
   

Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van 

de Toekomst een feit!! 

Op dinsdag 10 januari 2021 werd, na een periode van voorbereiding, de 

stichtingsakte van de Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de 

Toekomst (SIGBT) ondertekend in het kantoor van notaris Mickarts in 

Landgraaf.  

De stichting heeft als doel om de opschaling van de 

Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) in 

Limburg verder vorm te geven. Enerzijds zorgt de 

stichting voor de bewaking van de kwaliteit van het 

GBT-concept, maar anderzijds voorziet zij ook in 

ondersteuning van 

nieuwe GBT-scholen 

bij de ontwikkeling van 

het concept voor hun 

locatie. De stichting wordt ondersteund door de 

Provincie Limburg, waardoor het mogelijk is om twee 

kwartiermakers in te zetten die in de verschillende 

regio’s met scholen aan de slag gaan.  

Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden die voortkomen uit 

organisaties die ook tijdens de pilotperiode van de GBT al 

intensief betrokken waren bij de ontwikkeling. Het 

voorzitterschap is in handen van Prof. Onno van Schayck 

(Universiteit Maastricht) die als projectleider van het 

wetenschappelijk onderzoek de afgelopen jaren intensief bij de 

GBT betrokken was. Fons Bovens (GGD Zuid-Limburg) 

vertegenwoordigt de publieke gezondheidszorg en participeert 

in het bestuur als secretaris. Het penningmeesterschap is in 

handen van Alphons Kurstjens (Rabobank), die in het bestuur 

de private sector vertegenwoordigt. Het onderwijs en de 

kinderopvang worden respectievelijk vertegenwoordigd door 

May Smeets (Movare) en Claire van der Velden (Humankind).  
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Op weg naar een gezonde 

generatie voor Limburg en 

Nederland 

Voorzitter Onno van Schayck tijdens de 

ondertekening van de stichtingsakte op 

10 januari 2021 

Secretaris Fons Bovens tijdens de 

ondertekening van de stichtingsakte op 

10 januari 2021 

 

De bestuursleden en 

gedeputeerde Robert 

Housmans tijdens de 
presentatie van de stichting op 

22 september 2020. (Niet op de 

foto Dhr. Smeets, Hier 

vervangen door Kiki Huijnen, 

CVB Movare) 
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Ambitie  

De komende tijd zal de stichting de opschaling van de GBT in Limburg voortvarend 

op gaan pakken. Samen met de Provincie Limburg is de ambitie geformuleerd om in 

2023 van nu vier naar straks dertig GBT-scholen te groeien. Dat deze ambitie meer dan 

realistisch is laat de stand van zaken op dit moment zien. Verdeeld over de provincie 

zijn al ruim twintig scholen aan de slag met de voorbereiding van het concept voor hun 

organisatie. Dit proces wordt ondersteund door twee kwartiermakers die in de 

verschillende regio’s met scholen samenwerken aan het vormgeven van het GBT-

concept. Naast de provinciale ambitie hebben de stichting en de Provincie Limburg ook 

een nadrukkelijke landelijke ambitie. Deze ambitie is erop gericht om structurele 

landelijke financiering te bewerkstelligen middels een intensief ambtelijk en 

bestuurlijk lobbytraject. Structurele financiering opent vervolgens de deur naar 

landelijke opschaling. Een motie in de Tweede Kamer (december 2020) met betrekking 

tot het landelijk faciliteren van gezonde schoollunches en beweeginterventies, werd 

met een grote kamer meerderheid aangenomen. Op dit moment worden scenario’s 

ontwikkeld die aan deze ambitie verder vorm kunnen gaan geven.  

Informatie 

Wanneer deze nieuwsbrief voor de lezer aanleiding is om meer informatie in te willen 

winnen over de Gezonde Basisschool van de Toekomst, dan verwijzen wij graag naar 

twee websites: 

Op www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl  vindt u algemene informatie over 

de beweging rondom de GBT. Op deze pagina kunt u onder andere ook de relevante 

wetenschappelijke publicaties vinden. 

Op www.hoebouwjeeengezondebasisschool.nl staat een schat aan praktische 

informatie met betrekking tot het vormgeven van de GBT op een school.  

Daarnaast kunt u ook contact leggen met een van beide kwartiermakers: 

Voor Zuid-Limburg: Marc Hendriks  marc.hendriks@movare.nl 

Voor Midden- en Noord-

Limburg: 

Andrew Simons  andrew.simons@movare.nl 

 

      

 

 

 

 

  

De GBT: Het doorbreken 

van de trend van 

overerving van ongezonde 

leefstijl! 
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