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1. Inleiding 
 

Een Gezonde School leidt tot mooie resultaten. Gezonde studenten hebben meer kans op goede 

schoolprestaties. Goede schoolprestaties dragen op langere termijn bij aan een goede gezondheid en 

maatschappelijk succes. Én een gezonde werkomgeving bevordert de tevredenheid van het 

schoolpersoneel.  

 

De Gezonde School-aanpak  is een praktische werkwijze om planmatig met gezondheidsbevordering 

op school aan de slag te gaan. Onder de Gezonde School vallen gezondheidsthema’s als voeding, 

bewegen en sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 

In het projectvoorstel is beschreven welke componenten van de werkwijze Gezonde School reeds op 

onze mbo-instelling aanwezig zijn. Dit mede naar aanleiding van het geleerde- en ontwikkeld in het 

kader van het project Masterplan Bewegen en Sport. Ook zijn de benodigde uren en het budget in 

kaart gebracht. In dit projectplan wordt de aanpak Gezonde School gespecificeerd en worden de 

gemaakte keuzes vastgelegd. Het projectplan biedt de basis voor een succesvol implementatietraject 

op locatie Wethouder Beversstraat. Uitgangspunt is dat de ervaringen en leerpunten opgedaan 

tijdens de pilot Wethouder Beversstraat gebruikt kunnen worden voor het uitrollen van het Gezonde 

School concept over de overige locaties van het ROC van Twente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gezondeschool.info/po/gezonde-school/wat-is-gezonde-school/
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2. Projectorganisatie 

2.1 Rol- en taakverdeling 

 

Er is een stuurgroep en projectgroep. Verder wordt per activiteit door de teamcoördinator een 

werkgroep samengesteld. De studentenraad (broodje gezond overleg)  wordt geïnstalleerd als 

klankbordgroep  

Leden projectorganisatie Stuur groep 
  

Naam 
  

Afdeling Taken Verantwoordelijkheden  Bevoegdheden Uren 

1.Ritzo Bloem Directeur MBO 
college Sport 
Onderwijs en 
Cultuur 

 voorzitter     

 2. Gerald Oude Alink 
 
  

 Sport coördinator    Algemeen Projectleider    

 3. Adri Michels 
  

 Directeur HR   Senior Supplier 
medewerkers  

   

 4. Peter Weusthof 
 
  

 Directeur O&K   
 

 Senior User 
Onderwijs en Kwaliteit 

   

 5. Jan Ooms 
 
  

 Directeur Facilitair   Senior Supplier facilitair    

 6. Fokke Veenstra 
 
  

 Directeur    Senior User onderwijs en 
medewerkers  

    

7. Els van Riel Directeur MBO 
College voor 
Commercie & 
Ondernemen 

Adviseur 
communicatie 

   

      

Leden projectorganisatie  
  

Naam 
  

Afdeling Taken Verantwoordelijkheden  Bevoegdheden Uren 

1. Vacature 
 
 

Projectleider 
Locatie ENWB 

   
 

    

2. Peter Roelink 
 
 

 Team 
coördinator 

   Themaleider sociale 
veiligheid 
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3. Marianne Bodde 
 
 

 Team 
coördinator 

   Themaleider (mede) 
L&B 

   

4. Gea Staal 
 
 

 Team 
coördinator 

   Themaleider Cross-
overs 

   

5. Marieke Jurjens 
 
 

 Team 
coördinator 

   Themaleider Bewegen    

6. Jan Lammerink 
 
 

 Team 
coördinator 

   Themaleider 
(mede)fysieke/omgeving 
veiligheid 

    

7. Paul Schlömer Team 
coördinator 

  Themaleider 
fysieke/omgeving 
veiligheid 

  

8. Stef Rothstegge Team 
coördinator 

 Themaleider L&B   

9. Hans Lulof Team 
coördinator 

 alg   

10. Margo Gaemers Manager 
loopbaancentrum 

Adviseur sociale 
veiligheid 

   

11. Debbie 
Voogsgeerd 

Communicatie 
adviseur 

Adviseur Pr-
communicatie 

   

12. Margitt Janssen P&O-adviseur 
Adviseur 

Verzuim, 
Reïntegratie & 

Arbo 

Algemeen 
Projectleider  P&O 

   

13. Edwin Baks 
Marieke ten 
Buuren 

Locatiemanager 
 

Facilitaire zaken    

14. Kim Oolhorst Ondersteuning     

15. Gerald Oude 
Alink 

Projecteider 
Gezonde School 

 Sturing aan het project   

Leden interne adviseurs  
  

Naam 
  

Afdeling Advies     

Emiel Werger 
Renske Zevenbergen 

Inkoop Mbt duurzame 
inkoop 

  
 

