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Over beleidsdomeinen heen samenwerken 
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Het lokaal bestuur is nauw verbonden met het onderwijs in de gemeen-
te of stad. Als aanbieder van gemeentelijk onderwijs, of als ondersteu-
ner van het lokale onderwijs vanuit het flankerende onderwijsbeleid. 
Het flankerende onderwijsbeleid zorgt ervoor dat de randvoorwaarden 
(vb. kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang, gezonde schoolom-
gevingen, kleuterparticipatie …) voor goed onderwijs geoptimaliseerd 
worden. 

De instrumenten van Gezonde Gemeente, de gezondheids- of wel-
zijnsmedewerker1 en partners uit de gezondheids- en welzijnssector 
(vb. het Lokaal Gezondheidsoverleg of Logo) kunnen het lokaal bestuur 
alvast ondersteunen om het flankerende onderwijsbeleid verder vorm 
te geven en zo te komen tot gezondere leerlingen, studenten en perso-
neelsleden in de gemeente. En ook omgekeerd vanuit het domein ‘flan-
kerend onderwijsbeleid’ én ‘Brede School’ kan de gemeente bijdragen 
aan de doelstelling van gezondere inwoners. Een duidelijke win-
winsituatie dus!  

Met deze fiche willen we jou en je collega’s inspireren om gezondheid op een meer 
integrale manier op te nemen in het gemeentelijke meerjarenplan of later in een 
aanpassing ervan. Dat kan je doen door gemeenschappelijke doelstellingen te formule-
ren die je acties meer slagkracht en legitimiteit geven. Met gezamenlijke doelstellingen 
versterk je de werking van de verschillende betrokken beleidsdomeinen. 

2

1.  In een ideale wereld heeft elke gemeente bij voorkeur een voltijdse gezondheidsamb-
tenaar. Dit is echter nog maar in weinig gemeenten het geval. Wanneer er verder in deze 
gids over een ‘gezondheidsmedewerker’ praten, bedoelen we hiermee de gezondheids-
ambtenaar, de welzijnsambtenaar of andere partners uit de gezondheidssector zoals 
het Lokaal Gezondheidsoverleg (=Logo). Let wel: het is sedert kort mogelijk om Vlaamse 
subsidies te krijgen voor het tewerkstellen van een intergemeentelijke preventie-werker. 
Meer info op de website van Agentschap Zorg en Gezondheid. 

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente
https://www.vlaamse-logos.be
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De preventieve gezondheidssector ontwikkelde de voorbije jaren heel wat nuttige 
preventiemethodieken die zowel het lokaal bestuur als andere publieke en private 
organisaties ondersteunen om een integraal gezondheidsbeleid uit te werken. Met 
Gezonde Gemeente biedt het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg), op basis van onder 
andere de expertise van het Vlaams Instituut Gezond Leven en het Vlaams Experti-
secentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG), ondersteuning aan lokale besturen voor een integraal 
preventief gezondheidsbeleid. Het lokale onderwijsbeleid haalt hier mee winst uit. 
Als lokaal bestuur kan je bij je Logo terecht voor coaching over een beleidsmatige 
aanpak van een preventief gezondheidsbeleid. Van een goede analyse van de beginsi-
tuatie over het bepalen van prioriteiten en doelstellingen, het uitwerken en uitvoeren 
van acties tot het evalueren en bijsturen ervan. Ze geven je ook advies over projecten, 
materialen en potentiële partners.  

De scholen in jouw gemeente zetten ongetwijfeld al sterk in op een preventief gezond-
heidsbeleid. Ze kunnen hiervoor aan de slag met de materialen van Gezonde School. 
Gezonde School hanteert dezelfde principes als Gezonde Gemeente, wat ervoor zorgt 
dat de afstemming tussen het lokaal bestuur en de school gemakkelijk verloopt.

https://www.preventiemethodieken.be
https://www.preventiemethodieken.be
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente
https://www.vlaamse-logos.be
https://www.gezondleven.be
https://www.vad.be
https://www.vad.be
https://www.vvsg.be
https://www.vvsg.be
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school
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Mix van acties

Werken aan gezondheid in het kader van het flankerende onderwijsbeleid is een 
belangrijke uitdaging. Eenmalige acties zijn onvoldoende voor een duurzaam effect 
op de gezondheid. Het geheim zit ’m in een gezonde mix van acties. Een sterk beleid 
zet in op een mix van vier strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken & 
regelgeving en zorg & begeleiding. De Gezonde Gemeente-matrix zet je op weg om 
met deze vier strategieën aan de slag te gaan. Misschien heb je vanuit jouw opdracht 
zelf weinig directe impact op de strategieën ‘omgevingsinterventies’ en ‘zorg en 
begeleiding’? Dan kan een samenwerking met de omgevingsdienst of het Sociaal Huis 
nieuwe mogelijkheden creëren en zorgen voor een optimale mix van acties.  
Ook het stappenplan en de succesfactoren van Gezonde Gemeente helpen je op weg 
naar een kwalitatief integraal preventief gezondheidsbeleid. Je collega-gezondheids-
ambtenaar en het Logo  vertellen je er graag meer over. 

Samenwerking met andere beleidsdomeinen: een win-win!

‘Samenwerken’ is dus hét begrip voor de komende zes jaar. Het staat waarschijnlijk in 
het bestuursakkoord van je gemeente? Je leest het alvast zeker in het strategisch plan 
‘De Vlaming leeft gezonder tegen 2025’ en het is ook doelstelling 17 van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen waarrond je gemeente de komende zes jaar zal werken. Je 
kan ook samenwerking zoeken met externe partners zoals het Logo, het Centrum voor 
geestelijke gezondheidszorg (CGG), de Pedagogische Begeleidingsdiensten of Moev 
(De vroegere Stichting Vlaamse Schoolsport). 

