
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Onderwijs sprak de wens uit dat voeding en beweging aandacht zouden krijgen. In het 
Strategisch Plan wordt echter even sterk benadrukt dat ‘de commissie 
Gezondheidsbevordering scholen zou ondersteunen om vanuit hun beleidsvoerend 
vermogen keuzes te maken op het vlak van gezondheidsbevordering die aansluiten bij deze 
doelstelling’ (Strategisch Plan, p. 4). 

 

De rol van de commissie Gezondheidsbevordering in de formele adviesprocedure van de Vlor: 
het advies over uitbreiding rookreglementering op scholen (maart 2007) en het advies over 
mogelijke beleidsmaatregelen ten aanzien van het aanbod van frisdranken op school 
(september 2007) 

De commissie Gezondheidsbevordering vervult ook een cruciale rol in de adviesfunctie van de Vlor. 
De commissie treedt regelmatig op als werkgroep van de Algemene Raad wanneer deze op vraag van 
de overheid of op eigen initiatief – dikwijls op voorstel van de commissie -  adviezen uitbrengt over 
thema’s die verband houden met gezondheidsbevordering op school. Zo heeft de commissie de 
adviezen in verband met de rookreglementering en over dranken en tussendoortjes voorbereid. Nadat 
de adviezen door de Algemene Raad van de Vlor werden goedgekeurd, volgde de commissie 
Gezondheidsbevordering de implementatie van de adviezen op (zie bijlage).  

 

De Algemene Raad is overtuigd van de goede werking van de commissie 
Gezondheidsbevordering. Niet alleen aanwezigheids- en tevredenheidscijfers tonen dat aan, 
ook de agenda’s van de commissie Gezondheidsbevordering bewijzen dat het overleg 
tussen beleidsdomeinen en sectoren daadwerkelijk resultaten oplevert. Zo is vast te stellen 
dat de commissie steeds meer bekendheid geniet in het brede veld, niet alleen bij de 
onderwijspartners, maar ook in de welzijns- en gezondheidssector. Tal van organisaties 
en/of overheden hebben in de voorbije drie jaren initiatieven die ze t.a.v. scholen wensten te 
ontwikkelen, afgetoetst bij de commissie. Dat gebeurde in veel gevallen in een zeer vroeg 
stadium van ontwikkeling zodat daadwerkelijk sturing of bijsturing vanuit de commissie 
mogelijk was in de richting van de gedeelde visie op gezondheidsbevordering op school.  

 

2007-2008: uitwerken strategieën rond middelenpreventie, in opvolging van de 
Gezonheidsconferentie Tabal, alcohol en drugs 
De commissie Gezondheidsbevordering werkte mee aan de voorbereiding van de 
GezondheidsconferentieTtabak, alcohol en drugs (2006). De commissie ging in op een vraag van de 
werkgroep Middelenpreventie, die opgericht werd om de doelstellingen van deze conferentie te 
concretiseren. De werkgroep stelde zijn concreet en geïntegreerd actieplan voor middelenpreventie 
voor aan de commissie kon hierop amenderen.  
 
2008: overheidscampagne ‘Als de rook om je hoofd is verdwenen’ (volgend op de conclusies 
uit de Vlaams gezondheidsconferentie over tabak, alcohol en drugs waarin het rook beleid van 
scholen ter sprake kwam) 
Het Vlor-advies over de uitbreiding van de rookreglementering op scholen (22/03/2007), werd 
voorbereid door de commissie Gezondheidsbevordering. Ze werkte mee aan de uitwerking en de 
uitvoering van de campagne die gevoerd werd naar aanleiding van het invoeren van het nieuwe 
decreet rond de rookreglementering op school. 
 
2008: Gezondheidsconferentie Voeding en beweging 
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De commissie Gezondheidsbevordering was van bij de start betrokken bij de voorbereiding van deze 
conferentie. Ze werkte mee aan de uitwerking van de (sub)doelstellingen en leverde een bijdrage aan 
de opmaak van een strategie voor het onderwijs.  
 
2008: overheidscampagne ‘Kieskeurig’  
De overheid lanceerde een informatiecampagne over het gebruik van drank en tussendoortjes op 
school. De campagne kwam in opvolging van het Vlor-advies over mogelijke beleidsmaatregelen ten 
aanzien van het aanbod van frisdranken op school (27/09/2007). Ook dit advies werd voorbereid door 
de commissie Gezondheidsbevordering. De commissie had inspraak bij de uitwerking van de 
campagne. 
 
2008-2009: Welbevinden op school, in het kader van zelfmoordpreventie 
Het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vroeg de medewerking van de commissie 
Gezondheidsbevordering bij de uitwerking van een beleid voor scholen rond zelfmoordpreventie. Dit 
kwam uitgebreid aan bod tijdens diverse vergaderingen van de werkgroep Trajectbegeleiding. In het 
kader van de uitwerking van dit beleid, namen de gezondheidcoördinator en de leden van de 
werkgroep deel aan een overleg dat door het agentschap Zorg en Gezondheid georganiseerd werd. 
Meer bepaald werkt het agentschap, in nauw overleg met dit kabinet, aan een kader voor 
professionele begeleiding van scholen wanneer ze werken aan mentaal welbevinden en geestelijke 
gezondheidszorg (zie4.3.2., de implementatie kan, in overleg met de commissie 
Gezondheidsbevordering, ten en vroegste aanvangen vanaf september 2009). 
 
2008: Handhygiëne  
Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vond het belangrijk om haar geplande 
campagne ‘Handjes wassen met Handige Hans’ voor de lancering voor te stellen aan de commissie 
Gezondheidsbevordering. 
 
2009: Europese subsidie voor fruit op school (Schoolfruitactie - SFA) 
De Europese commissie heeft een regeling uitgewerkt voor de verstrekking van fruit (en groeten) aan 
scholen. Er is een beleids- en financieringskader uitgewerkt waarbinnen nationale initiatieven het 
aandeel groenten en fruit van kinderen duurzaam kunnen verhogen. De gezondheidscoördinator 
neemt deel aan het overleg over het Vlaams actieplan (met kabinetten en departementen onderwijs, 
welzijn, volksgezondheid en gezin, en landbouw en VIGez). In de commissie Gezondheidsbevordering 
wordt regelmatig teruggekoppeld over de stand van zaken in het overleg en de uitvoering van het 
Vlaams SFA. 

3.2.2 Een platform voor de uitwisseling van expertise 

De commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor heeft de voorbije drie schooljaren ook 
haar rol waargemaakt als platform voor afstemming van inhoudelijke expertise en 
pedagogisch-didactische inzichten van de onderwijspartners. 

Op het vlak van gezondheidsbevordering zijn alle betrokken partners verzameld in de 
commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor: VIGez, NICE, SVS, Sensoa, VAD, Rode 
Kruis Vlaanderen … Er bestaat een goede wederzijdse samenwerking tussen de commissie 
en deze gezondheidsexperts, ondermeer via hun medewerking aan de acties van de 
commissie. Tijdens de vergaderingen van de commissie Gezondheidsbevordering 
informeerden de expertisecentra de leden van de commissie meermaals vanuit hun 
specifieke deskundigheid over bepaalde deelaspecten van het gezondheidsbeleid. Ook bij 
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de organisatie en de uitvoering van de studiedagen en de uitwerking van de website, 
fungeerden de expertisecentra als waardevolle partners. 

De commissie fungeert als forum om nieuwe initiatieven aan elkaar voor te stellen en vooral 
deze af te stemmen op de behoeften van het onderwijsveld. Via de commissie kunnen ook 
wederzijds activiteiten aangekondigd worden.  

