
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragenlijst voor aanvraag Ondersteuningsaanbod 2019 
 
U kunt het ondersteuningsaanbod aanvragen van maandag 4 maart t/m donderdag 18 

april op www.mijngezondeschool.nl. De vragenlijst voor het Ondersteuningsaanbod – 

zoals deze wordt getoond op mijngezondeschool.nl - bestaat uit de volgende vragen: 
 

* Vooraf vragen we de Gegevens van de directeur/(con)rector/lid CvB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 1: Wat is uw functie? 
 

o Directeur  

o Schoolleider 

o Afdelingsleider 

o Teamleider 

o Docent / leerkracht 

o Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

o Intern begeleider 

o Onderwijsassistent 

o Anders, namelijk ….. (open tekstveld) 
 
Vraag 2: Bent u de Gezonde School coördinator van uw school? 

Voor meer informatie zie: Gezonde School coördinator 
 

o Ja 

o Nee, dat is:……………(Vul naam en mailadres is) 

 
 
 
 

http://www.mijngezondeschool.nl/
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod/ondersteuningsronde-2017/gezonde-school-co%C3%B6rdinator


 

Vraag 3: Heeft u de voorwaarden van het Ondersteuningsaanbod 2017 gelezen op 

de website van Gezonde School? 
 

o Ja 

o Nee (u kunt de voorwaarden hier lezen) 
 
Vraag 4: Aan welk thema gaat uw school werken? Om het thema te bepalen waaraan 

u gaat werken kan het helpen om de quickscan Hoegezondisjouwschool.nl in te 

vullen. 
 

Als antwoord kan één van onderstaande thema’s worden gekozen. 
 
Po en SO kiest uit: Vo en VSO kiest uit: Mbo kiest uit: 

Voeding Voeding Voeding 

Bewegen en sport Bewegen en sport Bewegen en sport 

Roken en alcohol Roken-, alcohol- en 

drugspreventie 

Roken-, alcohol- en 

drugspreventie 

Welbevinden Welbevinden Welbevinden 

Relaties en seksualiteit Relaties en seksualiteit Relaties en seksualiteit 

Fysieke veiligheid   

Milieu en natuur   

 
 
Vraag 5: Gaat uw school voor 30 juni 2020 een themacertificaat aanvragen van 

het vignet Gezonde School? 
 

o Ja 

o Nee  
 

Vraag 6: Kies hieronder uw prioritaire doelgroep binnen uw school. 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Po/so/vso kiest uit: Vo/vso/pro kiest uit: Mbo kiest uit: 

Speciaal onderwijs Praktijkonderwijs onderbouw Entree opleidingen 

Primair onderwijs Praktijkonderwijs bovenbouw Niveau 1 opleidingen 

 VMBO basis/kader Niveau 2 opleidingen 

 VMBO gl/tl Niveau 3 opleidingen 

 VMBO alle leerwegen Niveau 4 opleidingen 

 Havo onderbouw Accent op niveau Entree, 1 en 2 

 Havo bovenbouw Accent op niveau 3 en 4 

 Havo alle klassen De hele school alle opleidingen 

 VWO onderbouw  

 VWO bovenbouw  

 VWO alle klassen  

 De hele school alle klassen  

   

 
 

https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod/ondersteuningsronde-2017/voorwaarden-ondersteuning


 
 
Tevredenheid over de aanvraag 
 
Aanvraagprocedure 
 
 
Vraag 7: Hoe heeft u gehoord over de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor 
ondersteuning van het programma Gezonde School? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 via de digitale nieuwsbrief Gezonde School  
 via de website www.gezondeschool.nl 
 via een andere nieuwsbrief/website, namelijk……  
 via sociale media: Twitter/Facebook/LinkedIn  
 via de GGD 
 via een collega 
 via de makelaar Jong Leren Eten  
 via de JOGG regisseur 
 via de buursportcoach/combinatiefunctionaris 
 via de directeur van de school 
 Anders namelijk,… 

 
Vraag 8: Hoe wilt u in de toekomst bij voorkeur geïnformeerd worden over het 
ondersteuningsaanbod? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 via de digitale nieuwsbrief Gezonde School  
 via de website www.gezondeschool.nl 
 via een andere nieuwsbrief/website, namelijk…… 
 via sociale media: twitter/Facebook/LinkedIn 
 via de GGD 
 via een collega 
 via de makelaar Jong Leren Eten  
 via de JOGG regisseur 
 via de buursportcoach/combinatiefunctionaris 
 per mail aan een vaste contactpersoon binnen de school  
 via advertentie in een vakblad 
 via een voorlichtingsbijeenkomst 
 Anders namelijk,… 

 
Vraag 9: Wat is voor uw school de belangrijkste reden om ondersteuning aan te vragen? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 draagvlak vergroten binnen de school 
 mogelijkheid tot aanstelling van Gezonde School-coördinator door financiële ondersteuning 
 mogelijkheid tot aanvraag van een vignet Gezonde School door financiële ondersteuning  
 mogelijkheid om Gezonde School-activiteiten in te zetten door financiële ondersteuning 
 overig [open tekstvak]  

 
Vraag 10: Heeft u nog opmerkingen of tips om de aanvraagprocedure te verbeteren? 
[open vraag] 
 
 
 
 
 
De aanvraag is pas ingediend nadat op de knop ‘Verzenden’ is geklikt. 
 

http://www.gezondeschool.nl/
http://www.gezondeschool.nl/

