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Managementsamenvatting 

Doel - Het Voedingscentrum is in 2002 gestart met het programma De Gezonde 

Schoolkantine. De Gezonde Schoolkantine is een ondersteuningsprogramma voor 

het voortgezet onderwijs en biedt praktische informatie en concrete 

hulpmiddelen waarmee scholen aan de slag kunnen om van hun schoolkantine 

een gezonde schoolkantine te maken. Om scholen te stimuleren deel te nemen 

aan het programma De Gezonde Schoolkantine is in 2006 voor het eerst een 

Stimuleringsprijs opgezet. In opdracht van het Voedingscentrum heeft bureau 

iResearch samen met bureau Okapi een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar De 

Gezonde Schoolkantine en de daarbij behorende Stimuleringsprijs. Het doel van 

dit beschrijvende onderzoek is een evaluatie van de Stimuleringsprijs in relatie tot 

het programma De Gezonde Schoolkantine.  

Methode - Om de evaluatie uit te voeren is op verschillende wijzen informatie 

verzameld. Er zijn vier online vragenlijsten afgenomen; bij scholen die deelnamen 

of deelnemen aan de Stimuleringsprijs, leerlingen, ouders en bij niet 

deelnemende scholen. Daarnaast zijn interviews gehouden met tien directeuren 

van deelnemende scholen en zijn de eindrapportages, geschreven door 

deelnemende scholen, beoordeeld op een aantal punten. Tevens is een GGD 

bijeenkomst gehouden om te discussiëren over ervaringen van GGD‟en die 

scholen ondersteunen bij de uitvoering van het programma. Tot slot is in een 

later stadium van het onderzoek in een expertmeeting gesproken met experts 

over de resultaten van het onderzoek.  

Resultaten - De vragenlijst heeft een respons behaald van 62,7% voor de 

deelnemende scholen, 38,7% voor de leerlingen, 54,0% voor de ouders en tot 

slot heeft de vragenlijst voor de niet deelnemende scholen een respons behaald 

van 25,6%. Zowel de directies van deelnemende scholen als de leerlingen hebben 

gerapporteerd dat door deelname aan het programma De Gezonde 

Schoolkantine het aanbod in de kantine gezonder wordt. Tevens geven veel 

scholen aan dat zij ondersteuning krijgen van de GGD en de scholen geven aan 

tevreden te zijn met deze ondersteuning. Voor de intentie tot bestendiging van 

het programma blijkt dat het belangrijk is dat scholen bij de start van het 

programma een werkgroep en een stappenplan opstellen. De deelnemende 

scholen vinden de Stimuleringsprijs wel motiverend maar het vormt niet de reden 

voor deelname. Dit geldt ook voor het werkbudget. De ondersteunende GGD‟en 

zien de Stimuleringsprijs als een goed instrument om scholen extra te stimuleren 

tot deelname. Aan niet deelnemende scholen is gevraagd wat zij motiverende 

factoren zouden vinden voor deelname aan het programma. Het blijkt dat 

motiverende factoren voor niet deelnemende scholen o.a. zijn het kunnen 

opbrengen van de tijdsinvestering en de kosten die gepaard gaan met het 

uitvoeren van het programma De Gezonde Schoolkantine.  

Aanbevelingen – Op basis van dit evaluatieonderzoek kunnen een aantal succes- 

en faalfactoren benoemd worden met betrekking tot inhoudelijke factoren van het 



programma De Gezonde Schoolkantine. Deze zijn verkregen via directies van 

deelnemende en niet deelnemende scholen, leerlingen, ouders en GGD-

medewerkers. Gezien het feit dat ook andere partijen betrokken zijn bij de 

implementatie en uitvoering van het programma (gemeenten, cateraars, 

kantinemedewerkers etc.) kan het Voedingscentrum een sterke- en zwakteanalyse 

uitvoeren met de nadruk op deze overige partijen. Op basis hiervan kan de lange 

termijn doelstelling van het Voedingscentrum geconcretiseerd worden en kunnen 

prioriteiten en doelstellingen bepaald worden. Dit is mede van belang gezien het 

feit dat een aantal nieuwe ontwikkelingen plaatsvindt op het gebied van 

gezondheid en overgewicht (o.a. motie Vendrik en Convenant Gezond Gewicht). 

Afhankelijk van de gekozen doelstellingen en prioriteiten kan het 

Voedingscentrum bepaalde acties in gang zetten. Op basis van de resultaten uit 

dit evaluatieonderzoek is een aantal voorbeeld acties beschreven per doelgroep; 

acties intern, acties gericht op deelnemende scholen, niet deelnemende scholen 

cateraars, GGD‟en en gemeenten.  
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1. Inleiding 

1.1. De Gezonde Schoolkantine 

Het Voedingscentrum introduceerde in 2002 het programma De Gezonde 

Schoolkantine. De Gezonde Schoolkantine is een ondersteuningsprogramma voor 

het voortgezet onderwijs en biedt praktische informatie en concrete 

hulpmiddelen waarmee scholen aan de slag kunnen om van hun schoolkantine 

een gezonde schoolkantine te maken.  

Het einddoel van De Gezonde Schoolkantine is het realiseren van een gezonde 

kantine op scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Naast dit einddoel is 

een aantal subdoelen opgesteld:  

 Aanbod: De Gezonde Schoolkantine heeft een gezond en evenwichtig 

aanbod volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. 

Een gezonde schoolkantine wordt door het Voedingscentrum als een 

kantine waarin 100% van het aanbod bestaat uit basisvoedingsmiddelen 

(Schijf van Vijf producten, voorkeur/middenweg). Er is geen aanbod van 

snoep, snacks en koek. Een dergelijk aanbod is het ideaal aanbod. Om 

scholen te helpen het ideaal te bereiken is er ook een „goed-op-weg‟ 

variant. Dit houdt in dat minimaal 75% van het aanbod bestaat uit 

basisvoedingsmiddelen (Schijf van Vijf producten, categorie 

voorkeur/middenweg) en maximaal 25% extra‟s (hierbinnen wordt 

gestreefd naar 100% voorkeur/middenweg).  

 Hygiënenormen: In de gezonde schoolkantines wordt door de 

kantinebeheerders gewerkt volgens de HACCP (bestaande 

hygiënenormen). 

 Draagvlak:  

- Er is draagvlak voor het realiseren van een gezonde schoolkantine 

onder leerlingen en ouders.  

- Er is draagvlak voor een gezonde schoolkantine onder 

schoolpersoneel: het management ondersteunt De Gezonde 

Schoolkantine en de kantinebeheerders zijn betrokken bij de 

uitvoering. 

 Kennis en bewustwording: Leerlingen hebben kennis over gezonde 

voeding en zijn zich bewust van het belang van een gezond 

voedingspatroon. 

Het programma De Gezonde Schoolkantine bestaat uit drie stappen die 

ondersteund worden met handleidingen, checklisten, presentaties en 

voorbeeldmaterialen.  
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1.   Agenderen, informeren en motiveren: hierin gaat het om betrokkenen te 

overtuigen van de noodzaak om van de schoolkantine een gezonde(re) 

kantine te maken. Van belang is het oprichten van een werkgroep.  

2.   Stappenplan: het opstellen van een stappenplan.  

3.   Implementeren, evalueren en verankeren: het uitvoeren van het 

stappenplan waarin het aanbieden van een gezonder assortiment centraal 

staat, evalueren van het programma en opname van een gezonde kantine 

in het schoolgezondheidsbeleid.  

Bij het programma De Gezonde Schoolkantine zijn verschillende (intermediaire) 

partijen betrokken. Onderstaand figuur (figuur 1) maakt inzichtelijk dat het 

Voedingscentrum binnen het programma De Gezonde Schoolkantine mede 

afhankelijk is van de inzet vele andere partijen (zoals o.a. GGD‟en, gemeenten, 

cateraar etc.) bij het bereiken van de doelstelling.  

Voedingscentrum

GGD

Leerlingen

Scholen
Niet deelnemende 

scholen

BrigadeGemeente

Cateraar Ouders

 

Figuur 1. Betrokken partijen 

Een belangrijke ondersteunende rol is weggelegd voor de GGD. Tevens biedt het 

Voedingscentrum sinds september 2009 extra ondersteuning voor scholen en 

GGD‟en door middel van een Brigade. De Brigade kan onder andere helpen bij 

het opstellen van het stappenplan, voedingsgerelateerde vragen beantwoorden en 

ondersteuning bieden op locatie. 
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Om scholen te stimuleren deel te nemen aan het programma De Gezonde 

Schoolkantine is in 2006 voor het eerst een Stimuleringsprijs opgezet. Deze 

Stimuleringsprijs is in april 2010 voor de derde keer uitgereikt. Dit is voor het 

Voedingscentrum een reden om een evaluatie uit te voeren van de 

Stimuleringsprijs in relatie tot het programma De Gezonde Schoolkantine.  

Elke school die deelneemt aan de Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine 

heeft vooraf een stappenplan opgesteld en heeft een werkbudget ontvangen van 

het Voedingscentrum om het uit te voeren. Aan het eind schrijft de school een 

eindrapportage waarin beschreven wordt wat ze heeft gedaan en of de 

opgestelde doelen behaald zijn. Op basis van de eindrapportage wordt bepaald 

welke scholen dit het beste hebben gedaan en dus de meest structurele stappen 

heeft genomen. De beste school ontvangt een hoofdprijs van €10.000,-.  

 

1.2. Doel en vraagstelling  

Het Voedingscentrum heeft gevraagd aan bureau iResearch en bureau Okapi om 

een evaluatieonderzoek uit te voeren naar het programma De Gezonde 

Schoolkantine en de daarbij behorende Stimuleringsprijs (december 2009 t/m 

april 2010). Dit onderzoek is een beschrijvend onderzoek aangezien het niet 

mogelijk was om een effectevaluatie uit te voeren (er zijn eerder geen 

vergelijkbare metingen verricht). Het doel van dit onderzoek is een evaluatie van 

de Stimuleringsprijs in relatie tot het programma De Gezonde Schoolkantine. 

Deze doelstelling valt uiteen in een aantal concrete vraagstellingen:  

> Wat zijn de werkzame elementen van het programma De Gezonde 

Schoolkantine?  

> Hoe kan het programma De Gezonde Schoolkantine op een goede manier 

bestendigd worden? 