    

Janny Beuzel 
Monique Hof 

Afdeling 
Maatwerk 

 Sociale veiligheid      
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Docenten l.o en  
medewerkers  

Sportbureau’s Beweeg en 
sportprogramma’s  

     

Sander Nieland 
Marcel Roelofs 

Opleiding Sport 
en Bewegen 

Ontwikkeling 
Gezonde School 
aspecten  

     

Esther Homan P&O Bedrijfsport     

Marcel van Vliet Locatie manager Feitelijke 
toepasbaarheid 
op locatie 

   

Hans Schouten Communicatie en 
ICT  

ICT toepassingen    

Marcel van Vliet Locatie manager Feitelijke 
toepasbaarheid 
op locatie 

   

Remco kamphuis College 
Oriëntatie & 
Ontwikkeling 

Gezonde kantine    

Overlegstructuur 

 

 
1. Regelmatig telefonische en mondeling overleg met externe adviserende partijen  partners : Judith 

Waleczek GGD en Tamara Ernst Onderwijsagenda , Tijs den Uijl, Jan Faber en Marieke Willens 

 
 
2. Overleg met college van bestuur :  Regelmatig 
 
 
3. Overleg met de stuurgroep: Twee keer per jaar 
 
 
4. Overleg met projectgroep Vier keer per jaar 
 
 
 
 

6.  Studentenraad (broodje gezond overleg)  klankbordgroep > Edwin Kamp / Gerald Oude Alink 
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2.3. Interne communicatie 

 

Communicatie : Maxine Abbink en Debbie Voogsgeerd. Dit communicatieplan volgt als de 

activiteiten gekozen zijn. 

Communicatieplan 
  

 
Doelgroep  
  

Leerlingen. 

 
Boodschap/Doel 
 

Draagvlak en betrokkenheid creëren 

 
Middel 
 

Lesbrieven 
Kantinebijeenkomst 
Gezondheidsmarkt 
Informatieschermen 
Gratis fruit 

 
Moment 
 

Jaaropening 
Maandelijks 

 
Wie 
 

Projectgroep en betrokken medewerkers 

 
Opmerking 
 

  
 Doorlopend proces 
 

 

Communicatieplan 
  

 
Doelgroep 1 
  

Medewerkers. 

 
Boodschap/Doel 
 

Draagvlak en betrokkenheid creëren 

 
Middel 
 

Lesbrieven 
Gezondheidsmarkt 
Informatieschermen 
Teambijeenkomsten en 
Intranet 

 
Moment 
 

Regelmatig aankondiging nav activiteiten 

 
Wie 
 

Projectgroep en betrokken medewerkers 

 
Opmerking 
 

  
 Doorlopend proces 
  

 



Projectplan: Gezonde School ROC van Twente 2.0 locatie ENWB | Pieter Iedema en Gerald Oude Alink| 3-02-2014 

 
9 

3. Analyse 

 
Toelichting: er zijn twee analyses uitgevoerd: een interne analyse en een externe analyse. Door 
middel van de interne analyse is de gezondheid van medewerkers en studenten in kaart gebracht en 
samengevat in een schoolprofiel.  In de externe analyse zijn de samenwerkingsverbanden vanuit de 
ZIOS (‘zorgstructuren in en om de school ‘) inzichtelijk gemaakt. Ook is nagegaan met welke externe 
organisaties de mbo-instelling kan samenwerken aan de Gezonde School-aanpak. 

 

3.1 Resultaten schoolprofiel 

 

 
Belangrijkste gegevens over de gezondheid, leefstijl en het welbevinden van studenten en medewerkers: 
 

a. Uit de gegevens van de GGD en uit de  resultaten van Test je Leefstijl voor de leerlingen  blijkt: 
 

- http://www.twentsegezondheidsverkenning.nl/images/Cijfers-

Samenvattingen_Twente/Samenvatting_Twente_voor_website.pdf 

Met onder andere: ‘Leefstijl van jongeren (14 – 16 jaar) gaat de goede kant op, maar is niet 

optimaal’ 

- E-movogegevens van 2011: 

http://www.twentsegezondheidsverkenning.nl/images/Cijfers/EMOVO_regioprofiel_LageResol.pdf 

 
 
 

b. Uit  de vitaliteitsscan Voor medewerkers blijkt  
 

Samenvatting van de resultaten van de Vitaliteitscan binnen het ROC van Twente, juni 2013. 

