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Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het 

themacertificaat Voeding. 

 

De vragenlijst is gebaseerd op de gestelde criteria. Om het themacertificaat aan te vragen, vult u de 

vragenlijst in via een online aanvraagsysteem op  www.mijngezondeschool.nl. 

 
 
 

Handig om bij de hand te hebben: 
 
 

•  Lesmateriaal over voeding 
 

•  Studiegids 
 

•  Schoolbeleidsplan 
 

•  Foto hygiënisch watertappunt 
 

•  Foto’s aanbod eten en drinken in de kantine 
 

•  PDF-bestand van Kantinescan 
 

•  Nieuwsbrieven, URL webpagina, studiegids e.d. voor ouders en studenten over voedingsbeleid 

http://www.mijngezondeschool.nl/
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Gezondheidseducatie 

 
 

• Voeding maakt structureel deel uit van het curriculum. Dit betekent dat alle studenten 

gedurende hun schoolcarrière les aangeboden krijgen met het thema voeding. 

 

Als een school dit jaar begonnen is met het werken van een lespakket en duidelijk de 

intentie heeft dit te blijven doen, is dat ook voldoende. Dit moet dan in de schoolgids of het 

schoolbeleidsplan beschreven staan. De school kan bijvoorbeeld gebruik maken van het 

lesprogramma 'Vitaal mbo', 'Meer dan lekker in de super’ , ‘Weet wat je Eet’, of 'Een 

gezonde start'. De school kan ook eigen ontwikkelde materialen over voeding gebruiken en 

deze materialen kunnen aan de aanvraag worden toegevoegd. 

 

Wat kunnen studenten op hun leeftijd? 

Het Voedingscentrum ontwikkelde een doorlopende leerlijn Voeding. Deze leerlijn geeft 

inzicht in te ontwikkelen kennis, houding en vaardigheden op het vlak van gezond en 

duurzaam eten voor 4-18 jarigen. Het 'leerplankader gezonde leefstijl' beschrijft voor 

diverse gezondheidsthema's wat studenten moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit 

leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat 

studenten moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema Voeding. 

 

 

Fysieke en sociale omgeving 

 

• De school is in het bezit van een Schoolkantine Schaal, waarmee het voldoet aan de 

Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum (minimaal niveau zilver).  

Toelichting: De school is in het bezit van een Schoolkantine Schaal. Het aanbod in de 

schoolkantine (balieverkoop en automaten) voldoet aan minimaal niveau zilver volgens de 

Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Een Schoolkantine Schaal 

volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines is een kalenderjaar geldig en dient gedurende 

de looptijd van het vignet jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden. De beoordeling van 

het aanbod in de schoolkantine wordt gebaseerd op de zelf gerapporteerde gegevens 

aangeleverd door de school. Vul hiervoor het assortiment in van jullie school in de 

Kantinescan. Op de laatste pagina van de Kantinescan kan, bij niveau zilver of goud, de 

Schaalaanvraag worden ingevuld. Upload hier duidelijke foto's van jullie gehele 

assortiment, zowel balieverkoop als automaten, van alle verkooppunten van de school. 

Zorg ervoor dat het assortiment op foto's staat zoals het altijd verkocht wordt. Bij 

automaten betekent dit bijvoorbeeld dat alle selecties/facings gevuld moeten zijn met het 

standaard aanbod. Ook kun je hier het voedingsbeleid uploaden.  

