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1. Inleiding 

1.1. Achtergrond 

Gedrag- en omgevingsfactoren zijn van invloed op de leefstijl van de jeugd. Een 

gezonde leefstijl helpt gezondheidsproblemen op jonge en oudere leeftijd 

voorkomen1. Daarnaast hebben  gezonde leerlingen een grotere kans op goede 

schoolprestaties wat op langere termijn bijdraagt aan maatschappelijk succes2. 

Vanuit dit levensloopperspectief is het van belang in te zetten op structurele 

gezondheidsbevorderende interventies bij de jeugd. Via het onderwijs zijn bijna 

alle kinderen te bereiken en scholen worden dan ook vaak gezien als een 

geschikte setting voor gezondheidsbevorderende activiteiten.  

Een gezonde school(omgeving) - als dagelijkse leefomgeving van de jeugd – 

stimuleert de gezonde en bewuste keuze. Er zijn gezondheidsbevorderende 

programma’s voor scholen die ertoe leiden dat scholieren gezonder gedrag 

vertonen, op school beter presteren en minder vaak vroegtijdig school verlaten2. 

Maatregelen hebben echter meer effect als scholen ze structureel uitvoeren en 

integraal opzetten3. 

Een school die op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid 

van leerlingen en personeel werkt, is een Gezonde School. Deze aanpak wordt de  

Gezonde School –aanpak genoemd en is een aanpak voor scholen om structureel 

te werken aan gezondheid.  

Basisscholen die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren 

van de gezondheid van leerlingen, kunnen een vignet Gezonde School aanvragen.  

 

1.2. Aanleiding voor het onderzoek 

In het Nationaal Programma Preventie (NPP)4, waarbij de overheid onder andere 

de gezondheid van mensen wil bevorderen door een integrale aanpak in de wijk, 

                                                

1 Schrijvers C.T.M., Schoenmaker C.G.(2008).  Spelen met gezondheid: Leefstijl en 

psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd. Bilthoven: RIVM. 

2 Fekkes M., Paulussen T. (2010). Effecten van gezondheidsbevordering in het onderwijs 

op de leefstijl, schoolprestaties en -uitval van leerlingen; een literatuurreview. 

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en 

ervaringen van GGD-en en scholen. Bilthoven: RIVM.. 

3 Bos V., de Jongh D.M., Paulussen T.G.W.M. (2010). Gezondheidsbevordering en preventie 

in het onderwijs: Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD-en en scholen. 

Bilthoven: RIVM. 

4  Alles is gezondheid... : het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 ( 2013). Den 

Haag: Ministerie van VWS. 
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op school en op het werk, is de volgende doelstelling opgenomen:  

‘In 2016 moeten 850  scholen een vignet Gezonde School hebben als uiting van 

aandacht en beleid voor een gezonde leefstijl‘. Daarmee zouden ongeveer 

180.000 leerlingen een gezonde leeromgeving krijgen. 

Eind 2013 zijn er 60 basisscholen met een vignet Gezonde School. Om het doel 

van 850 vignet scholen te verwezenlijken, moeten scholen gemotiveerd worden 

om een vignet Gezonde School aan te vragen. Om scholen op de juiste manier te 

kunnen motiveren een vignet Gezonde School aan te vragen, is het van belang 

inzicht te krijgen in de beweegredenen van basisscholen om dit wel of niet te 

doen. In opdracht van het Voedingscentrum heeft iResearch een kwalitatief 

onderzoek uitgevoerd om deze beweegredenen in kaart te brengen.  

 

1.3. Vignet Gezonde School 

Basisscholen die structureel aan gezondheid werken kunnen het vignet Gezonde 

School aanvragen. Met het vignet Gezonde School mag een school zich 

gedurende drie jaar ‘Gezonde School’ noemen en het logo van het vignet 

Gezonde School uitdragen.  

Doelstelling: 
850 scholen met 

vignet 
Gezonde School

Bekendheid 

vignet 

Gezonde School
Beweeg-

redenen

Draagvlak

Team, ouders
Aanvraag-

procedure

Kosten 

vignet

Gezonde School

vignet 

Gezonde School

Resultaat: 
850 scholen met 

vignet 
Gezonde School

      

          Gezondheid 

op school

 

Figuur 1.  Belangrijke aspecten om het vignet Gezonde School te verkrijgen 

Om als school een vignet Gezonde School te kunnen verkrijgen, is een aantal 

aspecten van belang, te weten: Schoolgezondheidsbeleid, bekendheid met het 

vignet Gezonde School, beweegredenen, draagvlak, aanvraagprocedure en de 

kosten voor het vignet Gezonde School (Figuur 1). Al deze aspecten kunnen van 

invloed zijn om het vignet Gezonde School wel of niet aan te vragen. 

Om het vignet Gezonde School uiteindelijk te verkrijgen moet een school voldoen 

aan de basisvoorwaarden van het vignet Gezonde School en aan de criteria van 

minimaal één van de acht themacertificaten. Er zijn certificaten te behalen op de 

volgende thema’s: 

- Voeding (vóór 2012 heette het certificaat Voeding en Mondgezondheid) 

- Sport en bewegen 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling 

- Persoonlijke verzorging 

- Roken en alcohol 

- Relationele en seksuele vorming 

- Fysieke veiligheid 

- Milieu 
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Het themacertificaat Voeding is ontwikkeld door het Voedingscentrum en de 

Nederlandse Hartstichting. Het Voedingscentrum beoordeelt de aanvragen voor het 

themacertificaat Voeding. GGD Nederland beoordeelt de totale aanvraag van het 

vignet Gezonde School.  

 

1.4. Doel en vraagstellingen 

Het doel van dit onderzoek is om de beweegredenen van basisscholen om het 

vignet Gezonde School wel of niet aan te vragen in kaart te brengen. De 

uiteindelijke resultaten wil het Voedingscentrum en de andere partners van het 

vignet gebruiken in de communicatie naar scholen om hen te motiveren tot het 

aanvragen van het vignet Gezonde School met het themacertificaat Voeding. 

Hiermee wil het Voedingscentrum een bijdrage leveren aan de in het NPP 

opgenomen doelstelling dat in 2016 850 scholen een vignet Gezonde School 

hebben. 

Het bovenstaande doel leidt tot de volgende vraagstellingen: 

1. Wat zijn de beweegredenen geweest van basisscholen die een vignet 

Gezonde School hebben aangevraagd?  

 

2. Wat zijn de beweegredenen van basisscholen die (volgens de GGD) goed 

bezig zijn en ‘vignet-waardig’ zijn maar het vignet Gezonde School niet 

aanvragen? 

 

3. Wat zijn volgens GGD-medewerkers argumenten van basisscholen die 

goed bezig zijn en ‘vignet-waardig’ zijn maar het vignet Gezonde School 

niet aanvragen? 

 

4. Wat is de rol van GGD-en bij het wel/niet aanvragen van een vignet 

Gezonde School? 

 

5. Hebben de GGD-en behoefte aan ondersteuning vanuit het 

Voedingscentrum, GGD Nederland of CGL bij het aanvragen van een 

vignet Gezonde School of bij het motiveren van scholen om een vignet 

Gezonde School aan te vragen? 

 

6. Helpt het als een bijdrage betaald wordt aan de scholen voor het 

aanvragen van het vignet Gezonde School à € 150,-? 
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1.5. Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk twee wordt de onderzoekstopzet 

toegelicht. In hoofdstuk drie worden de resultaten van het onderzoek beschreven 

en in hoofdstuk vier worden de conclusies gegeven. In het daaropvolgende 

hoofdstuk worden de aanbevelingen gedaan. Tenslotte staan in de bijlagen de 

verschillende interviewschema’s en een overzichtstabel van de resultaten. 
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2. Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk wordt nader beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd. 

 

2.1. Interviews 

Voor dit onderzoek zijn in totaal 22 semigestructureerde telefonische interviews 

gehouden met vignet scholen, scholen die vignet waardig zijn maar geen vignet 

hebben en met GGD-medewerkers. Voorafgaand aan het interview zijn de scholen 

en de GGD medewerkers telefonisch benaderd om een toelichting te geven op 

het onderzoek en te vragen naar medewerking aan het onderzoek. Vervolgens zijn 

afspraken ingepland. De interviews duurde gemiddeld tussen de 30 en 45 

minuten. 

Er zijn 10 interviews met basisscholen gehouden die in het bezit zijn van het 

vignet Gezonde School. Deze scholen hebben het themacertificaat Voeding (en 

Mondgezondheid) of Sport en Bewegen.  

Zeven interviews zijn gehouden met basisscholen die geen vignet Gezonde 

School hebben, maar wel intensief bezig zijn met het thema gezondheid op 

school. Volgens GGD-medewerkers voldoen deze scholen wel aan de 

voorwaarden voor het vignet Gezonde School, maar hebben ze deze niet 

aangevraagd. Deze vignetwaardige scholen worden in dit onderzoek ‘niet vignet 

scholen’ genoemd.  

In de meeste gevallen werd het interview gehouden met de directeur van de 

basisschool, in andere gevallen met een sportleerkracht of de adjunct directeur.  

Naast de interviews met de basisscholen, zijn vijf telefonische interviews met 

GGD- medewerkers gehouden. Alle geïnterviewde GGD-medewerkers zijn 

werkzaam als gezondheidsbevorderaar. In deze functie ondersteunen ze onder 

andere basisscholen bij het gezondheidsbeleid.  

 

Voor de interviews met vignet scholen, niet vignet scholen en GGD-medewerkers 

zijn op basis van bovengenoemde vraagstellingen drie interviewschema´s 

opgesteld. Deze interviewschema´s met vragen dienden als leidraad voor de 

telefonische interviews. De interviewschema´s zijn opgenomen in Bijlage 1 t/m 3. 

Om beter inzicht te kunnen krijgen in het belang van de beweegredenen bij het 

aanvragen van het vignet Gezonde School, zijn tijdens de interviews niet alleen 

vragen gesteld die betrekking hebben op de beweegredenen maar ook op alle 

andere aspecten die een rol spelen bij het aanvragen en verkrijgen van het vignet 

Gezonde School, zoals weergegeven in Figuur 1.  
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2.2. Analyse  

Alle interviews zijn uitgewerkt en geanalyseerd door het categoriseren en 

vergelijken van de open antwoorden. Vanwege de doelstelling en kwalitatieve aard 

van het onderzoek kunnen de uitkomsten niet getalsmatig gegeneraliseerd 

worden.. De resultaten hiervan zijn beschreven in hoofdstuk 2. Bij het bespreken 

van de resultaten is de meeste waarde gehecht aan de uitspraken van de scholen. 

Tijdens de interviews zijn verdiepende vragen gesteld over alle aspecten die van 

belang zijn om het vignet Gezonde School aan te vragen (zoals weergegeven in 

Figuur 1). Uiteindelijk is hierdoor meer informatie verkregen dan vereist was om 

antwoorden te formuleren op de onderzoeksvraagstellingen. Vandaar dat een 

overzichtstabel is opgenomen in Bijlage 4.  

Door de hoeveelheid interviews met zowel basisscholen als met GGD-

medewerkers die met meerdere scholen contact hebben, biedt dit rapport een 

goed algemeen beeld van de redenen die bij basisscholen spelen om het vignet 

Gezonde School wel of niet aan te vragen.  
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3. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten beschreven. De resultaten zijn 

opgebouwd aan de hand van de thema’s die tijdens de interviews aan bod zijn 

gekomen en zijn beschreven in de paragrafen Gezondheid op school (paragraaf 

3.1), vignet Gezonde School (paragraaf 3.2) en Ondersteuningsbehoefte van 

GGD’en (paragraaf 3.3). 