Burgerparticipatie voor meer draagvlak

Streef naar een beleid en aanbod dat alle inwoners bereikt en kansen geeft. Vraag 
input en advies aan de lokale adviesraden en het lokale scholenoverleg. Zo zal je meer 
draagvlak krijgen voor je voorstel. Sta open voor hun ideeën en adviezen. Besef ook dat 
de adviesraden maar één kanaal zijn, waar vaak een ondervertegenwoordiging is van 
leerlingen en ouders in kwetsbare situaties. Probeer daarom met hulp van je collega’s 
van het Sociaal Huis of de Jeugddienst via andere wegen en kanalen maatschappelijk 
kwetsbare groepen te betrekken bij het gemeentelijke beleid. De brochure van VVSG 
met 45 participatiemethodieken is bijzonder inspirerend.   

We lijsten de voordelen van een samenwerking met het beleidsdomein gezondheid 
hieronder voor je op. Jouw  Logo kan je helpen met de ondersteuning en uitwerking 
van deze samenwerkingsvoorstellen en -ideeën.

Werkte je de afgelopen jaren al nauw samen met de andere beleidsdomeinen? Dan 
kunnen we dit alleen maar toejuichen! Doe vooral zo voort en laat je inspireren door 
onderstaande voorbeelden.

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/beleid-maken/wat-is-een-gezondheidsbeleid-gemeente
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/beleid-maken/stappenplan-gezondheidsbeleid
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/beleid-maken/succesfactoren-gezondheidsbeleid-gemeente
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/beleid-maken/succesfactoren-gezondheidsbeleid-gemeente
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Strategisch_Plan_GezLev_vGCCorr.pdf
https://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands
https://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands
https://www.vlaamse-logos.be
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/centrum-geestelijke-gezondheidszorg-cgg
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/centrum-geestelijke-gezondheidszorg-cgg
https://www.moev.be
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/beleid-maken/succesfactoren-gezondheidsbeleid-gemeente
https://www.gezondleven.be/gezondheidsongelijkheid/hoe-verklein-je-de-gezondheidskloof/de-plaats-van-proportioneel-universalisme-in-preventie
https://www.vvsg.be/Sociaal%20beleid%20en%20werk/lokaal%20sociaal%20beleid/A4%20MethodiekenLokaleBeleidsparticipatie_definitief.pdf
https://www.vvsg.be/Sociaal%20beleid%20en%20werk/lokaal%20sociaal%20beleid/A4%20MethodiekenLokaleBeleidsparticipatie_definitief.pdf
https://www.vlaamse-logos.be
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hoe kan je samenwerken met de gezondheidsmede-
werker in het kader van het flankerende    
onderwijsbeleid?  

Samen met de gezondheidsmedewerker kan je werken aan een gezond flankerend 
onderwijsbeleid dat inzet op die belangrijke mix van acties (zowel op het vlak van 
educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding). Wat 
kan de gezondheidsmedewerker voor jouw scholen betekenen? En hoe kan jij  de 
scholen verder ondersteunen en aanmoedigen om in te zetten op gezondheid? 
Hieronder vind je heel wat inspiratie.  

Educatie

 — Informeer scholen over het belang van minder lang stilzitten en voldoende 
beweging bij leerlingen met behulp van de bewegingsdriehoek. 

 — Sensibiliseer directies op het scholenoverleg over het belang van een goede 
luchtkwaliteit op school. Voor het basisonderwijs is er het pakket Lekker fris en 
voor het secundair onderwijs is er Air@school. Noteer dat er in het voorjaar van 
2020 een update van deze projecten komt. Voor het basisonderwijs wordt het de 
‘De binnenluchtbrigade’ en voor het secundair onderwijs is het nog even wachten op 
een nieuwe naam.  

 — Stimuleer leerkrachten om bewegend leren te implementeren in hun lessen, binnen 
en buiten de klas. Motiveer hen om bewegingstussendoortjes te gebruiken zoals 
WoogieBoogie (voor kleuters), Dip? Dobbel. doe! (lager onderwijs) en de filmpjes 
met flexabanden (lager en secundair onderwijs), die ontwikkeld zijn door MOEV en 
het Vlaams Instituut Gezond Leven. 

 — Informeer leerkrachten uit het secundair onderwijs over de informatiedossiers 
‘lang stilzitten en voldoende bewegen’ en ‘beweegvriendelijke school. Deze staan 
vol nuttige basisinformatie en handige instrumenten waarmee je een boeiende les 
samenstelt.

 — Moedig scholen uit het secundair onderwijs aan om jaarlijks deel te nemen aan de 
‘Bullshit Free Generation’-challenges. Zo maak je leerlingen meer weerbaar tegen 
de verleidingen van én fake news over roken.    

 — Informeer scholen over het educatief materiaal dat beschikbaar is. Zo is er   
de leerlijn tabak alcohol, gamen, cannabis en andere illegale drugs en ook  
Vlucht naar Avatar, een lespakket over gamen.  

 — Ondersteun scholen op warme dagen bij hun initiatieven om ‘hitte-ongemakken’ zo 
veel mogelijk te voorkomen. Wat een school zoal kan doen, vind je op de website 
Warme Dagen. 

 — Informeer scholen over veilig omgaan met kraantjeswater. 

 — Zet geestelijke gezondheid via de scholen in de kijker tijdens de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid van 1 tot 10 oktober. 

