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Handreiking themacertificaat Bewegen en sport voor Sport 
Heroes scholen.  
 
Dit document is bedoeld voor scholen die deelnemen aan het Sport Heroes 
programma.  
 
Scholen die deelnemen aan het Sport Heroes programma voldoen aan 
veel voorwaarden die ook gesteld worden voor het verkrijgen van het 
themacertificaat Bewegen en sport onder het Vignet Gezonde School. 
Daarom is in overleg met de betrokken partijen, voor Sport Heroes 
scholen een versnelde aanvraagprocedure opgesteld. 
Met behulp van deze handleiding kan de vragenlijst voor het 
themacertificaat Bewegen en sport versneld worden ingevuld. 
 
Met behulp van deze handreiking kan de school het themacertificaat 
aanvragen. De gebruikelijke aanvraagkosten van het vignet Gezonde 
School inclusief het themacertificaat Bewegen en sport zijn €150,-. Voor 
scholen die deelnemen aan het Sport Heroes programma van Special 
Heroes Nederland is dit inbegrepen. 
 
De meerwaarde voor een Special Heroes school om het themacertificaat 
Bewegen en sport van vignet Gezonde School aan te vragen is: 

1. Erkenning voor de inspanningen op het vlak van bewegen en sport 
2. Borging van het beleid 
3. Het creëren van een duidelijk kader 
4. Profilering 
5. Toetsing en beoordeling door deskundigen  

 
Elke speciaal onderwijs school wordt vanuit de Gezonde School 
geadviseerd om de aanvraagprocedure voor het PO te volgen, ook voor 
VSO scholen. Daarom is deze handreiking gebaseerd op de PO vragenlijst.  
 
De vragenlijst is via deze link te vinden via een online aanvraagsysteem. 
Alvorens u start met de aanvraag dient u zich te registeren.  
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Vragenlijst Bewegen en sport 
 
 
De vetgedrukte vragen (7 t/m 13) zijn de zogenoemde basisvragen, 
aan deze vragen moeten scholen 100% voldoen om het themacertificaat 
Bewegen en sport te behalen.  
 
De schuingedrukte antwoorden zijn de antwoorden die Sport Heroes 
scholen kunnen gebruiken. Indien het van toepassing is kan het antwoord 
uiteraard worden aangevuld.  
 
Het is gemakkelijk om de volgende producten digitaal bij de hand te 
hebben voor de aanvraagprocedure:  

• Samenwerkingsovereenkomst Special Heroes Nederland 
• Schoolgids/beleidsplan 
• Vakwerkplan bewegingsonderwijs 
• Gymrooster  
• Foto’s inrichting schoolplein 
• Overzicht lesbevoegdheid vakleerkracht(en) 

(ALO)/Groepsleerkracht(en) (PABO + leergang bewegingsonderwijs) 
• Projectplan Sport Heroes 
• Draaiboek van deelname Sport Heroes evenement of eigen sportdag 
• Informatiebrief voor ouders over start Sport Heroes programma 

en/of start van een clinicproject 
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Algemeen 
 
1. Wat is uw functie? 
  

Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
 
2. Bent u ook contactpersoon voor het vignet gezonde school? 
  

Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
 Toevoeging indien nee: Naam en functie contactpersoon 
 
3. Hoeveel leerlingen heeft de locatie waarvoor u het vignet aanvraagt? 
  

Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
 
4. Schooltype waarvoor u het vignet aanvraagt 
 
 Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
 
5. Over welke accommodaties voor bewegen en sport beschikt uw school? 
  

 Invullen wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk) 
 
6. Heeft u hulp of ondersteuning gehad bij het invullen van de vragenlijst? 
  

Antwoord: Ja 
Toelichting: Ondersteuning met behulp van het document 
“Handreiking aanvraag themacertificaat Bewegen en sport voor 
Sport Heroes scholen” en eventueel naam medewerker Sport Heroes 

 

Educatie 
Let op! Als u bij de vragen 7 t/m 13 ‘nee’ invult voldoet u niet aan de 
basiseisen en kan uw school het themacertificaat niet behalen. 
 
