
 
 
 
Iedereen wil dat kinderen gezond, gelukkig en fit opgroeien. Voor kinderen is het 
van grote betekenis dat ze leren dat water drinken de normaalste zaak van de 
wereld is. Water is de belangrijkste energiebron voor het lichaam. Om te zorgen dat 
het water uit de kraan ook echt fris en veilig is, is daar Ologicals COOLWATER voor 
op het schoolplein en binnen uw school. Met het COOLWATER concept bieden wij 
een totaal concept aan welke ondersteunt bij het opzetten van een water drink 
plan op uw school.  Voorbeelden hiervan zijn de richtlijnen voor een bidonprotocol 
en communicatietools naar leerlingen en ouders. Daarnaast worden aansprekende 
borden geplaatst waardoor het water drinken pas echt “COOL” wordt.  
 
Het COOLWATER buitenconcept wordt altijd aangeboden met een COOLWATER 
leidingwaterkoeler voor binnen. Ological vind het belangrijk dat kinderen altijd de 
beschikking hebben tot een hygiënisch en toegankelijk watertappunt. Daarnaast is 
water drinken niet alleen belangrijk bij warm weer, maar het gehele jaar door. Enkel 
op deze manier vind gedragsverandering plaats 
 
Kan het watertappunt ook bij mij op school? 
Absoluut! Ological kan op 1.5m van de wasmachine kraan een COOLWATER tappunt 
bij u aansluiten. Naast dat water lekker en gezond is, zorgt het drinken van water ook 
voor een betere concentratie tijdens de lessen. Met COOLWATER maakt u 
waterdrinken op school de norm en ook nog eens heel ‘COOL’. Ze kunnen zelf hun 
water tappen in hun eigen meegebrachte beker of bidon. Een betere basis voor de 
toekomst kunt u ze niet geven.  
 
COOLWATER nu met subsidie op uw school! 
Ook de overheid omarmt het COOLWATER project en wil schoolbesturen stimuleren 
om hun leerlingen vers en veilig water te laten drinken. Staatssecretaris Blokhuis van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport stelt daarom 1 miljoen euro ter beschikking 
gesteld om meer watertappunten te realiseren op scholen. Met deze subsidieregeling 
kunnen ruim 500 scholen gebruik maken om watertappunten te realiseren. Voor het 
Gezonde School certificaat Voeding is een watertappunt buiten de toiletruimte 
vereist.  
 
Aanvragen subsidie 
Bij deze subsidieregeling krijgt uw school 75% van de kosten vergoed met een 
maximum bedrag van in totaal €2.000,- per schoollocatie. De vergoeding is voor de 
aanschaf, aanleg en het onderhoud van het watertappunt. U betaalt dus 25% van de 
kosten zelf. Tot 1 april 2020 heeft u de tijd om het watertappunt uit te kiezen en te 
installeren. 

Meer weten over COOLWATER en gezond water drinken? Neem contact op met 
Ological via info@ological.nl 
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