De commissie Gezondheidsbevordering werkt ook samen met de Logo’s die met de lokale 
gezondheidspartners aan de uitwerking en de uitvoering van preventieve projecten werken. 
De samenwerking met de Logo’s gebeurde zowel op vraag van de Logo’s zelf, als op vraag 
van de commissie. De gezondheidscoördinator bood namens de commissie ondersteuning 
aan de activiteiten van de Logo’s (lokale studiedagen, ontwikkelen van actiemateriaal ten 
behoeve van scholen). Anderzijds werden de Logo’s als lokale partner betrokken bij 
activiteiten van de commissie Gezondheidsbevordering, zoals de studiedagen.  

Naast structurele samenwerking via lidmaatschap van de commissie of haar werkgroepen, is 
er in de commissie ook plaats voor ad hoc thematische expertise-uitwisseling. De commissie 
maakt op haar agenda regelmatig plaats voor inhoudelijke verdieping rond actuele 
gezondheidsgerelateerde thema’s. Zo kwamen bijvoorbeeld volgende presentaties aan bod:  

• De methodiek gezondheidsbevordering, door Olaf Moens - VIGeZ 
• Stimuleren van bewegen op school, door Prof. Ilse Debourdeaud’hui - UGent 
• Evaluatie van een gezondheidsbeleid op school, door Ann Victoir - VCLB 
• Stralingsgevaar, door Dieter Verplancke en Koen Wijnants - medische milieukundigen 
• Het onderzoek en de campagne rond Handhygiëne voor kleuters, door Agentschap 

Zorg en Gezondheid, ism VUB 
• Gehoorschade bij kinderen en jongeren, door Prof. Vinck - UGent.  
 

3.2.3 Aansturing van de gezondheidscoördinator  

De Intentieverklaring16 van de vier betrokken ministers en het Protocol tussen de 
onderwijsminister en de Vlor17 (zie 2.4.2), legden de krijtlijnen vast voor de rol en de 
                                                 
16 ‘De leidend ambtenaren van het departement Onderwijs en Vorming en het IVA Zorg en 
Gezondheid zijn verantwoordelijk en zorgen voor de goede samenwerking. De Vlor wordt actief 
betrokken bij de beleidsadvisering over gezondheidseducatie en gezondheidsbevordering op scholen. 
Binnen de Vlor wordt een gezondheidscoördinator aangesteld. Aangestuurd door de commissie 
Gezondheidsbevordering’ van de Vlor, in samenspraak met de  betrokken departementen en IVA’s en 
rekening houdend met de bevoegdheidsverdeling tussen de betrokken vier ministers, ontwikkelt de 
gezondheidscoördinator een strategisch en operationeel plan onder de naam ‘Op uw gezondheid!’. 
[…] De gezondheidscoördinator is belast met de uitvoering van het actieplan ‘Op uw gezondheid’. Hij 
of zij is de spilfiguur tussen het departement Onderwijs en Vorming, het IVA Zorg en Gezondheid 
(beleidsvoorbereiding en –evaluatie) en de Vlor (beleidsadvies). De gezondheidscoördinator maakt 
jaarlijks een rapport over de evolutie in het plan en zijn uitvoering’ (p. 5 van de Intentieverklaring).  
17 ‘In samenspraak met een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Onderwijs wordt een 
leerkracht, een schooldirecteur of een medewerker uit een CLB (detachering zonder terugbetaling) 
geselecteerd die als gezondheidscoördinator aangesteld wordt (…). Vanaf de aanwerving zal deze 
coördinator ingezet worden om de in dit protocol omschreven activiteiten te realiseren. Hij/zij zal als 
centraal aanspreekpunt fungeren voor de initiatieven vanuit de Vlor en de Vlaamse overheid in het 
kader van het actieplan ‘Op uw gezondheid!’, een actieplan dat gericht zal zijn op 
gezondheidsbevordering bij de schoolgaande jongeren’ (p. 1 van het Protocol). 
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activiteiten van de gezondheidscoördinator werkzaam bij de Vlor. Aangestuurd door de 
commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor en in samenspraak met de betrokken 
departementen en agentschappen, moet de gezondheidscoördinator een strategisch en 
operationeel plan ontwikkelen en uitvoeren. Zij moet fungeren als centraal aanspreekpunt 
voor de initiatieven vanuit de Vlor en de Vlaamse overheid in het kader van het Strategisch 
Plan ‘Op uw gezondheid’. 

De gezondheidscoördinator is werkzaam op het macroniveau en heeft geen actieve rol t.a.v. 
van scholen. Van de gezondheidscoördinator wordt verwacht dat zij inzicht heeft in de 
gezondheidsthema’s en in de methodiek van gezondheidsbevordering die de expertisecentra 
hanteren, maar het behoort niet tot de opdracht van de gezondheidscoördinator om als 
thematisch expert individuele scholen te ondersteunen. 

Wanneer scholen de gezondheidscoördinator rechtstreeks contacteren, kan zij wel optreden 
als draaischijf. Zij kan scholen informatie geven over de werking van de commissie 
Gezondheidsbevordering (o.m. via de website) en over het Strategisch Plan. Wanneer 
scholen verdere ondersteuning vragen, verwijst de gezondheidscoördinator de scholen naar 
de begeleidingsdiensten van hun net, de CLB’s of de expertisecentra.  

De gezondheidscoördinator neemt het secretariaat waar van de commissie 
Gezondheidsbevordering en haar werkgroepen. Ze treedt coördinerend op bij de activiteiten 
die de commissie via haar werkgroepen ontwikkelt (zie bij 3.3): vergaderingen voorbereiden 
en afspraken opvolgen, organiseren van studiedagen, coördineren van communicatie- en 
sensibilisatiecampagnes, beheer, onderhoud en actueel houden van de website … 

De gezondheidscoördinator participeert aan initiatieven die buiten de Vlor genomen worden 
en het gezondheidsbeleid in scholen aanmoedigen, begeleiden en/ of bestuderen en vertolkt 
daar de visie en de werkwijze van het Strategisch Plan.  

De gezondheidscoördinator neemt op vraag van de betrokken Vlaamse kabinetten 
(Onderwijs, Welzijn, Gezondheid en Gezin, Sport) en overeenkomstige departementen en 
agentschappen deel aan het overleg met organisaties en actoren die initiatieven nemen 
i.v.m. het gezondheidsbeleid van scholen. Zij neemt ook deel aan overleg op het federale 
niveau indien het gezondheidsgerelateerde thema’s in Vlaamse scholen betreft. De 
gezondheidscoördinator vertegenwoordigt in dit overleg de visie van de commissie 
Gezondheidsbevordering. Als coördinator heeft zij een goed zicht op de aanwezige 
knelpunten en kan zij in dat overleg al in een vroeg stadium anticiperen op mogelijke 
valkuilen, kansen en uitdagingen. 

De gezondheidscoördinator is ook het centrale en herkenbare aanspreekpunt voor 
organisaties en overheden die een gezondheidsthema ter bespreking aan de commissie 
Gezondheidsbevordering willen voorleggen.  

3.2.4 Bewaken van een coherente communicatie 

Het is de uitdrukkelijke opdracht van de commissie om in de communicatie over 
gezondheidsbevordering op school een positieve aanpak en boodschap te verkondigen en 
het accent niet te veel te leggen op ziektebeelden en probleemgedrag zoals eetstoornissen 
en gewichtsproblemen. H et permanent overleg in de commissie ondersteunt de organisaties 
die er lid van zijn om vanuit een positieve benadering naar scholen en het brede publiek te 

                                                                                                                                                      
 

 20



communiceren. De commissie en haar leden hebben echter niet altijd en overal impact op de 
communicatie van andere actoren.  

In het Strategisch Plan werd uitdrukkelijk de afspraak gemaakt om de externe communicatie 
naar de relevante onderwijsactoren en de media over het Strategisch Plan en de daaraan 
verbonden acties, in onderling overleg te doen tussen de commissie 
Gezondheidsbevordering, de gezondheidscoördinator en het departement Onderwijs en 
Vorming. Door de structurele aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het departement 
en frequent ad hoc overleg, is de commissie erin geslaagd dat te realiseren.  