 

 

3.1. Gezondheid op school 

3.1.1. Werken aan gezondheid op school  

Alle geïnterviewde basisscholen zijn bezig met het thema gezondheid. Dit geldt 

logischerwijs voor vignet scholen maar ook voor de niet vignet scholen. Aangezien 

de niet vignet scholen wel zijn aangewezen als ‘vignetwaardige scholen’ ligt het 

voor de hand dat ook zij actief zijn op het gebied van gezondheid. Een aantal 

scholen geeft aan met het thema voeding bezig te zijn, maar ook thema’s als 

sport en bewegen en sociaal emotionele ontwikkeling worden vaak genoemd. Wel 

wordt aangegeven dat de prioriteit uitgaat naar taal en rekenen vanwege de 

gestelde eisen door de onderwijsinspectie. Wanneer dit goed loopt, hebben 

scholen ruimte om aan de slag te gaan met andere thema’s zoals gezondheid of 

creativiteit.  

Bij navraag zeggen zowel alle vignet als niet vignet scholen niet te werken met de 

Gezonde School-aanpak. Hierbij moet wel vermeld worden dat uit de interviews 

blijkt dat er onduidelijkheid is over wanneer een school volgens de Gezonde 

School-aanpak werkt. Er zijn namelijk scholen die wel een aantal elementen uit 

de aanpak  toepassen maar zich daarbij niet bewust zijn dat dit een onderdeel is 

van de Gezonde School-aanpak. 

3.1.2. Ondersteuning GGD bij gezond op school 

Met alle geïnterviewden is de rol en ondersteuning vanuit de GGD bij het werken 

aan gezondheid op school besproken. Zoals eerder aangegeven, zijn alle 

geïnterviewde scholen bezig met het thema gezondheid op school. Hierbij maakt 

ongeveer de helft van de scholen gebruik van de programma’s en expertise van 

de GGD. Ze maken bijvoorbeeld via de GGD gebruik van het Lekker Fit! 

programma, krijgen ondersteuning bij het implementeren van 

gezondheidsbevorderende programma’s of laten een GGD-medewerker 

informatie over gezondheid op school geven op ouderavonden. De andere helft 

van de scholen wordt niet of in mindere mate ondersteund door de GGD.  

Het verschilt per GGD en school wie het initiatief neemt voor het onderlinge 

contact. Het ene deel van de scholen geeft aan dat initiatief door beide partijen 

genomen wordt en het andere deel van de scholen zegt zelf steeds het initiatief te 

nemen. Uit de interviews met de GGD-medewerkers komt een vergelijkbaar beeld 

naar voren. Ongeveer de helft van de GGD-medewerkers benadert de 
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basisscholen pro-actief voor het werken aan gezondheid op school. Andere GGD-

en bieden alleen ondersteuning als er een vraag vanuit de basisschool komt. Om 

basisscholen actief te kunnen ondersteunen in hun gezondheidsbeleid benoemen 

GGD-medewerkers regelmatig het tekort aan budget en uren als belemmerende 

factor. 

 

 

3.2. Vignet Gezonde School 

3.2.1. Bekendheid met het vignet  

Aan alle scholen, zowel met als zonder vignet Gezonde School, is gevraagd of en 

hoe zij bekend zijn geraakt met het vignet Gezonde School. Alleen één school 

geeft aan niet bekend te zijn met het vignet. Bijna alle GGD-medewerkers zeggen 

scholen te wijzen op de mogelijkheid om het vignet aan te vragen. Dit gebeurt 

vaak als ze al contact met scholen hebben. Bij de scholen geeft echter slechts de 

helft aan dat ze via de GGD bekend zijn geraakt met het vignet. Voorbeelden die 

andere scholen noemen, zijn via het tijdschrift of de website van de Algemene 

Vereniging Schoolleiders (AVS), de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke 

Opvoeding (KVLO), een groepsleerkracht, een sportcoördinator uit de wijk, de 

Sportiefste school verkiezing en het JOGG bureau. Alle niet vignet scholen die 

bekend zijn met het vignet zijn er ook in zoverre bekend mee dat ze weten dat ze, 

naast de basisvoorwaarden, ook aan de voorwaarden van tenminste één van de 

themacertificaten moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor het 

vignet Gezonde School.  

3.2.2. Beweegredenen 

Tijdens alle interviews zijn de beweegredenen voor het wel of niet aanvragen van 

het vignet Gezonde School nagevraagd. De scholen die geen vignet hebben, 

geven hiervoor het vaakst als reden dat de school al bezig is met gezondheid op 

school of met (gezondheids)programma’s (zoals Lekker Fit!) en het daarbij niet 

nodig vinden om ook nog het vignet Gezonde School aan te vragen. Het 

merendeel van de niet vignet scholen ziet geen meerwaarde in het verkrijgen van 

het vignet. Ze geven aan dat er al zoveel vignetten zijn. Ze vinden het belangrijker 

dat er daadwerkelijk gewerkt wordt aan het thema gezondheid op school dan het 

hebben van het vignet Gezonde School. Een aantal keer is het niet kunnen of 

willen voldoen aan de voorwaarden voor het vignet genoemd. Ook maken een 

aantal scholen gebruik van een lesprogramma dat niet specifiek genoemd staat 

in de voorwaarden van het themacertificaat Voeding. Deze scholen denken 

daardoor niet te kunnen voldoen aan de criteria. Om als school te willen en 

kunnen voldoen aan de criteria spelen tijd en moeite een belangrijke factor.  

De meeste GGD-medewerkers noemen ook geen meerwaarde inzien als 

belangrijke beweegreden voor scholen om geen vignet Gezonde School aan te 

vragen. Ook tijd, moeite en niet aan de eisen kunnen voldoen zijn door de GGD-

medewerkers genoemd. Daarnaast zeggen zij ook dat ze denken dat scholen 

prioriteit leggen bij onderwijs en dat gezondheid pas op de tweede plaats komt. 

Tevens geven ze aan dat scholen de profilering niet belangrijk vinden.  
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De scholen die wel een vignet Gezonde School hebben aangevraagd, hebben dit 

gedaan omdat ze al met gezondheid of een bepaald gezondheidsthema bezig 

waren. Dit werd door bijna alle scholen als reden opgegeven. Daarnaast werd een 

enkele keer genoemd dat ze het vignet hebben aangevraagd om de school te 

kunnen profileren of als erkenning/bekroning van de werkzaamheden rondom 

gezondheid. Een aantal vignet scholen geeft aan dat, nu ze het vignet hebben 

verkregen, zij er de meerwaarde niet meer van inzien. 

Voor de scholen die het vignet Sport & Bewegen hebben, werd vaak als reden 

genoemd dat zij al in het bezit waren van een certificaat sportactieve school 

vanuit het Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) welke 

vanaf 2011 omgezet werd in het vignet Gezonde School. Het voortzetten van het 

certificaat was voor deze scholen aanleiding om het vignet Gezonde School aan 

te vragen.  

3.2.3. Draagvlak binnen scholen 

Het thema draagvlak is besproken met de vignet scholen en de GGD-

medewerkers. Bijna de helft van de vignet scholen geeft aan dat er op alle 

vlakken draagvlak is voor het vignet Gezonde School. Dit wil zeggen onder de 

directie, leerkrachten, ouders en de leerlingen. Daarnaast geven ook een aantal 

scholen aan dat er met name onder de directie draagvlak is en dat ouders en 

leerlingen niet altijd zijn meegenomen in de overweging om het vignet aan te 

vragen. Via de nieuwsbrief aan ouders worden ze wel betrokken. Daarnaast wordt 

geuit dat draagvlak onder leerkrachten soms lastig te creëren is omdat zij eigen 

prioriteiten hebben. Eén school heeft aangegeven dat weinig draagvlak onder 

leerkrachten te maken heeft met het feit dat de ondernomen activiteiten op het 

gebied van gezondheid door niemand gecontroleerd wordt. 

De meeste GGD-medewerkers geven aan dat er met name draagvlak is voor het 

vignet bij de directie en de leerkrachten. Maar ook hier wordt genoemd dat 

draagvlak creëren onder leerkrachten als lastig wordt ervaren en dat het 

draagvlak onder ouders en leerlingen een minder grote rol speelt. De directie is 

vaak de initiatiefnemer of degene die beslist om het vignet aan te vragen, wat het 

draagvlak onder deze groep kan verklaren. Draagvlak onder de leerkrachten 

wordt door de GGD-medewerkers als belangrijk ervaren omdat zij de overdragers 

zijn van het beleid en de lesprogramma’s zoals bijvoorbeeld Lekker Fit! De GGD-

en proberen draagvlak te creëren bij leerkrachten door het team van leerkrachten 

te betrekken bij een quickscan en een presentatie van de resultaten te geven. Ook 

wordt genoemd dat soms een werkgroep wordt gevormd met leerkrachten of 

extra ondersteuning wordt geboden om draagvlak te creëren. Draagvlak creëren 

onder ouders en leerlingen wordt geprobeerd door bijvoorbeeld een feestelijke 

uitreiking te organiseren of informatie over het vignet Gezonde School op te 

nemen in de schoolkrant. 

3.2.4. Aanvraagprocedure 

De aanvraagprocedure voor het vignet Gezonde School verloopt digitaal. De 

aanvraagprocedure bestaat uit het invullen van vragenlijsten en het uploaden van 

relevante documenten die zijn opgesteld door de school (zoals de schoolgids). De 

scholen en GGD medewerkers hebben gesproken over de aanvraagprocedure.  
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Algemeen 

Alle vignet scholen geven aan dat het duidelijk is waar men het vignet kan 

aanvragen. Ook de GGD-medewerkers ervaren dat dit duidelijk is voor scholen. 

Sommige scholen hebben dit zelf gevonden via het internet en de andere scholen 

zijn er door een externe partij op gewezen. In de meeste gevallen is het vignet 

aangevraagd door de schooldirecteur met ondersteuning van een leerkracht of 

van een externe partij. 

Ondersteuning bij de aanvraagprocedure 

De helft van de vignet scholen hebben de aanvraagprocedure doorlopen zonder 

ondersteuning van een externe partij. De andere helft is ondersteund door de 

GGD of door een andere lokale partij die zich inzet voor een gezonde leefstijl in 

de wijk. Bij een paar scholen heeft de GGD geholpen door de vragenlijsten met de 

school door te nemen. Bij één school is de gehele aanvraag door de GGD gedaan. 

Het merendeel van de GGD-medewerkers zegt één of enkele scholen 

ondersteund te hebben bij het aanvragen van het vignet Gezonde School. Dit 

hield meestal in dat ze hielpen met het uitzoeken van de gevraagde documenten 

en het doorlopen van de vragenlijsten die ingevuld dienden te worden.  

De meesten hebben de aanvraagprocedure als tijdrovend ervaren en plaatsen de 

opmerking dat er vanuit de GGD niet veel budget en uren beschikbaar zijn om 

alle scholen op deze manier te ondersteunen. De meeste vignet scholen geven 

aan meer begeleiding niet nodig te vinden. Er moet echter opgemerkt worden dat 

de helft van de scholen al begeleiding had gekregen. De helft van de scholen die 

geen ondersteuning bij de aanvraagprocedure heeft gehad, zou deze wel willen 

krijgen. Ze zien dit als een taak voor de GGD.  

Geen enkele school heeft behoefte aan ondersteuning van het Voedingscentrum 

of de Hartstichting bij het aanvragen van het vignet.Een aantal scholen zegt dit 

eerder een taak voor de GGD te vinden. Dit is ook de mening van de meeste 

GGD-medewerkers. Sommige scholen vinden dat de school zelf de aanvraag 

moet kunnen doen en sommige scholen geven aan hier geen duidelijk idee over 

te hebben.  

Invullen vragenlijsten en uploaden documenten  

Een paar scholen en één GGD-medewerker maakten de opmerking dat de vragen 

uit de vragenlijst niet altijd duidelijk waren en dat daardoor onduidelijkheid was 

over wat er als antwoord van de school verwacht werd. In hoeverre moet 

bijvoorbeeld het fruitbeleid toegelicht worden en wat wordt bedoeld met een 

hygiënisch watertappunt? Is het voldoende om aan te geven dat je dit als school 

hebt of wordt meer toelichting verwacht?  

