GEZONDE SCHOOL
Visie
Huidige
situatie: op: vakbekwaam, zelfstandig en
RijnIJssel leidt vitale burgers
en werknemers
kritisch denkend. Vitaal burger- en werknemerschap zijn van grote waarde bij
de toekomstige beroepsuitoefening onze studenten. We stimuleren daarom
een actieve lerende houding en het nemen van verantwoordelijkheid voor
eigen keuzes zowel bij studenten als bij onze eigen medewerkers. Gezondheid
en veiligheid zijn niet alleen belangrijke voorwaarden voor het welbevinden
van onze studenten en medewerkers maar dragen ook bij aan het verbeteren
van (leer-)prestaties en bieden een goede basis voor verder (professionele)
ontwikkeling. Rijn IJssel maakt daarom werk van gezondheid en veiligheid.

5 themacertificaten
‘Gezonde school’
 Voeding
 Beweging en sport
 Roken, alcohol, drugs en
gehoorschade
 Relaties en seksualiteit
 Psychosociaal
welbevinden

Huidige status
 het College van Bestuur heeft commitment gegeven aan de omschreven ambitie
en de verdere verankering hiervan binnen het strategisch beleid op het gebied
van vitaliteit en duurzaamheid.
 Vanuit een versnipperde ad-hoc aanpak wordt gewerkt aan een meer
gestructureerde en projectmatige aanpak, zodat de diverse thema’s volledig
worden behandeld.
 Bestaande initiatieven zijn door de programmagroep Gezonde School in kaart
gebracht en er zit sturing en regie op de benodigde verdere acties.

Ambitie Rijn IJssel
Structureel, planmatig en integraal werken aan de realisatie van Rijn IJssel
‘Gezonde School’ via themacertificaten. Doelgroepen zijn zowel studenten als
medewerkers van Rijn IJssel.

Vier pijlers
Gezonde School:


Signaleren en doorverwijzen; bij
het waarnemen van
gezondheidsrisico’s zoals
druggebruik, overgewicht of
sociaal emotionele problemen.



Gezondheidseducatie: aandacht
besteden aan
gezondheidsthema’s als alcohol,
voeding en drugs in de lessen.

Gezonde School
Het RIVM Centrum Gezond Leven heeft in samenwerking met talloze organisaties
op het gebied van gezondheid en veiligheid het concept ‘Gezonde School’
ontwikkeld. Een initiatief dat wordt onderschreven door de MBO-Raad. ‘Gezonde
School’ verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak.
Vanuit ‘Gezonde School’ wordt
professionele en soms ook financiële
ondersteuning geboden aan scholen
die hiermee aan de slag willen.
MBO-instellingen die structureel,
planmatig en integraal aan de gezondheid en veiligheid van hun studenten en medewerkers werken, kunnen per locatie
het vignet Gezonde School aanvragen
en zich profileren als Gezonde School.
Dit vignet maakt zichtbaar dat de school
voldoet aan de kwaliteitscriteria en draagt
bij aan een positieve reputatie.



Omgeving: een veilige fysieke en
sociale schoolomgeving creëren.
Docenten en studenten gaan op
een positieve manier met elkaar
om en de fysieke omgeving van
de school bevordert gezond
gedrag.



Beleid en regelgeving: door
activiteiten en maatregelen in
beleidsdocumenten op te
nemen worden die structureel
verankerd.

 prioritering van thema’s vindt plaats op organisatie- en locatie- of clusterniveau.
 Er is van zowel de staf als onderwijsclusters commitment op dit thema.

Het eigenaarschap is belegd bij de stafdienst HR M&D.

Middelen
 Activiteiten en beleid ontwikkeling van producten en/of beleid vindt plaats bij de
stafdiensten HRM en O&E.
 Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van beschikbare subsidiestromen. O.a. vanuit
de Onderwijsagenda Sport, bewegen en een Gezonde leefstijl en de Jeugdimpuls
van het RIVM Centrum Gezond leven en partners.
 Ook wordt gebruik gemaakt van ESF-subsidie voor de doorontwikkeling en
verankering van het beleid Duurzame inzetbaarheid.