> Wat zijn stimulerende factoren voor - in beginsel niet gemotiveerde -   

scholen om deel te nemen aan het programma?  

> Hoe kan het onderwerp duurzaamheid vorm krijgen binnen het 

programma De Gezonde Schoolkantine? 

> Wat is de meerwaarde van de Stimuleringsprijs? 

 

1.3. Leeswijzer  

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk twee wordt kort de relevante 

literatuur voor dit evaluatieonderzoek naar De Gezonde Schoolkantine 

beschreven. In hoofdstuk drie wordt beschreven op welke wijze dit onderzoek is 

aangepakt en uitgevoerd. In het daarop volgende hoofdstuk worden de resultaten 

beschreven. Hierin komen verschillende onderwerpen aan bod zoals algemene 

kenmerken van de scholen en indruk van het programma en de 
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Stimuleringsprijs, start van het programma, draagvlak, kennis en bewustwording 

van de leerlingen, het aanbod, ondersteuning en bestendiging. Hoofdstuk vijf 

beschrijft de uitkomsten van een inventarisatie van het onderwerp duurzaamheid. 

In hoofdstuk zes worden de conclusies gegeven. Tenslotte worden in hoofdstuk 

zeven aanbevelingen gedaan.  
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2. Literatuur  

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht en ongeveer 11% 

van de Nederlanders heeft ernstig overgewicht. Sinds 2000 is het percentage 

mensen met overgewicht niet of nauwelijks toegenomen. Het percentage met 

ernstig overgewicht nam in deze periode met 2% toe van 9 naar 11. Vóór 2000 

was er wel een forse stijging in het voorkomen van overgewicht en obesitas. Toch 

doet Nederland het niet slecht in vergelijking met andere Europese landen. Dat 

geldt ook voor Nederlandse jongeren. Bij deze groep is vanaf 2000 het 

percentage met overgewicht eveneens gestabiliseerd (Van der Lucht & Polder, 

2010). 

 

Volgens verschillende bronnen is de school een goede setting om de doelgroep 

jongeren te bereiken. Via de school kan aandacht geschonken worden aan de 

bevordering van de gezondheid en leefstijl van jongeren (St.Leger, Kolbe, Lee, 

McCall & Young, 2007; Leurs, Mur-Veeman, Schaalma, Feron & De Vries, 2005). 

Uit de literatuur is bekend dat mensen in hoge mate beïnvloed worden door 

omgevingsfactoren en dat zij eten wat er aanwezig is (Schwartz, Novak & Fiore, 

2009). Ook leerlingen geven aan dat zij verleid worden door het ongezonde 

aanbod in de kantine. Scholieren geven toe verleid te worden als ze iets lekkers 

zien of ruiken. Dit blijkt uit onderzoek dat in 2009 is uitgevoerd door IPM KidWise 

onder 458 jongeren in Nederland in opdracht van het Voedingscentrum (IPM 

KidWise, 2009). Het Voedingscentrum richt zich met het programma De Gezonde 

Schoolkantine dan ook op de preventie van overgewicht binnen de school setting. 

Het Voedingscentrum wil dit doen door middel van het realiseren van de 

opgestelde doelen (beschreven in hoofdstuk 1). In dit hoofdstuk worden enkele 

relevante conclusies uit reeds uitgevoerde onderzoeken die gerelateerd zijn aan 

het programma De Gezonde Schoolkantine besproken. Het Voedingscentrum 

heeft voor dit onderzoek de meest relevante literatuur aangegeven. Hierop is dit 

hoofdstuk gebaseerd.  

 

2.1. Effect van schoolinterventies gericht op voeding 

Het programma De Gezonde Schoolkantine beoogt een gezonder aanbod te 

realiseren waardoor de leerlingen gezonder zullen eten. Het is aannemelijk dat 

gezonde voeding leidt tot betere prestaties. Tevens kan aangenomen worden dat 

een hoger concentratieniveau leidt tot betere schoolprestaties (Heselmans & 

Rutten, 2007; Golley, Baines, Bassett, Wood & Nelson, 2008).   

Uit de effectstudies naar school- interventies gericht op voeding bij leerlingen 

komt naar voren dat educatie via lesprogramma‟s en aanpassing van het 

voedselaanbod in de schoolkantine componenten zijn die een bijdrage leveren 

aan het verhogen van de groente- en fruitconsumptie van de leerlingen (Bos, De 

Jongh, & Paulussen, 2010). In verschillende artikelen wordt beschreven dat het 
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verhogen van de groente- en fruitconsumptie van de leerlingen een positieve 

invloed kan hebben op de gezondheid. Ook de relatie tussen gezondheid en 

leerprestaties is onderzocht. Er blijkt een relatie te zijn tussen de 

gezondheidsaspecten bij leerlingen enerzijds en hun schoolprestaties en 

schooluitval anderzijds. Verschillende reviews (Rampersaud, Pereira, Girard, 

Adams & Metzl, 2005; Taras, 2005) beschrijven de relatie tussen voeding en 

schoolprestaties. Op basis van deze reviews kan worden geconcludeerd dat er 

een duidelijke samenhang is tussen het nemen van een ontbijt en het cognitief 

functioneren, zoals betere concentratie, alertheid en schoolcijfers. Ook is er een 

negatieve invloed van ijzertekort en ondervoeding op schoolprestaties 

aangetoond (Rampersaud et al., 2005; Taras, 2005). Tevens blijkt dat kinderen 

met overgewicht slechtere schoolprestaties leveren: de kinderen halen lagere 

cijfers, blijven vaker een klas zitten en beschouwen zichzelf als minder goede 

leerlingen. De huidige onderzoeken maken niet inzichtelijk of er een directe 

oorzakelijke relatie bestaat tussen overgewicht en slechte schoolprestaties of dat 

het effect van overgewicht wordt gemedieerd door sociaal-emotionele klachten 

die ook een gevolg zijn van overgewicht (Bos et al., 2010). 

 

2.2. De Gezonde Schoolkantine 

In bestaande literatuur is bekeken wat bekend is over de verschillende aspecten 

van het programma De Gezonde Schoolkantine, zoals aanbod, hygiëne, 

werkgroep en stappenplan, draagvlak en betrokkenheid, het integreren van 

gezonde voeding in het lesprogramma, begeleiding en tot slot bestendiging. 

Hieronder worden deze aspecten toegelicht. 

2.2.1. Aanbod 

Met het programma De Gezonde Schoolkantine wil het Voedingscentrum scholen 

stimuleren om een gezond aanbod te realiseren in de schoolkantine. Singh, Chin 

A Paw, Brug en Van Mechelen (2007) beschrijven in hun studie naar overgewicht 

bij kinderen dat het aanleren van gezonde gewoonten bij kinderen een 

succesvollere formule lijkt dan het aanpassen van ongezonde gewoonten bij 

volwassenen. Er zou dus al vroeg gestart moeten worden met het aanbieden van 

gezond voedsel. Zoest, Zoest en Kanters (2008) beschrijven dat er veel 

wetenschappelijk bewijs is voor de relatie tussen beschikbaarheid en 

bereikbaarheid van voedingsmiddelen en het eetgedrag van jongeren (de 

aanwezigheid van producten is dus een belangrijke voorspeller van 

consumptiegedrag). Ook stelt Middelbeek et al. (2007) dat een verbetering van 

het aanbod op scholen van het voortgezet onderwijs kan bijdragen aan een 

vermindering in overgewicht. Wel geeft hij hierbij aan dat de omgeving rondom 

de school een grote invloed kan hebben en scholen hier rekening mee zouden 

moeten houden. Fekkes en Paulussen (2002) hebben een pilot studie uitgevoerd 

onder tien scholen die deelnamen aan het programma De Gezonde 

Schoolkantine. Zij hebben gekeken naar de bevorderende en belemmerende 

factoren bij het aanpassen van het aanbod op scholen. De Assortimentsmeter en 

het daaruit voortkomende advies wordt door de betrokkenen op school zeer 

gewaardeerd om het inzicht dat het geeft in het eigen aanbod. Ook van den 
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Boogaard en Rots-de Vries (2006) benadrukken dit. Belemmerende factoren voor 

aanpassing van het aanbod zijn de daarvoor soms benodigde verbouwingen 

binnen de kantine of keuken en de vrees voor gebrekkige afname van gezonde 

producten zoals fruit (Fekkes & Paulussen, 2002). Daarnaast zeggen Fekkes en 

Paulussen (2002) dat wat betreft het aanbod een uitbereiding daarvan niet 

automatisch inhoudt dat leerlingen gezondere producten in de kantine gaan 

kopen. Het programma De Gezonde Schoolkantine richt zich dan ook niet op het 

uitbreiden van de kantine maar op het aanbieden van een gezond assortiment. 

Uit onderzoek van TNO, NIGZ en het Voedingscentrum, op bijna 30 voortgezet- 

onderwijsscholen, is gebleken dat verandering van het automatenassortiment op 

scholen meteen leidt tot het gewenste effect. Wanneer in de automaten meer laag 

caloriehoudende snoep, snacks en frisdranken wordt aangeboden, kiezen 

scholieren vaker voor deze producten. Zij krijgen daardoor minder calorieën 

binnen dan scholieren die op een school zitten waar producten met veel suikers 

en vet de overhand hebben in de automaten (TNO, 2008). Tevens adviseren van 

den Boogaard en Rots-de Vries (2006) om te letten op prijsbeleid. 

2.2.2. Hygiëne 

Een van de subdoelen van het programma De Gezonde Schoolkantine is dat 

scholen werken volgens de HACCP-hygiënenormen. In de pilot studie naar het 

programma De Gezonde Schoolkantine van Fekkes en Paulussen (2002) is ook 

gekeken naar hygiëne. Zij beschrijven dat veel kantinebeheerders aangeven al 

jarenlang op een bepaalde manier te werken en dat zij het lastig vinden om 

hiervan af te wijken. Volgens hen is een belemmerende factor dat sommige 

medewerkers op cursus moeten om volgens de normen te kunnen werken. Ook 

kan het zijn dat verbouwingen nodig zijn om aan de hygiënenormen te voldoen, 

dat kost tijd en geld. Tevens blijkt dat scholen moeite kunnen hebben met het 

zelfstandig doorvoeren van de HACCP normen. Dit is mogelijk het gevolg van 

gebrek aan kennis, motivatie en middelen van de kantinebeheerders (Fekkes & 

Paulussen, 2002). Uit de literatuur blijkt dat een externe cateraar uitkomst kan 

bieden.  