RESULTATEN 
 
Het werkvermogen 
 
De score van het werkvermogen van de onderzochte groep medewerkers van het ROC van Twente is, in 
vergelijking met de benchmark*, gemiddeld. 79% (n=258) van de medewerkers scoort een goed of 
uitstekend werkvermogen. Er zijn 11 medewerkers (3%) met een slecht werkvermogen en 56 medewerkers 
(17%) met een matig werkvermogen. 
 
ROC van Twente scoort gemiddeld op  Afwisseling in het werk en gunstig op Fysieke belasting.  
Afwisseling in het werk, Werktempo en – hoeveelheid (werkdruk), Body Mass Index >30 en productiviteit 
correleren met werkvermogen.  
 
 
Productiviteit   
De gemiddelde productiviteit van de onderzochte groep is 87%. Een verlies van 13%.  Uit de benchmark 
blijkt dat deze score overeenkomt met die van andere bedrijven (8% - 16% productiviteitsverlies). Binnen 
dit onderzoek geldt dat het item productiviteit correleert met werkvermogen. Naarmate het werkvermogen 
afneemt wordt lager gescoord op productiviteit. 
 
 
Leefstijl en Body Mass Index 

http://www.twentsegezondheidsverkenning.nl/images/Cijfers-Samenvattingen_Twente/Samenvatting_Twente_voor_website.pdf
http://www.twentsegezondheidsverkenning.nl/images/Cijfers-Samenvattingen_Twente/Samenvatting_Twente_voor_website.pdf
http://www.twentsegezondheidsverkenning.nl/images/Cijfers/EMOVO_regioprofiel_LageResol.pdf
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Op de vragen over leefstijl is ten opzichte van de benchmark voornamelijk gemiddeld gescoord. Op het item 
‘roken’ is gunstig gescoord. 
 

 123 medewerkers (38%) overgewicht. Gemiddeld is dat in Nederland 34%. 

 34 medewerkers (10%) hebben ernstig overgewicht. Gemiddelde in Nederland 12%. 
 
De gecombineerde uitkomsten op BMI en buikomvang laten zien dat bij het toenemen van de leeftijd het 
percentage medewerkers met overgewicht stijgt. Mannen scoren op BMI minder gunstig, maar op 
buikomvang iets gunstiger dan vrouwen. 
 
Bloedwaarden 
De resultaten worden minder gunstig met een toename van de leeftijd. Dit geldt voor zowel de bloeddruk 
als het cholesterol. De helft van de medewerkers heeft een verhoogde of hoge bloeddruk (bovendruk). 
Vrouwen scoren duidelijk gunstiger op de bloedwaarden dan mannen. Op glucose is zowel door de mannen 
als de vrouwen gunstig gescoord 
 
Functioneren van het zuurstoftransportsysteem 
30% van de deelnemers heeft een laag of onder gemiddeld uithoudingsvermogen. De leeftijdscategorie 50-
59 jaar scoort het meest gunstig. Vrouwen scoren iets gunstiger dan mannen. 
 
Medewerkers met oranje score hebben een aanvullend onderzoek gehad 
De medewerkers met een oranje score op werkvermogen zijn telefonisch benaderd en gecoacht  in het 
nemen van eventuele vervolgstappen. De resultaten van de (telefonische) gesprekken zijn geanonimiseerd 
in een separaat verslag beschikbaar. 
 
AANBEVELINGEN  

 
Werktempo en werkhoeveelheid (prioriteit: gemiddeld) 
Medewerkers met een hogere werkdruk geven over het algemeen een lager werkvermogen. Met het 
verlagen van de werkdruk kan het werkvermogen van medewerkers worden verbeterd. Het gaat hier onder 
andere om het meer afwisselen van werkzaamheden en items gerelateerd aan werktempo en 
werkhoeveelheid, zoals planning, bezetting en werk/rusttijden optimaliseren. Dit geldt vooral  voor MC 
Management & Organisatie dat ongunstig scoort. 
 

Afwisseling in het werk (prioriteit: gemiddeld) 
Bij afwisseling in het werk  gaat het  om het in stand houden of verbeteren van de verhouding uitdagende 
werkzaamheden en routinematige werkzaamheden. Daarnaast is het optimaliseren van de taakroulatie 
tussen collega’s belangrijk. De scores van de colleges en diensten zijn gemiddeld met uitzondering van MC 
Zorg en Welzijn. Dit college scoort gunstig en kan mogelijk als goed voorbeeld dienen voor andere colleges. 
 
Bloedwaarden 
Het is aan te bevelen een gezond voeding- en beweegpatroon te stimuleren. Vanuit dit onderzoek is 
duidelijk dat bij oudere mannen de noodzaak het hoogst is. Een aanpak dat aansluit bij de wensen en 
behoeften van deze medewerkers dient uitgangspunt te zijn, waarbij rekening gehouden wordt met 
beschikbaarheid voor andere doelgroepen. Een aanpak die tevens gericht is op de jongere leeftijdsgroepen 
kan klachten en gezondheidsproblemen in de toekomst voorkomen.  
  