Bijna alle scholen geven aan dat tijdens de aanvraagprocedure naar veel 

documenten gevraagd wordt. Niet alle documenten zijn bij de school digitaal 

aanwezig. Voordat geupload kan worden moeten deze documenten eerst 

gedigitaliseerd worden. Een aantal scholen vindt een beoordeling op basis van 

alleen documenten niet goed. Het wil namelijk niet zeggen dat een school 

daadwerkelijk goed bezig is met gezondheid op school. Een enkele school vindt 

het wel aanvaardbaar dat zoveel documentatie gevraagd wordt, want daarmee 

krijgt het vignet Gezonde School ook zijn waarde. 
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Tijdsinvestering  

Het merendeel van de vignet scholen geven aan dat het aanvragen van het vignet 

niet zozeer moeilijk te noemen is, maar wel veel tijd kost. Dit komt met name 

door de vele documenten die bij de aanvraag aangeleverd moeten worden.  

De scholen geven aan het moeilijk te vinden om een inschatting te maken van het 

aantal uren dat zij besteed hebben aan het aanvragen van het vignet. De 

algemene indruk is dat er veel tijd in is gaan zitten. Voor de scholen die wel een 

uren-indicatie geven, loopt het uiteen van 6 uur tot 12 uur. Dit geldt voor scholen 

die geen ondersteuning bij de aanvraag hebben gekregen. Ook het merendeel 

van de GGD-medewerkers zien tijd als een belemmering voor het aanvragen van 

het vignet Gezonde School.  

3.2.5. Kosten vignet 

Zowel aan de vignet en niet vignet scholen, als aan de GGD-medewerkers is 

gevraagd naar hun mening over het te betalen bedrag van € 150,- voor het 

ontvangen van het vignet.  

Het overgrote deel van de niet vignet scholen vindt dat een tegemoetkoming in 

de kosten voor het vignet stimulerend werkt voor het aanvragen van het vignet. 

Geen enkele school heeft de kosten als belemmerende factor genoemd. De 

kosten voor het vignet worden door de niet vignet scholen niet als probleem 

ervaren, maar voor sommige scholen is het wel een extra drempel om het vignet 

Gezonde School aan te vragen.  

Ook de GGD-medewerkers zien de kosten niet als reden om het vignet niet aan te 

vragen en denken daarom ook niet dat een tegemoetkoming zal helpen om meer 

vignet scholen te krijgen. De GGD-medewerkers hebben niet direct weerstand bij 

de scholen gemerkt voor het betalen van €150,-. Sommigen zien het wel als een 

extra drempel om het vignet aan te vragen. Daarnaast zijn een aantal GGD-

medewerkers van mening dat het gratis zou moeten zijn, omdat scholen al 

moeten investeren om aan de voorwaarden van het vignet Gezonde School te 

voldoen en omdat de organisaties achter het vignet ook gebaat zijn bij zoveel 

mogelijk vignet scholen.  

Het merendeel van de vignet scholen zijn ook verontwaardigd over het te betalen 

bedrag. Ze vinden het vreemd dat er betaald moet worden voor een bekroning 

voor iets waarin de school al veel tijd en geld heeft gestoken om die te krijgen. Er 

zijn ook een aantal vignet scholen die begrijpen dat het vignet kosten met zich 

meebrengt. Bij een aantal scholen is €150,- voor het vignet betaald door een 

externe partij. Een paar scholen gaven aan dat het van te voren niet duidelijk was 

dat er kosten aan verbonden zijn. Meer dan de helft van de vignet scholen denkt 

dat een tegemoetkoming in de kosten scholen zou stimuleren om een vignet 

Gezonde School aan te vragen.  

3.2.6. Wat gebeurt er na het behalen van het vignet? 

 

Tussentijdse controle 

De scholen met een vignet geven bijna allemaal aan dat er nooit controle heeft 

plaatsgevonden naar de stand van zaken rondom het vignet. Tegelijkertijd wordt 

meerdere keren aangegeven dat hier wel behoefte aan zou zijn. Dit zou volgens 
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de scholen de meerwaarde van het hebben van het vignet vergroten. Enkele 

scholen geven aan dat er wel controle is geweest op school. Onduidelijk is of de 

controle specifiek uitging naar het vignet of dat het een bezoek is geweest van de 

GGD dat in een bredere context plaatsvond. Een aantal GGD-medewerkers heeft 

tijdens het interview gezegd niet te weten of er controle is of zegt hier geen 

ervaring mee te hebben. Een paar GGD-medewerkers geven aan dat zij controle 

uitvoeren door het onderwerp vignet Gezonde School te bespreken tijdens het 

reguliere bezoek van de jeugdverpleegkundige aan de school. 

 

Aanvragen andere themacertificaten 

Op de vraag of scholen van plan zijn om nog andere deelcertificaten aan te 

vragen wordt een wisselend antwoord gegeven. De meerderheid geeft aan het 

vooral belangrijk te vinden om de huidige activiteiten rondom het 

themacertificaat wat zij nu hebben te behouden en te borgen. Een aantal scholen 

geeft aan dat een nieuw themacertificaat aanvragen te veel tijd kost, een paar 

twijfelen en een paar staan hier wel voor open.  

 

Aanraden van het vignet Gezonde School bij andere scholen 

De meerderheid van de vignet scholen zou andere scholen aanraden om het 

vignet aan te vragen. Eén school geeft aan graag binnen zijn regio te willen weten 

welke scholen een vignet hebben of met welke gezondheidsthema’s ze bezig zijn. 

Op die manier kun je elkaar motiveren maar ook van elkaar leren. De scholen die 

aangeven het vignet niet aan te raden geven als reden dat het niet zo zeer om het 

vignet gaat, maar om de gedachten erachter. Dat moet een keuze van de school 

zelf zijn.  

Verlenging na drie jaar  

Een school met een vignet Gezonde School mag zich drie jaar een Gezonde 

School noemen. Na drie jaar verloopt het vignet. Bij de GGD-medewerkers is 

onduidelijk hoe het proces na drie jaar gaat verlopen. Bijna alle vignet scholen 

geven aan het vignet graag te willen behouden. Als tip wordt door een school 

genoemd dat het fijn zou zijn als iemand (bijvoorbeeld van de GGD) langs komt 

om te beoordelen of het vignet verlengd kan worden met drie jaar. Opnieuw 

digitaal aanvragen wordt als een belasting ervaren.  

 

3.3. Ondersteuningsbehoefte van GGD-en  

Aan de GGD-medewerkers is gevraagd of zij het gevoel hebben dat zij voldoende 

kennis hebben over het behalen van het vignet Gezonde School. Alle 

geïnterviewde GGD-medewerkers geven aan over voldoende kennis te beschikken. 

Eén medewerker geeft aan dat de website van de Gezonde School heel duidelijk 

is, anderen geven als reactie dat ze voldoende geschoold zijn en redelijk goed 

weten waar de school aan moet voldoen om het vignet te behalen.  

De meerderheid van de GGD-medewerkers geeft aan dat zij ook over voldoende 

argumenten beschikken om scholen te motiveren voor het vignet Gezonde 

School. De overige GGD-medewerkers geven aan dat hun GGD niet het hoofddoel 
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heeft om scholen te motiveren voor het vignet Gezonde School. Het belangrijkste 

vinden zij dat het thema gezondheid goed geborgd is. Ook wordt genoemd dat 

ondanks de kennis en argumenten bij de GGD, het motiveren van scholen vaak 

wordt ervaren als een intensief en soms lang traject.  

 

Op één na hebben geen van de geïnterviewde GGD-medewerkers behoefte aan 

ondersteuning vanuit het Voedingscentrum, GGD Nederland of het Centrum 

Gezond Leven. Eén GGD-medewerker heeft aangegeven graag meer toelichting te 

willen krijgen bij de vragenlijst uit de aanvraagprocedure. Soms wordt het als 

lastig ervaren om de vragenlijst bij de aanvraagprocedure goed te interpreteren. 

Dit kan een afwijzing tot gevolg hebben. Het zou fijn zijn om meer kennis te 

hebben over de vragenlijst zodat de kans op afwijzing zo klein mogelijk is. Dit 

werkt namelijk niet motiverend voor een school. Het helpt de GGD medewerker 

als zij richting scholen goed kan aangeven wat er verwacht wordt (bijv. wat moet 

er beschreven zijn over het traktatiebeleid).  

Door de GGD-medewerkers wordt geen andere behoefte aan inhoudelijke 

ondersteuning geuit. Wel wordt meerdere keren aangegeven dat meer uren en/of 

meer financiële ondersteuning op prijs wordt gesteld om meer scholen te kunnen 

ondersteunen. Wanneer het doel van 850 scholen wordt nagestreefd worden er 

door GGD- medewerkers zorgen geuit over de ondersteuningsmogelijkheden die 

de GGD aan alle scholen kan bieden. 
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4. Conclusies 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies puntsgewijs beschreven. De 

conclusies kunnen getrokken worden op basis van de resultaten uit 22 

telefonische interviews. Door de hoeveelheid interviews bij scholen en bij GGD-

medewerkers die met meerdere scholen contact hebben, geeft dit onderzoek en 

de daaruit voortkomende conclusies een goed algemeen beeld van de redenen 

die bij basisscholen spelen om het vignet Gezonde School wel of niet aan te 

vragen.. Uiteraard kunnen er naast deze algemene redenen in de praktijk ook 

school specifieke beweegredenen voorkomen om het vignet wel of niet aan te 

vragen. In dit onderzoek wegen de verkregen meningen van de scholen zwaarder 

mee om te komen tot conclusies dan de meningen van de GGD medewerkers. 

De conclusies zijn ingedeeld naar onderzoeksvraagstellingen. Zoals ook in 

hoofdstuk twee is aangegeven zijn tijdens de interviews verdiepende vragen 

gesteld over alle aspecten die van belang zijn om het vignet Gezonde School aan 

te vragen. Uiteindelijk is hierdoor meer informatie verkregen dan vereist was om 

antwoorden en conclusies te formuleren op de onderzoeksvraagstellingen. 

Daarom is in Bijlage 4 een overzichtstabel opgenomen waarin alle verzamelde 

informatie tijdens de interviews per onderwerp puntsgewijs wordt weergegeven.  

 

4.1. Conclusies per onderzoeksvraagstelling 

Zoals beschreven in paragraaf 1.4 kent dit onderzoek 6 vraagstellingen. Per 

vraagstelling worden de belangrijkste uitkomsten beschreven. 

Wat zijn de beweegredenen geweest van basisscholen die een vignet Gezonde 

School hebben aangevraagd?  

 

 Alle geïnterviewde scholen zijn bezig met gezondheid op school waarbij 

voeding vaak een gezondheidsthema is.  

 Geen enkele vignet school neemt deel aan het programma de Gezonde 

School-aanpak. 

 De belangrijkste beweegreden om het vignet aan te vragen is dat de 

school al bezig is met gezondheid. Daarnaast wordt een enkele keer  

profilering en erkenning/bekroning van werkzaamheden rondom 

gezondheid genoemd.  

 Nadat scholen in het bezit zijn van het vignet Gezonde School zien deze 

scholen niet altijd meer de meerwaarde in van het vignet. 

 Het aanvragen van het vignet wordt niet als moeilijk ervaren, maar wel als 

tijdrovend. 

 Draagvlak voor het vignet is belangrijk, met name onder directie en 

leerkrachten. Vaak is er voldoende draagvlak onder de directie, maar 

onder leerkrachten is dit moeilijker te bereiken. Ouders en leerlingen 

worden niet altijd meegenomen in de overweging het vignet aan te 

vragen. 



16  

 

 Bijna alle scholen willen het vignet graag behouden wanneer de termijn 

van 3 jaar verstreken is. Over de intentie tot het aanvragen van nieuwe 

themacertificaten zijn de scholen verdeeld. 

 Er is onduidelijkheid over tussentijdse controles en de vervolgprocedure 

na drie jaar.  

 

 

Wat zijn de beweegredenen van basisscholen die volgens de GGD goed bezig zijn en 

‘vignet-waardig’ zijn maar het vignet Gezonde School niet aanvragen? 