 
7. Het is belangrijk dat voor alle kinderen in alle groepen 
planmatig aan beweegontwikkeling wordt gewerkt. Gebruikt uw 
school voor het vak bewegingsonderwijs een lesmethode en/of 
heeft uw school een vakwerkplan voor het vak 
bewegingsonderwijs voor alle groepen. 
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Opmerking: In deze vraag wordt gesproken over groepen, voor het 
speciaal onderwijs kunnen de volgende leeftijdscategorieën worden 
aangehouden: 4-6 jarigen (groep 1/2), 6-10 jarigen (groep 3,4,5,6) 10-12 
jarigen (groep 7/8) en 12 jaar en ouder VSO. 
 
Geef hier aan of en zo ja welke lesmethode (boek) gebruikt wordt bij de 
lessen bewegingsonderwijs. Kijk op Kenniscentrum Sport voor een 
overzicht van de methoden bewegingsonderwijs po. 
 

Antwoord: Ja 
Toelichting: Geef aan welke lesmethode wordt gebruikt bij de lessen 
bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld uit “Basislessen 
bewegingsonderwijs” van H. Stroes, W. van Gelder, B. Goedhart of 
“Basisdocument Bewegingsonderwijs”). 
Bijlage: Vakwerkplan (indien aanwezig toevoegen) 

 
 
8. Organiseert uw school voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 
minimaal één keer per jaar een verplichte sportdag? 
 
Opmerking: In deze vraag wordt gesproken over groepen, voor het 
speciaal onderwijs kunnen de volgende leeftijdscategorieën worden 
aangehouden: 4-6 jarigen (groep 1/2), 6-10 jarigen (groep 3,4,5,6) 10-12 
jarigen (groep 7/8) en 12 jaar en ouder VSO. 
Let op! Als u bij deze vraag ‘nee’ invult voldoet u niet aan de basiseisen 
en kan uw school het themacertificaat niet behalen. 
 

Antwoord: Ja 
Bijlage: Samenwerkingsovereenkomst Special Heroes en draaiboek 
Sport Heroes challenge/battle toevoegen 
Toelichting: Geef eventueel wat een bewuste keuze is om voor een 
bepaalde groep geen verplichte sportdag aan te bieden. 
Opmerking: Dit kan nog worden aangevuld mits er nog meer 
sportdagen worden georganiseerd door de school.  
 

Signaleren  
 
9. Neemt uw school minimaal iedere twee jaar een beweegcheck 
af bij de leerlingen op basis van de motorische vaardigheden en/of 
de beweegrichtlijnen? 
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Antwoord: Ja 
Toelichting: Invullen wat van toepassing is 
Opmerking: Een handreiking over meetinstrumenten voor 
motorische vaardigheden is hier te vinden. 

 
10.  Is er op uw school een structureel (gemiddeld tenminste 1x 
per maand) aanbod van beweeg- en sportactiviteiten buiten de 
lestijd?  
 

Antwoord: Ja 
Bijlage: Projectplan Special Heroes toevoegen 

 
11. Werkt uw school structureel/regelmatig samen met 
buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders? 

 
Antwoord: Ja  

 

Beleid 
 
12. Voldoet uw school aan de richtlijn van het ministerie van 
OC&W met betrekking tot het aantal lessen bewegingsonderwijs 
per week? Hierin staat dat de groepen 1 en 2 een dagelijks 
beweegmoment moeten krijgen met een minimum van 3,75 
klokuur per week en de groepen 3 t/m 8 minimaal twee maal 45 
minuten per week bewegingsonderwijs moeten krijgen, ook de 
kleuters moeten minimaal twee maal 45 minuten 
bewegingsonderwijs krijgen. 
 
Opmerking: In deze vraag wordt gesproken over groepen, voor het 
speciaal onderwijs kunnen de volgende leeftijdscategorieën worden 
aangehouden: 4-6 jarigen (groep 1/2), 6-10 jarigen (groep 3,4,5,6) 10-12 
jarigen (groep 7/8) en 12 jaar en ouder VSO. 
 
In de richtlijn wordt bewust gesproken over twee maar 45 minuten 
bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 en niet over 1,5 uur. 
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Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
 Bijlage: Gymrooster toevoegen  
 
13. Worden de lessen bewegingsonderwijs gegeven door een 
bevoegde groeps- en/of vakleerkracht? 
 
Opmerking: Voor het geven van lessen bewegingsonderwijs in het PO kan 
je op drie manier bevoegd zijn:  
- ALO  
- Pabo na 2005 + leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs (ook wel "de 
leergang" of "VBO" genoemd)  
- Pabo voor 2005 gevolgd  
Alle andere opleidingen geven dus geen bevoegdheid voor het geven van 
bewegingsonderwijs in het PO. Voor het VSO is een ALO-bevoegdheid 
vereist. 
 