 
Functioneren van het zuurstoftransportsysteem 
Het verbeteren van het uithoudingsvermogen zal in eerste instantie gericht dienen te zijn op jongere 
medewerkers. Ook hierbij geldt dat de aanpak beschikbaar dient te zijn voor andere doelgroepen en 
leeftijdscategorieën. Individueel zouden medewerkers bijvoorbeeld kunnen starten met een individuele 
bewegingscoach. Algemene activiteiten kunnen zijn: lunchwandelen en stimuleren dat medewerkers met 
de fiets naar hun werk komen.  
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Aan de slag met  overgewicht 
In het kader van het verbeteren van het gewicht kan het van belang zijn om aandacht te besteden aan  het 
voedings- en beweegpatroon.  De 123  medewerkers met overgewicht hebben al een individueel advies 
gekregen. Voor de 34  medewerkers met ernstig overgewicht (BMI >30) is het aan te bevelen om een 
leefstijltraining aan te bieden. Om stigmatisering te voorkomen dient een bredere doelgroep gekozen te 
worden. Laagdrempeligheid, positiviteit en plezier zijn belangrijke kernwaarden. Methoden kunnen 
variëren van het informeren van medewerkers over een gezonde leefstijl, het aanbieden van gezonde 
voeding in de kantines tot aan het aanbieden van sportieve evenementen. ROC van Twente is actief met 
het preventie programma Gezonde School. We adviseren aan de slag met overgewicht tot een belangrijke 
thema van het Gezonde School programma te maken. 
 
De gegevens uit het onderzoek gebruiken bij de Gezonde School aanpak 

In april 2013 is er met leidinggevenden, sleutelfiguren een visie ontwikkeld op duurzame inzetbaarheid en 
gezondheid. Er wordt nu een start gemaakt met een Gezonde School  pilot op de wethouder Beverstraat 
locatie in Enschede. De gegevens uit het onderzoek kunnen gebruikt worden om de keuze van interventies 
en activiteiten te bepalen. Aanbevelingswaardig is het aanbieden van een leefstijltraining aan medewerkers 
gericht op overgewicht. Dit op basis van vrijwilligheid. Met name wanneer overgewicht gepaard gaat met 
een hoog cholesterol gehalte en een hoge bloeddruk, kunnen deze waardes al tijdens het werkzame leven 
leiden tot (ernstige) gezondheidsproblemen. Op tijd ingrijpen door langdurige en intensieve begeleiding in 
het veranderen van de leefstijl, zal voor een deel van deze groep leiden tot gezonder gedrag en tot 
verminderde gezondheidsrisico’s. Met een nameting van de fitheid en gezondheid na 9 tot 12 maanden 
kunnen effecten worden vastgesteld.   
 

  
1 Overzicht van preventie-, zorg- en gezondheidsbevorderende activiteiten die al plaatsvinden bij 

ROC van Twente: 
 

Studenten.  

Sportopmaat : de clinic’s worden in samenwerking met opleidingen ingevuld. Soms opleidings gerelateerd 
en soms op sportparticipatie gericht. Voorbeelden zijn: tiltechnieken, weerbaarheidstraining of 
teamversterkende activiteiten. Maar ook keuzes voor gezonde fitheidsprogramma’s of schaatsen en skiën 
worden gemaakt 
 
Medewerkers. 

ROC van Twente heeft de visie dat gezondheid ( fysiek en mentaal werkvermogen) belangrijk is maar sterk 

samenhangt met vitaliteit/bevlogenheid en employability 
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Gericht op werkvermogen en vitaliteit is er een BRAVO programma met 

 Sport en beweegaanbod voor medewerkers (lunchwandelen, fitness, vaste loopgroep, 

beweegkwartier, sportaanbod :golf, tennis, fietsen, clinics voor mountainbike, hardlopen) 

 Cursus Stoppen met Roken 

 Alcoholbeleid 

 Een Gezond aanbod in de kantine 

 Aandacht voor ontspanning in het programma Fit in he loopbaan 

 

Gericht op bevlogenheid en employability is er een programma Fit in je loopbaan met daarin:  