 

 Alle niet vignet scholen zijn bezig met het thema gezondheid op school. 

Een aantal scholen zijn bezig met het thema voeding. 

 Geen enkele niet vignet school neemt deel aan het programma de 

Gezonde School-aanpak. 

 Bijna alle niet vignet scholen zijn wel bekend met het vignet. De helft is 

via de GGD bekend geraakt met het vignet. Ook andere programma’s of 

externe partijen dragen bij aan de bekendheid van het vignet: Gezonde 

School-aanpak, JOGG-bureau, AVS. 

 De belangrijkste beweegreden om het vignet niet aan te vragen zijn:  

- School is al bezig met andere gezondheidsprogramma’s 

- Geen meerwaarde inzien van vignet 

 Beweegredenen die minder vaak genoemd worden zijn:  

- School kan niet voldoen aan eisen themacertificaten 

- Tijd 

- Moeite  

 

 

Wat zijn volgens GGD-medewerkers argumenten van basisscholen die goed bezig 

zijn en ‘vignet-waardig’ zijn maar het vignet Gezonde School niet aanvragen? 

 

 GGD-medewerkers noemen dezelfde beweegredenen als de niet vignet 

scholen. Daarnaast noemen ze de volgende beweegredenen: 

- Prioriteit is onderwijs (taal en rekenen), gezondheid komt op 

tweede plaats 

- Profilering niet belangrijk 

Tevens noemt een aantal GGD-medewerkers niet voldoende uren beschikbaar 

te hebben ter ondersteuning van de scholen.  

 Het merendeel van de GGD-medewerkers zien de tijd die nodig is om het 

vignet aan te vragen als een belemmering. 

 

 

Wat is de rol van GGD-en bij het wel of niet aanvragen van het vignet Gezonde 

School? 

 

 Alle scholen zijn bezig met het thema gezondheid en een deel maakt 

hierbij gebruik van de expertise van de GGD.  
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 GGD-medewerkers wijzen scholen die goed op weg zijn met het thema 

gezondheid op de mogelijkheid om een vignet aan te vragen. Toch is 

maar de helft van de scholen bekend geraakt met het vignet via de GGD. 

 Geen enkele niet vignet school zegt dat de GGD een rol heeft gespeeld in 

hun keuze het vignet niet aan te vragen. 

 GGD-medewerkers hebben bij enkele scholen een ondersteunende rol 

gehad bij aanvraag van het vignet d.m.v. het doorlopen van de 

vragenlijsten en het helpen uitzoeken van documenten. 

 Financiering en tijd, eventueel via subsidiemogelijkheden, spelen een 

belangrijke rol in het wel of niet ondersteunen van scholen. 

 

 

Hebben de GGD-en behoefte aan ondersteuning vanuit het Voedingscentrum, GGD 

Nederland of CGL bij het aanvragen van een vignet Gezonde School of bij het 

motiveren van scholen om een vignet Gezonde School aan te vragen? 

 

 GGD-medewerkers beschikken over voldoende kennis over het vignet en 

weten hoe zij scholen kunnen motiveren. 

 Over het algemeen is er geen behoefte aan inhoudelijke ondersteuning 

van de genoemde partijen. Wat GGD-medewerkers wel zou helpen is 

verduidelijking bij de vragen in de vragenlijsten bij de aanvraagprocedure. 

 Er is behoefte aan financiële ondersteuning zodat meer uren beschikbaar 

zijn voor het ondersteunen van scholen. 

 

 

Helpt het als een bijdrage betaald wordt aan de scholen voor het aanvragen van 

het vignet Gezonde School à € 150,-? 

 

 Volgens de vignet scholen wel: 

- Het merendeel van de scholen met vignet waren verontwaardigd over 

het te betalen bedrag en denken dat het stimuleert om een vignet 

aan te vragen als een tegemoetkoming aan scholen wordt betaald. 

 Volgens de niet vignet scholen wel:  

- De kosten worden door de niet vignet scholen niet als een probleem 

ervaren, maar wel als een extra drempel. Volgens het overgrote deel 

werkt een tegemoetkoming stimulerend. 

 Volgens de GGD-medewerkers niet: 

- De GGD-medewerkers zien de kosten niet als reden om het vignet 

niet aan te vragen en denken ook niet dat een tegemoetkoming zal 

helpen om meer vignet scholen te krijgen. 
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4.2. Eindconclusie 

Uit dit onderzoek naar de beweegredenen van basisscholen om wel of geen 

vignet Gezonde School aan te vragen komt naar voren dat er weinig verschillen 

zijn tussen de vignet scholen en de niet vignet scholen: beide doelgroepen geven 

aan bezig te zijn met gezondheid, een aantal ook met het thema voeding en 

beide zijn bekend met het vignet Gezonde School. Toch maken sommige scholen 

de keus om geen vignet aan te vragen en sommige kiezen hier bewust wel voor. 

De scholen met vignet zien soms als meerwaarde dat het vignet Gezonde School 

een manier is van erkenning en profilering voor de school. De niet vignet scholen 

zien deze meerwaarde niet. Voor deze doelgroep is het bezig zijn met gezondheid 

voldoende en hierbij is een erkenning of profilering niet nodig. Zij vragen zich af 

wat het de school oplevert als ze het vignet Gezonde School hebben. 

Ondanks dat de erkenning voor enkele vignet scholen een beweegreden is 

geweest om het vignet Gezonde School aan te vragen, wordt aangegeven dat de 

ze de meerwaarde na de aanvraag vaak niet meer inzien. Een feestelijke uitreiking 

( de school moet dit nu zelf organiseren),een controlebezoek en meer 

duidelijkheid over het vervolgtraject na drie jaar wordt door de scholen op prijs 

gesteld. 

Ook blijkt uit het onderzoek dat andere factoren als ‘niet kunnen voldoen aan de 

eisen’, tijd en moeite een belangrijke rol spelen in de overweging wel of geen 

vignet aan te vragen. Een tegemoetkoming in de kosten van het vignet zouden 

volgens scholen een stimulerend effect hebben. Een deel van de scholen maakt 

gebruik van ondersteuning van de GGD bij de aanvraagprocedure van het vignet. 

Vanuit de GGD medewerkers is meerdere keren aangegeven behoefte te hebben 

aan financiële ondersteuning zodat meer uren beschikbaar zijn voor het 

ondersteunen van scholen.  
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5. Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden, op basis van het verkregen inzicht in de beweegredenen 

om het vignet Gezonde School wel of niet aan te vragen, aanbevelingen gedaan. 

Het Voedingscentrum en de Hartstichting zijn als thema-instituten een van de 

betrokken partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de 

doelstelling in het NPP: ‘In 2016 moeten 850 scholen een vignet Gezonde School 

hebben als uiting van aandacht en beleid voor een gezonde leefstijl‘. 

In Figuur 2 staan de aspecten die van belang zijn bij het aanvragen en verkrijgen 

van het vignet Gezonde School. Door middel van pijlen is aangegeven welke 

partijen een rol kunnen spelen en invloed uit kunnen oefenen op de verschillende 

aspecten. In deze figuur staan bij de verschillende aspecten in het rood de 

aanbevelingen vermeld die daarop betrekking hebben.  

 

 

 

 

Figuur 2. Belangrijke aspecten om het vignet Gezonde School te verkrijgen en de partijen die 

hier invloed op uit kunnen oefenen. 
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Resultaat: 
850 scholen met 

vignet 
Gezonde School

Aanbeveling 5.1

 

5.1. Doel vereist een gezamenlijke aanpak 

Om het doel van 850 basisscholen met een vignet Gezonde 

School per 2016 te kunnen bereiken is een gezamenlijke 

aanpak noodzakelijk. Een gezamenlijke aanpak gericht op 

het behalen van de doelstelling is effectiever en kansrijker 

dan afzonderlijke acties van betrokken partijen. Het 

Voedingscentrum zou in overleg met ministerie van VWS, 

GGD Nederland, de thema instituten en de afzonderlijke 

GGD-en moeten pleiten voor het opstellen van een 

gezamenlijk actieplan. In dit actieplan zal beschreven 

moeten worden hoe in gezamenlijkheid aandacht geschonken kan worden aan de 

in de volgende paragrafen beschreven aanbevelingen: inzetten op gezondheid op 

school, vergroten van de meerwaarde van het vignet, promotie vignet Gezonde 

School en het aanpassen van aanvraagprocedure van het vignet.  

Onderstaande aanbevelingen richten zich met name op het Voedingscentrum en 

de Hartstichting maar zouden meer slagingskans hebben als ze gezamenlijk 

opgepakt zouden worden.  

 

5.2. Inzetten op gezondheid op school  

Veel basisscholen werken al aan gezondheid op school. 

Maar om als school een vignet Gezonde School te kunnen 

aanvragen zijn een lespakket of losse activiteiten gericht op 

gezondheid op school niet voldoende. Het is van belang dat 

de school op een structurele en integrale manier werkt aan 

de gezondheid van leerlingen. Eén van de mogelijkheden 

om dit als school te bereiken is door middel van de 

Gezonde School-aanpak. De Gezonde School-aanpak is een 

manier van werken die scholen helpt om structureel aan de slag te gaan met 

gezondheid. De Gezonde School-aanpak op scholen gebeurt veelal onder leiding 

van een GGD.  

Het Voedingscentrum zou in overleg met GGD Nederland in de communicatie 

naar scholen en schoolbesturen meer aandacht kunnen schenken aan de 

bekendheid en het belang van een integrale en structurele aanpak van 

gezondheid op school. Daarnaast zou het Voedingscentrum kunnen nagaan of ze 

GGD-en kunnen ondersteunen bij het pro-actief benaderen van basisscholen om 

deel te nemen aan de Gezonde School-aanpak. Tevens kan het Voedingscentrum 

nagaan of ze bij scholen en GGD-en een rol kan spelen bij het aanvragen van 

subsidie (#Jeugdimpuls) in het kader van gezondheid op school. De scholen die 

reeds via de Jeugdimpuls subsidie aangevraagd hebben voor het begeleiden van 

een beleidstraject zouden benaderd kunnen worden om actief in te zetten op het 

aanvragen van het vignet. 

 

             

Gezondheid 

    op school

Aanbeveling 5.2
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  Beweeg-

      redenen

Aanbeveling 5.3

5.3. Vergroten van de meerwaarde van het vignet 

Uit het onderzoek komt naar voren dat het inzien en 

het ervaren van de meerwaarde van het vignet 

Gezonde School de belangrijkste beweegreden is bij 

basisscholen om uiteindelijk het vignet Gezonde 

School aan te vragen. De meerwaarde van het vignet 

Gezonde School is nu met name profilering, erkenning 

en bekroning. De niet vignet scholen geven aan dat er 

al heel veel vignetten zijn en dat ze niet de 

meerwaarde inzien van dit specifieke vignet.  

Het Voedingscentrum kan een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de 

meerwaarde van het vignet (in combinatie met het themacertificaat Voeding). Het 

Voedingscentrum zal moeten proberen het vignet meer te laten leven onder de 

scholen. De deelnemende scholen moeten het gevoel krijgen ergens bij te horen. 

Het Voedingscentrum zal moeten nagaan op welke manier zij hier invulling aan 

willen en kunnen geven. Mogelijkheden voor het Voedingscentrum om de 

meerwaarde van het vignet te vergroten en dit ook meer tastbaar te maken, zijn:  

 Verspreiden van nieuwsbrieven onder de scholen met Themacertificaat 

Voeding. 

 Jaarlijks een bijeenkomst organiseren voor alle Themacertificaat Voeding 

scholen. Het idee hierbij is dat scholen informatie, elkaars ervaringen en 

kennis kunnen uitwisselen. Met deze bijeenkomst kan positieve media 

aandacht gegeven worden aan deze vignet scholen.  

 Bezoek brengen aan de scholen om ze te ondersteunen en te adviseren. 

Scholen waarderen een bezoek van iemand die laat blijken dat ze goed 

bezig zijn meer dan een bordje op de gevel. Eventueel kan hierbij een 

verbindingen worden gelegd naar de Brigade. 