 — Sensibiliseer leerkrachten om zelf voldoende te bewegen tijdens het lesgeven. 

https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/materialen
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/lekker_fris-907.html
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/air@school/gezonde_lucht_op_school-2363.html
https://woogieboogie.be/nl/
https://www.gezondleven.be/projecten/dip-dobbel-doe
https://www.sportbeweegtjeschool.be/inspiratie-nodig/bewegingstussendoortjes
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-bewegingsbeleid-op-school/wat-is-een-bewegingsbeleid-op-school/educatie
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-bewegingsbeleid-op-school/wat-is-een-bewegingsbeleid-op-school/educatie
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-bewegingsbeleid-op-school/wat-is-een-bewegingsbeleid-op-school/educatie
https://www.bullshitfree.be
https://www.gezondleven.be/files/tabak/Leerlijn_TAD_handleiding.pdf
https://www.vad.be/materialen/detail/vlucht-naar-avatar---lespakket
https://www.warmedagen.be/kinderen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Drinkwater_op_school_2016_web.pdf
https://www.gezondleven.be/projecten/10-daagse-van-de-geestelijke-gezondheid
https://www.gezondleven.be/projecten/10-daagse-van-de-geestelijke-gezondheid
https://www.bvlo.be/k/n351/news/view/12651/12110/beweegtips-voor-leraren.html
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 — Moedig de scholen in je gemeente aan om mee te werken aan de Warme William-
campagne die kinderen, jongeren en hun omgeving wil motiveren écht naar elkaar 
te luisteren en neem ook deel aan de campagne ‘Kies Kleur Tegen Pesten’. 

 — Motiveer scholen om de interactieve vorming ‘Als Kleine Kinderen Groot 
Worden’ voor ouders, ter preventie van tabak-, alcohol- en ander druggebruik 
bij jongeren te organiseren. Centraal staat het versterken van beschermende 
opvoedingsvaardigheden.

 — Motiveer scholen om de interactieve vorming ‘Als Kleine Kinderen Groot 
Worden’ voor ouders, ter preventie van tabak-, alcohol- en ander druggebruik 
bij jongeren te organiseren. Centraal staat het versterken van beschermende 
opvoedingsvaardigheden.

 — Informeer scholen over het belang van gezonde voeding - op basis van de 
voedingsdriehoek - voor kinderen en jongeren.  

 — Motiveer scholen om aan de slag te gaan met de leerlijn voeding. Dit praktische 
hulpmiddel helpt het hele schoolteam om lesinhouden en educatieve materialen te 
kiezen en om onderling af te stemmen welke lessen rond voeding in welke vakken of 
welk leerjaar aan bod kunnen komen. 

 — Informeer leerkrachten uit het basisonderwijs over het educatief pakket ‘Lekker 
gezond!’. Dat zit vol kant-en-klare materialen die leerlingen vertrouwd zullen maken 
met de voedingsdriehoek. Om de smaakontwikkeling bij kleuters en leerlingen uit de 
1ste graad van het lager onderwijs te stimuleren, is er het educatieve project  
‘de Proefkampioen’. Kinderen aanmoedigen om water te drinken? Dat kunnen 
scholen doen met ‘de Waterpas’. 

 — Informeer leerkrachten uit het secundair onderwijs over informatiedossiers rond 
specifieke voedingsthema’s (reclame, suiker, energiedranken, de voedingsdriehoek, 
..). Die staan vol nuttige basisinformatie en handige instrumenten waarmee je een 
boeiende les samenstelt.

https://www.warmewilliam.be
https://www.warmewilliam.be
https://kieskleurtegenpesten.be
https://www.vad.be/materialen/detail/als-kleine-kinderen-groot-worden---vormingsmap
https://www.vad.be/materialen/detail/als-kleine-kinderen-groot-worden---vormingsmap
https://www.vad.be/materialen/detail/als-kleine-kinderen-groot-worden---vormingsmap
https://www.vad.be/materialen/detail/als-kleine-kinderen-groot-worden---vormingsmap
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek?gclid=Cj0KCQiAuefvBRDXARIsAFEOQ9EORxlxdj0TkZbVmiOVijJFB4BeolqGGV0S1XlUcXQytGy_o4_BbqEaAnG3EALw_wcB
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Leerlijn-voeding.PDF
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/materialen-basisonderwijs/lekker-gezond
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/materialen-basisonderwijs/lekker-gezond
https://www.gezondleven.be/projecten/de-proefkampioen
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school/educatie#educatiefmateriaalvoorbasisonderwijs
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school/educatie#educatiefmateriaalvoorsecundaironderwijs
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school/educatie#educatiefmateriaalvoorsecundaironderwijs
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Omgevingsinterventies

 — Laat aan ouders en buurtbewoners zien dat de scholen inzetten op rookvrije 
omgevingen en dat ze zo mee streven naar een Rookvrije Generatie in jouw 
gemeente.  

 — Ga naast een actieve school ook voor een actieve voor- en naschoolse 
kinderopvang. Waarom ook niet? 

 — Stimuleer scholen om hun voedingsaanbod in te richten volgens de richtlijnen vanuit 
de Vlaamse overheid voor warme maaltijden, gezonde broodjes, en dranken en 
tussendoortjes.

 — Zoek naar een win-win: deel de infrastructuur van gemeenten en scholen om het 
gezonde aanbod te versterken (bv. voor naschoolse bewegingsactiviteiten, voor 
ontspanning en cultuurbeleving). 

 — Maak een eenvoudig subsidiereglement en geef directies en leerkrachten extra 
opleidingskansen rond bv. socio-emotionele ontwikkeling. Wij denken bijvoorbeeld 
aan de vorming ‘Toverbos’ voor leerkrachten in het kleuteronderwijs. 

