Gezonde School Drenthe

Feiten en cijfers 2021
Met ingang van 2021 is het nieuwe landelijk meerjarenprogramma
Gezonde School 2021-2024 van start gegaan. Eén van de
doelstellingen is om de Gezonde School nog steviger te verankeren
als onderdeel van het gemeentelijke preventieve jeugdbeleid.
Gezonde School biedt kansen om praktische invulling te geven aan
lokale preventieakkoorden en verbinding te leggen met bijvoorbeeld
de activiteiten rondom de omgevingswet en programma’s zoals
Kansrijke Start, JOGG en Nu niet Zwanger.
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Aantal Gezonde Scholen in Drenthe

11

Scholen die werken volgens de Gezonde School-aanpak
op één of meer gezondheidsthema’s kunnen een
themacertificaat aanvragen. Bij toekenning behalen ze het
vignet Gezonde School en mogen ze zich gedurende een
periode van drie jaar Gezonde School noemen. Deze kaart
toont het aantal Gezonde Scholen voor Drenthe met als
peildatum oktober 2021.
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GGD’en zijn de spil in de ondersteuning van scholen en in
de verbinding met de preventieve lokale infrastructuur. De
doelstelling van het landelijke programma Gezonde School is om
deze spilfunctie van de GGD de komende jaren uit te breiden
en te borgen. Alle Gezonde School-contactpersonen van GGD
Drenthe zijn gevraagd hoe zij uitvoering geven aan de Gezonde
School. Deze infographic geeft een aantal feiten en cijfers voor
Drenthe weer met als ijkmoment oktober 2021.

Hoogeveen

“We vinden het belangrijk dat het goed met leerlingen gaat.
Met de opleiding én met de gezondheid. En dan denken we aan dingen
als gezond eten, bewegen en niet roken, maar ook aan een gezonde
leeromgeving. Daarom hebben wij alle vignetten van de Gezonde School,
maar ook een gezond schoolplein met een eigen moestuin, kruidentuin en
een boomgaard.”
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Roosmarijn Post, Coördinator Gezonde School, Dr. Nassau College Penta, Assen

Begeleiding Gezonde School-adviseur Ondersteuningsaanbod ronde 2019 - 2020 op landelijk niveau

Hoeveel scholen maken gebruik van
een stimuleringsregeling?
Scholen kunnen momenteel gebruik maken van vier landelijke
stimuleringsregelingen om te werken aan een gezonde leefstijl:
Ondersteuningsaanbod Gezonde School, Gezonde Relaties & Seksualiteit,
Jong Leren Eten en Watertappunten. Scholen ontvangen een financiële
bijdrage, afhankelijk van de regeling, om bijvoorbeeld taakuren van
de Gezonde School-coördinator te vergoeden, erkende Gezonde Schoolactiviteiten uit te voeren of een vignet aan te vragen.
Bovendien zijn advies- en begeleidingsuren door de Gezonde School-adviseur (GSA)
van de GGD begroot binnen twee regelingen: Ondersteuningsaanbod Gezonde School
en Gezonde Relaties & Seksualiteit. De grafiek laat het aantal toegekende regelingen
per Drentse gemeente zien. De meeste scholen maken gebruik van één regeling,
sommige scholen van meerdere regelingen tegelijkertijd.
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Overzicht per Drentse gemeente

85

In totaal hebben we 85 scholen met 1 of meerdere vignetten. Hiervan zijn er 59
scholen in het primair onderwijs, 11 in het speciaal basisonderwijs, 7 scholen in
het voortgezet onderwijs, 7 in het speciaal voortgezet onderwijs en 1 MBO
Gemeente
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PO/SO
5x bewegen en sport,
1 x welbevinden en 1x voeding

18%

VO/VSO

MBO

2x voeding, 2x relaties en
seksualiteit, 2x roken-, alcohol- en
drugspreventie, 1x welbevinden
en 2x bewegen en sport

0
9

50%

7x bewegen en sport, 4x
voeding, 4x welbevinden
en 1x natuur en milieu
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1x voeding en welbevinden

17

17x voeding en 7x bewegen
en sport

4x bewegen en sport
en 2x voeding
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15x bewegen en sport,
7x voeding, 6x welbevinden
en 1x natuur en milieu

3x voeding, 4x bewegen en
sport, 1x roken-, alcohol- en
drugspreventie en 1x relaties
en seksualiteit
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1x bewegen en sport
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3x bewegen en sport,
2x natuur en milieu,
1x voeding en 1x welbevinden
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3x voeding en 1x welbevinden
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2x bewegen en sport,
1x voeding en 1x welbevinden
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10x bewegen en sport
en 4x voeding
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14%
2x voeding en 3x bewegen
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50%

* Het % geeft aan hoeveel scholen van het totaal aantal scholen in de betreffende gemeente 1 of meerdere vignetten hebben

Voor meer informatie: GGDDrenthe.nl/scholen/gezonde-school

1x bewegen en sport