 Vitaliteitscan met een advies op maat  

 Fietsplan om fietsen naar het werk te bevorderen 

 Mentale fitheid bevorderen door Mindfulness en Poweryoga 

 Weerbaarheid trainen 

 Sta- werktafels in vergaderzalen  

 Gesprekkencyclus met aandacht voor Loopbaan en persoonlijke ontwikkeling 

 Scholing en professionalisering via ondermeer  ROC academie 

 Personeelszorg via hulpverlening 

 Goede Secundaire arbeidsvoorwaarden 
 

2 Belangrijkste wensen die er leven op het gebied van preventie en zorg voor studenten en 
medewerkers: 

 
ROC van Twente heeft op 2 momenten de behoefte gepeild en op grond daarvan activiteiten geprioriteerd. 
In het voorjaar hebben directie leidinggevenden medewerkers en leerlingen in een plenaire visie sessie een 
definitie afgesproken en speerpunten bepaald 
 
Speerpunten bepaald in de visie sessie voorjaar 2013 
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Algemeen  

 Duidelijk zijn over regels en verwachtingen 

 Docenten moeten veel bij de studenten betrokken zijn 

 Studenten moeten kunnen meepraten over de invulling van de Gezonde School 

 Docenten/ medewerkers moeten het goede voorbeeld geven 

 
Bewegen 

 Sportdag met de eigen opleiding 

 Sportdag met de hele school 

 Sportlessen voor ontspanning 

 Sportlessen om dingen te leren die met je beroep te maken hebben 

 Sportactiviteiten voor een goed doel organiseren 

 

   Roken 

 Een rookplek  waar je geen last van hebt als je de school binnen komt 

 Een cursus “stoppen met roken” 

 

Voeding  

 Goede voorlichting over gezond eten 

 Gratis fruit 1x per 2 maanden 

 Een gezonde kantine met gezonde producten tegen een lagere prijs 

 

Ontspanning  

 Tafeltennistafels in het gebouw 

 Plekken waar je in de pauze lekker kunt zitten 

 Het plein / school aankleden met sportfaciliteiten 

 

Bij de jaaropening september 2013 is in 34 klassen aan studenten gevraagd welke van bovenstaande 

speerpunten prioriteit moeten hebben.  

Prioriteiten bepaald door studenten tijdens jaaropening 

 
1. Sportlessen voor ontspanning en gezondheid 
2. Een rookplek waar je geen last van hebt als je de school binnen komt 
3. Een kantine met gezonde producten tegen een goede prijs 
4. Plekken waar je in de pauze lekker kunt zitten 
5. Betrokken en goede docenten 
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3.2 Externe partners 

 

ROC van Twente heeft 5 externe partners bereid gevonden tijd te steken in de pilot Gezonde School 

Het gaat om de GGD, de regiocontactpersoon van de onderwijsagenda, RIVM, Jantje Beton en het 

Platform Bewegen en Sport van de MBO raad  

 1.De GGD contactpersoon Judith Waleczek 

De GGD kan adviseren in het traject rondom de Gezonde School. Dat kunnen 

gezondheidsbevorderaars doen, maar op het moment  kijkt de GGD of  artsen en verpleegkundigen 

van de JGZ hier  meer een rol in kunnen krijgen.  

Onderdeel van de Gezonde Schoolmethode is ook de individuele zorg aan leerlingen. Wat goed om 

te weten is dat voor de zorg voor kinderen individueel jeugdartsen van GGD Twente al betrokken zijn 

in het loopbaancentrum en in de ZAT’s (Zorg Advies Teams). Tevens is er in Enschede op het ROC 

een jeugd-arts die zich bezig houdt met verzuimbegeleiding. Daarnaast vinden er ook gesprekken 

plaats met het ROC over het nieuwe contactmoment dat de JGZ moet gaan invoeren rondom 

jongeren. Bekeken wordt of de inzet van de JGZ nog meer uitgebreid moet worden en waar bij 

aangehaakt kan worden binnen het ROC. 

Verder kan de GGD Twente dus adviseren en meedenken tijdens het hele proces van de Gezonde 

School. Ook bij het aanvragen van subsidies.  

Als het op uitvoering aan komt kijkt de GGD in het  netwerk wie dit het beste zou kunnen oppakken. 

Wanneer er geen andere partij is, kan de GGD in dit ‘gat’ springen. Denk bijvoorbeeld aan 

voorlichting over seksualiteit. Er zijn wellicht binnen het contactmoment adolescenten ook nog wat 

meer mogelijkheden om dit uit te voeren. 

2.Regio coördinator Onderwijsagenda contactpersoon Tamara Ernst en subsidie Gezonde School. 