 Zorgdragen voor het controleren / monitoren van de scholen met een 

vignet Gezonde School. Mogelijkheden hiervoor zijn dat  

onderwijsinspecteurs het hebben van een vignet Gezonde School en het 

ondernemen van de daarbij behorende activiteiten meeneemt in zijn 

beoordeling of het vermeld in zijn inspectierapport. Scholen kunnen dan 

ook ervaren dat het ministerie niet alleen een doel stelt (namelijk 850 

vignetscholen) maar dat het ook daadwerkelijk gewaardeerd wordt. 

Tevens wordt het belang van gezondheid op school meer zichtbaar. Dit 

stimuleert de leerkrachten door te gaan met de activiteiten.  

Ook zouden GGD-medewerkers of medewerkers van het Voedingscentrum 

een controlebezoek kunnen afleggen bij de scholen met het vignet 

Gezonde School.  

 Het ontwikkelen van een folder die de scholen kunnen verspreiden onder 

ouders. 

 Uitzetten van een prijsvraag onder leerlingen van de vignet scholen. 
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Bekendheid 

vignet 

Gezonde School

Aanbeveling 5.4

Draagvlak

 Team, ouders

Aanbeveling 5.4

 Visueel maken welke scholen landelijk en regionaal in het bezit zijn van 

het vignet Gezonde school. 

 Als laatste maar zeker niet de minst belangrijke mogelijkheid: Duidelijk 

communiceren wat het een school oplevert als je een themacertificaat 

Voeding hebt. Wat krijgen ze ervoor terug? Bijv. Ze mogen logo uitdragen, 

krijgen nieuwsbrief, jaarlijkse bijeenkomst, bezoek van Voedingscentrum, 

folder om aan ouders uit te delen, prijsvraag voor leerlingen.  

 

5.4. Promotie vignet Gezonde School  

 

 

 

 

 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de meeste scholen wel bekend zijn met 

het vignet. Toch hebben pas 60 basisscholen daadwerkelijk een vignet Gezonde 

School. Het Voedingscentrum zou middels de (social) media het vignet Gezonde 

School en het belang daarvan meer moeten promoten onder 

onderwijsprofessionals zoals directie, schoolbesturen en leerkrachten. Scholen 

die reeds een van de lesprogramma’s van het Voedingscentrum volgen maar nog 

niet een vignet Gezonde School hebben, zijn eenvoudig te benaderen.  

Promotie van het vignet Gezonde School kan leiden tot: 

 Meer bekendheid van het vignet Gezonde School onder 

onderwijsprofessionals zoals directie, schoolbesturen en leerkrachten.  

 Onderwijsprofessionals, ouders en leerlingen meer bewust maken van het 

belang en nut van structureel aandacht besteden aan gezondheid op 

school.  

 Het vergroten van het draagvlak voor gezondheid op school onder 

onderwijsprofessionals.  

 Het creëren van meer draagvlak voor gezondheid op school onder ouders. 

Hierdoor gaan ouders het belangrijker vinden dat scholen aan het thema 

gezondheid op school werken en zullen ze scholen gaan stimuleren om 

een vignet Gezonde School aan te vragen. Een folder voor ouders kan 

hierbij ondersteunend zijn (zie ook 5.3). Ouders moeten ook eerder 

betrokken worden bij de keuze om het vignet aan te vragen en niet alleen 

achteraf geinformeerd worden via de schoolkrant of bij de (feestelijke) 

uitreiking. 
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 Meer erkenning voor de scholen die al in het bezit zijn van het vignet 

Gezonde School. 

 

 

5.5. Aandacht besteden aan criteria van het themacertificaat 

Voeding 

 

Uit de interviews met scholen blijkt dat een aantal 

scholen het gevoel heeft dat ze aan heel veel eisen 

moeten voldoen om het vignet Gezonde School aan te 

kunnen vragen. Dit zijn scholen die recent een vignet 

hebben aangevraagd.  

Tevens lijkt een aantal ideeën over deze criteria bij 

basisscholen te leven die niet kloppen. Zo denken veel 

scholen dat ze alleen een themacertificaat kunnen 

aanvragen als ze gebruik maken van een van de volgende 

drie lesprogramma’s: Smaaklessen, Lekker Fit! of Ik eet het beter. 

Het Voedingscentrum zou in de communicatie naar scholen maar ook naar GGD-

en aandacht kunnen besteden aan de voor het vignet Gezonde School gestelde 

criteria en de misverstanden die hierover leven. 

       

  Aanvraag-

         procedure

Aanbeveling 5.5 

en 5.6
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Kosten 

vignet

       Gezonde School

Aanbeveling 5.7

 

5.6. Aanpassen van de aanvraagprocedure voor het vignet 

Gezonde School 

 

Nieuwe aanvraag vignet Gezonde School

Aanbeveling 5.6

 

 

 

Uit de interviews komt naar voren dat het digitaal aanvragen van een vignet een 

tijdrovende procedure is omdat veel documenten gedigitaliseerd moeten worden.  

Uit de resultaten blijkt dat een aantal scholen vindt dat alleen met geschreven 

documenten niet aangetoond kan worden of een school goed bezig is met 

gezondheid op school. De aanvraagprocedure zou niet alleen in moeten gaan op 

het digitaal indienen van de documenten. Door de aanvraagprocedure te 

vereenvoudigen zou het aanvragen van het vignet de scholen minder tijd kosten. 

Een mogelijkheid hiervoor zou kunnen zijn om eerst een korte vragenlijst af te 

nemen om te zien of een school in aanmerking komt, gevolgd door een 

persoonlijk bezoek van een GGD-medewerker of het Voedingscentrum. Tijdens 

het persoonlijk bezoek moet direct beoordeeld kunnen worden of een school 

voldoet aan de criteria. Met deze aanpak wordt tevens voldaan aan de behoefte 

van scholen om gecontroleerd te worden (paragraaf 5.4).  

Het merendeel van de scholen zou het vignet willen behouden. Om het vignet 

Gezonde School na drie jaar te kunnen verlengen zou het Voedingscentrum bij 

de betrokken partijen moeten pleiten voor een controle op school in plaats de 

bestaande aanvraagprocedure. Daarnaast zou er duidelijk gecommuniceerd 

moeten worden wat er na 3 jaar wordt verwacht: hoe werkt de 

verleningsprocedure? Scholen maar ook GGD medewerkers weten dit nu nog niet. 

 

5.7. Kosten voor het vignet Gezonde School 

De kosten voor het vignet Gezonde School worden niet 

als een duidelijke belemmering ervaren maar de meeste 

scholen zijn er wel verbaasd over. Het Voedingscentrum, 

of GGD Nederland samen met alle thema-instituten, 

zouden de kosten van het vignet en daar waar de 

kosten voor dienen duidelijk naar scholen moeten 

communiceren. Daarbij zou gewezen kunnen worden op 

de mogelijkheden om het via subsidie te bekostigen.  

 

       

  Aanvraag-

         procedure

Aanbeveling 5.5 

en 5.6



 

 

Beweegredenen vignet Gezonde School  25 

 

 

                                                                                               

Bijlage 1 Interview schema vignet scholen 

Introductie:  

Een tijdje geleden hebben we een afspraak gemaakt omdat u mee wilde werken 

aan het onderzoek met betrekking tot het vignet Gezonde School. Als school heeft 

u een vignet Gezonde School aangevraagd en ook ontvangen. Namens het 

Voedingscentrum en de Hartstichting doet onderzoeksbureau iResearch 

onderzoek naar de beweegredenen van basisscholen om het vignet Gezonde 

School wel of niet aan te vragen. Hierbij gaat het om het vignet in het algemeen 

en om het themacertificaat voeding in het bijzonder. Voedingscentrum en 

Hartstichting zijn de 2 partijen die het vignet voeding onder hun hoede hebben. 

Het ministerie van VWS heeft als doel gesteld om eind 2016 850 basisscholen 

met een vignet Gezonde School te hebben. Om dit te kunnen realiseren, is het 

belangrijk de beweegredenen van scholen om het wel of niet aan te vragen in 

kaart te brengen. Met behulp van de uitkomsten van dit onderzoek wil het 

Voedingscentrum bekijken op welke wijze het Voedingscentrum scholen kan 

motiveren het vignet met themacertificaat voeding aan te vragen. Op deze manier 

wil het Voedingscentrum een bijdrage leveren aan het realiseren van de 

doelstelling van het ministerie.  

Kenmerken van school  

Graag zou ik om te beginnen een paar vragen willen stellen om een beeld te 

krijgen van uw school. Als eerste zou ik willen vragen u zelf kort te introduceren 

Nr.  Vraag: Antwoordmogelijkheid: 

1.  Controleren of gevonden gegevens 

kloppen? 

(aantal leerlingen, Type onderwijs, 

Dorp/stad) 

 

 

Gezondheid - Gezonde School-aanpak 

Ik zou graag meer willen weten over hoe de school voorafgaand aan het 

aanvragen van het vignet met gezondheid bezig was en hoe hier tegenaan 

gekeken werd. Het vignet Gezonde School kan aangevraagd worden als de school 

voldoet aan een aantal criteria. 

Nr.  Vraag: Antwoordmogelijkheid: Door 

naar 

vraag 

2.  Doet u school mee aan de - GGD bezocht school 

- School zelf initiatief genomen 

Ja, naar 
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Gezonde School-aanpak 

en hoe kwam u hiermee in 

aanraking? 

vraag 3 

Nee, naar 

vraag 7 

3.  Wanneer is uw school 

gestart met Gezonde 

school methode (GSM)? 

-  Niet heel 

essentieel 

4.  Waarom heeft de school 

gekozen voor de GSM? Wat 

was de aanleiding? 

- Bepaald programma al aanwezig 

- Publiciteit 

- Meer leerlingen 

- Zichtbaar wat de school allemaal 

doet 

- Betere schoolprestaties 

- Minder uitval 

- Gezondere leefstijl 

- Structurele aanpak 

- Geïntegreerde aanpak 

 

5.  Wie heeft het initiatief 

genomen om te starten 

met de GSM? 

- leerlingen 

- Ouders 

- leerkrachten  

- Schoolleiding/directie/bestuur 

 

6.  Is de school door een 

externe partij begeleid bij 

de Gezonde School-

aanpak? 

- GGD 

- Buurt sportcoach 

- Gemeente 

- overig 

 

 

Scholen die niet aan GSM mee doen: 

7.  Op welke manier is uw school bezig met het 

thema gezondheid en waar legt u de nadruk op? 

  

 

Thema Certificaat vignet Gezonde school 

U heeft als school een vignet Gezonde School verkregen, graag zou ik u een 

aantal vragen stellen die gaan over het vignet.  

Nr.  Vraag: Antwoordmogelijkheid: Extra info 

8.  Hoe bent u bekend geraakt 

met het vignet Gezonde 

School? 

- Internet (gezonde school site) 

- brochure 

- GGD wees mij erop 

- Via andere scholen 
- Nieuwsbrief vanuit GGD 

 

9.  Wanneer besloot u het vignet 

aan te vragen? En wanneer 

heeft u het aangevraagd? 

  

10.  Waarom heeft u gekozen voor 

het vignet Gezonde School? 

- Waren al ver op weg met 

thema 

- Ouders vinden thema 

belangrijk 

Doel van 

onderzoek! 
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 - Leerkrachten vinden thema 

belangrijk 

- Publiciteit 

- Profileren/onderscheiden van 

andere scholen 

- Beloning voor werk voor GSM 

- bestuur/school vindt thema 

belangrijk 

11.  Zoals u waarschijnlijk weet 

kiest elke school bij het 

aanvragen van het vignet een 

of meerdere 

themacertificaten. Welk 

themacertificaat heeft u 

aangevraagd? Heeft u er 

meerdere? 

- Voeding 

- Sport & bewegen 

- Roken & alcohol 

- Hygiëne, huid, gebit en 

gehoor 

- Sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

- Relaties & seksualiteit 

- Fysieke veiligheid 

- Milieu 

Als ander 

thema 

certificaat 

dan 

“Voeding”, 

na vraag 

11 

Vervangen 

door 

“Ander 

thema”.  