2.2.3. Werkgroep en stappenplan 

Wanneer een school aan de slag wil met het programma De Gezonde 

Schoolkantine adviseert het Voedingscentrum scholen om een werkgroep en een 

stappenplan op te stellen. In de literatuur komt het belang van het opstellen van 

een werkgroep goed naar voren. De werkgroep zou moeten bestaan uit 

verschillende betrokken partijen, zoals directie, docenten, leerlingen, ouders, 

GGD-medewerkers, kantinebeheerders etc. De werkgroep gaat aan de slag met 

het invullen en uitwerken van het plan van aanpak. Van den Boogaard en Rots-de 

Vries (2006) beschrijven dat het opstellen van een werkgroep bepalend is voor 

het succes van de invoering van het gehele traject. Daarbij moet genoemd 

worden dat meerdere malen wordt aangehaald dat het van belang blijkt te zijn 

dat een directielid deelneemt in de werkgroep (van den Boogaard & Rots-de 

Vries, 2006; Fekkes & Paulussen, 2002). Een directielid moet tevens het initiatief 

nemen bij het uitstippelen van het beleid en het nastreven van de uiteindelijke 
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doelstellingen van het beleid. Naast een directielid is het ook van belang om 

leerlingen en ouders bij de werkgroep te betrekken om een zo groot mogelijk 

draagvlak te creëren (van den Boogaard & Rots-de Vries, 2006). Volgens Liebelt 

(2008) is de intentie om het programma daadwerkelijk uit te voeren groter 

wanneer er een duidelijk stappenplan is gemaakt door de werkgroep.  

2.2.4. Draagvlak en betrokkenheid 

Fekkes en Paulussen (2002) beschrijven dat het draagvlak bij de directie van 

groot belang is. Het is van belang dat de deelname aan het programma breed 

wordt gedragen op de school. Op scholen waar een directielid een actieve rol 

vervulde binnen het programma kwam het meeste beleid van de grond en 

werden meer onderdelen van het programma uitgevoerd. Op scholen waar de 

motivatie om deel te nemen aan het programma niet breed werd gedragen 

kwamen juist minder activiteiten van de grond. Daarnaast wordt door onder 

andere Van den Boogaard en Rots-de Vries (2006) en Haak (2008) beschreven 

dat participatie van overige partijen zoals leerlingen en ouders ook van belang is. 

Haak (2008) onderzocht de perceptie van ouders van scholieren van het 

voortgezet onderwijs ten aanzien van de schoolkantine, het eetgedrag van hun 

kind en hun rol hierin. Het blijkt van belang te zijn dat ouders bewust worden van 

de negatieve invloed van een ongezonde schoolkantine en van de positieve 

invloed van een gezonde schoolkantine. De deelname aan de werkgroep van de 

ouders/ouderraad zou een goede mogelijkheid zijn om de ouders bewust te 

maken en inspraak te geven in een gezond aanbod in de kantine.  

2.2.5. Integreren in lesprogramma 

Uit meerdere bronnen blijkt dat het integreren van gezonde voeding in lessen een 

belangrijk punt is bij het uitvoeren van het programma (Bos et al., 2010). Ook dit 

aspect komt terug binnen het programma De Gezonde Schoolkantine. Uit de 

studie van Fekkes en Paulussen (2002) blijkt dat scholen het bevorderlijk vinden 

dat het lesmateriaal van het Voedingscentrum kan worden gebruikt als aanvulling 

op de lessen van de eigen methode (met name de schriftelijke testjes en de 

internetactiviteiten). Leerlingen blijken enthousiast te zijn over de posters 

(opgemerkt moet worden dat de posters begin 2009 zijn aangepast). Wat als 

belemmerende factoren wordt aangeven is dat leraren vaak al een eigen methode 

hebben en verplichtingen hebben ten aanzien van hun eigen lesprogramma. De 

eigen lesprogramma‟s zitten vaak ook erg vol en is er geen tijd om aandacht te 

schenken aan overige thema‟s (Fekkes & Paulussen, 2002).  

2.2.6. Begeleiding 

De literatuur laat zien dat externe intensieve begeleiding door scholen zeer wordt 

gewaardeerd en van belang wordt geacht bij het in gang zetten en in stand 

houden van het kantinebeleid. Uit de pilotstudie van Fekkes en Paulussen (2002) 

blijkt dat niet begeleide scholen veel minder activiteiten uitgevoerd hebben dan 

begeleide scholen. Van den Boogaard en Rots-de Vries (2006) beschrijven dat er 

een belangrijke rol is weggelegd voor de GGD bij de ondersteuning van het 

programma De Gezonde Schoolkantine. Ook Liebelt (2008) benadrukt dat 
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ondersteuning en begeleiding van de GGD kan leiden tot betere communicatie 

binnen de school en meer betrokkenheid van de school bij het programma wat 

beide zeer belangrijke factoren zijn voor het succesvol uitvoeren van het 

programma.  

2.2.7. Bestendiging 

Bos et al. (2010) beschrijven op basis van verschillende reviews op het gebied 

van schoolinterventies en voeding bij leerlingen dat het voor de structurele 

bestendiging van een programma over voeding van belang is dat de duur van het 

programma langer is dan een jaar, dat er een schoolbreed beleid ten aanzien van 

voeding wordt opgesteld en dat voedingslessen worden opgenomen in het 

reguliere curriculum (Bos, et al., 2010). Van Zoest et al. (2008) beschrijven 

factoren die van belang zijn voor een goede uitvoering van het programma De 

Gezonde Schoolkantine en die mogelijk invloed kunnen hebben op de latere 

bestendiging, namelijk; het aanstellen van een contactpersoon, intern draagvlak 

en communicatie, opstellen van een werkgroep, evalueren en het uitvoeren van 

ondersteunende activiteiten rondom voeding en beweging.  

 

2.3. Literatuur in relatie tot dit onderzoek 

 

Op basis van bovenstaande literatuur zijn voor dit beschrijvend onderzoek 

indicatoren voor een goede start van het programma De Gezonde Schoolkantine 

opgesteld. Daarnaast is een aantal bestendigingsactiviteiten naar voren gekomen 

in de literatuur.  

 

2.3.1. Indicatoren voor een goede start 

 

Uit de literatuur is gebleken dat het van belang is om een werkgroep en een 

stappenplan op te stellen bij de start van het programma. Het is belangrijk dat de 

directeur deelneemt in de werkgroep. Daarnaast zou een school bij de start het 

huidige assortiment in kaart moeten brengen. Tevens beschrijft de literatuur dat 

het van belang is om een breed draagvlak te hebben binnen de school. Hieronder 

wordt in dit onderzoek verstaan het bespreken van het stappenplan, het 

informeren van de leerlingen, betrekken van de leerlingen, de ouders en de 

docenten. Ook kan uit de literatuur worden opgemaakt dat externe ondersteuning 

van de GGD behoort tot een van de factoren die bijdragen aan een goede start 

(tabel 1).  
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Tabel 1. Indicatoren goede start op basis van literatuur. 

Indicatoren „goede start‟ 

Het opstellen van een werkgroep 

Deelname van de directeur in de werkgroep 

Het opstellen van een stappenplan 

Het in kaart brengen van het aanbod 

Draagvlak creëren  

Externe ondersteuning van de GGD 

 

2.3.2. Bestendigingsactiviteiten 

 

In de literatuur worden enkele bestendigingsactiviteiten besproken, namelijk een 

meerjarenplan/beleid voor de schoolkantine, dat er een schoolbreed beleid ten 

aanzien van voeding wordt opgesteld (van draagvlak creëren tot het uiteindelijk 

opnemen in het beleid) en dat voedingslessen worden opgenomen in het 

reguliere curriculum. In dit onderzoek is via een online vragenlijst gemeten welke 

bestendigingsactiviteiten de scholen uitvoeren/uitgevoerd hebben. Bovenstaande 

bestendigingsactiviteiten zijn door het Voedingscentrum aangevuld met: visie- 

werkgroep overleg met betrekking tot het kantinebeleid, opstellen/veranderen van 

het kantinebeleid, het opnemen van het aangepast kantinebeleid in het 

schoolbeleid, structurele verandering van het aanbod in de kantine en een 

terugkerende (algemene) gezondheidsdag of week. Deze bestendigingsactiviteiten 

zijn allemaal opgenomen in de online vragenlijst (tabel 2).  
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Tabel 2. Bestendigingsactiviteiten op basis van literatuur met aanvullingen van het Voedingscentrum. 

Bestendigingsactiviteiten 

Visie/werkgroep overleg kantinebeleid 

Opstellen/veranderen kantinebeleid 

Opnemen (aangepast) kantinebeleid in schoolbeleid 

Structurele verandering kantineaanbod 

Structurele aandacht voor gezonde voeding in de lessen 

Structureel informeren van leerlingen, ouders en docenten 

over de vordering van De Gezonde Schoolkantine 

Terugkerende gezondheidsdag/week 

Meerjarenbeleid/plan gemaakt voor schoolkantine 

 

In dit onderzoek wordt gemeten, aan de hand van vragenlijsten, of de indicatoren 

van een goede start zijn uitgevoerd en of tevens de bestendigingsactiviteiten 

plaatsvinden. Op basis van deze gegevens wordt onderzocht of er een relatie 

bestaat tussen de goede start indicatoren en de uiteindelijke bestendiging. In het 

hoofdstuk Resultaten (hoofdstuk 4) wordt hierop teruggekomen.  
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3. Methode 

Voor dit evaluatieonderzoek is op verschillende manieren informatie verzameld: 

via online vragenlijsten, interviews, eindrapportages, via een bijeenkomst voor de 

ondersteunende GGD‟en en via een expertmeeting. 