ROC van Twente heeft 7000 euro subsidie gehad voor ondersteuning door Tamara Ernst 

3. Jantje Beton contactpersoon Tijs den Uijl 50.000 euro subsidie gehad voor een Gezond 

Schoolplein aan de Wethouder Bever locatie 

4.ROC van Twente heeft samen met Pieter Iedema van de MBO raad 24.000 euro subsidie gehad 

voor Scholen Inspireren Scholen contactpersoon Marieke Willems 

5. Het Platform Bewegen en Sport heeft  uren voor ondersteuning beschikbaar gemaakt voor Pieter 

Iedema contact persoon Jan Faber 
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4. Prioriteiten en doelen  
 

Toelichting: stel in uw projectplan heldere prioriteiten en kies voor een beperkt aantal 

gezondheidsthema’s waar de mbo-instelling in de komende jaren aan gaat werken, bij voorkeur 

maximaal drie. Formuleer SMART-doelen op vier niveaus: signalering, gezondheidseducatie, 

schoolomgeving en schoolbeleid/regelgeving. Specificeer de doelen bovendien zowel voor studenten 

als voor medewerkers.   

 

Prioriteiten en doelen 

  

  

1. Beweegprogramma’s student en docent 

2. Fysieke omgeving: parkeren, aankleding en gebruik school(plein) en dakterras, 
afval- en rookbeleid Gezonde Schoolkantine  

3. Gezamenlijke activiteiten (crossover elkaar leren kennen) en 
ontspanningsmogelijkheden voor studenten en docenten   

4. Via Loopbaan Burgerschap (LB) de gezonde school integraal inbedden in de lessen 

5. Sociale veiligheid: klassenmanagement, pestprotocol, elkaar aanspreken, 
veiligheid en welkom voelen 

  
 
: 

   Doel van prioriteit  Sportlessen voor ontspanning en gezondheid 

- signalering: Beweegnorm wordt niet genoeg gehaald 
- gezondheidseducatie:   Lessen over Bewegen  uit vitaalmbo.nl worden gegeven 
- schoolomgeving: Herinrichting plein en meer lesruimte voor Sport en Bewegen 
- schoolbeleid en regelgeving: 

 Doel van prioriteit Roken:  

- signalering:  informeren studenten en  medewerkers  die roken over de gevolgen daarvan en 
bieden hulp bij het stoppen met roken. Medewerkers kunnen net als medewerkers nu al,  een 
cursus van Alen Carr volgen er komt een pilot of het voor leerlingen ook werkt.. 

- gezondheidseducatie:  Lessen over Roken uit vitaalmbo.nl worden gegeven 
- schoolomgeving: Schoolplein wordt heringericht zonder een plek voor de rokers 
- schoolbeleid en regelgeving: roken voor de school mag niet meer 

  Doel van prioriteit Kantine: 

- signalering: in de kantine moet de gezonde keuze gemakkelijker worden 
- gezondheidseducatie:  Lessen over Voeding uit vitaalmbo.nl worden gegeven 
- schoolomgeving: kantine wordt heringericht 

-  schoolbeleid en regelgeving: gezonde keuze wordt goedkoper 
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5. Activiteiten 

 
Toelichting: onderstaand schema biedt een overzicht van de gekozen activiteiten per prioriteit en 

uitgesplitst naar de vier niveaus van gezondheidsbevordering In een later stadium worden de 

activiteiten per locatie of sector uitgewerkt in een werkplan, inclusief een implementatietraject per 

activiteit. 

Doel van prioriteit Goede plek om te ontspannen (zittend en actief)  in de pauze: 
- signalering:  
- gezondheidseducatie:  
- schoolomgeving 

-  schoolbeleid en regelgeving: 

Doel van prioriteit  Betrokken en goede docenten:  
signalering: 
gezondheidseducatie:  
schoolomgeving: 
schoolbeleid en regelgeving   

 

Activiteiten 

  

  
1.  Beweegprogramma's student en docent  
2. Via Loopbaan Burgerschap (LB) de gezonde school integraal inbedden in  
3. Gezamenlijke activiteiten (crossover elkaar leren kennen) en ontspanningsmogelijkheden 

voor studenten en docenten  
4. Sociale veiligheid: klassenmanagement, pestprotocol, elkaar aanspreken, veiligheid en 

welkom voelen  
5. Gezonde schoolkantine  
6. Fysieke omgeving: parkeren, aankleding en gebruik school(plein) en dakterras, afval- en 

rookbeleid  
7. Voor medewerkers wordt de Vragenlijst naar WVM gecombineerd met een health check 

ingezet 
8. Verstrekken van vers fruit 

  
Hoe nu verder? 
  