 — Stimuleer scholen om in te zetten op een buddysysteem voor nieuwe en/of 
kwetsbare leerlingen, zowel in het middelbaar als in het hoger onderwijs.   

 — Moedig de samenwerking met vormingsorganisaties als Arktos, Pimento … aan 
zodat leerkrachten ondersteund kunnen worden in het bespreken van moeilijke 
thema’s zoals het versterken van veerkracht van de leerlingen …  

 — Stimuleer en ondersteun scholen om een schoolmoestuin aan te leggen. 

 — Bespreek met leerkrachten en directies de mogelijkheden om zelf het goede 
voorbeeld te geven naar hun leerlingen op het vlak van gezondheid door 
bijvoorbeeld zelf te voet of per fiets naar school te komen, zelf gezonde 
tussendoortjes te eten tijdens de pauze … 

 — Stimuleer en ondersteun scholen materieel en financieel om verschillende ruimtes 
binnen de school zoals de klas, computerklas, studiezaal, refter en speelplaats aan 
te passen om meer bewegen en minder zitten te stimuleren voor zowel de school als 
de buurt. Bijvoorbeeld: creëer een actieve en uitdagende groene speelplaats met 
veel beweegmogelijkheden, zorg voor zit -en stabureaus in klassen, zorg voor een 
veilige fietsenstalling …

 — Sensibiliseer directies op het scholenoverleg over het belang van een gezond 
voedingsaanbod op school. Breng hen op de hoogte dat er ook vanuit de Vlaamse 
overheid wat beweegt om te streven naar een gezonder voedingsaanbod op school: 
de engagementsverklaring rond gezonde dranken en tussendoortjes en het 
charter voor gezonde, evenwichtige en duurzame schoolmaaltijden.

https://www.generatierookvrij.be/bestel-uw-generatie-rookvrij-signalisatiemateriaal
https://www.gezondleven.be/projecten/actieve-kinderopvang
https://www.gezondleven.be/projecten/actieve-kinderopvang
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school/omgevingsinterventies#maaltijden
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school/omgevingsinterventies#broodjes
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school/omgevingsinterventies#dranken
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school/omgevingsinterventies#dranken
http://www.gavoorgeluk.be/projecten/toverbos-kleuters-leren-omgaan-met-emoties
https://arktos.be/nl/home
https://www.pimento.be
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-bewegingsbeleid-op-school/wat-is-een-bewegingsbeleid-op-school/omgevingsinterventies/aan-de-sociale-schoolomgeving-werken
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-bewegingsbeleid-op-school/wat-is-een-bewegingsbeleid-op-school/omgevingsinterventies/aan-de-sociale-schoolomgeving-werken
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-bewegingsbeleid-op-school/wat-is-een-bewegingsbeleid-op-school/omgevingsinterventies/de-klas-de-school-en-de-buurt-herinrichten
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-bewegingsbeleid-op-school/wat-is-een-bewegingsbeleid-op-school/omgevingsinterventies/de-klas-de-school-en-de-buurt-herinrichten
https://www.gezondleven.be/nieuws/onderwijs-welzijn-en-voedingsindustrie-ondertekenen-engagementsverklaring-voor-gezonde-scholen
https://www.gezondleven.be/nieuws/charter-voor-gezonde-evenwichtige-en-duurzame-schoolmaaltijden


8

 — Moedig (bijzonder) secundaire scholen aan om deel te nemen aan Snack & Chill. 
Met dit project ga je stap voor stap naar een gezellige en gezonde snackbar op 
school. De gemeente kan deelnemende scholen ondersteunen op financieel (nl. 
subsidies voor het aanbieden van gezonde dranken en tussendoortjes) en logistiek 
of administratief vlak (bv. transport regelen van leverancier naar de scholen, 
gezamenlijke bestellingen regelen, inschrijvingen op zich nemen, …).

 — Moedig basisscholen (en BuSO) aan om deel te nemen aan ‘Oog voor Lekkers’. Dit 
is een project rond groenten, fruit en/of melk op school. Het principe is eenvoudig: 
op een vaste dag in de week eten de leerlingen samen een lekker stuk fruit/groente 
en/of drinken ze een glas melk als tussendoortje. De gemeente kan deelnemende 
scholen ondersteunen op administratief (bv. subsidieaanvraag indienen voor alle 
scholen in de gemeente) en logistiek vlak (bv. transport regelen van leverancier naar 
de scholen).

 — Motiveer scholen om in te zetten op een actieve kinderopvang. Via de vorming 
‘actieve kinderopvang’, georganiseerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven, 
krijgt het schoolteam een hoop kennis, tips en materialen mee om de eigen 
buitenschoolse opvang energie -en kwaliteitsvoller te maken.

 — Motiveer scholen om meer in te zetten op actieve verplaatsing bij leerlingen en 
schoolpersoneel. Breng de veiligheid van de schoolomgeving in kaart met het 
Octopusplan, maak de schoolstraat autovrij of zorg voor een snelheidsbeperking en 
creëer veilige, afgescheiden fiets -en voetpaden.

 — Stimuleer scholen om een georganiseerd aanbod te voorzien met 
bewegingsactiviteiten voor, tussen en na de lessen. Zorg voor een breed en 
laagdrempelig beweegaanbod zodat zoveel mogelijk leerlingen bereikt worden. 
Voorbeelden van beweegactiviteiten voor en na de lessen zijn: SNS, Sportsnack, 
multimove, actieve kinderopvang, de activiteitenaanbod van Moev …. 

