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1 Inleiding 

De partners die bij het vignet Gezonde School betrokken zijn, doen er alles aan om op een 

zorgvuldig te werk te gaan. Toch kan het voorkomen dat er op- of aanmerkingen zijn op het vignet 

of de werkwijze. Het kan ook gebeuren dat uw kritiek verder gaat dan op- of aanmerkingen. Dan 

kunt u een klacht indienen. Daarnaast kan het zijn dat u het niet eens bent met de afwijzing van 

uw aanvraag voor een vignet Gezonde School. Dan kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. Deze 

tekst beschrijft de procedure voor op- en aanmerkingen, klachten en bezwaar maken. 

 

2 Heeft u op- of aanmerkingen? 

Een telefoontje, e-mail of brief naar de servicedesk vignet Gezonde School 

(info@gezondeschool.nl) met uw op- of aanmerkingen stellen wij op prijs. Uw bericht kan 

bijvoorbeeld gaan over de inhoud van het vignet, de inhoud van de aanvraagprocedure of de 

manier waarop de beheerder (GGD GHOR Nederland) heeft gehandeld. Zo kunnen we de kwaliteit 

van het vignet en de procedure voor het aanvragen daarvan op een hoog peil krijgen en houden. 

 

3 Heeft u een klacht? 

De klacht kan bijvoorbeeld gaan over termijnen die niet in acht zijn genomen, de manier waarop 

de beheerder heeft gehandeld in relatie tot de indiener van de klacht of fouten in de 

administratieve afhandeling van de aanvraag. Iedere klacht wordt zorgvuldig onderzocht en 

afgehandeld. 

 

Mondelinge klachten 

Wanneer u telefonisch een klacht indient bij de medewerker op wie uw klacht betrekking heeft, 

kunt u het probleem met hem of haar bespreken. De medewerker zal u te woord staan en proberen 

de klacht op te lossen en u tevreden te stellen. Als een mondelinge klacht niet naar uw 

tevredenheid is afgehandeld, kunt u de klacht op schrift zetten en die aan de directie van de 

beheerder sturen. De klacht wordt dan na ontvangst afgehandeld zoals hierna is beschreven. 

 

Schriftelijke klachten 

De procedure voor het indienen van schriftelijke klachten over het vignet Gezonde School omvat 

een beschrijving van (a) de indieningsprocedure en (b) de afhandeling van de klacht en is te 

vinden in bijlage 1. Een schriftelijke klacht wordt formeel afgehandeld en opgenomen in de 

klachtenregistratie. De beheerder legt de klachtenregistratie voor aan de stuurgroep vignet 

Gezonde School. Op deze manier worden de klachten door alle partners gezien. 

 

4 Wilt u bezwaar maken tegen een afwijzing? 

Iedere aanvraag van een school voor een vignet krijgt een serieuze en grondige beoordeling. De 

toekenningsprocedure is beschreven op www.gezondeschool.nl. Op grond van die beoordeling 

wordt een aanvraag voor een vignet toe- of afgewezen. U krijgt hierover schriftelijk bericht. Hierin 

is de afweging opgenomen die heeft geleid tot het besluit. Indien u het niet eens bent met het 

besluit, kunt u daartegen bezwaar maken. Een bezwaar wordt door een toetsingscommissie in 

behandeling genomen en deze commissie neemt een beslissing over uw bezwaar. De 

commissieleden zijn vertegenwoordigers van de diverse betrokken partners. In bijlage 2 wordt de 

procedure beschreven voor het aantekenen van bezwaar en de wijze waarop het bezwaar wordt 

behandeld. 

https://www.gezondeschool.nl/over-ons/overzicht-partners-gezonde-school#overlay-context=over-ons
http://www.gezondeschool.nl/
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Meer informatie? 

Als u na het lezen van deze tekst nog vragen hebt over het indienen van een klacht of het 

aantekenen van bezwaar, dan kunt u contact opnemen met de servicedesk vignet Gezonde School, 

info@gezondeschool.nl, 030 252 50 60. 

 

Deze tekst is met grote zorgvuldigheid gemaakt. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. De 

voorwaarden vignet Gezonde School zijn doorslaggevend. Deze voorwaarden kunt u vinden op 

www.gezondeschool.nl. 

 

  

mailto:vignetgezondeschool@ggdghor.nl
http://www.gezondeschool.nl/
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Bijlage 1. Procedure schriftelijke klacht indienen 

 

a. Indiening van de klacht 

Als u een schriftelijke klacht indient, moet u ten minste de volgende gegevens in uw brief 

opnemen: uw naam, de naam van de school, adres, verzenddatum van de klacht en, indien van 

toepassing, de datum waarop u uw aanvraag voor het vignet Gezonde School heeft ingediend. Kern 

van uw klacht is een beschrijving van de manier waarop uw aanvraag is afgehandeld en  

specifiek het onderdeel waarop de klacht zich richt. U stuurt uw klacht naar de directie van  

de beheerder vignet Gezonde School, GGD GHOR Nederland, Postbus 85300, 3508 AH Utrecht of 

per mail naar info@gezondeschool.nl. Na ontvangst van uw klacht krijgt u een bevestiging. 