Aan het einde schooljaar 2013 herkenbare en zichtbare resultaten . Om de voortgang te borgen 
zullen er 3 evaluatiemomenten worden gepland: 
  

 Moment 1: eerste schetsen plan van aanpak presenteren  
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 Moment 2: ontwikkeling en voortgang plan van aanpak presenteren 

 Moment 3: resultaten plan van aanpak presenteren 
  

 Marijke Monasso (afdelingssecretariaat AKA) heeft deze momenten ingepland 
  
Om succesvol aan de slag te kunnen gaan hebben we de volgende adviezen en tips die uit de 
gesprekken naar voren zijn gekomen even op een rijtje gezet: 
  

 Naast de drie bovengenoemde momenten blijft de gezonde school een vast agendapunt 
tijdens de gebruikers overleggen 

 Iedere teamcoördinator formeert zelf een werkgroep voor zijn/haar thema 

 Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor het thema is het advies om uit ieder 
team dat werkzaam is op de ENWB een werkgroep lid te vragen 

 De teamcoördinator is voorzitter/kartrekker van de werkgroep 

 De teamcoördinator bepaalt zelf de frequentie en inhoud van de werkgroep bijeenkomsten 

 De teamcoördinator stelt samen met de werkgroep een plan van aanpak op met korte 
termijn doelen (schooljaar 2012-2013) en middellange termijn doelen (schooljaren 2014-
2017) 

 Kader voor het plan van aanpak zijn: de korte termijn doelen, de lange termijn doelen, de 
actoren, de stakeholders, een tijdspad en concrete acties 
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9. Planning 
 

 Onderstaande is het resultaat van Moment 2: ontwikkeling en voortgang plan van aanpak 
presenteren. 

 

1) Beweegprogramma’s student en docent i.s.m. Gerald Oude Alink (Marieke Jurjens / 
Gerrie Leus)  
Gerrie heeft onlangs een goed gesprek gehad met Jacqueline Everink van het 
Sportbureau over het idee om studenten die niet veel bewegen toch deel te laten 
nemen aan sport op een sportschool. De sportlessen kunnen de studenten buiten de 
lessen volgen, op een tijdstip dat hen goed uitkomt. Aan het eind van de 10 weken 
krijgen de studenten een bewijs van deelname. Als ze niet geweest zijn, krijgen ze 
een vervangende opdracht.   

Daarnaast heeft Gerrie een idee om ter afsluiting van het schooljaar en sportdag te 
organiseren in plaats van een bezoek aan Walibi. Dit plan krijgt de komende 
maanden vorm. (Paul zegt dat HVT-studenten ook een sportdag hebben 
georganiseerd onder supervisie van een sportdocent als praktijkopdracht. De 
studenten waren hier zeer enthousiast over. 

Voor docenten is power yoga georganiseerd 

2) Via Loopbaan Burgerschap (LB) de gezonde school integraal inbedden in de lessen 
(Stef Rothstegge / Marianne Bodde / Hans Lulof)  
Stef deelt mee dat er plannen liggen om de school/opleidingen te betrekken bij het 
werken aan maatschappelijke vraagstukken.  

Een collega van Stef heeft onlangs deelgenomen aan een project in Kenia waarbij 
studenten de opdracht kregen hun eigen voedsel te verbouwen. Wij zouden hen 
hierin kunnen ondersteunen middels een project.  

Afgesproken wordt dat Stef de werkgroep LB op korte termijn van de grond gaat 
trekken. Het schooljaar zou eventueel opgeknipt kunnen worden in een aantal 
thema’s en activiteiten o.a. een sportdag.  

3) Gezamenlijke activiteiten (crossover elkaar leren kennen) en 
ontspanningsmogelijkheden voor studenten en docenten (Gea Staal)  
Gea wil meer mensen aantrekken bij de werkgroep. Er zijn genoeg mogelijkheden die 
eventueel met andere werkgroepen van de grond kunnen komen. Gea noemt als 
voorbeeld de BBQ van afgelopen zomer. Dit was erg geslaagd. Dit soort activiteiten 
zorgen voor ontspanning voor zowel docenten als studenten.  

Het feit dat facilitaire zaken overal bij betrokken is wordt als positief ervaren. Dit 
houdt onze eigen verantwoordelijkheid scherp.  

4) Sociale veiligheid: klassenmanagement, pestprotocol, elkaar aanspreken, veiligheid 
en welkom voelen i.s.m. Margo Gaemers en ROC Academie (Peter Roelink)  
Margo en Carolien hebben gebrainstormd over wat er speelt bij sociale veiligheid. De 
volgende punten zijn daaruit naar voren gekomen:  

- Klassenmanagement,  
- Pestprotocol,  
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- Elkaar aanspreken,  
- Veiligheid en welkom voelen. 
 

De werkgroep is versterkt met Marieke ten Buuren in het kader van het project ‘De 
opgeruimde kantine’ wat hier goed op aansluit. 

 

De werkgroep gaat binnenkort een panel opzetten.   