 

3.1. Vragenlijsten 

In het kader van dit onderzoek zijn vier vragenlijsten ontwikkeld. Een vragenlijst 

voor scholen die deelnemen of hebben genomen aan de Stimuleringsprijs De 

Gezonde Schoolkantine, een vragenlijst voor de leerlingenraad en een vragenlijst 

voor de ouderraad van deze deelnemende scholen en een vragenlijst voor de 

scholen die niet eerder hebben deelgenomen aan de Stimuleringsprijs De 

Gezonde Schoolkantine. Voor het versturen van deze vragenlijsten is gebruik 

gemaakt van de bij het Voedingscentrum bekende contactgegevens. Alle 

gegevens ten aanzien van leerlingen- en ouderraad zijn telefonisch of per e-mail 

achterhaald. Vanuit het Voedingscentrum is een aankondigingsmail verzonden 

voor het onderzoek zodat de scholen, leerlingen en ouders op de hoogte waren 

van het evaluatieonderzoek. Het verzoek om deel te nemen aan een vragenlijst is 

per e-mail verstuurd. In deze mail is een link naar de online vragenlijst 

opgenomen. Voor de vragenlijsten voor de deelnemende scholen, de leerlingen 

en de ouders geldt dat de respondenten alleen voor hun relevante vragen te zien 

krijgen. Scholen die in 2009 zijn gestart krijgen bijvoorbeeld alleen vragen over 

de start van het programma en geen vragen over ervaringen van het afgelopen 

jaar. 

3.1.1. Vragenlijst voor deelnemende scholen 

Het Voedingscentrum heeft voorafgaand aan het onderzoek aangegeven een 

vragenlijst te willen laten afnemen bij de directeuren van scholen. Dit omdat uit 

de literatuur blijkt dat het belangrijk is dat de directeur het programma 

ondersteunt en omdat het Voedingscentrum meer inzicht wil krijgen in het beleid 

van de school ten aanzien van de schoolkantine. Via e-mail zijn de 

locatiedirecteuren gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Met behulp van de 

online vragenlijst is de voortgang van het programma De Gezonde Schoolkantine 

onder alle scholen die deelnemen of hebben deelgenomen aan de 

Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine onderzocht. Het doel is te 

achterhalen wat er op de scholen gedaan wordt (of werd) en op welke manier. De 

vragenlijst bestaat uit verschillende delen; algemene vragen zoals naam van de 

schoollocatie, aantal leerlingen op de schoollocatie, intern of extern beheer van 

de kantine etc. Vervolgens zijn er vragen gesteld die betrekking hebben op de 

goede start indicatoren zoals het opstellen van een werkgroep en een 

stappenplan. Daarna volgen vragen over de participatie van de leerlingen, ouders 

en docenten aan het begin van het programma en het laatste half jaar, vragen  
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over het aanbod in de kantine, vragen over de externe ondersteuning tijdens de 

uitvoer van het programma en vragen over de bestendiging. Tevens zijn er 

stellingen gegeven over het programma en over de Stimuleringsprijs De Gezonde 

Schoolkantine. Ook is ter inventarisatie een aantal vragen gesteld over 

duurzaamheid binnen de schoolkantine. Voor de leesbaarheid wordt bij het 

resultatenhoofdstuk gesproken over „de directie(s)‟.  

3.1.2. Vragenlijst voor de leerlingenraad 

Om meer te weten te komen over de betrokkenheid en de perceptie van de 

leerlingen ten aanzien van het programma De Gezonde Schoolkantine is een 

online vragenlijst opgesteld voor de leerlingen van de deelnemende scholen. 

Omdat het onmogelijk is om alle leerlingen van deelnemende scholen te 

benaderen is ervoor gekozen om de leerlingenraad aan te schrijven met het 

verzoek een online vragenlijst in te vullen. Aan de leerlingenraad is gevraagd om 

bij het beantwoorden van de vragenlijst te proberen de mening van de leerlingen 

te vertegenwoordigen. Waar mogelijk is de vragenlijst vergelijkbaar met de 

vragenlijst voor de locatiedirecteur van de deelnemende scholen. Ook deze 

vragenlijst bestaat uit meerdere delen: algemene vragen, start van deelname aan 

De Gezonde Schoolkantine (de goede start indicatoren), participatie van de 

leerlingen aan het begin van het programma en het laatste half jaar, vragen over 

het aanbod, vragen over het effect van het programma op de leerlingen, vragen 

over de bestendigingsactiviteiten en duurzaamheid. Voor de leesbaarheid wordt 

bij het resultatenhoofdstuk gesproken over „de leerlingen‟. 

3.1.3. Vragenlijst voor de ouderraad 

Om vergelijkbare redenen als bij de leerlingen zijn ook de ouders van de 

deelnemende scholen benaderd via de ouderraad van de school. Ook hier is 

gevraagd om bij het beantwoorden van de vragen te proberen de mening van de 

ouders te vertegenwoordigen. Waar mogelijk is ook deze vragenlijst vergelijkbaar 

gemaakt met de vragenlijst voor de locatiedirecteur van de deelnemende 

scholen: algemene vragen, start van deelname aan De Gezonde Schoolkantine 

(de goede start indicatoren), participatie van de ouders aan het begin van het 

programma en het laatste half jaar, vragen over het aanbod, stellingen over het 

programma en vragen over de bestendigingsactiviteiten. Voor de leesbaarheid 

wordt bij het resultatenhoofdstuk gesproken over „de ouders‟. 

3.1.4. Vragenlijst niet deelnemende scholen 

Om te achterhalen welke factoren de niet deelnemende scholen zouden 

motiveren om wel deel te nemen aan het programma De Gezonde Schoolkantine 

zijn niet deelnemende scholen benaderd met een online vragenlijst. Uit de groep 

van niet deelnemende scholen zijn de niet gemotiveerde scholen geselecteerd. 

Deze groep is gedefinieerd als bekend met het programma maar neemt geen 

deel of is onbekend met het programma maar heeft (op dit moment) geen 

belangstelling.  

Wanneer een school aan geeft niet bekend te zijn met het programma volgt een 

korte uitleg. Aan de hand van stelling met een vijf puntschaal wordt achterhaald 
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welke factoren motiverend zouden zijn voor de niet deelnemende scholen. De 

stellingen zijn onderverdeeld in twee groepen: Stellingen over het belang van een 

gezonde leefstijl en stellingen over motiverende factoren van het programma. 

Voor de leesbaarheid wordt bij het hoofdstuk over de resultaten gesproken over 

„de niet deelnemende scholen‟.   

 

3.2. Interviews 

In het kader van het evaluatieonderzoek naar het programma De Gezonde 

Schoolkantine en de daarbij behorende Stimuleringsprijs zijn tien telefonische 

interviews afgenomen met directeuren van deelnemende scholen. De directeuren 

zijn random telefonisch en per e-mail benaderd voor dit interview. Aangezien de 

groep deelnemers aan de Stimuleringsprijs van het jaar 2006-2007 kleiner is dan 

de groep 2008-2009 is rekening gehouden met de grootte van de groep. Twee 

scholen uit startjaar 2006-2007 en acht scholen uit het startjaar 2008-2009 zijn 

geïnterviewd. Het interview sloot aan bij de online vragenlijst voor de directies. In 

het interview is een aantal verdiepende en aanvullende vragen gesteld over 

participatie van de directie, ondersteuning tijdens het programma, de 

voortgang/bestendiging van het programma De Gezonde Schoolkantine, de 

evaluatie van het programma, de deelname aan de Stimuleringsprijs en tot slot 

verbeterpunten voor het programma voor het Voedingscentrum. Een interview 

duurde ongeveer 20 minuten. Voorafgaand aan de interviews zijn de 

onderwerpen ingedeeld in verschillende categorieën en tijdens het interview zijn 

de antwoorden toegekend aan een bepaalde categorie (bijv. onvoldoende, 

voldoende, goed). Daarnaast zijn notities gemaakt tijdens het gesprek.  

 

3.3. Eindrapportages 

Elke school die deelneemt aan de Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine 

heeft vooraf een stappenplan opgesteld en heeft een werkbudget ontvangen van 

het Voedingscentrum. Met dit bedrag kon de school het stappenplan uitvoeren. 

Achteraf heeft de school een eindrapportage geschreven waarin beschreven staat 

wat de school heeft gedaan en of ze de opgestelde doelen heeft bereikt. Deze 

eindrapportages, van de jaren 2006-2007, 2008-2009 en 2009-2010, zijn 

doorgenomen en beoordeeld op de algemene doelstelling van de scholen bij 

deelname aan het programma en op de besteding van het werkbudget.  
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3.4. Bijeenkomst voor GGD‟en 

Een evaluatiebijeenkomst is georganiseerd voor medewerkers van alle GGD‟en die 

scholen ondersteunen bij het uitvoeren van het programma De Gezonde 

Schoolkantine. Alle contactpersonen van GGD‟en zijn per e-mail uitgenodigd voor 

de bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst was meer inzicht krijgen in de 

ervaringen, behoeften en de rol van de GGD‟en binnen het programma. Op de 

bijeenkomst waren 12 medewerkers van verschillende GGD‟en aanwezig (zie 

bijlage 3). De opzet van de bijeenkomst was een interactieve discussie waarbij de 

aanwezigen onder andere punten konden opschrijven met betrekking tot de 

succes- en faalfactoren van het programma. Vervolgens werden deze punten 

plenair besproken. Bij het beschrijven van de resultaten worden de belangrijkste 

punten aangehaald. In de bijlage is een uitgebreid overzicht te vinden van de 

GGD‟en bijeenkomst in adviesvorm op drie gebieden; waar zou het 

Voedingscentrum mee door moeten gaan, waar zou zij mee moeten stoppen en 

waar zou zij mee kunnen beginnen (zie bijlage 3). 

 

3.5. Expertmeeting 

De resultaten van dit evaluatieonderzoek zijn teruggekoppeld tijdens een 

expertmeeting met experts. De aanwezigen en een verslag van de expertmeeting 

zijn terug te vinden in bijlage 4. De discussie tijdens de expertmeeting heeft zich 

vooral toegespitst op de algemene conclusies van het onderzoek en gericht 

commentaar op een aantal vooraf geformuleerde stellingen.  
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4. Resultaten 

Zoals in hoofdstuk 3 al besproken zal bij het bespreken van de resultaten 

gesproken worden over „directie(s)‟, „leerlingen‟, „ouders‟ en „niet deelnemende 

scholen‟. De belangrijkste resultaten worden in dit hoofdstuk besproken. In 

bijlage 1 zijn alle gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden terug te 

vinden (uitgedrukt in percentages). In de gepresenteerde figuren wordt elke 

groep met een eigen kleur weergegeven; deelnemende scholen, leerlingen, 

ouders en niet deelnemende scholen.  

In de eerste algemene paragraaf wordt de respons en vervolgens ook de 

algemene kenmerken van de scholen en de algemene indruk van het programma 

en de Stimuleringsprijs weergegeven. In de tweede paragraaf wordt de start van 

het programma besproken en in de daarop volgende paragrafen het draagvlak, 

kennis en bewustwording van de leerlingen, het aanbod, ondersteuning en tot slot 

bestendiging.  