Het is ook van belang dat de Schoolkantine Brigade de school in het verleden bezocht 

heeft. Als dit nog niet is gebeurd, zal de Schoolkantine Brigade alsnog bij u langskomen.  

http://vitaalmbo.nl/
https://supermarkt.nl/trainingen/meer-dan-lekker-in-de-super
https://wwje.nl/
http://www.eengezondestart.nl/
http://www.eengezondestart.nl/
http://www.eengezondestart.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-op-school/ontwikkeling-lesmaterialen.aspx
http://gezondeleefstijl.slo.nl/themas2/voeding
https://kantinescan.voedingscentrum.nl/
file:///C:/Users/sneppelenbroek/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MQBJ7H3B/kantinescan.voedingscentrum.nl
https://kantine.voedingscentrum.nl/nl/aan-de-slag/aan-de-slag/beleid-voor-een-gezonde-kantine-opstellen.aspx
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• Studenten en personeel worden gestimuleerd water te drinken en kunnen daarom 

eenvoudig zelf water tappen bij een hygiënische watertap, buiten de toiletruimte. Dit kan 

een gewone kraan zijn, of bijvoorbeeld een waterkoeler die aangesloten is op de 

waterleiding. Upload ook een duidelijke foto van de watertap waarop zichtbaar is dat deze 

op een centraal punt staat. 

 
 
Beleid 

 

 
 
 

• De school voert een actief beleid ten aanzien van gezonde voeding. Dit houdt in dat er op 

papier beschreven is welk beleid gehanteerd wordt om een gezond aanbod in de 

schoolkantine op minimaal niveau zilver volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het 

Voedingscentrum te garanderen. Ook is in dit beleid beschreven hoe de school hierop 

toeziet, dus duidelijk laat zien hoe zij er ook op lange termijn voor zorgt dat de 

schoolkantine gezond blijft. Op de website van het Voedingscentrum vindt u een voorbeeld 

van een voedingsbeleid. 

 

Signaleren 
 
 

•  De school heeft periodiek inzicht in de voedingsgewoonten en het gewicht van de 

studenten. Denk aan de inzet van de Jeugdgezondheidszorg en het gebruik van 

vragenlijsten van de GGD, zoals EMOVO en Testjeleefstijl.nl 

 

Toelichting: Met periodiek wordt bedoeld dat het onderzoek op regelmatige momenten 

wordt herhaald. 

 
•  De school signaleert zelf ook bij alle studenten of er eventueel voedingsgerelateerde 

problemen zouden kunnen spelen. De school heeft hiervoor een signalerings-, zorg- en 

verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Denk aan ZAT-teams, 

docenten, zorgcoördinatoren, mentoren, vertrouwenspersonen en schoolmaatschappelijk 

werkers. 

http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl/stap-voor-stap/stel-je-beleid-op.aspx
https://www.gezondeschool.nl/abbr/ggd
https://www.gezondeschool.nl/abbr/zat
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Vragenlijst themacertificaat Voeding 
 

Middelbaar beroepsonderwijs 
 
 

 
Algemeen 

 

 
1. Wat is uw functie?     

Antwoord: ……………. 

 

 
2. Bent u ook de contactpersoon voor het vignet Gezonde School? 

 

o Ja 

o Nee, dat is:.... (graag naam, functie en mailadres vermelden) 
 
 

3. Hoeveel studenten heeft de locatie waarvoor u het vignet Gezonde School aanvraagt? 

Antwoord: …………………… 

 
4. Heeft u hulp of ondersteuning gehad bij het invullen van deze vragenlijst?  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Gezonde School-adviseur van de GGD. 

 
o Ja, ik ben geholpen door: (Geef naam, functie, telefoonnummer, mailadres) 

o Nee, ik heb de vragenlijst zonder hulp ingevuld. 
 