5) Gezonde Schoolkantine i.s.m. Remco Kamphuis en Marieke ten Buuren  
Edwin deelt mee dat hij binnenkort alle geplande activiteiten rondom de Gezonde 
Schoolkantine in een tijdschema gaat zetten.  
Pijlers van de Gezonde Schoolkantine zijn:  

Aanbod: meer variatie in gezonde producten, goede prijs-kwaliteitverhouding, etc.  

- Hygiëne: haarbedekking, blijvende aandacht voor desinfectie, clean desk policy  
- Aankleding: groene en gezonde uitstraling, bedrijfskleding, eigen huisstijl, PR. 
- Pedagogisch / didactisch: Instructiekaarten, HACCP 
- Overig: Hangplek instructietafel vermijden tijdens verkoopmomenten  
- Personeel: vaste assistent  
- Structuur en logistiek: Logica in opbergen etc., tijdschema vullen pantry’s en 

automaten, vaste tijdstippen leveringen producten.   
Verder komt er een verbreding naar andere opleiding. Voorbeeld: ‘Broodje van 
Handel’ 

6) Fysieke omgeving: parkeren, aankleding en gebruik school(plein) en dakterras, 
afval- en rookbeleid (Jan Lammerink / Paul Schlömer)  
Paul heeft onlangs gebrainstormd over zaken rondom het schoolplein. Hieruit kwam 
het volgende naar voren:  

- Pingpongtafels, 
- Verrijdbare picknicktafels, 
- Nettere parkeerplaats, 
- Cruyff court,  
- Rookruimte, 
-     Inzet beveiliging, 
 

Er zijn tevens afspraken gemaakt met Jantje Beton. Deelname aan projecten van 
Jantje Beton levert de Gezonde School €50.000 euro op. Hiermee willen we 
studenten inzetten die meehelpen het plein wat meer vorm te geven. De gemeente 
heeft ook toegezegd mee te willen denken en eventueel werken aan de 
schoolomgeving. Jan en Paul worden bij het Jantje Beton-project betrokken.  
Afgesproken wordt dat Paul een werkgroep zal samenstellen en een plan zal maken 
gekoppeld aan het project ‘Het gezonde Schoolplein’. 

7) Inzetten van vragenlijst naar Werkvermogen en health check is al ingezet 
8) Verstrekken van vers fruit is al gebeurd 
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  7. Begroting 

  

Elementen voor de begroting 2014-2015 

Begroting      

Pilot Wethouder Beverstraat Enschede (ENWB)      

       

Activiteit      

       

Projectleiderschap GZ 2.0       

Projectleider ENWB      

Maandelijkse bijeenkomsten voortgang 
Projectgroep       

Thema bijeenkomsten projectgroep      

 Beweegprogramma student en docent 
(power yoga)      

 Inbedden lessen over vitaliteit      

 Fysieke omgeving      

 Herinrichting schoolplein      

 Verbeteren schoolkantine      

 Sociale Veiligheid      

 Gezamenlijke ontspanning       

 Vragenlijst naar werkvermogen      

 Verstrekken van vers fruit      

communicatie materiaal ontwikkelen *      

      

       

Inzet GGD Judith Waleczek      

Inzet Onderwijsagenda Tamara Enst      

Externe adviseur MBO raad Pieter Iedema      

 Jantje Beton Tijs den uijl      

       

       

Totaal:      

 

     

Begroting activiteiten      

Activiteiten      

Activiteitenbudget (educatie, omgeving )      

Signaleren (test je leefstijl, WAI)      

Ruimte en lunch *      

 
     

Totaal      
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8. Externe communicatie  
 

Toelichting: onderstaand schema biedt een overzicht van de externe communicatie over de Gezonde 

School-aanpak per doelgroep. 

 

Communicatieplan 
  

 
Doelgroep 1 
  

Andere MBO instellingen 

 
Boodschap/Doel 
 

Scholen inspireren scholen 

 
Middel 
 

Via netwerkbijeenkomst 
 

 
Moment 
 

Lerend netwerkbijeenkomsten op 2 december, 14 april 
en 2 juni 
 

 
Wie 
 

De eerste bijeenkomst werd door 30 medewerkers van 
19 verschillende bijeenkomst bijgewoond 

 
Opmerking 
 

  
  
  

 

Doelgroep 2  

Boodschap/Doel . 

Middel Via advies op maat 

Moment Voorjaar 2014 

Wie Advies op maat voor 3 instellingen 
Advies MBO Amersfoort, Deltion, Helicon, Graafschap 
College en Nova college 

Opmerking    

 

Doelgroep 3  

Boodschap/Doel . 

Middel  

Moment  

Wie  

Opmerking    

 