 

4.1. Algemeen 

4.1.1. Respons 

De vragenlijsten zijn verstuurd naar 153 locatiedirecteuren, 137 leerlingenraden 

en 139 ouderraden. In tabel 3 is de respons op deze online vragenlijsten 

opgenomen.  

Tabel 3. Respons deelnemende scholen. 

Deelnemende scholen 

 Benaderd Respons (%) 

Directies 153 96 (= 62,7%) 

Leerlingen 137 53 (= 38,7%) 

Ouders 139 75 (= 54,0%) 

 

Voor dit onderzoek zijn naast de deelnemende scholen ook 708 niet 

deelnemende scholen benaderd. Hiervan hebben in totaal 181 scholen 

gereageerd, wat overeenkomt met een respons van 25,6%. Aan deze 181 scholen 

is gevraagd of zij bekend waren met het programma De Gezonde Schoolkantine, 

of zij al deelnamen aan het programma en of zij belangstelling zouden hebben 

voor het programma. Op deze manier kan een onderscheid worden gemaakt 

tussen gemotiveerde en niet gemotiveerde scholen. Van de 181 scholen bleken  
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uiteindelijk 135 (74,6%) scholen niet gemotiveerd te zijn voor het programma De 

Gezonde Schoolkantine (zie figuur 2). Deze scholen kregen de gehele vragenlijst. 

Wanneer deze groep besproken wordt in het rapport wordt gesproken over „niet 

deelnemende scholen‟. 

Niet deelnemers
N = 181

Bekend met GSK
N = 134

Onbekend met  GSK 
N = 40

Hebben geen 
kantine

N = 7

Neemt deel
N = 29

Neemt geen deel
N = 105

Wel belangstelling
N = 10

Geen belangstelling
N = 30

= krijgen de vragenlijst

 

Figuur 2. Niet deelnemende scholen. 

De GGD‟en bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 11 februari 2010. Er waren 12 

GGD medewerkers aanwezig (zie bijlage 3). Zoals eerder aangegeven worden in 

dit hoofdstuk de belangrijkste punten aangehaald. In bijlage 3 is een uitgebreid 

overzicht van de bijeenkomst te vinden. 

4.1.2. Algemene kenmerken 

Het merendeel van de directies geeft aan in 2009 (45,5%) of 2008 (26,1%) 

gestart te zijn met het programma De Gezonde Schoolkantine. 95,5% geeft aan 

nog steeds deel te nemen aan het programma.   

De directies en leerlingen hebben aangegeven in welke jaar of jaren zij hebben 

deelgenomen aan de Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine (zie figuur 3). 

Deze vraag is ook aan de ouders gesteld en daarvan geeft 24% aan niet te weten 

in welk jaar de school(locatie) heeft deelgenomen aan de Stimuleringsprijs.  
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Figuur 3. Deelnamejaar Stimuleringsprijs De Gezonde Schookantine. 

Van de deelnemende scholen bestaat ongeveer 45% uit 0 tot 500 leerlingen en 

30% uit 500 – 1000 leerlingen. Bij de niet deelnemende scholen is dit ongeveer 

gelijk; ruim 40% van deze scholen bestaat uit 0 tot 500 leerlingen en ongeveer 

30% uit 500-1000 leerlingen.  

Het merendeel van de deelnemende scholen (65,3%) heeft de kantine in intern 

beheer. Van de niet deelnemende scholen heeft 59,3% de kantine in intern 

beheer (zie figuur 4).  
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Figuur 4. Kantine beheer. 

Op ongeveer de helft van de deelnemende schoollocaties mogen de leerlingen 

het schoolterrein verlaten, bijvoorbeeld tijdens pauzes of tussenuren. Ongeveer 

75% van de deelnemende schoollocaties rapporteren een supermarkt te hebben 

in de directe omgeving (zodanig dat leerlingen er gemakkelijk naar toe zouden 



20 

 

kunnen in een pauze of tussenuur) en ongeveer 55% rapporteert een snackbar te 

hebben in de directe omgeving. Aan de leerlingen is gevraagd hoeveel gebruik de 

leerlingen maken van deze voorzieningen. De meerderheid van de leerlingen 

geeft aan matig gebruik (46,7%) te maken van de snackbar en veel gebruik 

(52,5%) te maken van de supermarkt.  

Bij de niet deelnemende scholen mogen leerlingen vaker het schoolplein verlaten 

tijdens pauzes en tussenuren: op 65% van de scholen. Gerapporteerd wordt dat 

77% van de niet deelnemende scholen een supermarkt heeft in de directe 

omgeving (zodanig dat leerlingen er gemakkelijk naar toe zouden kunnen in een 

pauze of tussenuur) en ongeveer 52% heeft een snackbar in de directe 

omgeving. Dit is vergelijkbaar met de situatie bij deelnemende scholen. 

4.1.3. Belang van gezonde leefstijl 

Aan de niet deelnemende scholen van het programma De Gezonde 

Schoolkantine is gevraagd of zij het belang in zien van een gezonde leefstijl. Dit is 

gedaan aan de hand van stellingen. Inzichtelijk is gemaakt in hoeverre zij het 

eens zijn met een gegeven stelling van helemaal oneens tot helemaal eens. In 

figuur 5 is het percentage te zien van de niet deelnemende scholen die het eens 

of helemaal eens zijn met een stelling.  

66,9%

68,4%

84,3%

87,2%

94,0%

93,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

School is verantwoordelijk om aandacht te besteden aan toename overgewicht jeugd

School is verantwoordelijk om aandacht te besteden aan eetpatroon leerlingen

School is verantwoordelijk om aandacht te besteden aan de gezondheid leerlingen

Het is belangrijk dat onze school aandacht besteed aan overgewicht

Het is belangrijk dat onze school aandacht besteed aan gezonde voeding

Het is belangrijk dat onze school aandacht besteed aan gezondheid/gezonde leefstijl

 

Figuur 5.  Belang inzien van een gezonde leefstijl volgens niet deelnemende scholen.  

Het is duidelijk dat de meeste directies van niet deelnemende scholen wél belang 

hechten aan gezonde leefstijl en gezonde voeding. 

In hoeverre leerlingen het belang inzien van gezonde voeding is zowel gevraagd 

aan de niet deelnemende scholen als aan de deelnemende scholen (directies, 

leerlingen en ouders). In figuur 6 is te zien of de directies, leerlingen, ouders en 

niet deelnemende scholen vinden dat de leerlingen het belang inzien van 

gezonde voeding.  
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Figuur 6. Belang dat leerlingen inzien in gezonde voeding volgens directies, leerlingen, 

ouders en niet deelnemende scholen. 

Over het algemeen blijken de directeuren meer te vinden dat leerlingen het 

belang inzien van gezonde voeding dan de leerlingen zelf, de ouders en niet 

deelnemende scholen. Er blijkt een significant verschil te zijn tussen de directies 

van de deelnemende scholen en de ouders (p = 0.022) en tussen de directies van 

de deelnemende en de niet deelnemende scholen (p = 0.000) in hoeverre zij 

vinden dat leerlingen het belang inzien van gezonde voeding.  

4.1.4. Algemene indruk De Gezonde Schoolkantine 

Aan de deelnemende scholen (directies, leerlingen en ouders) zijn ook 

verschillende stellingen voorgelegd over het programma De Gezonde 

Schoolkantine. Ook hier konden de stellingen beantwoord worden van helemaal 

oneens tot helemaal eens. In figuur 7 is te zien of de directies, leerlingen en 

ouders vinden dat de leerlingen het belang in zien van het programma De 

Gezonde Schoolkantine.  
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Figuur 7. Belang dat leerlingen zien in het programma De Gezonde Schoolkantine volgens 

directies, leerlingen en ouders.  

De directies blijken meer te vinden dat leerlingen het belang inzien van het 

programma De Gezonde Schoolkantine dan de ouders. Dit blijkt ook uit het 

significant verschil tussen de directies en de ouders in hoeverre zij vinden dat 

leerlingen het belang inzien van het programma De Gezonde Schoolkantine (p = 

0.003).  

 

Aan de directies, leerlingen en ouders is gevraagd of door het uitvoeren van het 

programma veranderingen hebben plaatsgevonden. Het kan zijn dat leerlingen 

door het uitvoeren van het programma een gezonder eetpatroon hebben en meer 

waardering hebben voor het aanbod in de kantine. Ook kunnen ze meer gebruik 

maken van de kantine. In figuur 8 zijn de percentages te zien van de directies, 

leerlingen en ouders die het hier mee eens of helemaal mee eens zijn. 

 

 

Figuur 8. Mate waarin directies, leerlingen en ouders het eens zijn met de stellingen dat het 

programma veranderingen heeft gebracht in gebruik van de kantine, waardering 

en eetpatroon.  

De directies blijken significant te verschillen van de leerlingen: de directeuren 

hebben meer de indruk dat de leerlingen door het programma een gezonder 
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eetpatroon hebben (p = 0.001) en dat de leerlingen meer waardering hebben 

voor het aanbod (p = 0.008) dan dat de leerlingen zelf deze indruk hebben.  

 

Er is gevraagd of directies, leerlingen en ouders de indruk hebben dat het 

programma De Gezonde Schoolkantine lange termijn effecten zou kunnen 

opleveren (zie figuur 9). Ook hier zijn de percentages te zien van de directies, 

leerlingen en ouders die het er mee eens of helemaal mee eens zijn. 

 

Figuur 9. Mate waarin directies, leerlingen en ouders het eens zijn met stellingen over 

langere termijn effecten van het programma De Gezonde Schoolkantine.  

De directies blijken significant te verschillen van de leerlingen op alle gevraagde 

lange termijn effecten: de directeuren zijn positiever ingesteld over de langere 

termijn effecten van het programma op het gedrag van de leerlingen (p = 0.000), 

op de leerprestaties (p = 0.002), op de gezondheid (p = 0.008) en op het 

koopgedrag (p = 0.048).  

De directies en ouders verschillen ook significant voor het inzien van een langere 

termijn effect op het gedrag van de leerlingen (p = 0.035). 

