“Wij zijn ervan overtuigd dat gezondheid en welbevinden
essentiële voorwaarden zijn voor een succesvolle schooltijd.
Daarom is het voor ons vanzelfsprekend om hiervoor

Vignet Gezonde School

doorlopend aandacht te hebben. Met het vignet Gezonde
School maken we zichtbaar dat we deze overtuiging in
vier belangrijke domeinen concreet in onze school hebben

Voortgezet onderwijs

verankerd.”
Kommerien Broderick,
sectieleider bewegingsonderwijs
en coördinator Gezonde School
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Gezondheidsbevordering maakt deel uit

In deze folder leest u meer over het vignet

Wat is vignet Gezonde School?

Komt uw school in aanmerking?

Gezonde School

Werken aan Gezonde School

van de kerndoelen van het voortgezet

Gezonde School vo en hoe u dit kunt

Het vignet Gezonde School is een erkenning

Om in aanmerking te komen voor het vignet

Met het verkrijgen van het vignet mag uw

De Gezonde School-aanpak helpt om structureel

onderwijs. Middelbare scholen die

aanvragen.

voor scholen die structureel, planmatig en

moet uw school voldoen aan:

school zich gedurende drie jaar Gezonde School

aan de slag te gaan met gezondheid op uw

structureel aan gezondheid werken,

integraal werken aan het verbeteren van de

• De wettelijke eisen (basisvoorwaarden)

noemen en het logo voeren.

school. Zo weet u zeker dat u op een effectieve

kunnen het vignet Gezonde School

gezondheid van hun leerlingen. U richt zich

die van invloed zijn op de gezondheid

en duurzame manier werkt aan de gezondheid
van uw leerlingen.

aanvragen. Daarmee laat u aan leerlingen,

Meerwaarde vignet Gezonde School:

hierbij op één of meer van onderstaande

van uw leerlingen, medewerkers en de

leerkrachten, ouders en anderen zien dat

• Erkenning

thema’s (zie kader).

schoolomgeving.

u gezondheid op uw school belangrijk

• Profilering

vindt. De meeste scholen werken al

• Borging van beleid

aan gezondheid. Bijvoorbeeld door het

• Duidelijk kader

De vijf themacertificaten:

Zowel de basisvoorwaarden als de criteria

ondersteunen bij het werken aan Gezonde

stimuleren en aanbieden van gezonde

• Toetsing en beoordeling door deskundigen

• Voeding

vindt u op www.gezondeschool.nl.

School of het indienen van een aanvraag voor

• De criteria van minimaal één themacertificaat

De Gezonde School-aanpak vindt u op de

naar keuze.

voeding of het organiseren van sport-

• Bewegen en sport

en beweegactiviteiten. De resultaten

• Roken, alcohol- en drugspreventie

Hoe vraagt u het vignet aan?

van uw school worden door deskundigen

• Relaties en seksualiteit

U kunt per locatie het vignet aanvragen op onze

getoetst en beoordeeld. Gezonde School

• Welbevinden en sociale veiligheid

website. Hier vult u de vragenlijst in van één of

website. Diverse partijen kunnen uw school

een vignet.

verbindt losse activiteiten in een planmatige

meer themacertificaten.

en structurele aanpak.

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

“Op school draait het erom het beste uit leerlingen
te halen. Een gezonde leeromgeving zorgt ervoor dat
leerlingen lekker in hun vel zitten. Dat is goed voor
hun onderwijsprestaties én voor het sociale klimaat in
de school. Ik ben daarom blij te zien dat steeds meer
scholen structureel werk maken van een gezonde
omgeving voor leerlingen en personeel. Het vignet is
een mooie erkenning voor deze scholen.”
Paul Rosenmöller,
voorzitter VO-raad