12.  Waarom heeft u voor het 

themacertificaat Voeding 

gekozen? 

- Uitstraling (onderscheiden) 

- Gestart met voeding en kwam 

toen uit bij vignet 

- Voeding is belangrijk thema 

bij ons op school. 
- Voeding is een makkelijk te 

behalen themacertificaat 

 

13.  Wie heeft het initiatief 

genomen om te starten met 

het thema – Voeding? 

- Leerlingen 

- Ouders 

- Leerkrachten 
- School/directie 

 

 

Dan zou ik graag nu wat vragen willen stellen die specifiek gaan over het 

aanvragen van een vignet Gezonde school.  

14.  Was het duidelijk bij wie u 

moest zijn voor het 

aanvragen van het vignet 

Gezonde School? 

- Ja 

- Nee 

- Bij GGD 

- Bij andere scholen 

- Via site 
- Via de thema-instituten 

(Voedingscentrum, 

Hartstichting NISB, Trimbos 

etc. 

 

15.  Wie heeft de aanvraag 

ingediend?  

- Directeur 
- Werkgroep GSM 

 

16.  Hoe verliep het online 

aanvragen van het vignet op 

de gezondeschool.info site? 

 

- Makkelijk 

- Moeilijk 

- Hulp gehad 
- Informatie verkregen 

 

17.  Hoe verliep het invullen van 

de vragenlijsten voor het 

- Makkelijk 

- Moeilijk 

- Hulp gehad 

 



28  

 

themacertificaat? - Informatie verkregen 

18.  Heeft u ondersteuning gehad 

bij het aanvragen van het 

vignet?  

  

19.  Zou u het prettig vinden om 

meer begeleiding te krijgen 

bij het toewerken naar en 

vervolgens het aanvragen 

van het vignet?  

- Ja  
- Nee  

Ja  

door 

naar 

vraag 

20 

Nee  

door 

naar 

vraag 

22 

20.  Van wie zou u deze 

begeleiding logisch vinden?  

- Voedingscentrum 

- team van het vignet Gezonde 

School 

- Hartstichting 

- GGD 

- JGZ 
- buurtsportcoach 

 

21.  Op welke manier zou u deze 

begeleiding willen 

ontvangen?  

 

- Persoonlijk bezoek 

- telefonisch afspraak 
- anders namelijk 

 

22.  Wat was de rol van de GGD 

bij het aanvragen van een 

themacertificaat? 

- Hulp bieden 

- In contact brengen met 

 

23.  Vind u een partij als het 

Voedingscentrum of de 

Hartstichting een logische 

partij om uw school te 

ondersteunen bij het voldoen 

aan de eisen van het vignet 

en het aanvragen ervan? 

- Ja 
- nee 

 

24.  Hoeveel tijd heeft het u 

gekost om vignet aan te 

vragen? 

  

25.  Heeft u problemen 

(knelpunten) ondervonden 

bij het aanvragen van het 

vignet – thema Voeding? 

- Onduidelijkheid waar 

aanvragen 

- Vragen waren onduidelijk 

- Geen duidelijke 

contactpersoon 

- Duurt lang aanvraag 

- Duurt lang voordat reactie 

- Veel werk 

- Kost geld 

- Je moet eerst registreren 
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26.  Heeft u verbeterpunten voor 

het aanvragen van het vignet 

– thema Voeding? Heeft u 

tips voor andere scholen? 

  

 

Dan zou ik graag nu wat vragen stellen die betrekking hebben over uw ervaringen 

nadat u een vignet had aangevraagd. 

 
Evaluatie 

Nr.  Vraag: Antwoordmogelijkheid: Extra 

info 

27.  Wat is volgens u de 

meerwaarde van het hebben 

van vignet Gezonde school 

aanpak voor het team van 

leerkrachten, de ouders, de 

leerlingen en de directie? 

Zie bijlage voor uitwerking van vraag  

28.  Wat levert volgens u het 

hebben van het vignet de 

school op? 

Ziet u een effect, bijv.  

- meer aanmeldingen van 

leerlingen 

- draagt bij aan verbetert van 

schoolprestaties. 

- Meer bewust zijn van 

gezonde voeding: 

- Gezondere traktaties,  

gezondere pauzes.  

 

29.  Is er draagvlak voor het vignet 

binnen het team van 

leerkrachten, de ouders, de 

leerlingen en de directie? 

  

30.  Hoe verloopt de communicatie 

met ouders over traktatie, 

overblijf en tussendoor beleid. 

Weerstand ondervonden? 

 Deze 

vraag 

alleen 

bij 

THEMA

CERTIF

ICAAT 

VOEDI

NG 

31.  Wat vond u van het te betalen 

bedrag van €150,- voor het 

vignet? 

- Goed 

- Te weinig 

- Te veel 
- Hield me tegen in aanvraag 

 

Als laatste zou ik graag nog wat extra vragen stellen met betrekking tot de 

uitreiking van het vignet en de toekomst.  

32.  Is er aandacht besteed aan de uitreiking van 

het vignet? 

- Media 

- Publiciteit 

- Schoolkrant 
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- Website 
- uitreiking 

33.  Hoe verliep de uitreiking van het vignet?  

34.  Het is... jaar/maanden geleden dat u het 

vignet Gezonde School heeft aangevraagd en 

heeft gekregen. Is er hierna wel eens controle 

geweest?  

 

35.  Bent u van plan nog andere themacertificaten 

aan te vragen? Zo ja, waarom?  

 

36.  Na 3 jaar loopt het vignet af. Bent u van plan 

u het vignet opnieuw aan te vragen wanneer 

het huidige vignet afloopt? Waarom wel/niet? 

 

37.  Zou u het andere scholen aanraden om het 

vignet aan te vragen? Waarom wel/niet? 

 

38.  Heeft u nog punten van kritiek of 

verbeterpunten die nog niet besproken zijn? 

 

 

Tot zo ver onze vragen. Heeft u zelf nog op- of aanmerkingen? 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Bijlage 2 Interview schema niet-vignet scholen 

Introductie:  

Een tijdje geleden hebben we een afspraak gemaakt omdat u mee wilde werken 

aan het onderzoek met betrekking tot het vignet Gezonde School. Namens het 

Voedingscentrum en de Hartstichting  doet onderzoeksbureau iResearch 

onderzoek naar de beweegredenen van basisscholen om het vignet Gezonde 

School wel of niet aan te vragen. Hierbij gaat het om het vignet in het algemeen 

en om het themacertificaat voeding in het bijzonder. Voedingscentrum en 

Hartstichting zijn de 2 partijen die het vignet voeding onder hun hoede hebben. 

Het ministerie van VWS heeft als doel gesteld om eind 2016 850 basisscholen 

met een vignet Gezonde School te hebben. Om dit te kunnen realiseren, is het 

belangrijk de beweegredenen van scholen om het wel of niet aan te vragen in 

kaart te brengen. U bent volgens GGD Nederland een school die vignet-waardig is 

en dus goed aan de slag is met Gezondheid (en mogelijk ook met voeding). Toch 

heeft uw school nog geen vignet aangevraagd. Wij zijn benieuwd waarom uw 

school nog geen vignet heeft aangevraagd. Met behulp van de uitkomsten van dit 

onderzoek wil het Voedingscentrum bekijken op welke het Voedingscentrum 

scholen kan motiveren het vignet met themacertificaat voeding aan te vragen. Op 

deze manier wil het Voedingscentrum een bijdrage leveren aan het realiseren van 

de doelstelling van het ministerie.  

Kenmerken van school  

Graag zou ik om te beginnen een paar vragen willen stellen om een beeld te 

krijgen van uw school. Als eerste zou ik willen vragen u zelf kort te introduceren.  

Nr.  Vraag: Antwoordmogelijkheid: 

39.  Controleren of gevonden gegevens kloppen? 

(aantal leerlingen, Type onderwijs, 

Dorp/stad) 

 

 

 

 

 

Gezondheid - Gezonde Schoolaanpak. 

Het vignet gezonde school kan aangevraagd worden als de school voldoet aan 

een aantal criteria. Ik zou graag meer willen weten over hoe de school met 

gezondheid bezig is en hoe hier tegenaan gekeken wordt.  

Nr.  Vraag: Antwoordmogelijkheid: Door 

naar 
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  vraag 

1.  Doet u mee aan de Gezonde School-

aanpak ? doet u dit in alle klassen of 

in een deel daarvan? 

- Alle klassen 
- Deel van de klassen 

Ja, 

naar 

vraag 

2 

Nee, 

naar 

vraag 

6 

2.  Wanneer is uw school gestart met de 

Gezonde school aanpak ? 

  

3.  Waarom heeft de school gekozen 

voor de Gezonde School aanpak? Wat 

was de aanleiding? 

- Bepaald programma al 

aanwezig 

- Publiciteit 

- Meer leerlingen 

- Zichtbaar wat de school 

allemaal doet 

- Betere schoolprestaties 

- Minder uitval 

- Gezondere leefstijl 

- Structurele aanpak 

- Geïntegreerde aanpak 

 

 

 

4.  Wie heeft het initiatief genomen om 

te starten met de gezonde School 

aanpak? 

- Leerlingen 

- Ouders 

- leerkrachten  

- School 

- GGD bezocht school  
- School zelf initiatief 

genomen 

 

5.  Is de school door een externe partij 

begeleid? 

- GGD 

- Buurt sportcoach 

- Gemeente 
- Overig 

Dan 

naar 

vraag 

10 

 

Gezondheid - Scholen die niet aan de Gezonde School aanpak mee doen: 

6.  Welke activiteiten voert u uit 

gerelateerd aan gezondheid? 

Legt u op bepaalde thema’s 

specifieke nadruk 

Voor voeding: 

- Lekker fit! 

- Smaaklessen 
- Ik eet het beter 

 

7.  Waarom heeft u ervoor 

gekozen om aandacht te 

schenken aan dit thema? 

- Waren al ver op weg met thema 

- Ouders vinden thema belangrijk 

- Leerkrachten vinden thema 

belangrijk 
- school vindt thema belangrijk 

 

8.  Schenkt u het hele jaar door 

aandacht aan dit thema of een 

- Hele jaar 

- Aantal weken 
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aantal weken per 

jaar/bepaalde periode per 

jaar? 

- Bepaalde periode 

9.  Wie is verantwoordelijk binnen 

de school voor het thema 

gezondheid? 

- Leerkracht 

- Team 

- Directie 

Door 

naar 

vraag 

10 

 

Thema Certificaat vignet Gezonde school 

Dan zou ik graag nu wat vragen willen stellen die specifiek gaan over het vignet. 

Scholen die bezig zijn met het thema gezondheid kunnen een vignet gezonde 

school aanvragen. 

Nr.  Vraag: Antwoordmogelijkheid: 

  

Door 

naar 

vraag 

10.  Bent u bekend met het 

vignet? Zo ja, hoe heeft u van 

vignet gehoord? 

- Internet (gezonde school site) 

- brochure 

- GGD wees mij erop 

- Via andere scholen 
- nieuwsbrief  

Ja, 

naar 

vraag 

11 

Nee, 

naar 

vraag 

17 (+ 

uitleg 

vignet) 

11.  Wanneer een school kiest om 

het vignet aan te vragen 

wordt gevraagd om een 

themacertificaat te kiezen. 

Wat vindt u van een vignet 

voor verschillende thema’s? 

Voor welk themacertificaat 

zou u kiezen? 

- Voeding 

- Sport & bewegen 

- Roken & alcohol 

- Hygiëne, huid, gebit en gehoor 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling 

- Relaties & seksualiteit 

- Fysieke veiligheid 
- Milieu 

 

12.  Weet u dat er een aantal 

basisvoorwaarden gelden en 

een aantal specifieke 

voorwaarden voor het thema 

vignet? 