 

Zowel de directies als de leerlingen en de ouders hebben een cijfer gegeven voor 

het totale programma waarbij 1 slecht en 10 uitstekend is. In tabel 4 zijn de 

gemiddelde cijfers weergegeven. Er blijkt een significant verschil te zijn in het 

cijfer dat de directies geven aan het programma (7.6) en het cijfer dat de ouders 

geven (7.0).  
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Tabel 4. Cijfer totale programma De Gezonde Schoolkantine. 

Cijfer totale programma De Gezonde Schoolkantine 

Directies Leerlingen Ouders 

7,6 6,8 7,0 

 

Tijdens de GGD bijeenkomst is ook aan de GGD medewerkers hun algemene 

indruk van het programma De Gezonde Schoolkantine gevraagd. De GGD 

medewerkers vertelden dat zij het programma als een goede ingang zien voor het 

onder de aandacht brengen van gezonde voeding in het voortgezet onderwijs. 

Een overzicht van de reacties van de GGD‟en staat in bijlage 3. 

4.1.5. Algemene indruk van de Stimuleringsprijs 

Aan de directies van de deelnemende scholen is een aantal stellingen voorgelegd 

over de Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine. Ook hier konden de 

stellingen beantwoord worden van helemaal oneens tot helemaal eens. In figuur 

10 is te zien hoeveel procent van de directies het eens of helemaal eens is met 

de stellingen. Te zien is dat de meerderheid het er mee eens (51,9%) of helemaal 

mee eens (23,4%) is dat de Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine 

motiverend was voor de school om deel te nemen aan het programma De 

Gezonde Schoolkantine. Maar de Stimuleringsprijs en het daarbij horende 

werkbudget waren over het algemeen niet de reden om deel te nemen of de 

reden om door te gaan met het programma. Wel rapporteren ze dat de 

Stimuleringsprijs en het werkbudget hebben bijgedragen aan een actievere 

aanpak van het programma De Gezonde Schoolkantine.  
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Figuur 10. Mate waarin directies het eens zijn met stellingen over de Stimuleringsprijs De 

Gezonde Schoolkantine. 

Tijdens de tien interviews met directeuren van deelnemende scholen is gevraagd 

naar de algemene indruk van de Stimuleringsprijs. Alle directeuren reageerden 

positief en vinden de Stimuleringsprijs een goed initiatief. Directeuren gaven de 

volgende toelichtingen “Als school wil je graag laten zien wat je doet en daar zijn we 

trots op. De school heeft veel ambitie als het gaat om een gezonde kantine”, “De 

Stimuleringsprijs is een mooie prikkel”, “Het is een goede stimulans en je krijgt extra 
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aandacht. Je hebt ook een keer geld voor extra acties en het is goede interne PR om 

te vertellen dat je een werkbudget van €1000 hebt gekregen”, “Een kantine kost 

altijd veel geld dus mooi om te gebruiken voor iets extra’s bijvoorbeeld een nieuwe 

koelkast”, “Door het ontvangen van een werkbudget heb je het idee dat je goed 

bezig bent en het is ook goed om de school te profileren als een gezonde school”.  

In de eindrapportages van de deelnemende scholen hebben de scholen moeten 

beschrijven waaraan zij het werkbudget van €1000 hebben besteed. Tabel 5 

geeft de meest genoemde besteding(en) weer per deelnamejaar. 

Tabel 5. Beschreven besteding(en) in eindrapportages per jaar. 

Eindrapportages 

Besteding 2006  

(N = 14) 

2008  

(N = 58) 

2009/2010  

(N = 66) 

Apparatuur kantine/keuken 42,9% 25,9% 50,0% 

Activiteiten 50,0% 36,2%  

Promotiemateriaal  39,7% 50,0% 

 

Aan de niet deelnemende scholen is gevraagd of zij de mogelijkheid om deel te 

nemen aan de Stimuleringsprijs als een motiverende factor beschouwen. Het 

blijkt dat de mogelijke deelname aan de Stimuleringsprijs voor hen niet bepalend 

is voor de motivatie om mee te doen. Slechts 13,8% is het eens of helemaal mee 

eens dat de Stimuleringsprijs motiverend zou zijn om deel te gaan nemen aan 

het programma De Gezonde Schoolkantine. 

Uit de GGD bijeenkomst blijkt dat de GGD medewerkers erg te spreken zijn over 

de Stimuleringsprijs als onderdeel van het gehele programma De Gezonde 

Schoolkantine. Zij vinden de Stimuleringsprijs en het daarbij behorende 

werkbudget een goede extra stimulans voor scholen. Echter, wat duidelijk naar 

voren kwam tijdens de bijeenkomst is dat de GGD‟en merken dat het tijdsbestek 

van de Stimuleringsprijs te kort is. Vaak is veel tijd nodig in de beginfase. 

Hieronder valt het benaderen van scholen, afspraken plannen met scholen die 

mogelijk deel willen gaan nemen aan de Stimuleringsprijs etc. Op basis van deze 

evaringen is besproken hoe dit probleem aangepakt zou kunnen worden. De GGD 

medewerkers noemden een aantal adviespunten voor het Voedingscentrum zoals 

niet starten rond de vakantieperiode of eindexamen- periodes. Zij geven aan dat 

april mogelijk de beste periode is voor werving van nieuwe scholen.  

Wanneer een school deel neemt aan de Stimuleringsprijs schrijft zij een 

stappenplan met doelen en activiteiten voor de komende periode. Van het 

Voedingscentrum ontvangen zij een werkbudget van € 1.000 zodat zij met dit 

bedrag het stappenplan kan uitvoeren. De GGD medewerkers geven aan dat zij 

dit werkbudget een goed instrument vinden om scholen te stimuleren tot 
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deelname. Wel vinden zij dat het werkbudget wellicht omhoog kan of eventueel 

anders verdeeld zou kunnen worden. Hetzelfde vinden zij gelden voor de 

hoofdprijs van €10.000. Op basis van de eindrapportage (waarin de school 

achteraf beschrijft wat ze gedaan heeft en of zij de doelen, beschreven in het 

stappenplan, behaald heeft) selecteert het Voedingscentrum de 5 beste scholen. 

Deze scholen worden vervolgens bezocht en een school wint uiteindelijk de 

hoofdprijs.  

Voor de eindrapportage wordt nog een praktische tip gegeven: Een aantal GGD 

medewerkers geeft aan dat de naam „eindrapportage‟ mogelijk verwarring op kan 

leveren bij de deelnemende scholen. De GGD medewerkers denken dat de naam 

„eindrapportage‟ kan suggereren dat de school het programma afrondt of 

afgerond moet hebben. Het is echter geen vereiste dat de school binnen de 

periode van de Stimuleringsprijs alle stappen al doorlopen en afgerond heeft. Het 

zou duidelijker zijn om de naam eventueel te veranderen in 

„voortgangsrapportage‟.   

 

4.2. Start Programma 

Een school zal gemotiveerd moeten zijn om te starten met het programma De 

Gezonde Schoolkantine. Wanneer een school vervolgens besluit deel te gaan 

nemen aan het programma zal zij doelen opstellen en gaan werken aan de 

aanpak om een gezonde schoolkantine te realiseren. In deze paragraaf worden 

factoren die bepalend zijn voor de motivatie om deel te nemen aan het 

programma beschreven. Tevens komen de doelen die scholen stellen en de 

aanpak van de deelnemende scholen bij de start van het programma aan bod.  

4.2.1. Motivatie 

Aan de hand van een stelling is bij de directies van de deelnemende scholen 

gevraagd of de Stimuleringsprijs heeft bijgedragen aan de motivatie voor 

deelname aan het programma De Gezonde Schoolkantine. Zoals eerder 

beschreven is de meerderheid van de directies het er mee eens (51,9%) of 

helemaal mee eens (23,4%) dat de Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine 

motiverend was voor de school om deel te nemen aan het programma De 

Gezonde Schoolkantine.  

Aan de niet deelnemende scholen is ook gevraagd welke factoren voor hen van 

belang zijn om te starten met het programma De Gezonde Schoolkantine. De 

antwoordenmogelijkheden lopen van helemaal niet belangrijk tot heel erg 

belangrijk. Tabel 6 geeft het percentage niet gemotiveerde scholen weer dat heeft 

geantwoord “belangrijk” en “heel erg belangrijk” (alleen de factoren met de 

hoogste percentages zijn weergegeven, zie voor de overige percentages bijlage 1). 
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Tabel 6. Motiverende factoren. 

Motiverend % belangrijk + 

% heel erg 

belangrijk 

Dat de tijdsinvestering voor de school op te brengen is. 78,5% 

Dat de kosten voor de school op te brengen zijn.  73,3% 

De mogelijkheid om het belang van gezonde voeding onder 

aandacht te brengen bij de leerlingen. 

70,8% 

De mogelijkheid om een gezond aanbod in de schoolkantine 

aan te bieden. 

69,8% 

De mogelijkheid om leerlingen bij het programma te betrekken.  65,9% 

Dat er handleidingen beschikbaar zijn voor het schoolteam, 

ouders en de kantinebeheerders. 

61,7% 

 

Het blijkt dat de niet deelnemende scholen het erg belangrijk vinden dat de 

tijdsinvestering en de kosten die nodig zijn om het programma uit te voeren op te 

brengen zijn voor de school.  

Volgens de aanwezigen bij de GGD bijeenkomst is het voor de (nog) niet 

deelnemende scholen van belang dat het Voedingscentrum duidelijk maakt wat 

het betekent om deel te nemen aan het programma De Gezonde Schoolkantine 

zodat zij precies weten waar zij aan toe zijn. 

4.2.2. Doel 

Scholen die deelnemen aan de Stimuleringsprijs moeten een eindrapportage bij 

het Voedingscentrum inleveren. Uit deze eindrapportages zijn de beschreven 

doelstellingen bij deelname aan het programma gehaald. Tabel 7 geeft de meest 

genoemde doelstelling(en) in de eindrapportages weer per deelnamejaar. 
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Tabel 7. Beschreven doelstellingen in eindrapportages per jaar. 

Eindrapportages 

Doel 2006  

(N = 14) 

2008  

(N = 58) 

2009/2010  

(N = 66) 

Bewustwording van leerlingen van gezonde 

voeding/gezonde leefstijl 

85,7 % 63,8% 48,5% 

Aandacht voor gezonde voeding in kantine 57,1%   

(structurele) verandering aanbod in kantine 42,9 % 51,7% 74,2% 

Opstellen beleid rondom kantine   74,2% 

 

Het blijkt dat veel scholen bewustwording van leerlingen van gezonde voeding/ 

een gezonde leefstijl als doel stellen.  