 — Beloon en moedig sportclubs aan voor laagdrempelige en flexibele formules die de 
instroom van leerlingen uit scholen naar sportclubs faciliteert.

https://www.gezondleven.be/projecten/snack-chill
https://www.oogvoorlekkers.be/het-project/wat-oog-voor-lekkers
https://www.gezondleven.be/projecten/actieve-kinderopvang
https://www.octopusplan.info
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-bewegingsbeleid-op-school/wat-is-een-bewegingsbeleid-op-school/omgevingsinterventies/een-aanbod-met-georganiseerde-activiteiten-voorzien
https://sportnaschool.be
https://www.sport.vlaanderen/scholen/organiseer-een-activiteit/sportsnack-in-jouw-school-6-tot-12-jarigen/
https://www.gezondleven.be/projecten/actieve-kinderopvang
https://www.moev.be
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Afspraken en regels

 — Help mee met het verankeren van de gezondheidsintenties in het schoolreglement 
of maak andere afspraken op en rond de scholen. Je kan dit doen voor verschillende 
thema’s: voeding, beweging, roken, mentaal welbevinden, gezondheid en milieu, 
minder lang stilzitten, alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gamen en 
gokken of relaties en seksualiteit.

 — Maak afspraken met de school voor het inrichten van een schoolstraat. 

 — Ondersteun de ‘Brede Scholen’ in jouw gemeente. Een Brede School is een 
samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren dat een brede leer- en 
leefomgeving in de vrije tijd én op school wil creëren. Met als doel: maximale 
ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren. In een samenleving waar 
sociale ongelijkheid speelt, kunnen Brede Scholen een belangrijke hefboom vormen 
in het realiseren van gelijke ontwikkelingskansen. Zo kunnen ‘Brede Scholen’ 
bijvoorbeeld kampen organiseren in de vakantieperiode. 

 — Maak afspraken met de school over het voedingsaanbod, en voorzie gemeentelijke 
subsidies voor het aanbieden van gezonde schoolmaaltijden, gezonde broodjes, en 
gezonde dranken en tussendoortjes op school.

 — Werk vanuit de gemeente samen met lokale fruitleveranciers om fruit aan te bieden 
op de scholen in de gemeente, eventueel in kader van het project Oog voor Lekkers 
of Snack & Chill.

 — Werk vanuit de gemeente samen met lokale sportclubs en scholen en maak 
afspraken over een flexibele en laagdrempelige overgang van school naar sportclub 
en het delen of openbaar stellen van schoolinfrastructuur aan lokale sportclubs.

 — Voorzie extra gemeentelijke subsidies voor het ontwikkelen van groene, uitdagende 
en beweegvriendelijke speelplaatsen, beweegvriendelijke klassen (lokalen met zit- 
en stabureaus) en veilige fietsenstallingen.

 — Maak afspraken met scholen en voorzie gemeentelijke subsidies zodat scholen 
zich gratis kunnen inschrijven voor het Octopusplan. Dit zal de veiligheid rond de 
schoolomgeving en de actieve verplaatsing van leerlingen en het schoolpersoneel 
verhogen.

 — Maak afspraken met de school rond actieve verplaatsing en voorzie gemeentelijke 
subsidies voor het inrichten van bijvoorbeeld een schoolstraat, het heraanleggen van 
fiets -en voetpaden, het aanbrengen van markeringen, signalisatie en straatmeubilair 
en het opzetten van een fietsbeloningssysteem. 

© stadsbestuur Hoogstraten

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/gezondheidsbeleid-op-school/wat-is-een-gezondheidsbeleid-op-school/strategie
 https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school/afspraken-en-regels
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-bewegingsbeleid-op-school/wat-is-een-bewegingsbeleid-op-school/afspraken-en-regels
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/rookbeleid-op-school/wat-is-een-rookbeleid-op-school/afspraken-en-regels
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/beleid-rond-minder-lang-stilzitten-op-school/wat-is-een-beleid-rond-minder-lang-stilzitten-op-school/afspraken-en-regels
https://www.paraatvoordeschoolstraat.be
http://www.bredeschool.org
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school/omgevingsinterventies#maaltijden
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school/omgevingsinterventies#broodjes
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school/omgevingsinterventies#dranken
https://www.oogvoorlekkers.be/het-project/wat-oog-voor-lekkers
https://www.gezondleven.be/projecten/snack-chill
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Zorg en begeleiding

 — Organiseer SmartStop, een rookstopcursus voor rokende jongeren uit het secundair 
onderwijs. 

 — Breng scholen in beweging. MOEV ondersteunt je met aangepaste activiteiten en 
materialen, ook voor leerlingen met een beperking. 

 — Zorg voor brugfiguren op school en aan de schoolpoort zodat kwetsbare gezinnen 
gedetecteerd en ondersteund kunnen worden. 

 — Werk samen met psychologen of pedagogen die individuele of groepssessies 
kunnen geven op school rond socio-emotionele ontwikkelings-, gedragsproblemen 
in de klas, klasklimaat (bv. KIVA). 

 — Werk samen met diëtisten die individuele of groepssessies kunnen geven op school 
rond gezonde voeding en eetgedrag. Je Logo helpt je graag aan contactgegevens.  

 — Maak het laagdrempelige hulpverleningsaanbod bekend op school. Zo vinden 
kinderen en jongeren antwoorden op al hun vragen via WATWAT.be en kunnen ze 
terecht op het forum, de chat of de telefoon van Awel. Daarnaast kunnen ze naar 
een medewerker van het Jongeren Adviescentrum (JAC) stappen of naar een 
OverKop-huis.  

