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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 

Evaluating health promotion in complex adaptive school systems: 
The Healthy Primary School of the Future 

Nina Bartelink 

1. Het iedere dag aanbieden van een gezonde schoollunch kan een positieve 
disruptie in de basisschool creëren en daarbij fungeren als vliegwiel voor 
verdere gezondheidsbevordering in school – dit proefschrift 

2. Om de effecten van gezondheidsbevorderende veranderingen in school te 
begrijpen is niet alleen inzicht in de schoolcontext cruciaal, maar is ook 
inzicht nodig in de interactie tussen de schoolcontext en de veranderingen – 
dit proefschrift 

3. Het omarmen van de complexe en adaptieve aard van het schoolsysteem 
draagt bij aan een betere integratie en evaluatie van 
gezondheidsbevordering in scholen – dit proefschrift 

4. Een contextueel actiegerichte onderzoeksbenadering maakt het mogelijk om 
veranderingen in een complex adaptief systeem zowel te evalueren als te 
ondersteunen – dit proefschrift 

5. De toekomst van de gezondheidsbevordering ligt niet alleen bij een 
systematische, maar ook bij een systemische aanpak. 

6. Gezondheidsbevordering op basisscholen is ineffectief als de school wordt 
gebruikt als dumpplek voor extern bedachte interventies.  

7. Het gegeven dat kinderen de schooldag met meer plezier ervaren, is een 
voldoende en mooie reden om te starten met het gezonde–school concept. 

8. Niet alleen de ontwikkeling en implementatie van de Gezonde Basisschool 
van de Toekomst is een gezamenlijke inspanning van onderzoek, beleid en 
praktijk, ook de valorisatie ervan – valorisatie 

9. Een reis van duizenden kilometers, begint met één enkele stap – Lao Tzu 

10. Het ervaren van een geheel andere context, brengt nieuwe inzichten met 
zich mee over de eigen context. 

11. Wie ‘doet’ maakt fouten. Maar niet de grootste fout: niets doen – Benjamin 
Franklin 