De commissie heeft de afgelopen drie jaar in al haar acties en initiatieven gewerkt aan de 
afstemming van de communicatie: via de studiedagen en via de website 
www.gezondopschool.be. 

Een bijzonder aandachtspunt is de coherentie van de boodschap naar de scholen over het al 
dan niet ‘verplicht’ karakter van gezondheidsbevordering op school. Bij de start van het 
project, was voor scholen niet altijd duidelijk wat tot de decretale verplichtingen behoort en 
wat de onderwijsoverheid ‘wenselijk’ acht en van scholen ‘verwacht’. Meer dan eens 
signaleerde de commissie aan de overheid dat er foutieve boodschappen de ronde deden 
over de ‘verplichting’ van een gezondheidsbeleid op school.  

Het Strategisch Plan bepaalt ook het optimaal benutten van de bestaande informatiekanalen 
zoals School- en Lerarendirect, Klasse, Maks, Yeti, de Vlor- en onderwijswebsite. 

Het standpunt van de commissie Gezondheidsbevordering in het debat over actuele 
gezondheidsthema’s werd door de pers als relevant ervaren voor het hele onderwijsveld, 
getuige hiervan de regelmatige aandacht in de media. 
 

3.3 De uitvoering van het Strategisch Plan ‘Op uw gezondheid’ 

Vanuit het geheel van de hierboven beschreven opdrachten, fungeert de commissie 
Gezondheidsbevordering als stuurgroep voor de uitvoering van het Strategisch Plan. 
Gegeven de context en de beperkingen van evaluatie, volgt hieronder een evaluatie van de 
uitgevoerde acties en hun effecten, geclusterd volgens de strategische en operationele 
doelstellingen. 

3.3.1 Strategische doelstelling 1: ‘Scholen kunnen vanuit hun eigen context en 
behoeften een gezondheidsbeleid voeren met concrete streefdoelen op maat 
van hun leerlingen’ 

Het Strategisch Plan formuleerde als eerste strategische doelstelling dat scholen vanuit hun 
eigen context en behoeften een gezondheidsbeleid kunnen voeren, met concrete 
streefdoelen op maat van hun leerlingen. Het Strategisch Plan ‘Op uw gezondheid’ koos als 
algemeen referentiekader voor de methodiek van ‘Gezondheidsbevorderende school’ 
(‘Health promoting school’), volgens de tien principes, geformuleerd door het Europese 
Netwerk in de jaren negentig.18 De commissie Gezondheidsbevordering koos voor een 

                                                 
18 Het gaat om de principes democratische besluitvorming; gelijke kansen; empowerment en 
handelingsbekwaamheid; schoolomgeving; curriculum; lerarenopleiding en nascholing; effectmeting 
en evaluatie; samenwerking; lokale gemeenschap; duurzaamheid. (zie: 
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matrixsysteem om het gezondheidsbeleid in scholen in kaart te brengen. De matrix maakt 
het mogelijk om bij alle acties het niveau of de doelgroep te definiëren (leerling, klas, school, 
schoolomgeving) en de pijlers of strategieën van interventies te bepalen (educatie, 
structurele ingrepen, regelgeving en vroegdetectie/begeleiding/vroeginterventie. Elk van de 
vier niveaus (of doelgroepen) en elk van de vier pijlers (of strategieën) dragen op een 
evenwaardige wijze bij tot een samenhangend en efficiënt gezondheidsbeleid. Het 
toepassen van de matrix bij alle acties rond relevante gezondheidsthema's, is een 
noodzakelijke randvoorwaarde die bestendigd moet worden. 

Scholen en leraren zijn vragende partij voor ondersteuning in het uitwerken van klas- en 
schoolactiviteiten. Verschillende actoren spelen een rol in de ondersteuning: de 
pedagogische begeleidingsdiensten, de CLB’s, de expertisecentra. De vraag van scholen en 
leraren situeert zich op twee niveaus: inhoudelijke ondersteuning op het vlak van bepaalde 
gezondheidsthema’s maar ook procesmatige ondersteuning bij de implementatie van 
vernieuwingsprocessen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de pedagogische 
begeleidingsdiensten. Niet alleen behoort dit tot hun decretale opdracht, hun 
competentieverwerving is ook specifiek gericht op de pedagogisch-didactische 
ondersteuning van onderwijsvernieuwingprocessen. 

Pedagogische begeleiders kunnen niet deskundig zijn in alle mogelijke thema’s van alle 
mogelijke educaties. Daarom is de samenwerking met de expertisecentra cruciaal. Deze 
werken themagericht en dus minder vraaggestuurd in vergelijking met de pedagogische 
begeleiding. De pedagogische begeleidingsdiensten en de expertisecentra staan voor de 
uitdaging om hun manier van werken op elkaar af te stemmen. Ook daarvoor is het 
permanent overleg in de commissie Gezondheidsbevordering essentieel (zie 3.2.1 en 3.2.2).  

Het CLB is een belangrijke schoolnabije partner die de school kan ondersteunen in het 
ontwikkelen van haar gezondheidsbeleid. De school bepaalt op basis van haar noden welke 
thema's in het gezondheidsbeleid aan bod komen. De ondersteuning van het CLB kan zich 
situeren op verschillende domeinen: procesbegeleiding, aanleveren van inhoudelijke 
expertise over bepaalde thema's, hulp bij de uitbouw van een netwerk in functie van het 
gezondheidsbeleid, aanreiken van concreet materiaal, detecteren en signaleren van noden 
bij leerlingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het medisch consult … 

De wijze waarop het CLB en de school zullen samenwerken en uitwisselen, wordt  
geconcretiseerd in het document ‘afsprakennota of bijzondere bepalingen’. Dat is het 
instrument waarin de school en het CLB onder meer hun samenwerking betreffende het 
gezondheidsbeleid vastleggen. Dit instrument is niet de exclusieve eigendom van het CLB, 
maar is het gemeenschappelijk werkinstrument van de school en het CLB. Het bevat de 
concrete doelstellingen van de samenwerking, de te ondernemen acties en de concrete 
afspraken hierover. 

De ‘afsprakennota of bijzondere bepalingen’ laat toe om jaarlijks de samenwerking te 
evalueren en bij te sturen. Het invullen van de afsprakennota of bijzondere bepalingen 
behoort tot de verantwoordelijkheid van de school en CLB. 

Opdat de ondersteunende instanties, pedagogische begeleiding, CLB’s en expertisecentra 
hun opdracht daadwerkelijk kunnen uitvoeren, zijn op beide niveaus ook voldoende 
investeringen nodig. Al deze diensten moeten over voldoende personele middelen 

                                                                                                                                                      
http://www.schoolsforhealth.eu/upload/pubs/Healthpromotingschoolsaresourcefordevelopingindicators.
pdf) 
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beschikken om hun opdracht waar te maken. Net zoals de scholen zijn ze verplicht om 
keuzes te maken.  

Verder is het essentieel dat alle betrokken ondersteuners werken vanuit eenzelfde visie. Dat 
is enkel mogelijk door permanent overleg. Ook hier is een coördinerende rol weggelegd voor 
de commissie Gezondheidsbevordering, als een ‘ondersteuning van de ondersteuning’. 

Binnen deze eerste strategische doelstelling werden vier operationele doelstellingen 
vastgelegd (zie 2.6). De commissie nam verschillende initiatieven en ontplooide tal van 
activiteiten om hieraan tegemoet te komen. Een overzicht van deze acties is te vinden in de 
bijlage.  

Een bijzondere realisatie is de website www.gezondopschool.be waar scholen onder meer 
didactisch materiaal kunnen terugvinden. Het behoort tot de opdracht van de commissie om 
te waken over de kwaliteit van deze materialen. Onder de commissie is al langer een 
werkgroep actief met als opdracht de kwaliteitscontrole van didactische materialen. Sinds 
april 2007 krijgen scholen hiervan een overzicht op www.gezondopschool.be. Deze 
kwaliteitscontrole is een blijvend aandachtspunt voor de commissie (zie 4.2). 