Ook uit de interviews blijkt dat het doel bij deelname aan het programma De 

Gezonde Schoolkantine vaak is het bereiken dat leerlingen bewust worden van 

gezonde voeding en daarmee een gezonde leefstijl aanleren. Daarbij wordt door 

een aantal directeuren aangehaald dat ze vinden dat een school een 

voorbeeldfunctie moet vervullen.  

4.2.3. Aanpak  

Het Voedingscentrum adviseert scholen om bij aanvang van het programma een 

werkgroep en een stappenplan op te stellen. Zoals in het hoofdstuk Literatuur is 

beschreven zijn dit twee indicatoren voor een goede start van het programma De 

Gezonde Schoolkantine. In de vragenlijst voor de directies, leerlingen en ouders is 

over deze twee indicatoren een aantal vragen gesteld. 

Bij het opstarten van het programma De Gezonde Schoolkantine heeft volgens de 

directies 91,0% een werkgroep opgesteld (figuur 11). In deze werkgroep nemen 

of namen met name docenten (90,0%), directie (77,5%), kantinebeheerder/ 

medewerker (72,5%) en een GGD medewerker (50,0%) deel. Gerapporteerd werd 

dat de werkgroep vaak 1x per maand (42,5%) of 1x per kwartaal (35,0%) bij 

elkaar komt of kwam. Tevens blijkt dat directeuren die lid zijn van de werkgroep 

een hoger cijfer geven voor het programma De Gezonde Schoolkantine dan 

directeuren die niet in de werkgroep zijn opgenomen (p = 0.038). Dit geeft aan 

dat het van belang is dat de directeur in de werkgroep zit.   
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Figuur 11. Het opstellen van een werkgroep bij de start volgens de directies.  

Van de leerlingen zegt 47,2% betrokken te worden bij de werkgroep en 30,2% 

zegt ook betrokken te worden maar alleen via de leerlingenraad.  

Ook geeft 79,5% van de directies aan een stappenplan te hebben opgesteld aan 

het begin van het programma. Dit stappenplan wordt vaak opgesteld door 

docenten (70,0%), directie (54,3%) en/of een GGD medewerker (40,0%). 

Van de leerlingen zegt 22,6% inspraak te hebben gehad in het stappenplan en 

20,8% zegt ook inspraak te hebben gehad maar alleen via de leerlingenraad. 

Tevens zegt 41,5% niet te weten of de leerlingen inspraak hebben gehad in het 

stappenplan. 

 

4.3. Draagvlak 

Zoals aangegeven in het literatuuroverzicht is het van belang dat de deelname 

aan het programma breed wordt gedragen op de school. In de interviews is er 

gevraagd naar het draagvlak bij de directie. In de vragenlijsten is het draagvlak 

onder leerlingen, ouders, docenten en eventueel de externe cateraar aan bod 

gekomen. Het draagvlak bij leerlingen en ouders is gemeten door te achterhalen 

in welke mate de leerlingen en ouders betrokken zijn bij het programma De 

Gezonde Schoolkantine en in welke mate zij geïnformeerd zijn over het 

programma. Hieronder zal ten eerste het draagvlak bij het schoolbestuur worden 

besproken, vervolgens de betrokkenheid van de leerlingen, ouders en docenten 

en dan de mate waarin de leerlingen geïnformeerd zijn over het programma. In 

welke mate de leerlingen (inhoudelijk) geïnformeerd zijn over gezonde voeding 

zal verderop besproken worden bij de paragraaf over kennis en bewustwording 

van leerlingen.  
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Tijdens de interviews is gevraagd of en op welke wijze draagvlak is gecreëerd bij 

het schoolbestuur. Alle geïnterviewden (N = 10) geven aan dat er draagvlak is 

gecreëerd. Een aantal (N=4) zegt dat er op hoger niveau draagvlak is gecreëerd 

bij het algemene bestuur en niet direct bij de locatiedirecteur. Alle directeuren 

geven aan tevreden te zijn met de manier van draagvlak creëren en geven aan 

dat er voldoende draagvlak is bij de directeur. Gevraagd is welke rol de directeur 

heeft binnen het programma De Gezonde Schoolkantine. De rollen die meerdere 

keren worden genoemd zijn: 

 Lid werkgroep (N=4) 

 Faciliterende rol (N=5) 

 Beleid opstellen (N=5) 

 Beslissingen nemende rol (N=3) 

De helft van de directeuren (N=5) geeft aan dat zij het heel belangrijk vindt direct 

betrokken te zijn bij het programma. Enkele reacties: “De directeur is het gezicht 

van de school, hij moet er 100% achter staan en het juiste uitstralen” en “Zonder 

draagvlak bij de directeur haal je het niet”. Zoals eerder genoemd, blijkt ook uit dit 

onderzoek dat het zeer belangrijk is dat de directeur deelneemt in de werkgroep. 

Dit kan gezien worden als een vorm van draagvlak bij de directie.  

In de vragenlijsten is gevraagd naar de betrokkenheid van de leerlingen en 

ouders bij het programma. Van de directies geeft 66,3% aan dat zij bij de start de 

leerlingen betrokken hebben bij het programma en 76,7% geeft aan de leerlingen 

ook het afgelopen half jaar te hebben betrokken (figuur 12). Dit is met name 

gedaan door leerlingen mee te laten denken over assortimentsveranderingen 

(64,9%) en over de aanpak van het programma (52,6%). Of doordat een leerling 

deelnam in de werkgroep (54,4%). Volgens de directies zijn de deelname van de 

leerling in de werkgroep (33,3%) en het meedenken over de aanpak van het 

programma door de leerlingen (36,4%) het laatste half jaar afgenomen.  
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Figuur 12. Betrokkenheid leerlingen bij start en het afgelopen half jaar volgens directies en 

leerlingen.  
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Van de leerlingen geeft 59,2% aan betrokken te zijn aan bij de start en 52,6% het 

afgelopen half jaar. De leerlingen geven aan dat dit bij de start met name gedaan 

is doordat leerlingen mee hebben gedacht over assortimentsveranderingen 

(56,6%) en door deelname van een leerling in de werkgroep (51,7%). Het 

afgelopen half jaar is dit met name gedaan doordat de leerlingenraad mee mocht 

denken over de assortimentsveranderingen (50,0%). Leerlingen blijken significant 

minder vaak aan te geven dat ze het afgelopen jaar betrokken zijn bij het 

programma De Gezonde Schoolkantine dan dat de directies dit aangeven (p = 

0.000). 

Van de ouders geeft 47,9% aan betrokken te zijn bij de start en 48,7% het 

afgelopen half jaar. Ondanks dat bijna de helft van de ouders aangeeft erbij 

betrokken te zijn, blijkt ook hier dat de directies significant vaker aangeven dat de 

ouders betrokken worden bij het programma dan dat de ouders dit zelf aangeven 

(p = 0.002). 

Aan de leerlingen en ouders is beide gevraagd een cijfer te geven voor de 

betrokkenheid van de leerlingen/ouders bij het programma De Gezonde 

Schoolkantine (tabel 8). De leerlingen geven gemiddeld een 6,6 voor de 

betrokkenheid en de ouders geven gemiddeld een 5,9.  

 

Tabel 8. Gemiddelde cijfer voor betrokkenheid van leerlingen en ouders gegeven door leerlingen en 

ouders. 

 

 

 

 

Tot slot is gevraagd naar het draagvlak onder de docenten. Over het algemeen 

rapporteren de directeuren dat er voldoende (39,2%) of goed (45,6%) draagvlak 

is bij de docenten. Indien scholen een externe cateraar hebben is er gevraagd 

naar het draagvlak bij de cateraar. Deze wordt door de directeur door bijna de 

helft (47,8%) als voldoende omschreven.  

Behalve vragen over betrokkenheid zijn er ook vragen gesteld over het informeren 

van leerlingen (en de wijze waarop). Van de directies geeft 79,5% aan dat zij de 

leerlingen aan de start geïnformeerd hebben over het programma. 74,4% geeft 

aan de leerlingen ook het afgelopen half jaar geïnformeerd te hebben (figuur 13).  

 

Cijfer betrokkenheid 

Leerlingen Ouders 

6.6 5.9 
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Figuur 13. Geinformeerde leerlingen bij start en het laatste half jaar volgens directies en 

leerlingen. 

Bij de start is dit met name gedaan via aandacht voor voeding tijdens de lessen 

(75,0%), speciale acties in de kantine (63,2%) en posters in de school (58,8%). 

Volgens de directies zijn speciale acties in de kantine het laatste half jaar 

toegenomen (71,0%) en posters in de school (46,9%) het laatste half jaar 

afgenomen. Overige partijen die bij de start en het afgelopen half jaar door de 

directies geïnformeerd zijn zijn vaak docenten (93,0% start, 76,0% afgelopen half 

jaar) en kantinebeheerder/medewerkers (72,1% start, 67,4% afgelopen half jaar). 

Van de leerlingen geeft 59,2% aan geïnformeerd te zijn aan de start en 52,6% 

het afgelopen half jaar. Ook de leerlingen geven aan dat dit met name gedaan is 

door aandacht voor voeding tijdens de lessen (55,2%), speciale acties in de 

kantine (58,6%) en posters in de school (58,6%). De leerlingen rapporteren dat 

de aandacht voor voeding tijdens de lessen het afgelopen half jaar sterk is 

afgenomen van 55,2% naar 20,0%. 

 

4.4. Kennis en bewustwording van leerlingen 

Kennis en bewustwording van leerlingen is gemeten door te vragen in welke mate 

zij geïnformeerd zijn over gezonde voeding tijdens de lessen. 

Omdat zowel de directies als de leerlingen aangeven dat er aandacht werd 

besteed aan gezonde voeding tijdens de lessen (zie vorige paragraaf) is aan beide 

gevraagd wat er werd gedaan in deze lessen (figuur 14).  
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Figuur 14.  Activiteiten m.b.t. gezonde voeding in de lessen volgens directies en leerlingen.  

Volgens de directies wordt aan de start met name aandacht besteed aan gezonde 

voeding binnen het reguliere curriculum (bijv. biologie, verzorging, lichamelijke 

opvoeding) (88,2%). Daarnaast wordt door 43,7% gebruik gemaakt van een 

jaarlijks terugkerend bestaand lespakket (bijv. Weet Wat Je Eet van het 

Voedingscentrum) en 41,2% hing posters op in de klas. Ook het afgelopen jaar 

werd volgens de directies aan deze activiteiten de meeste aandacht besteed; 

aandacht voor gezonde voeding binnen het reguliere curriculum (95,8%); posters 

in de klas (41,7%) en jaarlijks terugkerend gebruik van een lespakket (37,5%). 