 

b. Afhandeling van de klacht 

De beheerder bekijkt of de klacht aan de volgende eisen voldoet: 

 de klacht is niet eerder als zodanig of als bezwaar behandeld; 

 het probleem heeft zich niet langer dan een jaar vóór de indiening van de klacht 

voorgedaan. 

Als de klacht om een van deze redenen niet ontvankelijk verklaard wordt en daarom niet  

behandeld wordt, ontvangt u binnen vier weken hierover bericht. 

 

De directie van GGD GHOR Nederland bekijkt uw klacht. Als uw klacht ontvankelijk verklaard 

wordt, dan ontvangt u na enige tijd een uitnodiging om door de beheerder telefonisch gehoord te 

worden. De betrokken medewerker wordt telefonisch of mondeling gehoord door de directie. Van 

beide gesprekken wordt een beknopt verslag gemaakt. Hierna neemt de directie een beslissing. De 

beslissing en het verslag van beide gesprekken worden aan u toegestuurd. De beheerder 

rapporteert vervolgens in de eerstkomende stuurgroep  Gezonde School over de inhoud en 

afhandeling van de schriftelijke klachten in de achterliggende periode. 

 

In bijzondere gevallen kan de behandeling van de klacht langer dan vier weken duren, maar  

de afhandeling mag nooit langer dan tien weken in beslag nemen. Wanneer vertraging in de  

behandeling ontstaat, krijgt u daarvan bericht met vermelding van de reden. 

 

  

mailto:vignetgezondeschool@ggdghor.nl
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Bijlage 2. Procedure bezwaar aantekenen tegen een afwijzing 

 

De procedure voor het aantekenen van bezwaar tegen de afwijzing van de aanvraag voor het 

vignet Gezonde School omvat een beschrijving van (a) de aantekenprocedure en (b) de 

behandeling van het bezwaar. 

 

a. Aantekenen van het bezwaar 

Als u een bezwaar aantekent, moet u ten minste de volgende gegevens in uw brief opnemen: uw 

naam, de naam van de school, adres, verzenddatum van het bezwaar en de datum waarop u uw 

aanvraag voor het vignet Gezonde School heeft ingediend. De brief moet ondertekend zijn. Dit 

betekent dat een e-mailbericht door een ondertekende brief gevolgd dient te worden, dan wel door 

een gescande ondertekende brief in de bijlage bij de betreffende mail, alvorens het bezwaar in 

behandeling wordt genomen. In het bezwaarschrift moet het besluit waartegen u bezwaar maakt 

omschreven zijn. Voor de duidelijkheid dient u een kopie van het besluit over uw aanvraag bij te 

voegen. Het is van belang dat u zo duidelijk mogelijk omschrijft op welke gronden u het niet eens 

bent met het besluit. U kunt bijlagen meesturen om uw standpunt te ondersteunen. Als uw 

bezwaarschrift niet aan één van deze eisen voldoet, geeft de toetsingscommissie u in het algemeen 

enkele weken de gelegenheid om de ontbrekende gegevens aan te vullen. 

 

U moet het bezwaarschrift indienen binnen acht weken na de dagstempel van de brief waarin het 

besluit aan u is meegedeeld. Bezwaarschriften die te laat zijn ingediend, worden niet-ontvankelijk 

verklaard. Dit betekent dat het bezwaar niet behandeld wordt. U stuurt uw bezwaar naar de 

Toetsingscommissie vignet Gezonde School: p/a GGD Nederland, Postbus 85300, 3508 AH Utrecht. 

Na ontvangst van uw bezwaar krijgt u een bevestiging. 

 

b. Behandeling van het bezwaar 

De toetsingscommissie beoordeelt allereerst of de eerder genoemde gegevens in de brief staan. Als 

er gegevens ontbreken, ontvangt u daarvan bericht en krijgt u de gelegenheid deze gegevens aan 

te vullen. De toetsingscommissie bekijkt vervolgens of uw bezwaar aan de volgende eisen voldoet: 

 het bezwaar is niet eerder als zodanig behandeld; 

 de afwijzing heeft zich niet langer dan een half jaar vóór de indiening van het bezwaar 

voorgedaan. 

Als het bezwaar aan de eisen voldoet, zal de toetsingscommissie de opeenvolging van 

gebeurtenissen en handelingen gerelateerd aan het aanvragen van het vignet Gezonde School 

opvragen en beschouwen. Zo nodig bekijkt de commissie uw aanvraag voor het vignet Gezonde 

School opnieuw, in elk geval voor die onderdelen van de aanvraag die relevant zijn voor het 

bezwaarschrift. 

 

Het kan zijn dat de toetsingscommissie naar aanleiding van uw bezwaarschrift verder met u wil 

overleggen over uw aanvraag. Ook kan de toetsingscommissie besluiten tot het uitvoeren van een 

audit op uw school. De toetsingscommissie neemt een besluit op basis van alle beschikbare 

informatie en u wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Tegen het besluit van de 

toetsingscommissie is geen beroep mogelijk. 

 

Binnen dertien weken na binnenkomst van uw bezwaarschrift moet de procedure afgerond zijn. In 

bijzondere gevallen kan de procedure met vier weken worden verlengd. De beheerder rapporteert 

vervolgens in de eerstkomende stuurgroep Gezonde School over de inhoud en afhandeling van de 

bezwaren in de achterliggende periode. 