3.3.2 Strategische doelstelling 2: ‘Leerkrachten vaardig maken op het vlak van 
gezondheidsbevordering’ 

In 2002 signaleerde het Vlor-advies dat leraren de leerdoelen m.b.t. gezondheidseducatie als 
overladen beschouwden. Het communiceren over gezondheidsbevordering loopt het risico 
om door leraren als opnieuw een bijkomende verplichte belasting ervaren te worden. Het 
overleg in de commissie Gezondheidsbevordering is belangrijk om deze perceptie te 
weerleggen. In het bijzonder de pedagogische begeleidingsdiensten kunnen vanuit een visie 
die ze delen met de andere partners, bij scholen en leraren weerstanden wegnemen. Het 
gemeenschappelijke matrix-model dat alle partners in de commissie gebruiken als 
referentiekader voor acties en initiatieven, kan scholen en leraren laten zien dat 
gezondheidsbeleid geen ‘nieuw’ of geen ‘extra’ gegeven is. De matrix onthult de samenhang 
van wat in de klas en op school reeds gebeurt en aanwezig is.  

Leerkrachten die nu al op scholen werken, worden vaardiger gemaakt op vlak van 
gezondheidsbevordering via de studiedagen ‘Vitaminen voor een gezondheidsbeleid op 
school’ en via de geplande publicatie van de bijdragen op deze studiedagen (zie punt 2 in de 
bijlage).  

Een studiedag voor lerarenopleiders 

Om ook aan de toekomstige leraren de nodige vaardigheden te bezorgen, zocht de commissie 
Gezondheidsbevordering (werkgroep Trajectbegeleiding) contact met vertegenwoordigers van de 
lerarenopleidingen (universiteiten, hogescholen, CVO’s). De werkgroep peilde in 
overlegvergaderingen naar de noden van deze sector. Tijdens een studiedag (26 maart 2009) zal de 
werkgroep de algemene methodiek van gezondheidsbevordering voorstellen. Via een beurs en 
workshops maken de lectoren en coördinatoren van de lerarenopleiding kennis met de experts en hun 
aanbod m.b.t. tot ondersteuning van het gezondheidsbeleid op scholen. Uit voorafgaand overleg bleek 
immers dat er nood is aan betere kennis van het aanbod. De sector van de lerarenopleiding wil 
bovendien kennis maken met tools om het aanbod te beoordelen op kwaliteit. Ook praktijkvoorbeelden 
worden tijdens de workshops gepresenteerd. Ze tonen aan wat de mogelijkheden zijn om als 
lerarenopleiding bij te dragen aan de ontwikkeling en de implementatie van methodieken en aan de 
evaluatie van bestaande of nieuwe methodieken.  
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3.3.3 Strategische doelstelling 3: ‘De gezondheidsbevordering in het basis- en 
secundair onderwijs maakt deel uit van en wordt ondersteund door een globaal 
preventief gezondheidsbeleid van de Vlaamse Regering’  

Een laatste strategische doelstelling stelt dat gezondheidsbevordering in het basis - en 
secundair onderwijs deel uitmaakt van en ondersteund wordt door een globaal preventief 
gezondheidsbeleid van de Vlaamse Regering. Acties en programma’s in het onderwijs 
zouden consistent moeten zijn met acties en programma’s in andere settings.  

Gezondheidsbeleid op school wint aan geloofwaardigheid en efficiëntie indien het afgestemd 
is op het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid zoals geregeld in het decreet van 23 
november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid. Dit decreet streeft 
gezondheidswinst op Vlaams bevolkingsniveau na om zo te kunnen bijdragen tot een 
verhoging van de levenskwaliteit. Dit gebeurt via gezondheidsbevordering enerzijds 
(determinanten van gezondheid positief beïnvloeden) en ziektepreventie anderzijds 
(bedreigende factoren beperken (of beschermende factoren versterken) en schade beperken 
door vroegtijdige detectie). De instrumenten hiervoor zijn onder meer de Vlaamse 
Gezondheidsdoelstellingen voor Preventie en de structurele samenwerking met Logo's, 
partnerorganisaties (zoals VIGez, VAD, Sensoa, VWVJ) en organisaties met terreinwerking 
(zoals de CLB's).  

De commissie Gezondheidsbevordering speelt een cruciale rol in de wederzijdse afstemming 
van gezondheidsbevorderende initiatieven op school met acties en programma’s in andere 
settings. Door haar samenstelling en de aanwezigheid van verschillende beleidsdomeinen, 
speelt de commissie hier voluit haar troeven uit als overlegplatform (zie 3.2.1).  
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Gezondheidsbevordering op school:  

Aanbevelingen voor de toekomstige regeringspartners 
 

Op basis van een evaluerende terugblik op de activiteiten van de commissie 
Gezondheidsbevordering, stelt de Algemene Raad van de Vlor de toekomstige 
regeringspartners voor om vanuit een gemeenschappelijke intentieverklaring inzake 
gezondheidsbevordering bij kinderen en jongeren in scholen de commissie 
Gezondheidsbevordering van de Vlor voor de volgende legislatuur volgende opdrachten te 
geven: 

- een vervolg ontwikkelen voor het Strategisch Plan dat continuïteit en vernieuwing 
realiseert en met ondersteuning van een gezondheidscoördinator de nodige acties 
daartoe uitvoeren 

- reflectie en overleg organiseren over de afstemming van het concept 
gezondheidsbevordering op een aantal nieuwe onderwijskundige uitdagingen 

- relevante ontwikkelingen in andere beleidsdomeinen opvolgen en hierover overleg 
organiseren met de onderwijspartners  

4 Een vervolg voor het Strategisch Plan  

De Algemene Raad van de Vlor beveelt de toekomstige regeringspartners aan om voor de 
volgende legislatuur een nieuw Strategisch Plan te laten ontwikkelen en te laten uitvoeren 
onder aansturing van de commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor, ondersteund door 
een gezondheidscoördinator. De raad vraagt de overheid om daarvoor de nodige budgetten 
te voorzien. Dit nieuw Strategisch Plan moet enerzijds voldoende continuïteit garanderen 
met het eerste plan en anderzijds op basis van de bevindingen (zoals weergegeven in deel 3 
van dit advies) nieuwe klemtonen leggen. 

4.1 Waarom een Strategisch Plan?  

Het werken met een strategisch plan biedt volgens de raad een duidelijke meerwaarde. Het 
laat toe om systematisch en planmatig te werk te gaan en vanuit strategische en 
operationele doelstellingen gerichte acties op te zetten. 

Een breed gedragen strategisch plan dat vertrekt vanuit een gedeelde missie en visie op 
gezondheidsbevordering, biedt ook de beste garantie om de vele partners blijvend te 
betrekken. 

De raad meent dat het werken aan en uitdragen van een brede visie op 
gezondheidsbevordering op school, een blijvende opdracht is voor de commissie 
Gezondheidsbevordering. Deze visie moet permanent bewaakt, vertaald en 
gecommuniceerd worden naar scholen en naar ondersteuners. Over een brede visie op 
gezondheid bestaat op macroniveau wel een grote consensus, deze visie wordt echter nog 
niet overal in het veld gedeeld. 

Er dient ook blijvend werk worden gemaakt van de versterking van de competenties om de 
scholen te coachen in de uitbouw van een gezondheidsbeleid. (bij CLB, pedagogische 
begeleidingsdiensten, expertisecentra …) 
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De aansturing door de commissie Gezondheidsbevordering is essentieel, wil een strategisch 
plan daadwerkelijk tot implementatie leiden op school- en klasvloer. De commissie 
garandeert immers het noodzakelijke overleg tussen betrokken beleidsdomeinen, tussen 
verschillende ondersteunende instanties, tussen onderwijsactoren en expertisecentra, …  

Voor de uitvoering van een strategisch plan is de beschikbaarheid van een 
gezondheidscoördinator een absolute voorwaarde. Zonder deze ondersteuning kan de 
commissie de acties die ze uit de doelstellingen afleidt, niet tot uitvoering brengen. Dat blijkt 
ook uit het feit dat in de periode waarin geen gezondheidscoördinator in functie was, de 
activiteiten van de commissie Gezondheidsbevordering stilvielen (zie hoger bij 2.4).  

