
Meer weten?
“Natuurlijk gaan wij voor het vignet Gezonde School. 
Wij vinden het belangrijk om iedereen te laten zien dat wij 
de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten hoog in 
het vaandel hebben staan. Het is voor ons een erkenning dat 
wij op de goede weg zijn en een stimulans om door te gaan. 
Ik hoop dat zoveel mogelijk scholen het vignet gaan 
aanvragen.”

Vignet Gezonde School
Primair onderwijs

Dit is een uitgave van:

Programma Gezonde School
www.gezondeschool.nl

De samenwerkingspartners van vignet Gezonde School zijn:
Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport, VeiligheidNL,  
Trimbos-instituut, Pharos, Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, 
KVLO, Rutgers, NOC*NSF, Ivoren Kruis, Longfonds, 
RIVM Centrum Gezond Leven, PO-Raad, regionale GGD’en en 
GGD GHOR Nederland.

Neem voor meer informatie contact op via 030 – 252 30 04 of 
info@gezondeschool.nl
Volg ons via Twitter @GezondeSchoolNL

Anja de Leeuw,

directeur OBS de Werkschuit

December 2017



Wat is vignet Gezonde School?
Het vignet Gezonde School is een erkenning voor 
scholen, die structureel, planmatig en integraal 
werken aan het verbeteren van de gezondheid 
van leerlingen. U richt zich hierbij op één of 
meer van de thema’s (zie kader).

De zeven themacertificaten:
• Voeding
• Bewegen en sport
• Roken en alcohol
• Welbevinden
• Relaties en seksualiteit
• Fysieke veiligheid
• Milieu en natuur

Komt uw school in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor het vignet 
moet uw school voldoen aan:

• De wettelijke eisen (basisvoorwaarden) die  
 van invloed zijn op de gezondheid van uw  
 leerlingen, medewerkers en 
 de schoolomgeving. 
•	De	criteria	van	minimaal	één	themacertificaat 
  naar keuze. 
Zowel de basisvoorwaarden als de criteria  
vindt u op www.gezondeschool.nl.

Hoe vraagt u het vignet aan?
U kunt het vignet digitaal aanvragen op onze
website. Hier vult u de vragenlijst in van één of 
meer	themacertificaten.

De gemiddelde invultijd per vragenlijst bedraagt 
circa 30 minuten. Binnen acht weken hoort u of 
u het vignet heeft behaald.

Gezondheidsbevordering maakt deel uit 
van de kerndoelen van het basisonderwijs. 
Basisscholen die structureel aan 
gezondheid werken kunnen het vignet 
Gezonde School aanvragen en zich 
profileren als Gezonde School. Daarmee  
laat u aan leerlingen, leerkrachten, ouders 
en anderen zien dat u gezondheid op uw 
school belangrijk vindt. De meeste scholen 
werken al aan gezondheid. Bijvoorbeeld 
door het stimuleren van gezonde voeding  
of het uitvoeren van een pestprotocol.  
De resultaten van uw school worden door 
deskundigen getoetst en beoordeeld. 
Gezonde School verbindt losse activiteiten 
in een planmatige en structurele aanpak. 

In deze folder leest u meer over vignet 
Gezonde School en hoe u dit kunt 
aanvragen. 

Meerwaarde vignet Gezonde School:
• Erkenning
• Profilering
• Borging van beleid
• Duidelijk kader
• Toetsing en beoordeling door deskundigen

“Een gezonde omgeving is een voorwaarde voor 
goed onderwijs. Scholen die aantoonbaar goed met 
gezondheid bezig zijn, kunnen het vignet Gezonde 
School verdienen. Ik weet dat het erg leuk is om als 
team aan een gezonde leefomgeving te werken.  
Het vignet is dan een kroon op dat werk. De PO-Raad 
ondersteunt het vignet van harte: elke school in het 
basisonderwijs en speciaal onderwijs moet gezond zijn, 
zodat leerlingen en leraren daar veilig en prettig  
kunnen leren en werken.”

Gezonde School
Met het verkrijgen van het vignet mag uw 
school zich gedurende drie jaar Gezonde School 
noemen en het logo voeren. 

Werken aan Gezonde School
Uw regionale GGD kan u ondersteunen bij het 
werken aan Gezonde School of het indienen van 
een aanvraag. De werkwijze Gezonde School 
helpt om structureel aan de slag te gaan met 
gezondheid en veiligheid op uw school. Zo weet 
u zeker dat u op een effectieve en duurzame 
manier werkt aan de gezondheid van uw 
leerlingen.

Drs. Rinda den Besten,

voorzitter PO-Raad