 — Voorzie extra gemeentelijke subsidies voor het aanbieden van gezonde voeding op 
scholen met een hoog percentage indicatorleerlingen. Voor gezinnen in armoede 
is het niet evident om een schoolmaaltijd te betalen. Zo kunnen scholen deze 
maaltijd gratis of tegen een sociaal tarief aanbieden, om tegemoet te komen aan hun 
kwetsbare situatie. 

https://www.gezondleven.be/projecten/smartstop
https://www.moev.be
https://demos.be/sites/default/files/wij_slaan_de_brug_-_finale_versie_voor_verspreiding.pdf
https://www.kivaschool.be
https://www.watwat.be
https://awel.be
https://www.caw.be/jac/
https://overkop.be/huizen
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hoe kan je input leveren aan verschillende lokale 
beleidsdomeinen rond preventieve gezondheid in 
het onderwijs? 

Het is belangrijk om te werken aan een mix van acties om tot een gezond flankerend 
onderwijsbeleid te komen. Collega’s van andere beleidsdomeinen kunnen daar ook 
bij helpen. Hieronder ontdek je hoe je samen nog meer kan bijdragen aan gezonde 
scholieren en gezond onderwijs in een gezonde gemeente. 

Onthaal/communicatie

 — Zet het gezondheidsbeleid en de acties van de scholen in de kijker via het 
gemeentelijke infoblad, op de website, de Facebookpagina van de gemeente of de 
Instagram- en Twitteraccount van de gemeente. Door in je communicatie gebruik 
te maken van je gepersonaliseerde label ‘Gezonde Gemeente’ (op te vragen bij je 
Logo), onderstreep je de samenwerking tussen school en gemeente.  

 — Informeer de kinderen en jongeren die op jullie grondgebied schoollopen over het 
gemeentelijke vrijetijdsaanbod. Organiseer eventueel enkele promotionele acties 
voor hen.  

 — Toets je communicatie in verband met of gericht aan het onderwijs af bij de 
communicatiedienst. Zorg ervoor dat je communiceert op een laagdrempelige 
manier en maak je boodschap duidelijk, aantrekkelijk en begrijpelijk. 

 — Communiceer op school over het aanbod in je gemeente of stad (i.f.v. geestelijke 
gezondheid): het JAC/ het jongerenhuis of OverKop-huis. 

 — Communiceer op school over kortingsmogelijkheden voor sport/ vrije tijd/ kampen 
… (vb. de UiTPAS, sport-na-schoolpas … 

 — Hou in je onthaalbeleid voor nieuwe inwoners ook rekening met kinderen en 
jongeren. Betrek hen en vertel hen wat er in de gemeente en op de scholen in de 
gemeente allemaal mogelijk is.  

https://www.uitinvlaanderen.be/over/uitpas
https://sportnaschool.be
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Welzijn

 — Denk na over je communicatie met en naar kinderen, jongeren en ouders in 
maatschappelijk kwetsbare situaties. Zoek contact met organisaties waar armen het 
woord nemen of met het Huis van het Kind in jouw gemeente of regio. 

 — Maak met de scholen en de medewerkers van het Sociaal Huis afspraken over 
maximumfacturen en tussenkomsten voor kwetsbare gezinnen. Organiseer 
regelmatig een samenkomst met deze professionals over deze thematiek.  

 — Moedig secundaire scholen aan om een opleiding Samen tegen onbetaalde 
schoolfacturen te volgen door hier bijvoorbeeld subsidies voor te voorzien.  

 — Stap als gemeente mee in het verhaal van de UiTPAS en geef zo maatschappelijk 
kwetsbare groepen de mogelijkheid om te participeren aan het lokale en 
bovenlokale vrijetijdsaanbod.  

http://www.huizenvanhetkind.be/hk/
https://www.aanpakschoolfacturen.be
https://www.aanpakschoolfacturen.be
https://www.publiq.be/nl/project/uitpas
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Jeugddienst

 — Moedig de scholen in jouw gemeente aan om deel te nemen aan Bullshit Free 
Generation (de vervanger van Wedstrijd Rookvrije Klassen). Je kan dit extra 
stimuleren door speciale prijzen uit te reiken aan de klassen vanuit de gemeente. 

 — Moedig scholen aan om hun natuur, sportinfrastructuur en speelplaats te delen met 
de buurt. Op die manier zorg je voor meer beweegkansen. Stimuleer scholen om 
hun speelplaats avontuurlijk en groener in te richten.  

 — Bied via de scholen, de bib of de jeugddienst educatieve pakketten aan rond 
seksualiteit, gezonde voeding of klasklimaat en geestelijke gezondheidsbevordering 
(vb. spelkoffer Geestje Gezond, spelkoffer NokNok, vorming ‘Toverbos’ voor 
leerkrachten kleuteronderwijs). 

Mobiliteit

 — Zet samen met de dienst mobiliteit in op schoolstraten en op veilige en aangename 
routes van en naar school in de gemeente zodat kinderen en jongeren op een 
veilige en actieve manier naar school kunnen stappen, fietsen, en ook kunnen spelen 
en sporten buiten de school. Zo zorg je niet alleen voor meer verkeersveiligheid en 
meer beweging bij kinderen, maar ook voor schonere lucht.  

 — Denk hierbij ook aan het inrichten van stapspots zodat ook ouders aangemoedigd 
worden om even te stappen.  

 — Onderteken het charter voor werftransport. Dat wil zeggen dat je als gemeente 
afspraken maakt met aannemers rond werfstransport van en naar bouwwerven in de 
schoolomgeving. Er wordt ten minste overeengekomen dat er geen zwaar transport 
is bij het begin en het einde van de schooldag langs de school.    