Een strategisch plan wordt bij de start, in samenspraak met alle betrokken partners 
opgesteld. Dat biedt zowel de gezondheidscoördinator die het plan uitvoert, als alle 
betrokken partners, een houvast over de wijze waarop de ondersteuning van het 
gezondheidsbeleid van scholen kan plaatsvinden. Bij de implementatie van een plan is het 
belangrijk dat de uitgangspunten en alle elementen van de te volgen strategie van bij het 
begin duidelijk vastliggen. 

4.2 Acties afwerken en verankeren  

De raad beveelt aan om de acties van de commissie die halfweg het schooljaar 2008-2009 in 
een startfase zitten en nog verdere looptijd nodig hebben, verder te zetten: 

- verspreiding van de resultaten van de studiedagen (via een publicatie voor een breed 
publiek van onderwijsactoren) 

- sensibilisering van ouders en leerlingen (o.m. via het stimuleren van een 
vormingsaanbod voor ouderraden, een informatiecampagne naar leerlingenraden) 

- overleg met en acties voor lerarenopleiding (o.m. via een follow-up van de studiedag 
voor lerarenopleiders) 

- acties in het domein van de geestelijke gezondheidszorg (o.m. via follow-up van de 
aanstelling van geestelijke gezondheidscoaches in het beleidsdomein welzijn, 
volksgezondheid en gezin) 

- opvolging van de implementatie op Vlaams niveau van het Europees 
schoolfruitactieplan (in overleg met kabinet Landbouw) (in ontwikkeling) 

De raad beveelt aan blijvende ondersteuning en middelen te voorzien voor acties die 
permanent en structureel een follow-up nodig hebben. Bijvoorbeeld door het onderhoud van 
de website www.gezondopschool.be die o.m. voorziet in: 

- kwaliteitsbewaking didactisch materiaal en organisaties 
- verspreiding van goede praktijkvoorbeelden 
- aanbod van instrumenten voor zelfevaluatie 

4.3 Waken over een evenwicht op het vlak van de gezondheidsthema’s 

In een holistische en brede benadering omvat ‘gezondheid’ verschillende specifieke 
subthema’s. Voeding en beweging zijn misschien de meest voor de handliggende thema’s, 
maar gezondheid gaat even goed over middelengebruik (tabak, alcohol, illegale drugs), 
seksualiteit en relaties, stress en emoties (waaronder bijvoorbeeld welbevinden), 
(geluids)hygiëne, ergonomie, veiligheid, eerste hulp … Deze subcategorieën van gezondheid 
worden ook gebruikt in de website www.gezondopschool.be.  
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In het eerste Strategisch Plan worden de thema’s voeding en beweging expliciet als prioritair 
naar voren geschoven. De Vlor heeft hierbij ook altijd het standpunt verdedigd dat scholen 
best zelf, vanuit de analyse van hun eigen beginsituatie, de thema’s bepalen waarover ze 
een beleid kunnen ontwikkelen (zie hoger 2.5.2). De commissie is van oordeel dat er een 
evenwicht nodig is tussen thema’s die vanuit andere beleidsdomeinen prioritair zijn  
(bijvoorbeeld vanuit de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen) en de thema’s die scholen zelf 
als urgent ervaren. 

De commissie kan via haar leden signalen van scholen opvangen i.v.m. bepaalde 
gezondheidsthema’s. Op die manier kan overleg tot stand komen over een adequaat 
ondersteuningsaanbod voor scholen.  

4.4 De strategische doelstellingen aanvullen en bijsturen 

De drie grote strategische doelstellingen (zie 2.6) blijven volgens de Algemene Raad ook in 
de toekomst onverkort geldig. In een nieuw strategisch plan zullen ze de leidraad moeten 
vormen voor nieuwe acties en initiatieven. Daarom beveelt de raad aan om de commissie 
Gezondheidbevordering volgende opdrachten te geven: 

1. op basis van de evaluatie van voorgaande periode afspraken maken over en waar nodig 
nieuwe initiatieven nemen op het vlak van  ondersteuning, sensibilisering en informeren van 
scholen; 

2. op basis van de evaluatie van voorgaande periode afspraken maken over en waar nodig 
nieuwe initiatieven nemen op het vlak van deskundigheidsbevordering van leraren; 

3. op basis van de evaluatie van voorgaande periode blijven waken over de noodzakelijke 
beleidscoherentie t.a.v. scholen. 

 

De raad stelt voor om deze doelstellingen aan te vullen met een aantal kritische 
randvoorwaarden die gelden voor alle strategische doelstellingen en de daaruit 
voortvloeiende acties:  

- sterkere focus op diversiteit en gelijke kansen,  
- meer aandacht voor communicatie (met het oog op participatie en eigenaarschap van 

alle schoolbetrokkenen) 
- meer aandacht voor het stimuleren van een participatief klimaat en empowerment 
- meer aandacht voor opvolging en evaluatie. 

4.4.1 Sterkere focus op diversiteit en gelijke kansen 

In het advies van 2002 kreeg de commissie Gezondheidsbevordering de opdracht mee om 
speciale aandacht te besteden aan de implementatie van gezondheidseducatie in het 
beroepsonderwijs en in scholen met belangrijke populaties van kansarme groepen. Het 
advies stelde toen dat bestaande initiatieven en materialen niet steeds aangepast waren. Het 
Strategisch Plan van 2006 koppelde aan gezondheidsbevordering uitdrukkelijk een 
doelstelling inzake gelijke kansen (zie hoger bij 2.5.1: ‘Het vermijden van uitsluiting en 
discriminatie en het bevorderen van de sociale cohesie tussen de leerlingen onderling en 
tussen de leerlingen, ouders, leerkrachten en andere teamleden, geeft aan 
gezondheidsbevordering een sociale dimensie’). 
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De raad meent dat er in de toekomst meer en gerichter werk gemaakt moet worden van een 
diversiteitsbeleid op het vlak van gezondheidsbevordering op school. Er zijn verschillende 
groepen die op het vlak van gezondheid kwetsbaarder zijn dan andere. Verschillen kunnen 
te maken hebben met leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, onderwijsvorm, sociaal-
economische status van het gezin (kansarmoede)  ….19 

Het komt erop aan een aanpak te ontwikkelen die deze doelgroepen bereikt, zonder hen te 
stigmatiseren. De betrokken partners staan voor de uitdaging om de spanning op te heffen 
tussen algemene structurele maatregelen en doelgroepgerichte acties. Zoals in het denken 
over gelijke onderwijskansen, kan het leidend principe zijn om via algemene structurele 
maatregelen ook gericht bepaalde doelgroepen te bereiken.  

Er dient daarbij een onderscheid gemaakt te worden tussen de ‘algemeenheid’ van een 
maatregel en de implementatie ervan. Bij de implementatie van een algemeen geldende 
maatregel kan wel degelijk doelgroepgericht gewerkt worden. Een voorbeeld daarvan is het 
rookverbod op school. De Vlor wees in zijn advies dat voorafging aan het rookverbod op een 
aantal specifieke doelgroepen bij wie het afdwingen van een rookverbod moeilijker ligt. Het 
project rookstopbegeleiding van het VIGez besteedt daarom, mede op vraag van de 
commissie, expliciet aandacht aan de ondersteuning van deze doelgroepen.  

Ook de algemene informatiecampagne rond gezonde dranken en tussendoortjes is niet 
specifiek naar één bepaalde doelgroep gericht. Maar ook hier dient de vraag gesteld of, hoe 
en in welke mate deze campagne ook die doelgroepen bereikt die in hun gezondheid het 
meest bedreigd worden in het verbruik van dranken en tussendoortjes.  

