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Procedure voor het terugkoppelingsgesprek 

 

 

Doel 

Het schoolgezondheidsprofiel wordt in een gesprek met de school persoonlijk 

toegelicht. Het doel van dit gesprek is: 

 De school kent de gegevens in het schoolgezondheidsprofiel en de 

interpretatie ervan 

 De school kent de aandachtspunten die uit het profiel naar voren komen 

 De school is op de hoogte van de Gezonde School  

 De school begrijpt de relatie tussen het schoolgezondheidsprofiel en de 

Gezonde School 

 De school kan een weloverwogen keuze maken om te gaan werken volgens de 

Gezonde School 

Een nevendoel is een goed eerste contact te leggen met de school waarmee een 

basis voor de Gezonde School gelegd kan worden. 

 

Wie 

 GGD: een medewerker EGB en de JGZ-arts van de betreffende school 

 School: de directeur, de IB-er(s) en eventueel andere leden van het team als 

de school hier zelf om vraagt 

 

Voorbereiding 

Het is goed van te voren met elkaar af te spreken wat de rol is van de jeugdarts 

en van de medewerker EGB. Als de jeugdarts de school/directeur/IB-er goed 

kent, kan het handig zijn haar het gesprek te laten beginnen.  

De medewerker  EGB licht het profiel toe: hoe moet het profiel gelezen worden, 

wat zijn de belangrijkste bevindingen, waar moeten kanttekeningen geplaatst 

worden. De jeugdarts kan vanuit haar praktijkervaring het profiel extra ‘kleur’ 

geven. De medewerker EGB geeft ook uitleg over de Gezonde School en hoe dit 

in relatie staat tot het onderzoek/profiel.  

Spreek van te voren af wie de agenda bewaakt en wie de belangrijkste punten die 

uit het gesprek naar voren komen noteert. 

 

Procedure 

 De medewerker EGB maakt een afspraak voor het gesprek met de school. 

 De medewerker EGB stuurt van te voren een bevestigingsbrief (zie bijlage) 

 De medewerker EGB stuurt het schoolgezondheidsprofiel en een folder de 

Gezonde School in tweevoud naar de school (zie bijlage ), in ieder geval een 

week van te voren 

 De jeugdarts krijgt ook een exemplaar 

 De medewerker EGB en de JGZ-arts bereiden het gesprek samen voor. 

 Het gesprek vindt plaats. Zie hiervoor de richtlijn voor het gesprek. 

 De medewerker EGB stuurt een beknopt verslag van het overleg naar de 

school (zie bijlage). 

 De medewerker EGB belt de school na een aantal weken om eventuele 

vervolgafspraken te maken. 

 

 



Waar 

Het gesprek vindt plaats op de school.  

 

Wat neem je mee? 

 je eigen exemplaar van het schoolgezondheidsprofiel 

 folders Gezonde School  

 vragenlijsten jeugdmonitor en quickscan 

 Gezonde School Model geplastificeerd 

 

Richtlijn voor de inhoud van het gesprek 

 voorstellen  

 aangeven waarom een mondelinge toelichting en hoe het profiel tot stand 

gekomen is 

 profiel bespreken (aan de hand van de samenvatting) 

 aandachtspunten benadrukken die uit het profiel naar voren komen 

 nagaan of de school deze herkent en hier iets mee wil en kan 

 aangeven dat het wellicht een idee is om de resultaten via de nieuwsbrief van 

de school terug te koppelen naar de ouders.  

 vertellen over de mogelijkheden van de Gezonde School, inclusief stappen en 

planning 

 aangeven dat er een beknopt verslag wordt gestuurd 

 afspreken dat we (na +/- 4 weken) bellen om te horen of ze het traject de 

Gezonde School willen uitvoeren: contactpersoon en datum noteren 

 afsluiten 

 

Duur 

+/- 1 uur. 