Antwoord: Ja 
 

Educatie 
De vragen 14 t/m 39 zijn aanvullende vragen waarvoor voldoende punten 
moeten worden gescoord. 
 
14. Zet de school naast de lessen bewegingsonderwijs nog andere 
activiteiten in die meer bewegen tijdens de schooldag stimuleren? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Antwoord: De school maakt gebruik van één of meer van de 
erkende Gezonde School-activiteiten, die gericht zijn op het 
stimuleren van bewegen of een gezonde en actieve leefstijl, 
namelijk: Sport Heroes (SO). 
Opmerking: Dit kan nog worden aangevuld mits er nog meer 
interventies, activiteiten, projecten en/of evenementen actief zijn 
binnen de school. 

 
15. Wordt er schoolzwemmen aangeboden op uw school? Zo ja, in welke 
groep(en) en op welke manier? 
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Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
Bijlage indien ja: Informatiebrief voor de ouders toevoegen en licht 
daarbij toe of de zwemlessen naast de lessen bewegingsonderwijs 
plaatsvinden of in plaats van. 

 
16. Volgen de (vak-)leerkrachten bij- of nascholing op het thema bewegen 
en sport? Zo ja, op welke manier? 
 

Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
 Toelichting: Hierbij kan gedacht worden aan scholing van de (vak-
)leerkrachten op inhoud van de lessen bewegingsonderwijs, maar 
bijvoorbeeld ook groepsleerkrachten die zich scholen om een 
dynamische schooldag te realiseren. 

 
 

Signaleren 
 
17. Laat zien hoe de zorgstructuur op de school rondom het signaleren 
van beweegproblemen is georganiseerd? 

 
Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
Extra informatie: Goed om te volgende aspecten mee te nemen in 
het antwoord: 
- Hoe worden de uitkomsten van de tweejaarlijkse beweegcheck 

besproken in het (wettelijk verplicht) zorgteam van school?  
- En met ouders? 

  
18. Zijn er medewerker(s) op school getraind in het signaleren en 
bespreekbaar maken van beweegproblemen bij leerlingen? Zo ja, welke 
medewerker(s)? 
 
 Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
 
19. Heeft uw school naast de reguliere lessen bewegingsonderwijs nog 
een extra aanbod voor de motorisch minderbegaafde, inactieve en/of 
talentvolle leerlingen? (Meerdere antwoorden mogelijk)  
 
 Antwoord: Invullen wat van toepassing is 

 

Schoolomgeving 
 
20. Is het speelplein zodanig ingericht dat het uitdaagt tot bewegen? 
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 Antwoord: Ja 
 Bijlage: Foto’s van het schoolplein 
 
21. Heeft de school naast een uitdagend schoolplein nog aanpassingen in 
het schoolgebouw gedaan om meer bewegen en sporten tijdens de 
schooldag te stimuleren? 
 

Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
Toelichting: denk aan actief meubilair, beweeghoeken in de school 
enzovoort 

 
22. Heeft het schoolplein een buurtfunctie na schooltijd? 
 

Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
 
23. Informeert de school ouders over het bewegingsonderwijs en de extra 
activiteiten?  
 

Antwoord: Ja 
 Bijlage: Informatiebrief voor ouders over clinicproject toevoegen 

Toelichting: Per clinicproject van Sport Heroes wordt er informatie 
over de clinic en de sportaanbieders met de ouders gedeeld.  

 
24. Betrekt uw school ouders bij sport- en beweegactiviteiten? 
 

Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
 
25. Kunt u een aantal concrete voorbeelden van actief en/of sportief 
voorbeeldgedrag van medewerkers geven?  
 

Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
 
26. Met welke partijen werkt uw school structureel samen?  
 

Antwoord: In ieder geval aanvinken: Sportvereniging(en), 
gemeente, Buurtsportcoach (combinatiefunctionaris), Commerciële 
sportaanbieder. (Indien van toepassing kan u nog meer partijen 
toevoegen) 

 
27. Wat is de aard van de structurele samenwerking bij vraag 31? 
 

Antwoord: In ieder geval aanvinken: Geven Sportoriëntatielessen, 
kennismakingsactiviteiten, verzorgen naschools beweeg- en 
sportaanbod, Anders, namelijk kennis en ondersteuning. 
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Beleid 
 
28. Worden de lessen bewegingsonderwijs door een vakleerkracht 
gegeven (opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding)? 
 

Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
 
29. In welke groepen wordt bewegingsonderwijs gegeven door de 
vakleerkracht met de opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding 
(ALO)? (Meerdere antwoorden mogelijk).  
 
Opmerking: In deze vraag wordt gesproken over groepen, voor het 
speciaal onderwijs kunnen de volgende leeftijdscategorieën worden 
aangehouden: 4-6 jarigen (groep 1/2), 6-10 jarigen (groep 3,4,5,6) 10-12 
jarigen (groep 7/8) en 12 jaar en ouder VSO. 
 

Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
Bijlage: Gymrooster met gearceerd de lessen die door de 
vakleerkracht worden verzorgd. 

 
30. Worden er op uw school lessen bewegingsonderwijs gegeven door een 
docent die de opleiding Pabo inclusief de (post initiële) leergang 
bewegingsonderwijs na 2005 heeft gevolgd? 
 

Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
 
31. In welke groep(en) wordt bewegingsonderwijs gegeven door een 
groepsleerkracht die de opleiding Pabo inclusief de (post initiële) leergang 
bewegingsonderwijs na 2005 heeft gevolgd? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
 

Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
 
32. Zijn er binnen het schoolbeleid, naast het aantal volgens de richtlijn 
van het ministerie van OC&W te geven lessen, nog extra verplichte lessen 
bewegingsonderwijs ingeroosterd? 
 
Opmerking: Het gaat hier om extra, maar wel verplichte lessen 
bewegingsonderwijs voor alle leerlingen in een bepaalde groep binnen het 
lesrooster. Dus bijv. 3x 45 minuten gym per week. 
 

Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
 
33. Is het aanbod bewegen en sport vastgelegd in het beleid van de 
school? 
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Antwoord: Ja 

 Bijlage indien ja: Schoolgids/beleidsplan toevoegen 
Toelichting bijlage: Vermelding paginanummer waar de beschrijving 
is te vinden  

 
34. Is er een beweegteam op school? Zo ja, geef aan welke geledingen in 
dit beweegteam zitten en wat hun taken zijn. (Meerdere antwoorden 
mogelijk) 
 
 Antwoord: Overige, namelijk … 
 Toelichting antwoord: in ieder geval regionaal projectleider Sport  

Heroes. Daarnaast kan aangevuld worden, indien van toepassing 
 
35. Wie betrekt de school actief bij de beleidsvorming rondom het thema 
bewegen en sport op school? Op welke manier? 
 

Antwoord: Leerlingen 
Toelichting antwoord: Door middel van de afname van de 
Sportparticipatie en sportwensen kunnen de leerlingen hun wensen 
aangeven voor verschillende sporten. Hier wordt het aanbod van de 
clinics in het Sport Heroes programma onder anderen op gebaseerd.  

 
36. Wordt het beleid rondom sport en bewegen van de school jaarlijks 
schoolbreed geëvalueerd?  
 

Antwoord: Ja 
Toelichting antwoord: De interventie Sport Heroes wordt jaarlijks 
geëvalueerd met de vakleerkracht, directeur en de regionaal 
projectleider.  

 
37. Biedt uw school nog extra beweeg- en sportactiviteiten aan die bij de 
voorgaande vragen nog niet aan de orde gekomen zijn? Geef aan waaruit 
dit extra aanbod bestaat en voeg eventuele programma's toe.  

 
Antwoord: Invullen wat van toepassing is 

 
Aanvullende vragen 
 
38. Waar bent u trots op als het gaat om het thema bewegen en sport 
binnen uw school? 
 

Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
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Commitment 
 
39. De (adjunct) directeur en de Medezeggenschapsraad committeren zich 
aan de aanvraag voor het vignet Gezonde School voor het thema 
Bewegen en sport. Deze vragenlijst is naar waarheid ingevuld. 
 

Antwoord: Ja 

 
Evaluatie vragen  
 
40. Heb je middels deze vragenlijst voldoende kunnen toelichten hoe de 
school(locatie) werkt aan een gezonde leefstijl? 
 

Antwoord: Invullen wat van toepassing is 
 
41. Heb je suggesties voor het verbeteren van de vragenlijst? 

 
Antwoord: Invullen wat van toepassing is 

 