 — Moedig schoolpersoneel en leerlingen aan om zich zo veel mogelijk op een actieve 
manier te verplaatsen.   

 — Werk een voorstel uit voor een derde-betalersysteem voor openbaar vervoer voor 
leerlingen in de gemeente. Maak ouders met een beperkt inkomen bewust dat hun 
kinderen recht hebben op korting op het openbaar vervoer.   

 — Je kan een fietscursus organiseren i.s.m. Mobiel 21 of met de lokale fietshandelaars 
en met de hulp van de lokale politie. 

https://www.bullshitfree.be
https://www.bullshitfree.be
https://www.sport.vlaanderen/scholen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur/
https://www.moev.be/projecten/projectoproep-schoolspeelplaatsen/gedeeld-gebruik-en-openstelling
https://www.sensoa.be
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school/educatie
https://logoantwerpen.be/content/geestje-gezond-–-box
https://logogezondplus.be/content/noknok-spelkoffer
http://www.gavoorgeluk.be/projecten/toverbos-kleuters-leren-omgaan-met-emoties
http://www.gavoorgeluk.be/projecten/toverbos-kleuters-leren-omgaan-met-emoties
https://www.paraatvoordeschoolstraat.be
https://www.mobiel21.be/campagnes-en-projecten/schoolroutekaart-plattegrond-van-schoolomgeving
https://www.mobiel21.be/campagnes-en-projecten/schoolroutekaart-plattegrond-van-schoolomgeving
https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/wat/
https://charterwerftransport.be
https://www.delijn.be/nl/zakelijk-aanbod/steden-gemeenten/zeven-pijlers/dbs/
https://www.mobiel21.be/trainingen/test-2
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Omgeving (ruimte)

 — Nieuwe schoolgebouwen worden bij voorkeur gecreëerd in buurten met een hoge 
walkabilityscore. Zorg bij scholen in buurten met een hoge walkabilityscore dat 
deze gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn via actieve verplaatsing. Verhoog de 
walkabilityscore rond scholen door het verhogen van de stratenconnectiviteit (vb. 
extra wandel- en fietsverbindingen, doorsteekjes, Trage Wegen), het verhogen van 
de functiemix (vb. speel- of sportterreinen, gezonde horeca …) of de woondichtheid. 

 — Stimuleer scholen om hun speelplaats avontuurlijk en beweegvriendelijk in te 
richten. Hiervoor zijn regelmatig extra subsidies te verkrijgen. 

 — Zet scholen aan om hun natuur, sportinfrastructuur en speelplaats buitenschools te 
delen. 

 — Zet in op de ontharding van speelplaatsen. 

 — Stimuleer scholen om in te zetten op een goed rookbeleid dat ook de omgeving 
onmiddellijk buiten het schooldomein omvat.

 — Ga met handelaars rond de schoolomgeving het gesprek aan om hun gezonde 
aanbod extra in de kijker te zetten. 

Omgeving (milieu)

 — Door klimaatverandering kan de temperatuur in bebouwd gebied stijgen en kan er 
hittestress ontstaan. Een groene inrichting van speelplaatsen is een manier om dit 
klimaatprobleem aan te pakken. 

 — Zet een samenwerking met scholen op rond korteketeninitiatieven uit de buurt. Zo 
promoot je gezonde voeding bij kinderen. En je brengt ze ermee in contact.  

 — Laat schoolkinderen kennismaken met (bio)landbouwbedrijven in de gemeente en 
leer hen waar het voedsel vandaan komt.  

https://walkability.marvin.vito.be
https://www.omgevingvlaanderen.be/ontharden
https://www.generatierookvrij.be/homepage
http://www.burgemeestersconvenant.be/groene-inrichting-van-speelplaatsen
https://www.generatierookvrij.be/homepage
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Ouderen

 — Zet in de gemeente een vrijwilligerswerking op en leg hiervoor contacten met de 
scholen. Ouderen willen zich graag nuttig voelen: laat ze voorlezen op scholen, laat 
ze helpen bij schoolmaaltijden, schoolfeesten of met het aan- en uitdoen van jassen. 
Of vraag ze om hulp bij het onderhouden van de schoolmoestuin. Ouderen met 
bijzondere kennis kan je vragen om hierover te vertellen aan de leerlingen. 

 — Organiseer samen met het volwassenonderwijs een ouderenacademie, zodat 
ouderen de mogelijkheid krijgen om levenslang te leren.  

 — Overweeg intergenerationele bewegingsactiviteiten voor kinderen en (groot)ouders 
op opendeurdagen van scholen en tijdens de naschoolse uren. 

Economie

 — Organiseer schoolbezoeken aan ondernemingen in de gemeente. Op die manier 
leren kinderen de lokale zaken, promoot je winkelen in de buurt, en draag je bij aan 
meer ondernemerschap.  

 — Faciliteer lokaal overleg om vroegtijdige schooluitval tegen te gaan. 

 — Zorg dat maatschappelijk kwetsbare leerlingen kansen krijgen op de arbeidsmarkt. 

 — Breng kinderen en jongeren in contact met lokale landbouwers en laat hen een 
dagje meewerken op het veld/in de boerderij.  
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Sport

 — Spoor scholen in de gemeente aan om in te zetten op Sport beweegt je school. 

 — Moedig scholen aan om hun sportinfrastructuur en speelplaats te delen met de 
buurt en deze avontuurlijk in te richten. Bij MOEV vind je alvast heel wat inspiratie.

 — Organiseer of versterk een naschools sportaanbod (bv. Sport Na School, 
Sportsnack, Multimove, G-sport voor leerlingen met een beperking). 