 

 
Gezondheidseducatie 

 

 
5. Maakt voeding onderdeel uit van het curriculum? Voert de schoollocatie structureel een 

lesaanbod/lespakket uit voor het thema voeding voor alle studenten? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

o Ja, lesmateriaal uit Vitaal MBO, dat blijkt uit… (upload document en geef pag. nr.) (bijlage 

verplicht) 
 

o Ja, Meer dan lekker in de super, dat blijkt uit…(upload document en geef pag. nr.) (bijlage 

verplicht) 
 

o Ja, scholing Een gezonde start, dat blijkt uit…(upload document en geef pag. nr.) (bijlage 

verplicht) 
 

o Ja, Weet Wat Je Eet, dat blijkt uit…(upload document en geef pagina. nr.) (bijlage 

verplicht) 

o Ja. Anders, namelijk…(Upload de betreffende documenten zoals de inhoud(sopgaven) van 

de lesmaterialen en/of docentenhandleidingen en geef titel en paginanummer)  

o Nee (toelichting optioneel) 

http://vitaalmbo.nl/
https://supermarkt.nl/trainingen/meer-dan-lekker-in-de-super
https://www.eengezondestart.nl/
https://www.wwje.nl/
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Fysieke en sociale omgeving   

 

6. Is de school in het bezit van een Schoolkantine Schaal (minimaal niveau zilver)? 

i: Om in aanmerking te komen voor een Schoolkantine Schaal moet online de Kantinescan van 

het Voedingscentrum geraadpleegd worden. Via de Kantinescan kunt u de Schaalaanvraag 

indienen waarna de aanvraag wordt beoordeeld. Dit kan op het tabblad ‘Kantineniveau en 

Advies’. U kunt ook een beroep doen op de Schoolkantine Brigade voor ondersteuning.  

o Ja, onze school(locatie) heeft minder dan een halfjaar geleden de zilveren of gouden 

Schoolkantine Schaal ontvangen. Datum van ontvangst: …………….. 

o Nee 

 
 
 

7. Is er op de schoollocatie een hygiënische watervoorziening waar studenten en personeel water 

kunnen tappen? 

(Dit mag een gewone kraan zijn, maar deze moet buiten de toiletruimte zijn. Hierbij kan ook 

gedacht worden aan een waterkoeler die bijvoorbeeld aangesloten is op de waterleiding.) 

o Ja, upload hiervan een foto waaruit ook blijkt dat deze watervoorziening goed zichtbaar en 

toegankelijk is. 

o  Nee (toelichting optioneel) 

 

 
Beleid 

 

 
8. Heeft uw school een geschreven beleid t.a.v. gezonde voeding waarin beschreven is: a) welk 

beleid gehanteerd wordt om een gezond aanbod in de schoolkantine te garanderen (volgens de 

Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum, en b) hoe hierop wordt toegezien, 

d.w.z. hoe de schoolkantine ook op langere termijn gezond blijft?) 

o Ja, dat blijkt uit… (geef documenttitel en eventueel pag.nr.) 

o Nee (toelichting optioneel) 

https://kantinescan.voedingscentrum.nl/
https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl/contact.aspx
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Signaleren 

 

 

 

 
9. Wordt er op uw school periodiek nagegaan hoe het staat met de voedingsgewoonten en het 

gewicht van de studenten? 

o Ja, via de inzet van de Jeugdgezondheidszorg. 

Dat blijkt uit…(geef documenttitel en eventueel pag.nr.) 
 

o Ja, via E-MOVO. 

Dat blijkt uit…(geef documenttitel en eventueel pag.nr.) 
 

o Ja, via Testjeleefstijl. 

Dat blijkt uit…(geef documenttitel en eventueel pag.nr.) 
 

o Ja, anders, nl:…(toelichting verplicht) 

o Nee (toelichting mogelijk) 
 
 

10. Heeft u als school zelf een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen 

over voeding en gewicht? 

o Ja, namelijk…… Dat blijkt uit ….(geef documenttitel en eventueel pag.nr.) (bijlage verplicht) 

o Ja, anders, namelijk…………(toelichting verplicht) 

o Nee (toelichting mogelijk) 
 
 
 

Commitment 
 

 
11. Deze vragenlijst is naar waarheid ingevuld en de (adjunct) directeur en de (voorzitter van) de 

 

Medezeggenschapsraad en de Studentenraad committeren zich aan deze thema-aanvraag. 
 

o Ja 

o Nee 