Wanneer de commissie ervoor kiest om geen doelgroepspecifieke maatregelen of acties te 
ontplooien, is een werkbaar criterium/streefdoel het volgende: bij het opzetten van 
maatregelen en acties moet minstens óók maar beter nog méér winst geboekt worden voor 
bedreigde/kwetsbare doelgroepen. Wat de commissie aan acties of maatregelen voorstelt, 
mag zeker niet de ongelijkheid vergroten, moet voor iedereen winst en liefst meer winst voor 
bedreigde doelgroepen opleveren. 

De commissie heeft de voorbije jaren wel degelijk dit principe gevolgd bij het opzetten van 
acties en initiatieven, maar heeft haar visie en beleid terzake nog onvoldoende 
geëxpliciteerd. De commissie wil de volgende jaren deze problematiek veel uitdrukkelijker als 
aandachtspunt naar voren schuiven en actiever bespreekbaar maken in de commissie. 
Daarbij zal de commissie zoveel mogelijk synergie nastreven met andere fora binnen en 
buiten de Vlor waar deze problematiek aan de orde is. De jarenlange traditie van de Vlor op  
vlak van reflectie over en overleg rond gelijke onderwijskansen, kan hier een belangrijke 
bijdrage leveren. De leidende principes op het vlak van gelijkekansenbeleid op schoolniveau 
moeten hoe dan ook gerespecteerd worden. Niet in het minst het respect voor het 
beleidsvoerend vermogen van scholen die vanuit de eigen context (beginsituatie) hun 

                                                 
19 Zie ook het advies van de Vlor van 23 oktober 2008 over het verslag ‘Strijd tegen armoede, 
evoluties en perspectieven, een bijdrage aan politiek debat en politieke actie’ dat uitdrukkelijk stelt: ‘De 
minister van Onderwijs en Vorming verwacht dat elke school een gezondheidsbeleid voert. De Vlor 
stelt met tevredenheid vast dat bijna alle scholen hieraan werken. Gezondheidsbevordering is een 
concreet project waar scholen goed mee overweg kunnen. Toch vraagt de Vlor bij gelegenheid van dit 
advies aandacht voor het gezondheidsbeleid in scholen met een grote groep leerlingen die in 
armoede leven. Deze groep leerlingen bevindt zich ook op het vlak van gezondheid in een bijzonder 
bedreigde situatie’. 
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prioriteiten op het vlak van gezondheidsbevordering moeten afwegen en gerichte acties 
opzetten. 

4.4.2 Meer aandacht voor communicatie met het oog op participatie en 
eigenaarschap van alle schoolbetrokkenen  

Aan de kant van de ‘zenders’ van de gezondheidsboodschappen naar scholen heeft de 
afgelopen drie schooljaren een gedeelde visie op een coherente en positieve benadering 
zeker meer ingang gevonden (zie 3.2.4). Een andere vraag is hoe de boodschap van de 
commissie en van andere betrokkenen bij het gezondheidsbeleid op school door de 
doelgroepen (leerlingen, schoolteams, ouders) ontvangen wordt. De commissie stelt vast dat 
ze geen betrouwbaar beeld heeft van de perceptie van die boodschappen bij de 
‘ontvangers’:  leerlingen, schoolteams, ouders.  

Vooral van de leerlingen en ouders ontvangt de commissie af en toe het signaal dat 
gezondheidsboodschappen eerder negatief ervaren worden als een geheel van verboden, 
waarschuwingen en beperkingen.De campagne rond gezonde drank en tussendoortjes mag 
dan wel duidelijk vanuit een positieve boodschap opgezet zijn, het valt niet uit te sluiten dat 
de doelgroepen (scholen, leerlingen, ouders) de campagne toch percipiëren als ‘een verbod 
op snoep en frisdrank’. Wat het rookverbod betreft, valt niet te ontkennen dat de negatieve 
boodschap doorweegt: er mag niet meer gerookt worden. 

Ongetwijfeld spelen ook andere actoren hier een rol. De commissie heeft uiteraard geen 
monopolie in het sturen van gezondheidsboodschappen naar het onderwijsveld. Publieke 
media hebben daarenboven de neiging om vooral van ‘negatieve’ berichten nieuws te 
maken. Jongeren en kinderen komen vooral in het nieuws wanneer het ‘slecht’ met hen gaat 
(slechte eetgewoonten, middelengebruik, zelfmoordcijfers, eetstoornissen, psychiatrische 
problematiek, antisociaal gedrag en geweld, pesten …).  

Via een doordachte communicatie een maatschappelijk draagvlak creëren vraagt veel tijd 
maar is een cruciale randvoorwaarde. T.a.v. de leerlingen is het belangrijk dat zij een gevoel 
van ‘ownership’ ontwikkelen ten aanzien van het gezondheidsbeleid. De communicatie mag 
niet gepercipieerd worden als een set van richtlijnen die top down over leerlingen heen komt. 
Hetzelfde geldt trouwens voor de scholen. Ook scholen mogen niet de indruk krijgen dat er 
een opdracht op hen afkomt die hun beleidsvoerend vermogen overstijgt en het gevoel wekt 
dat ze niet in staat zijn om aan ‘extern gestelde eisen’ te voldoen. Dat staat immers haaks op 
de idee van participatie en empowerment van alle betrokkenen (zie 4.4.3). 

In elk geval vindt de commissie Gezondheidsbevordering het nodig om de komende jaren 
meer en explicieter aandacht te besteden aan de perceptie van haar boodschappen. 

Dat kan gebeuren op twee niveaus:  

- pro-actief meer communicatiewetenschappelijke expertise inzetten om boodschappen 
vorm te geven (doelgroepgericht) 

- meer aandacht besteden aan het verzamelen van evaluatiegegevens over hoe de 
boodschap door de doelgroepen ontvangen wordt (bijvoorbeeld via een 
perceptieonderzoek) 
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4.4.3 Meer aandacht voor het stimuleren van een participatief klimaat en 
empowerment op het vlak van gezondheidsbeleid 

De hoger aangehaalde signalen van een eerder negatief imago bij ouders en leerlingen 
scheppen ook uitdagingen voor het participatief model van het gezondheidsbeleid op school 
(zie hoger bij 2.5.6). De raad is wel van mening dat de vraag naar de kwaliteit en de impact 
van participatie niet enkel met gezondheidsbeleid verband houdt. Niettemin vindt de raad het 
wenselijk dat de commissie in de toekomst expliciet werk blijft maken van een gerichte 
ondersteuning van de participatie van leerlingen en ouders op het vlak van 
gezondheidsbeleid.  

De voorbije periode richtte de commissie hiervoor een werkgroep Leerlingen- en 
Oudersensibilisatie op met vertegenwoordigers van de koepel van leerlingenraden en van de 
verschillende koepels van ouderraden. Deze werkgroep nam verschillende initiatieven 
gericht naar leerlingenraden en ouderraden (zie bijlage).  

De raad meent echter dat voor de realisatie van een participatief model een bredere 
benadering wenselijk is. Om goed onderbouwde en gerichte initiatieven te nemen die het 
participatief model stimuleren, is het wenselijk dat leerlingen en ouders samen overleggen 
met de andere schoolactoren, directies en onderwijspersoneel. Verder moet dat overleg de 
nodige aandacht besteden aan de responsabilisering van de ouders en aan het groeiend 
besef dat ouderparticipatie op school dient geconcipieerd en uitgebouwd vanuit een 
gedeelde verantwoordelijkheid tussen school en gezin.  

