


Kadermethodiek 

Gezonde School 



Inhoud 

• Kwaliteitscirkel 

• Gezondheidsmatrix 

• Spinnenweb gezondheidsbeleid 



Kwaliteitscirkel



Informeren & motiveren

• Van bij de start 

• Alle betrokkenen (schoolteam, lln,ouders) 

• Doorheen alle stappen van het proces

• Via bestaande structuren en momenten

• Inspraak en participatie 



Visie ontwikkelen

• Eerste stap <-> vertrekken uit acties?

• Wat verstaan we onder het gezondheidsbeleid?

• Waar willen we naar toe?

• Toevoegen aan bestaande schoolvisie? 

• Inspiratie: visieteksten onderwijskoepels



Beginsituatie in kaart brengen

• Belangrijke basis voor verdere uitwerking

• Verhelderend en bemoedigend

• School heeft best een zicht op:

• De eigen werking (wat doen we al?

• Wensen en verwachtingen van lln, ouders, team

• Factoren waaraan dient gewerkt te worden (HBSC)

• Mogelijkheden en draagkracht van de school 

(spinnenweb)

• Vb. gezondheidsmatrix, zelfevaluatie-

instrument, …



Sterkte-zwakte / noden-prioriteiten

• Aan de slag met de beginsituatie-analyse

• Prioriteiten vastleggen 

• Afhankelijk van welk instrument: direct 

resultaten

• Bespreking en interpretatie van analyse 

• Terugkoppeling!



Doelstellingen bepalen

• Belangrijke stap!

• Richtlijnen:

• Inhoudelijk correct zijn: Gedragsdeterminanten 

• Themaspecifiek: correcte gezondheidsboodschappen

• Technisch goed geformuleerd: Smart-criteria, 

uitdagend en positief geformuleerd 



Uitwerking & Uitvoering 

Aan de slag! 

Houd rekening met: 

• de context van de school (ligging, 

infrastructuur, sfeer, ...)

• de mogelijkheden van de school (tijd, 

middelen, …)

• de vier strategieën en werkniveaus (matrix) 

• de wensen en verwachtingen van alle actoren



Evalueren en bijsturen

• Proces: wat is er gebeurd? Hoe? Waarom?

• Effect: doelstellingen bereikt? 

• Wat wil je weten?

• Houd het eenvoudig

• Communiceer! 

• Werk met bestaande instrumenten 



Verticaal integreren - leerlijnen

• Afstemming nodig tussen verschillende jaren en 

verschillen vakken/leergebieden 

(communicatie!)

• Werk met leerlijnen 



Leerlijn tabak, alcohol, gamen, 

cannabis en andere drugs 

• Ondersteuning voor schoolteams voor het 

invullen van gezondheidseducatie

• Handleiding, per thema en per graad



Inhoud 

• Kwaliteitscirkel 

• Gezondheidsmatrix 

• Spinnenweb gezondheidsbeleid 



Gezondheidsmatrix



Gezondheidsmatrix

• Om een inventarisatie te maken van de 

bestaande schoolwerking van een 

gezondheidsthema

• Om een overzicht van acties te maken die 

(naast hetgeen de school al doet) noodzakelijk 

zijn voor een kwaliteitsvolle werking rond 

gezondheid



Een kwaliteitsvol beleid? 

• Als er binnen de school een mix is van 

verschillende strategieën en verschillende 

werkniveaus.



Strategieën voor een 

gezondheidsbeleid op school 



Educatie

= De verschillende leerinhouden rond een thema 

worden actief aangebracht: kennis, inzicht, 

vaardigheden en attitudes. 

▪ Leergesprekken met individuele of groepjes 

leerlingen

▪ Klas- en schoolactiviteiten

▪ Organisatie en invulling van het curriculum

▪ Deskundigheidsbevordering van het schoolteam

▪ Informeren van de ouders



Omgevingsinterventies

= Het creëren van een gezonde leer- en 

leefomgeving

• Fysiek 

▪ Schoolinfrastructuur en -inrichting

▪ Aanbod

▪ Beschikbaarheid van materialen

• Sociaal

▪ Schoolklimaat

▪ Voorbeeldfunctie van het personeel



Beleid, afspraken en regelgeving 

▪ School- en arbeidsreglement

▪ Informele afspraken

▪ Beperkend of stimulerend

▪ Transparante procedures

▪ Consequente houding van het team



Zorg & begeleiding

= werking naar risicoleerlingen en –doelgroepen

▪ Organisatie en invulling van de 

begeleidingstrajecten in de school en met 

schoolnabije en externe partners

▪ Vroegdetectie van problematieken

▪ Afhankelijk van gezondheidsthema



Een schoolwerking op verschillende 

niveau’s



Individuele leerlingen

• Leerlingen met beperkingen 

vb. leerling met diabetes, leerling met fysieke 

handicap

• Kansengroepen 

- Vaak individuele benadering en begeleiding 

nodig 

- ‘doelgroepbewust’ werken



Klas

• Gezondheidseducatie staat centraal: 

Beweging als gezondheidsthema komt aan bod 

in verschillende lessen en vormen.

• Organisatie van het klasgebeuren en 

klasafspraken zijn ondersteunend voor de 

educatieve activiteiten



School
• Organisatie van educatie doorheen de leerjaren 

(leerlijn)

• Opzetten van schoolactiviteiten

• Deskundigheidsbevordering van het schoolteam

• Werken aan sociale normen en het schoolklimaat

• Uitwerken van een schoolvisie

• Uitbouw van een gezonde omgeving

• Maken van regels/afspraken

• Organiseren van de zorg en leerlingenbegeleiding



Omgeving

• Samenwerking met schoolnabije en externe 

partners

• Communicatie met ouders

• Deelname aan gezondheidsacties in de lokale 

gemeenschap



Inhoud 

• Kwaliteitscirkel 

• Gezondheidsmatrix 

• Spinnenweb gezondheidsbeleid 



Spinnenweb gezondheidsbeleid



Succesfactoren

Het gezondheidsbeleid heeft een groter effect als 

aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan:

• evidence based werken 

• beleidsmatige aanpak 

• deskundigheid 

• betrokkenheid



Evidence based werken 

• Gegevensverzameling en analyse 

• Procesbewaking/monitoring en evaluatie 



Beleidsmatige aanpak 

• Prioriteiten en doelstellingen 

• Verankering en integratie: Het 

gezondheidsbeleid wordt best afgestemd en 

ingebed in jouw breder schoolbeleid.  



Deskundigheid

• Deskundigheidsbevordering

• Samenwerking met (schoolnabije) partners 



Betrokkenheid

• Van het team 

▪ Rol van de directie

▪ Draagvlak bij het schoolteam

▪ Van leerlingen en ouders

Actieve betrokkenheid van leerlingen en ouders via 

formele structuren (llnraad, ouderraad, schoolraad), 

klasgesprek, receptie met ouders, ...



Website www.gezondeschool.be

http://www.gezondeschool.be/acties/actielijst/de-waterpas-kieskeurig