 — Maak de kortingsmogelijkheden bekend voor sportactiviteiten via de school (o.a. via 
de UiTPAS en de sport-na-schoolpas). 

Cultuur 

 — Organiseer de toneelvoorstelling Gesmoor voor scholen om jongeren te 
ontmoedigen om te starten met roken. Ook over het thema seksualiteit of pesten 
worden theatervoorstellingen opgevoerd of tentoonstellingen georganiseerd. 
Stimuleer scholen om deze toneelstukken/voorstellingen nadien te bespreken met 
de leerlingen.  

 — Organiseer infomomenten in de bib waarbij de lagere scholen uit de gemeente 
een studie-uitstap naar de bib kunnen maken. Zo leren de kinderen de bib kennen 
en stimuleer je dat de bib een ontmoetingsplaats wordt waar kinderen kunnen 
ontspannen. 

 — Maak de kortingsmogelijkheden voor cultuur-/vrijetijdsactiviteiten bekend via de 
school (o.a. de UiTPAS). 

 — In de Warme Scholen is er aandacht voor het mentaal welbevinden van kinderen en 
jongeren.  

 — Organiseer op scholen een toelichting over deelname aan het cultuuraanbod of 
rondleiding in het cultuurcentrum: waar kan je een UiTPAS of andere kortingkaart 
(aan kansentarief) aanvragen? Welk cultuuraanbod bestaat er? Illustreer met filmpjes 
dat cultuur niet saai moet zijn (vb. circusvoorstelling/ toneel op maat van kinderen 
…). Hoe reserveer je een ticket? Waar zijn de zalen? Wat is er te zien achter de 
podia?  

 — Organiseer op scholen een toelichting over deelname aan het cultuuraanbod of 
rondleiding in het cultuurcentrum: waar kan je een UiTPAS of andere kortingkaart 
(aan kansentarief) aanvragen? Welk cultuuraanbod bestaat er? Illustreer met filmpjes 
dat cultuur niet saai moet zijn (vb. circusvoorstelling/ toneel op maat van kinderen 
…). Hoe reserveer je een ticket? Waar zijn de zalen? Wat is er te zien achter de 
podia?  

https://www.sportbeweegtjeschool.be
https://www.moev.be/moev-zoekresultaten?q=speelplaats
https://sportnaschool.be/
https://www.sport.vlaanderen/scholen/organiseer-een-activiteit/sportsnack-in-jouw-school-6-tot-12-jarigen/
https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/multimove/
https://www.moev.be/leerlingen-met-een-beperking-g-sportpartners
https://www.uitinvlaanderen.be/over/uitpas
https://sportnaschool.be
https://www.uitgezonderd.be/gesmoor
http://www.okontreir.be/de-pest-aan-mij/
https://www.sensoa.be
https://www.sensoa.be/materiaal/goede-minnaars-werkmap
https://www.workitects.be/sector/onderwijs
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voorbeelden van lokale samenwerking

 — In Kluisbergen deelde de gemeente samen met het Logo scheurkalenders uit met 
gezondheidstips in het kader van de campagne ‘Gezonde Gezinnen’.  

 — De tuinbouwschool in Melle stelt haar sportinfrastructuur open voor de gemeente. 

 — Met het project #GOAL ondersteunen de Antwerpse sportdienst en de 
gezondheidsdienst basisscholen bij de uitrol van hun gezondheidsbeleid. De aanpak 
van bewegingsarmoede, motorische achterstand en het promoten van gezonde 
voeding zijn enkele aspecten waarop men focust.  

 — In Aalst werken alle scholen mee aan de UiTPAS (aan kansentarief) én maken ze 
ouders ook bewust van hun recht hierop. 

 — In Hechtel-Eksel sloegen de sportdienst, de jeugddienst en MOEV de handen in 
elkaar met het Don Boscocollege. De sportdienst biedt sport aan als achtste lesuur 
op school. 

https://www.hln.be/in-de-buurt/kluisbergen/scheurkalender-vol-tips-helpt-jonge-gezinnen~ad06fab5/
https://www.hln.be/in-de-buurt/kluisbergen/scheurkalender-vol-tips-helpt-jonge-gezinnen~ad06fab5/
https://www.hln.be/in-de-buurt/melle/tuinbouwschool-stelt-sportinfrastructuur-open-voor-gemeente~ae09bd60/
https://www.antwerpen.be/nl/info/59afc98ca677933c0033b0bf/goal-scoren-met-gezondheid-op-school
https://www.aalst.be/infofiche/uitpas-verkoop-met-kansentarief
https://www.invlaanderen.be/(73864)/sport-na-school-in-hechtel-eksel
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voorbeelden gemeenschappelijke doelstellingen
voor je meerjarenplan 2020-2025

Strategische doelstelling
Strategische doelstelling: Onze gemeente streeft naar een betere gezondheid van al 
haar inwoners door in te zetten op leefstijl- en omgevingsinterventies. 

Operationele doelstelling 1
Operationele doelstelling 1: Onze gemeente heeft aandacht voor gezondheid bij het 
uitvoeren van het flankerende onderwijsbeleid in het kader van Gezonde Gemeente. 

Acties

 — De gemeente ondersteunt scholen bij het uitvoeren van hun gezondheidsbeleid 
door het voorzien van extra subsidies voor gezonde initiatieven op school. 

 — De gemeente zorgt voor veilige schoolomgevingen en zet in op actieve 
verplaatsingen naar school. 

 — De gemeente ondersteunt scholen bij de organisatie van een laagdrempelig 
naschools beweegaanbod met extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbare 
leerlingen. 

 — De gemeente motiveert scholen om in te zetten op een Rookvrije Generatie. 

 —  … 
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