Zie bijlage voor uitwerking  

13.  Heeft uw school een 

aanvraag ingediend om een 

vignet Gezonde School te 

krijgen? Of heeft u weleens 

overwogen om het vignet aan 

- Ja 

- Nee 

- Afgewezen 
- Te veel moeite 

Ja, 

naar 

vraag 

19 

Nee, 
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te vragen. naar 

vraag 

14 

 

Geen aanvraag ingediend om vignet te verkrijgen of niet overwogen: 

14.  Waarom heeft de school niet 

gekozen voor het vignet 

Gezonde School? 

- Bepaald programma al aanwezig 

- vignet Gezonde School draagt niet 

bij aan de werkwijze, activiteiten, 

wensen en problemen op uw 

school. 

- Overload aan informatie 

- Veel werk/lastig om aan te vragen 

- Komen we niet voor in 

aanmerking 

- Zien we de meerwaarde niet van 

in. 

 

15.  Wie heeft besloten om het 

vignet niet aan te vragen? 

- School/directie 
- Leerkrachten 

 

16.  Spelen er op uw school 

andere zaken die de 

aandacht opeisen waardoor 

er  voor 

gezondheidsonderwijs geen 

tijd/ruimte is? 

 

 Door 

naar 

vraag 

19 

 

 

GGD Vragen bij scholen die niet bekend zijn met het vignet: 

vignet uitleg: 

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. 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 thema certificaat naar keuze. (Voeding, 

Sport & Bewegen, Roken en Alcohol, Hygiëne huid gebit en gehoor, 

sociaal-emotionele ontwikkeling, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid, 

en milieu) 

De kosten voor het vignet bedragen 150,-. 

 

Dan zou ik graag wat vragen stellen over de rol van de GGD op school.  
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17.  Wat is de rol van de GGD bij u 

op school? 

- Hulp bieden 

- In contact brengen met 

 

18.  Wie neemt het initiatief tot 

contact met de GGD? 

- School 

- GGD zelf 

- Ouders 

- Leerkrachten 

 

 

Door 

naar 

vraag 

24 

 

GGD Vragen bij scholen die bekend zijn met het vignet: 

Dan zou ik graag wat vragen stellen over de rol van de GGD op school.  

19.  Wat is de rol van de GGD bij u op 

school? 

- Hulp bieden 
- In contact brengen met 

 

20.  Wie neemt het initiatief tot contact 

met de GGD? 

- School 

- GGD zelf 

- Ouders 
- Leerkrachten 

 

21.  Voor welk themacertificaat  zou 

uw school volgens u misschien in 

aanmerking komen? 

- Voeding 

- Sport & bewegen 

- Roken & alcohol 

- Hygiëne, huid, gebit en 

gehoor 

- Sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

- Relaties & seksualiteit 

- Fysieke veiligheid 
- Milieu 

 

22.  Was het duidelijk bij wie u moest 

zijn om te starten met het 

aanvragen van het vignet Gezonde 

School? 

GGD ooit op gewezen?  

23.  Heeft de GGD een rol gespeeld (of 

waren ze de oorzaak van het feit 

dat) u als school het vignet niet 

heeft aangevraagd?  

- Ja 

- Nee 

 

Door 

naar 

vraag 

29 

 

Evaluatie vragen bij scholen die niet bekend zijn met het vignet: 

 

Nr.  Vraag: Antwoordmogelijkheid: Door 

naar 

vraag 

24.  Na het horen van de uitleg van 

het vignet Gezonde School, 

heeft u interesse gekregen in 

het vignet? 

- Ja 
- Nee 

Ja, door 

naar 

vraag 

25 
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Nee, 

door 

naar 

vraag28 

25.  Wat ziet u als meerwaarde van 

het vignet? 

- Bepaald programma al 

aanwezig 

- Publiciteit 

- Meer leerlingen 

- Zichtbaar wat de school 

allemaal doet 

- Betere schoolprestaties 

- Minder uitval 
- Gezondere leefstijl 

 

 

26.  Wat vindt u van het te betalen 

bedrag van €150,- voor het 

vignet? 

- Goed 

- Te weinig 

- Te veel 
- Hield me tegen in aanvraag 

 

27.  Zou het u stimuleren  wanneer 

u een tegemoetkoming in 

kosten voor het vignet kan 

ontvangen om een vignet aan 

te vragen?  

- Ja 

- Nee 

 

Einde  

 

 

 

Niet bekend met vignet en geen interesse: 

28.  Wat houdt u tegen om 

een vignet aan te vragen? 

- Tijd 

- Kosten 

- Geen persoon die kan aanvragen 

- Doen al andere dingen 
- Zie geen meerwaarde in het vignet 

Einde  

 
Evaluatie vragen bij scholen die bekend zijn met het vignet: 

Als laatste zou ik graag nog wat algemene vragen stellen  

 

Nr.  Vraag: Antwoordmogelijkheid: Door 

naar 

vraag 

29.  Wat houdt u tegen om een vignet aan 

te vragen? 

- Tijd 

- Kosten 

- Geen persoon die kan 

aanvragen 

- Doen al andere dingen 
- Ik zie niet voldoende 

meerwaarde 

 

30.  Wanneer we (bovengenoemde 

antwoorden) dit zouden oplossen, 

zou u dan bereid zijn om het vignet 

aan te vragen of nog steeds niet? 
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31.  Wanneer zou u wel geïnteresseerd 

zijn om een vignet aan te vragen?  

  

32.  Wat zijn volgens u de voordelen van 

het hebben van een vignet? 

- Bepaald programma al 

aanwezig 

- Publiciteit 

- Meer leerlingen 

- Zichtbaar wat de school 

allemaal doet 

- Betere schoolprestaties 

- Minder uitval 
- Gezondere leefstijl 

 

33.  Wat vindt u van het te betalen bedrag 

van €150,- voor het vignet? 

- Goed 

- Te weinig 

- Te veel 
- Hield me tegen in 

aanvraag 

 

34.  Zou het u stimuleren  wanneer u een 

tegemoetkoming in kosten voor het 

vignet kan ontvangen om een vignet 

aan te vragen? 

- Ja 

- Nee 

 

Einde  

 

Tot zo ver onze vragen. Heeft u zelf nog op- of aanmerkingen? 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Bijlage 3 Interview schema GGD-Medewerkers 

Introductie:  

Een tijdje geleden hebben we een afspraak gemaakt omdat u mee wilde werken 

aan het onderzoek met betrekking tot het vignet Gezonde School. Namens het 

Voedingscentrum en de Hartstichting doet onderzoeksbureau iResearch 

onderzoek naar de beweegredenen van basisscholen om het vignet Gezonde 

School wel of niet aan te vragen. Hierbij gaat het om het vignet in het algemeen 

en om het themacertificaat voeding in het bijzonder. Voedingscentrum en 

Hartstichting zijn de 2 partijen die het vignet voeding onder hun hoede hebben. 

Het ministerie van VWS heeft als doel gesteld om eind 2016 850 basisscholen 

met een vignet Gezonde School te hebben. Om dit te kunnen realiseren, is het 

belangrijk de beweegredenen van scholen om het wel of niet aan te vragen in 

kaart te brengen. Met behulp van de uitkomsten van dit onderzoek wil het 

Voedingscentrum bekijken op welke wijze het Voedingscentrum scholen kan 

motiveren het vignet met themacertificaat voeding aan te vragen. Op deze manier 

wil het Voedingscentrum een bijdrage leveren aan het realiseren van de 

doelstelling van het ministerie.  

Gezonde School 

Om te beginnen zou ik graag wat vragen stellen met betrekking tot de Gezonde 

School-aanpak. 

Nr.  Vraag: Antwoordmogelijkheid: 

  

1.  Bent u betrokken bij GSM? Zo ja wat is 

uw rol? 

 

2.  Wie neemt binnen uw regio het initiatief 

om te starten met GSM?  

- Gaat u zelf naar scholen toe voor 

GSM?  
- Of benaderen scholen u? 

3.  Zijn er andere organisaties  

Waar jullie mee samenwerken in het 

kader van de GSM? 

- VC 

- Hartstichting 

- NOCNSF 

- NISB 

- KVLO 

- Trimbos 

- RIVM 

- KWF 

- Hoorstichting 

- Pharos 

- RutgersWPF 

- Veiligheid.nl 

- Hulpverleningsdienst Groningen 

- Longfonds 

Lokale partijen, zoals diëtisten, 

buurtsportcoaches 
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Thema Certificaat vignet Gezonde school  

Dan zou ik graag nu wat dieper in willen gaan op het vignet. 

Nr.  Vraag: Antwoordmogelijkheid: 

  

4.  Heeft u het gevoel dat u zelf voldoende 

kennis heeft over het behalen van het 

vignet Gezonde School? 

 

 

5.  Wanneer een school goed op weg is 

wijst u dan scholen op de mogelijkheid 

om een vignet te verkrijgen? Hoe gaat 

dit in de praktijk? (doorvragen: zijn 

scholen snel enthousiast of moet u ze 

echt overhalen?) 

 

6.  Speelt u vanuit uw functie bij de GGD 

een rol in de aanvraag van het vignet? 

Hoe ziet uw rol eruit bij de aanvraag 

van het vignet? 

- Ondersteunend 

- Aanvragen 

7.  Is het voor scholen duidelijk bij wie ze 

moeten zijn om het vignet aan te 

vragen? Is het duidelijk aan wie ze hulp 

kunnen vragen  

 

8.  Hoort u knelpunten vanuit de school 

over het aanvragen van een vignet? 

 

9.  Hoort u verbeterpunten vanuit de 

school over het vignet aanvragen? 

 

 

Graag zouden we ook uw mening willen weten over basisscholen die goed bezig 

zijn en ‘vignet-waardig’ zijn maar het vignet niet aanvragen. 

 

Mening GGD medewerker 
Nr.  Vraag: Antwoordmogelijkheid: 

  

10.  Wat zijn volgens u 

belemmerende factoren om 

het vignet aan te vragen? 

- Onvoldoende uren GGD 

- Scholen nauwelijks tijd 

- Scholen vinden het een extra klus waar 

ze zelf in moeten investeren.  

- School geen wettelijke taakstelling voor 

gezondheid. 

- Draagvlak bij scholen, prioriteit ligt op 

andere vlakken.  

- Te weinig interactie tussen zorg en 

preventie 

- GGD-er onvoldoende in staat om in de 
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werving aan te sluiten bij de doelen van 

het onderwijs: betere leerprestaties 

- School ziet de meerwaarde van het 

vignet niet 
- School voldoet aan een aantal 

voorwaarden maar krijgt de laatste 

puntjes niet op de i, moeilijk om aan alle 

voorwaarden te voldoen 

11.  Wat zijn volgens u 

bevorderende factoren om het 

vignet aan te vragen? 

- Structuur, normaal scholen overladen 

met producten 

- Planmatige manier van werken 

- Samenwerking tussen GGD en school 

- Integraal werken. 
- Het is leuk als GGD om de school die 

goed bezig is te belonen, in het zonnetje 

te zetten. 

12.  Vindt u GSM een effectieve 

manier om aan gezondheid te 

werken op scholen? En wat is 

de bijdrage van het vignet 

hieraan? 

- activiteiten die passen bij de school en 

de schoolpopulatie. 

- langduriger en dus intensiever aan één 

thema. 

- Keuze uit een aanbod van activiteiten 

waarvan de werkzaamheid getoetst is. 

Biijdrage van het vignet hieraan……… 

13.  Is er bij de scholen draagvlak 

voor het vignet binnen het 

team van leerkrachten, de 

ouders, de leerlingen en de 

directie? 

 

14.  Heeft u genoeg argumenten 

om een school hiertoe te 

motiveren? 

 

15.  Wat is volgens u de 

meerwaarde van het hebben 

van vignet Gezonde school 

voor het team van 

leerkrachten, de ouders, de 

leerlingen en de directie? 

Zie bijlage voor uitwerking 

16.  Ziet u zelf het vignet als een 

extra taak of als het kunnen 

belonen van een school? 