4.4.4 Meer aandacht voor opvolging en evaluatie van de acties die de commissie 
initieert 

Hoger kwamen een aantal vragen aan bod i.v.m. de evalueerbaarheid van het werk van de 
commissie Gezondheidsbevordering (zie 3.1). De raad stelt voor om de commissie de 
opdracht te geven om explicieter een evaluatiebeleid voor haar eigen werk en voor de 
uitvoering van het Strategisch Plan uit te tekenen en uit te voeren.20  

Dat evaluatiebeleid dient duidelijk aan te geven binnen welke grenzen en op basis van welke 
gegevens de commissie haar eigen werk en de uitvoering van het Strategisch Plan kan 
evalueren. Dat beleid houdt ook in dat de commissie aangeeft of en op welke manier 
bestaand onderzoek of bestaande periodieke surveys relevant zijn voor de evaluatie van 
haar eigen werkzaamheden.  

Los van de beperkingen van de evalueerbaarheid van de uitvoering van het Strategisch Plan 
en van haar eigen werking, kan de commissie reflecteren over hoe op macroniveau het 
beleid rond gezondheidsbeleid op school geëvalueerd kan worden. Verschillende bronnen 
kunnen die evaluatiegegevens opleveren: 

- Onderzoek door de inspectie 
- HBSC-studie  
- VIGez-indicatorenbevraging 
- …. 

                                                 
20 Het betreft hier (wel degelijk) de (zelf)evaluatie van de commissie Gezondheidsbevordering. Voor 
zelfevaluatie door scholen speelt de commissie een ondersteunende rol via het aanbieden van 
instrumenten op www.gezondopschool.be  
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De commissie kan in dat verband ook mogelijke kennisbehoeften detecteren en voorstellen 
formuleren voor nieuw onderzoek. De raad stelt nu al vast dat er behoefte is aan een 
actualisering van een brede omgevingsanalyse op het vlak van gezondheidsbeleid op 
school. In 2002 vertrok de commissie voor het ontwikkelen van het Strategisch Plan van een 
analyse van knelpunten (zie hoger 2.2.2). Voor deze analyse kon de commissie teruggrijpen 
naar een onderzoeksrapport.21 Op dit ogenblik heeft de commissie echter geen precies 
beeld van de perceptie van het gezondheidsbeleid bij de betrokken schoolactoren 
(leerlingen, ouders, leraren, directies, CLB-medewerkers, expertisecentra) (zie 4.4.2)22.  

                                                

5 Nieuwe onderwijskundige uitdagingen voor de commissie 
Gezondheidsbevordering 

Het Strategisch Plan legt op de middellange termijn doelstellingen vast en biedt een kader 
voor het opzetten van gerichte acties. De commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor 
waakt over de uitvoering van het plan, maar valt er niet geheel mee samen. De Algemene 
Raad is van mening dat de commissie als overlegplatform van alle betrokken partners een 
rol kan spelen op het vlak van onderwijsvernieuwing. Op het snijvlak van onderwijs en 
gezondheid dienen zich nu al tal van nieuwe uitdagingen aan, zowel voor de beleidsmakers 
als voor het onderwijsveld zelf. De commissie Gezondheidsbevordering kan een rol spelen 
bij de voorbereiding van gepaste implementatietrajecten. 

5.1 Gezondheidsbevordering afstemmen op het nieuwe concept van de 
vakoverschrijdende eindtermen  

Op korte termijn wordt een nieuw concept van de vakoverschrijdende eindtermen van kracht. 
Voor de leden van de commissie Gezondheidsbevordering vormt dat een nieuwe uitdaging 
die heel wat reflectie- en overlegwerk vereist.23 Vanuit de veelzijdige samenstelling van de 
commissie zullen onderwijs- en themaspecialisten samen moeten nadenken over de 
kruisbestuiving tussen de sleutelcompetenties en een aantal contexten: lichamelijke 
gezondheid en veiligheid, mentale gezondheid en socio-relationele ontwikkeling (deze 3 
komen overeen met de brede gezondheidsdefinitie) en ten slotte het domein 'duurzaamheid', 
dat eveneens een gezondheidsdimensie heeft.  

De Algemene Raad stelt voor om de commissie Gezondheidsbevordering de opdracht te 
geven om met alle onderwijspartners en met de expertisecentra te reflecteren over de 
afstemming van de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen op het concept van 
gezondheidsbevordering. Dat voorbereidend denkwerk binnen de commissie zal 

 
21 S. Van den Broucke en M. Somers (2001), Implementatie van gezondheidsbevordering in het 
basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Studie in opdracht van de Vlaamse 
Onderwijsraad. 
22 De raad verwacht dat de resultaten van het OBPWO-onderzoek naar vakoverschrijdende 
eindtermen in het secundair onderwijs hiervoor indirect relevant kunnen zijn (OBPWO 06.01, M. 
Elchardus e.a., Vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Een onderzoek naar de 
relevantie en de haalbaarheid van de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Nog 
niet gepubliceerd). 
23 Zie het ‘Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 
februari 2009 betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs’ 
van 20 februari 2009, zoals te behandelen in de commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en 
Innovatie van het Vlaams Parlement op 9 maart 2009.  
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ondersteunend zijn voor de pedagogische begeleidingsdiensten van de koepels, de CLB’s 
en de expertisecentra. Het moet ook zijn weg vinden in het aanbod dat de commissie doet 
via de website www.gezondopschool.be waar de eindtermen een belangrijke 
ordeningsfunctie hebben voor de veelheid aan informatie. Overleg over deze afstemming zal 
indirect de scholen ondersteunen bij de implementatie van deze nieuwe eindtermen.  

5.2 Gezondheidsbevordering in het bredere kader van ‘educaties’ 

Vakoverschrijdende eindtermen houden nauw verband met de zgn. ‘educaties’. Gelijktijdig 
met het advies dat de Vlor in 2002 uitbracht over gezondheidsbevordering verscheen een 
‘Raamadvies over educaties’ (zie hoger 2.1 en 2.2). De Vlor plant een advies op eigen 
initiatief dat het raamadvies van 2002 zal actualiseren. De laatste jaren is er veel in 
beweging gekomen op het vlak van educaties en hun onderlinge samenhang. 
Gezondheidseducatie, verkeerseducatie, milieueducatie, educatie voor duurzame 
ontwikkeling … hebben tal van raakvlakken. Generieke inzichten en principes op het vlak 
van overlegmodellen en van samenwerking met expertisecentra kunnen scholen 
ondersteunen bij het implementeren van educaties.  

De commissie Gezondheidsbevordering zal een actieve rol spelen in de voorbereiding en 
opvolging van dit advies.  

5.3 Gezondheidsbevordering binnen een toekomstig concept van 
leerlingenbegeleiding 

Op korte termijn staat de Vlor voor de uitdaging een advies te formuleren over 'gewenste 
ontwikkelingen op het vlak van leerlingenbegeleiding'. De commissie Leerlingenbegeleiding 
van de Vlor bereidt het advies voor. Een conferentie Leerlingenbegeleiding (23 maart 2009) 
waarbij alle betrokken partners, belanghebbenden, experts en het bredere netwerk van 
partners een inbreng kunnen doen, zal voor hiertoe voorbereidende elementen verzamelen.  
De onderwijsdossiers Gezondheidsbevordering op school en Leerlingenbegeleiding hebben 
een aantal raakvlakken. Om te beginnen op het vlak van visie, bijvoorbeeld in het uitwerken 
van een visie op 'preventie' of in het hanteren van een definitie van gezondheid. 
Ontwikkelingen op het vlak van leerlingenbegeleiding beïnvloeden mogelijks ook de rol van 
de CLB’s als schoolnabije partners die scholen ondersteunen in het ontwikkelen van hun 
gezondheidsbeleid (bijvoorbeeld via het gebruik van de afsprakennota). 
De Algemene Raad stelt voor om de commissie Gezondheidsbevordering te vragen om te 
reflecteren over implicaties van eventuele nieuwe ontwikkelingen op het vlak van 
leerlingenbegeleiding op het concept van gezondheidsbevordering op school. 

6 Opvolgen van relevante ontwikkelingen in het brede onderwijsveld en in andere 
sectoren en beleidsdomeinen 

De commissie Gezondheidsbevordering kan de komende jaren een actieve rol spelen in het 
opsporen van relevante maatschappelijke en onderwijskundige trends die relevant zijn voor 
het gezondheidsbeleid op school. Op die manier kan ze de basis leggen voor een pro-
actieve aanpak van nieuwe uitdagingen op het vlak van gezondheidsbevordering op school. 

De commissie ontving de voorbije jaren meerdere malen vragen uit andere beleidsdomeinen 
en sectoren die voor of via de onderwijssector gezondheidsgerelateerde initiatieven willen 
nemen (zie ook hoger 3.2.1). De raad verwacht niet dat deze vragen in de toekomst zullen 
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afnemen. Onderwijs vervult immers een sleutelfunctie in de samenleving en wordt 
beschouwd als een belangrijke hefboom of katalysator voor de aanpak van tal van 
maatschappelijke problemen. Wat gezondheid betreft, kan de commissie 
Gezondheidsbevordering, als draaischijf fungeren voor dergelijke vragen. Ook de 
onderwijsactoren zelf kunnen de commissie gebruiken om vragen die hen direct bereiken, af 
te toetsen bij de andere geledingen die in de commissie zetelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Douterlungne      Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal     voorzitter
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BIJLAGE 

Deze bijlage inventariseert de acties die de commissie de voorbije drie jaar opzette 

1. De wedstrijd voor scholen 100 x 1000 

De minister vroeg de Vlor om in het najaar van 2006 een wedstrijd te organiseren voor scholen. De 
Vlor deed een oproep voor het indienen van goede praktijkvoorbeelden onder de noemer ‘100.000 
voor 100 goede voorbeelden’. 360 scholen namen deel, 100 scholen werden geselecteerd en beloond 
met 1000€.  Op initiatief van de minister werd op basis van deze voorbeelden een DVD aangemaakt 
voor scholen. De Vlor werkte actief mee aan het concept en de invulling van deze DVD.   

2. 11 keer ‘Vitaminen voor een gezondheidsbeleid op school’ 

De commissie Gezondheidsbevordering organiseerde 5 studiedagen ‘Vitaminen voor een 
gezondheidsbeleid op school’ in het voorjaar van 2007, met als doelgroep het macro- en mesoniveau: 
de pedagogische begeleiders, de CLB-medewerkers en de coördinerende directeurs van 
scholengroepen en –gemeenschappen. Op deze studiedagen kwam in de eerste plaats de algemene 
methodiek van gezondheidsbevordering aan bod en werd het aanbod (de ‘website’) en de partners die 
scholen kunnen ondersteunen, voorgesteld. Ook praktijkvoorbeelden (geselecteerd via de website 
100.000 voor 100 goede voorbeelden) kwamen aan bod. 

Later werden, vooral op vraag van het werkveld, nogmaals 6 studiedagen georganiseerd met als 
doelgroep de verantwoordelijken voor het gezondheidsbeleid op de school (mesoniveau). Ook deze 
studiedagen vertrokken van de algemene methodiek van gezondheidsbevordering. Op deze 
studiedagen kwam ook de vertegenwoordiger van de minister en van de inspectie aan het woord over 
hun verwachtingen met betrekking tot het gezondheidsbeleid. Ook op deze studiedagen kwamen 
praktijkvoorbeelden aan bod. 

Aan de 11 studiedagen namen ongeveer 1200 mensen deel.  

3. De website www.gezondopschool.be 

Het Strategisch Plan voorzag in een website als communicatiemiddel naar scholen. Sedert april 2007 
is de website www.gezondopschool.be operationeel. De site wordt beheerd door de 
gezondheidscoördinator. Het aanbod op de website wordt door de werkgroep Website, getoetst aan 
de kwaliteitscriteria: de vereisten van zorgvuldig bestuur, de ethische criteria van de welzijnssector, 
toepasbaarheid in de algemene methodiek van gezondheidsbevorderende school.  

Op deze website worden via een uitgebreide databank aan linken, kwaliteitsvolle instrumenten en 
modellen aangeboden.  

Via de databank linken en via de databank organisaties, worden schoolrelevante 
gezondheidsinitiatieven en –projecten, mogelijke partners, hun aanbod en de 
navormingsmogelijkheden voorgesteld aan iedereen die bij het schoolgezondheidsbeleid betrokken is. 
Er zijn ook linken naar relevante onderzoeksresultaten over de gezondheidssituatie en 
gezondheidsgerelateerd gedrag van kinderen en jongeren en naar de resultaten van bevragingen in 
scholen 

4. Goede praktijkvoorbeelden  

Scholen kunnen kennis maken met goede praktijkvoorbeelden via:  

- de DVD ‘gezond op school.be’ met 6 gefilmde goede voorbeelden (gekozen uit de laureaten van de 
100.000 voor 100 goede voorbeelden) en de gezonde boodschap van begeleiders en expertisecentra 
verspreid naar alle scholen (verzonden naar scholen in april 2007). 
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- Rubriek ‘praktijkvoorbeelden’ op de website 
http://gezondopschool.be/v2/zoek/praktijkvoorbeeldensrch.php. 

5. Online analyse-instrumenten  

Praktische tool voor de procesbegeleiding van een gezondheidsbeleid op school.  

De commissie Gezondheidsbevordering heeft het VIGez gevraagd om een instrument te ontwikkelen 
waarmee scholen hun gezondheidsbeleid (voeding, beweging en tabak) kunnen analyseren. Dit 
instrument is sedert het voorjaar van 2008 beschikbaar: 
http://www.gezondheidsbeleidopschool.be/index.htm 

Kieskeurig 
Er is een rechtstreekse link van op de homepage van www.gezondopschool.be naar het analyse-
instrument ‘Kieskeurig’, dat scholen toelaat om zelf na te gaan of ze een gezond beleid voeren t.a.v. 
dranken en tussendoortjes. Wie de vragenlijst volledig invult, krijgt een aangepast advies. 

6. Een wedstrijd voor ouderraden en leerlingenraden 

Een werkgroep Leerlingen- en oudersensibilisatie boog zich over de initiatieven voor leerlingen- en 
ouderraden. Deze werkgroep riep ouderverenigingen en leerlingenraden op tot participatie via 
bekendmaking van goede praktijkvoorbeelden. De commissie Gezondheidsbevordering lanceerde 
samen met de ouder- en leerlingenkoepel een oproep aan leerlingenraden en ouderinitiatieven. Deze 
actie werd afgesloten op 1 december 2008. De praktijkvoorbeelden zullen op de website aangeboden 
worden. 

7. De kookmethodiek ‘Comme chez moi’ voor leerlingen derde graad secundair onderwijs 

De werkgroep Leerlingen- en Oudersensibilisatie wil een positief signaal geven aan de 
leerlingenraden en hen sensibiliseren en aanzetten tot participatie. Ze ontwikkelde, in zeer nauwe 
samenwerking met de scholierenkoepel en de ouderkoepels (KOOGO, VCOV, GO! Ouders) en met 
de wetenschappelijke ondersteuning van de expertise van VIGez en NICE, een kookmethodiek 
‘Comme chez moi’ voor leerlingen van de derde graad SO. Het is de bedoeling dat leerlingen zelf het 
initiatief nemen, om een (informele) kookactiviteit te organiseren op school. De beschikbare 
documenten (verjaardagskalender, CD-rom) willen hen op een leuke manier in contact brengen met 
‘gezonde voedingsgewoonten’.  

8. Een publicatie voor breed publiek van onderwijsactoren 

De werkgroep Trajectbegeleiding werkt op dit moment aan een Vlor-publicatie, om de resultaten van 
de studiedagen ruimer bekend te maken aan iedereen die nu en later betrokken is bij het 
gezondheidsbeleid op scholen. Aandacht voor beleidsmatig werken (o.m. via de kwaliteitscirkel) is de 
rode draad van deze publicatie.  
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