- Voelen de GGD mw  het samen met een 

school toewerken naar een vignet als 

extra werk, weer iets extra’s dat ze 

moeten met een school 

- zien ze het als “we kunnen scholen een 

keer mooi belonen voor goede inzet”. 

Voor de GGD is het ook extra werk (niet alleen 

voor scholen) dus dat kan wel invloed hebben op 

hun enthousiasme.) 

 

 

Dan zou ik nu graag willen toespitsen op Scholen die wel het vignet kiezen: 
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Nr.  Vraag: Antwoordmogelijkheid: 

17.  Waarom kiezen scholen voor een 

bepaald thema? 

- Bepaald programma al aanwezig 

- Publiciteit 

- Meer leerlingen 

- Zichtbaar wat de school allemaal doet 

- Betere schoolprestaties 

- Minder uitval 
- Gezondere leefstijl 

18.  Waarom kiezen scholen voor het 

themacertificaat Voeding? 

- Waren al ver op weg met thema 

- Ouders vinden thema belangrijk 

- Leerkrachten vinden thema belangrijk 
- school vindt thema belangrijk 

19.  Wie neemt het initiatief om een 

bepaald themacertificaat aan te 

vragen? 

- Leerlingen 

- Ouders 

- leerkrachten  

- School 
- GGD? 

20.  Op welke wijze creëert u 

draagvlak bij scholen voor het 

vignet?  

- Bestaande activiteiten integreren 
- Informatie geven over GSM en vignet 

21.  Wat denkt u dat argumenten zijn 

van basisscholen die het vignet 

wel aanvragen? 

- Waren al ver op weg met thema 

- Ouders vinden thema belangrijk 

- Leerkrachten vinden thema belangrijk 

- School vindt thema belangrijk 

- Profileren 
- Beloning 

 

Dan zou ik nu graag willen toespitsen op Scholen die niet het vignet kiezen: 

Nr.  Vraag: Antwoordmogelijkheid: 

  

22.  Worden vignetten ook wel eens niet 

toegekend? Waarop worden scholen 

het vaakst afgewezen? Om welke 

reden? 

 

23.  Wat is de rol van de GGD als 

scholen besluiten om het vignet niet 

aan te vragen? 

 

24.  Wat denkt u dat argumenten zijn 

van basisscholen om het vignet niet 

aan te vragen? 

- Tijd 

- Te weinig draagvlak binnen school 

- Kosten  
- Meerwaarde niet inzien 

 

Als laatste zou ik graag nog wat extra vragen stellen over het verkrijgen van extra 

ondersteuning aan de GGD. 

 

Evaluatie 
Nr.  Vraag: Antwoordmogelijkheid: 

25.  Hoe verloopt het proces na het  
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verkrijgen van het vignet? Is er controle? 

26.  Wat vindt u van het te betalen bedrag 

van €150,- voor het vignet? Merkt u 

vanuit scholen weerstand? 

- Goed 

- Te weinig 

- Te veel 
- Hield me tegen in aanvraag 

27.  Helpt het als een bijdrage betaald wordt 

aan de scholen voor het aanvragen van 

het vignet? 

- Ja  

- Nee 

Reden: 

28.  Heeft de GGD behoefte aan 

ondersteuning vanuit het 

voedingscentrum, GGD Nederland of 

CGL bij het motiveren van scholen om 

een vignet /themacertificaat aan te 

vragen? Is deze er al? 

- Ja  In welke vorm zou de 
GGD deze ondersteuning 
willen ontvangen? 

- Nee 

Reden: 

29.  Heeft de GGD behoefte aan 

ondersteuning vanuit het 

voedingscentrum, GGD Nederland of 

CGL bij het aanvragen van een vignet? Is 

deze er al? 

- Ja  In welke vorm zou de 
GGD deze ondersteuning 
willen ontvangen? 

- Nee 

Reden: 

30.  Zou een wedstrijd onder GGD-en een 

motivator voor GGD-en kunnen zijn om 

scholen te stimuleren het vignet te gaan 

aanvragen? 

 

31.  Hebben jullie ook een regionaal vignet 

dat jullie aan scholen uitreiken?  

Zo ja:  Gaat dit binnenkort over op dit 

landelijke vignet? 

 

 

32.  Heeft u nog punten van kritiek of 

verbeterpunten die nog niet besproken 

zijn? 

 

 

Tot zo ver onze vragen. Heeft u zelf nog op- of aanmerkingen? 

Hartelijk dank voor uw medewerking 
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Bijlage 4 Overzichtstabel per doelgroep 

 

Tabel Overzichtstabel  

 vignet Scholen Niet vignet Scholen GGD-medewerkers 

Gezondheid op 

school 

 Alle scholen zijn bezig met 

gezondheid. 

 Sommige zijn bezig met voeding. 

 Geen enkele school werkt volgens 

de Gezonde School-aanpak.  

 Prioriteit ligt bij rekenen en taal 

i.v.m. inspectie. 

 Bezig met gezondheid en vraagt 

daarom als erkenning/bekroning 

WEL het vignet aan. 

 Alle scholen zijn bezig met 

gezondheid. 

 Sommige zijn bezig met voeding. 

 Geen enkele een school werkt 

volgens de Gezonde School-

aanpak. 

 Prioriteit ligt bij rekenen en taal 

i.v.m. inspectie. 

 Bezig met gezondheid maar ziet 

geen meerwaarde om  naast de 

(andere) lespakketen een vignet 

hiervoor aan te vragen. 

 

Bekendheid met 

het vignet en 

themacertificaat 

voeding 

 Bekend via GGD, GSM, KVLO, AVS, 

Sportiefste School van Nederland 

Verkiezing, sportcoodinator in de 

wijk of sportservice. 

 

 Op één na zijn de niet vignet 

scholen bekend met vignet. 

 Bekend met basisvoorwaarden en 

het moeten kiezen van 

themacertificaat. 

 Bekend via GGD, NOT, AVS, GSM, 

JOGG. 

 Dragen bij aan bekendheid door 

scholen te wijzen op vignet. 

 Subsidiemogelijkheden bieden 

ingang om over vignet te beginnen. 

Beweegredenen Redenen om WEL aan te vragen: 

 Al bezig met gezondheid 

 Profileren 

 Erkenning/bekroning 

Redenen om NIET aan te vragen: 

- Al bezig met andere programma’s 

- Geen meerwaarde inzien 

- Niet aan eisen kunnen voldoen 

- Tijd 

- Moeite 

Redenen waarom niet vignet scholen niet 

aanvragen: 

- Geen meerwaarde inzien 

- Tijd 

- Moeite 

- Niet aan eisen kunnen voldoen 

- Gezondheid geen prioriteit 

- Profilering niet belangrijk 

- Geen uren GGD 
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 vignet Scholen Niet vignet Scholen GGD-medewerkers 

Aanvraagprocedure - Het is duidelijk waar men het 

vignet kan aanvragen. 

- Soms zelf, soms hulp van externe 

partij. 

- Vaak vraagt directeur vignet aan 

met ondersteuning van docent of 

externe partij. 

- Aanvraag niet moeilijk, wel 

tijdrovend. 

- Documenten aanleveren is 

belemmerende factor. 

- Vragenlijsten zijn geen probleem. 

- Scholen die ondersteuning hebben 

gehad vinden dit voldoende; extra 

begeleiding niet nodig. 

- Scholen die geen ondersteuning 

hebben gehad: wel behoefte aan 

ondersteuning en zien hierin taak 

voor GGD. 

- Geen taak voor Voedingscentrum 

of Hartstichting. 

 - Het is duidelijk waar men het 

vignet kan aanvragen. 

- Tijd zien de GGD-medewerkers als 

belemmering. 

- GGD-medewerkers zien rol 

voorzich zelf weggelegd bij 

ondersteuning aanvraagprocedure. 

kosten vignet - Verontwaardigd over het te betalen 

bedrag: betalen voor een 

bekroning. 

- Begrijpen de kosten wel. 

- Soms vooraf niet duidelijk dat er 

kosten aan verbonden zijn. 

- Tegemoetkoming zal stimuleren 

om vignet aan te vragen. 

- Tegemoetkoming in kosten werkt 

stimulerend, al zien ze de kosten 

niet als probleem maar wel als 

extra drempel. 

- Zien kosten niet als reden om vignet 

niet aan te vragen. 

- Tegemoetkoming zal niet helpen om 

meer scholen te motiveren. 

- Enkele GGD-medewerkers zijn van 

mening dat het gratis zou moeten 

zijn. 

Ondersteuning en 

rol GGD 

- Helft is bekend met vignet via GGD. 

- Bij meesten heeft GGD geen rol in 

aanvraagprocedure.  

- Bij paar heeft de GGD rol in 

aanvraagprocedure: doornemen 

vragenlijst en documenten. Dit 

werd ervaren als tijdrovend en 

- Sommige bekend met vignet via 

GGD. 

- GGD speelt geen rol in niet 

aanvragen. 

- GGD is op veel scholen actief i.v.m. 

begeleiden scholen met 

gezondheidsbeleid. 

- Aantal uren voor ondersteuning 

verschilt per GGD. 

- Te kort aan uren/financien is 

belemmerende factor. 
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 vignet Scholen Niet vignet Scholen GGD-medewerkers 

weinig uren beschikbaar. - Helft benadert scholen actief om te 

werken aan gezondheid.  

- Bijna alle scholen wijzen zij op 

vignet. Vaak als er al contact is met 

scholen.  

Handvatten voor 

GGD 

  - Alle GGD-medewerkers hebben 

voldoende kennis over vignet. 

- Voldoende argumenten om te 

motiveren, maar sommige GGD-en 

hebben niet als doel om scholen te 

motiveren voor vignet, doel is 

gezondheid op school. 

- Soms lastig vragenlijst goed te 

interpreteren. 

- Geen behoefte aan inhoudelijke 

ondersteuning. 

- Enkeling heeft behoefte aan 

toelichting op vragenlijst. 

- Behoefte aan financiele 

ondersteuning. 

- Zorgen over mogelijkheden om 850 

scholen te ondersteunen. 

Draagvlak binnen 

de school 

- Helft scholen heeft op alle vlakken 

draagvlak voor vignet: directie, 

leerkrachten, ouders, leerlingen. 

- Meeste draagvlak onder directie. 

- Ouders en leerlingen worden niet 

altijd meegenomen in overweging 

aanvraag vignet. 

- Draagvlak creeren onder 

leerkrachten is lastig. 

 - Meeste draagvlak wordt ervaren 

onder directie en leerkrachten, 

draagvlak onder ouders en 

leerlingen speelt minder grote rol. 

- Draagvlak creeren onder 

leerkrachten is lastig, maar wordt 

wel als belangrijk ervareng i.v.m. 

overbrengen beleid en 

lesprogramma’s. 

- GGD-en betrekken leerkrachten via 

quickscan en presentatie resultaten 

of instellen werkgroep. 

- GGD-en betrekken ouders en 

leerlingen d.m.v. uitreiking of 
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 vignet Scholen Niet vignet Scholen GGD-medewerkers 

schoolkrant. 
Toekomst vignet - Bijna alle scholen geven aan dat er 

geen controle is naar stand van 

zaken vignet: hier is wel behoefte 

aan. 

- Bijna alle scholen willen vignet 

behouden, maar opnieuw digitaal 

aanvragen wordt als belasting 

ervaren. 

- Wisselende reacties in de intentie 

om wel of niet nieuw deelcertificaat 

aanvragen. 

- Sommigen raden andere scholen 

aan om vignet aan te vragen. 

- Behoefte aan regionale kaart met 

vignet scholen en welke 

themacertificaten zij hebben. 

- ALS ze niet vignet scholen een 

vignet zouden aanvragen dan 

kiezen ze voor themacertificaat 

voeding, spot en bewegen, sociaal 

emotionele ontwikkeling of roken 

en alcohol. 

- GGD-en weten niet of er controle is 

of hebben hier geen ervaring mee. 

- Jeugdverpleegkundige vraagt soms 

wel naar stand van zaken vignet. 

- Onduidelijkheid over het 

vervolgproces na 3 jaar. 

 