Ook volgens de leerlingen wordt de meeste aandacht besteed aan gezonde 

voeding binnen het reguliere curriculum (bijv. biologie, verzorging, lichamelijke 

opvoeding) (81,3%). Daarnaast hing volgens de leerlingen 37,5% posters op in de 

klas en werd volgens 31,3% gebruik gemaakt van een jaarlijks terugkerend 

bestaand lespakket (bijv. Weet Wat Je Eet van het Voedingscentrum). Het 

afgelopen jaar werd volgens alle leerlingen aandacht besteed aan gezonde 

voeding binnen bestaande lessen en daarnaast rapporteerde 50,0% van de 

leerlingen dat er eenmalig gebruik werd gemaakt van een bestaand lespakket en 

ook 50,0% van de leerlingen rapporteerde dat er gebruik werd gemaakt van een 

jaarlijks terugkerend bestaand lespakket.  

Bij de expertmeeting kwam naar voren dat niet alleen kennis bepalend is voor 

gezond gedrag van leerlingen. Enkele experts gaven aan dat sociale en 

psychologische factoren een grote rol spelen bij het gedrag van leerlingen ten 

aanzien van voeding. De netwerken van leerlingen blijken volgens de experts vaak 

bepalend te zijn voor de keuzes die leerlingen maken in de schoolkantine1.   

                                                

1 Herman, C. D., Polivy, J., & Roth, D. A. (2003). Effects of the presence of others 

on food intake: A normative interpretation. American Psychological Association, 

129, 873 – 886.  

Salvy, S., Kieffer, E., & Epstein, C. H. (2008). Effects of social context on 

overweight and normal weight children‟s food selection. Eating behaviors, 9, 190 

– 196.  
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4.5. Aanbod 

Het Voedingscentrum streeft naar schoolkantines met een gezond aanbod waarin 

tevens aandacht wordt besteed aan de HACCP-hygiënenormen. In deze paragraaf 

worden de antwoorden met betrekking tot het aanbod en de hygiëne beschreven. 

4.5.1. Aanbod producten in schoolkantine 

In figuur 15 is te zien dat volgens de directies van scholen die voor 2009 gestart 

zijn met het programma De Gezonde Schoolkantine een verschuiving heeft 

plaatsgevonden van een aanbod met meer ongezonde producten naar een 

aanbod met meer gezonde producten. Deze verschuiving blijkt significant te zijn 

(p = 0.000). Voor aanvang van het programma De Gezonde Schoolkantine 

bestond het aanbod uit meer ongezonde producten dan gezonde producten en 

op dit moment is dit volgens de directies in positieve zin veranderd.  

Figuur 15. Verhouding gezonde en ongezond producten volgens de directies. 

Producten die volgens de directies op dit moment veel worden aangeboden zijn: 

belegde broodjes (86,0%), melk (77,4%), gesuikerde frisdranken (77,4%), bron 

water (70,2%) en soep (66,7%). In bijlage 1 is een totaal overzicht te vinden van 

de aangeboden producten. Daarnaast geeft 80,0% van de directies van de 

deelnemende scholen aan dat op de school(locatie) automaten zijn. Dit zijn dan 

met name snoep- en frisdrankautomaten. Volgens de directies heeft met name 

de directie (85,5%), leerlingen(raad) (65,1%) en kantinebeheerder/medewerker 

(61,4%) invloed op wat in de kantine aangeboden wordt. De directies geven aan 

dat het afgelopen half jaar met name veranderingen zijn toegepast op prijsbeleid 

(77,1%) en assortimentsaanbod (68,7%).  

Uit de kruistabel (tabel 9) is af te lezen dat een interne cateraar beter scoort op 

de verhouding van producten; 32,7% van de scholen met een interne cateraar 

ten opzichte van 12,0% van de scholen met een externe cateraar zeggen bijna 

alleen maar gezonde producten te hebben. Er blijkt een significante correlatie     

(r = 0.015) te zijn tussen een interne of externe cateraar en de verhouding van 

producten.  
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Tabel 9. Kruistabel tussen interne of externe cateraar en aanbod in kantine. 

 Bijna alleen 

maar 

ongezonde 

producten 

Meer 

ongezonde 

dan 

gezonde 

producten 

Evenveel 

gezonde 

als 

ongezonde 

producten 

Meer 

gezonde 

dan 

ongezonde 

producten 

Bijna 

alleen 

maar 

gezonde 

producten 

Totaal 

Interne 

cateraar 

1 

1,8% 

5 

9,1% 

9 

16,4% 

22 

40,0% 

18 

32,7% 

55 

100,0% 

Externe 

cateraar 

0 

0,0% 

3 

12,0% 

9 

36,0% 

10 

40,0% 

3 

12,0% 

25 

100,0% 

 

Ook de leerlingen geven een verschuiving aan van een aanbod met meer 

ongezonde producten naar een aanbod met meer gezonde producten. Het 

aanbod aangegeven door de leerlingen blijkt significant te verschillen voor 

aanvang van het programma en op dit moment (p = 0.009). Volgens de 

leerlingen bestond het aanbod voor aanvang van het programma uit meer 

ongezonde producten dan gezonde producten. Producten die volgens de 

leerlingen op dit moment veel worden aangeboden zijn: belegde broodjes 

(88,9%), vers fruit (75,6%), melk (75,6%), soep (73,3%) en gesuikerde 

frisdranken (68,9%). Van de leerlingen rapporteert 40,0% dat zij inspraak hebben 

of hebben gehad in het aanbod. Nog eens 24,4% zegt ook dat leerlingen inspraak 

hebben of hebben gehad in het aanbod maar alleen via de leerlingenraad. 

Daarnaast geeft 60,5% aan tevreden te zijn met het aanbod en 7,9% zegt erg 

tevreden te zijn met het aanbod.  

 

Uit bovenstaande blijkt dat zowel de directies als de leerlingen aangeven dat er 

sinds aanvang van het programma De Gezonde Schoolkantine een significante 

positieve verschuiving in het aanbod heeft plaatsgevonden. Waneer de directie en 

de leerling van dezelfde school aan elkaar gekoppeld worden is nog steeds 

dezelfde positieve verschuiving te zien.  

Uit de vragenlijst voor de ouderraad blijkt dat bijna de helft (48,3%) zegt te weten 

wat aangeboden wordt of werd in de kantine. Van de ouders rapporteert 15,2% 

dat zij inspraak hebben of hebben gehad in het aanbod. Nog eens 37,0% zegt 

ook dat ouders inspraak hebben of hebben gehad in het aanbod maar alleen via 

de ouderraad.  

Aan de niet deelnemende scholen zijn ook enkele vragen gesteld over het aanbod 

op dit moment. Het merendeel geeft aan dat er op dit moment meer ongezonde 

dan gezonde producten worden aangeboden in de kantine of evenveel gezonde 

als ongezonde producten (figuur 16). Producten die veel worden aangeboden 

zijn: belegde broodjes (80,7%), candybars (70,4%), light frisdranken (69,6%), 

melk (65,9%), gesuikerde frisdranken (65,2%) en soep (64,4%). 
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Figuur 16. Verhouding gezonde en ongezond producten volgens de niet deelnemende 

scholen. 

Tijdens de GGD bijeenkomst is door de aanwezigen aangegeven dat het 

uitgangspunt van het Voedingscentrum, dat schoolkantines “100% gezond” 

moeten zijn, de niet deelnemende scholen kan afschrikken. Dit kan afschrikken 

omdat het door scholen gezien kan worden als een te hoge drempel of als een 

niet haalbaar doel. Volgens de aanwezigen van de GGD bijeenkomst zal er een 

balans gevonden moeten worden. 

4.5.2. Hygiëne in schoolkantine 

In figuur 17 is te zien dat 9,6% van de directies aangeeft dat sinds aanvang van 

het programma De Gezonde Schoolkantine aandacht wordt besteed aan hygiëne 

in de kantine (HACCP-normen). Tevens is te zien dat 74,7% van de directies 

aangeeft al langer aandacht te besteden aan hygiëne.  

 

Figuur 17. Aandacht besteden aan hygiene (HACCP-normen) volgens de directies. 
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4.6. Ondersteuning 

Bij het uitvoeren van het programma De Gezonde Schoolkantine kan de school 

van verschillende partijen ondersteuning krijgen en samenwerken met 

verschillende partijen. Ondersteuning kan gegeven worden door de GGD en/of 

het Voedingscentrum. Samenwerking met andere partijen kan bijvoorbeeld met 

de plaatselijke groenteboer, sportclubs, gemeente etc. Aan de directies van de 

deelnemende scholen is door middel van verschillende vragen inzicht gekregen 

in hoe zij de ondersteuning waarderen. Dit zal besproken worden in het eerste 

deel van deze paragraaf. Daarna zal in worden gegaan op de ondersteuning die 

het Voedingscentrum zelf kan bieden aan zowel scholen als aan de GGD‟en.  

4.6.1. Ondersteuning vanuit GGD 

Van de deelnemende scholen rapporteert 73,0% dat zij ondersteund worden 

door de GGD. De GGD ondersteunt met name bij de deelname aan de 

Stimuleringsprijs (64,0%), het opstellen van het stappenplan (64,0%) en het 

initiatief nemen voor deelname aan het programma De Gezonde Schoolkantine 

(63,0%). Tevens neemt bij 61,0% van de scholen een GGD medewerker deel in 

de werkgroep (61,0%). GGD‟en blijken vaker scholen te ondersteunen die gebruik 

maken van een externe cateraar (p = 0.032).  

Bijna de helft (47,0%) van de directies omschrijft de ondersteuning als redelijk 

intensief en beoordeelt deze ondersteuning positief (figuur 18): voldoende 

(42,0%), goed (34,0%) en zeer goed (15,0%).  

 

Figuur 18. Beoordeling ondersteuning van de GGD volgens de directies. 

Ook over de samenwerking met de GGD zijn deze scholen positief (figuur 19): 

voldoende (32,0%), goed (42,0%) en zeer goed (17,0%). 
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Figuur 19. Beoordeling samenwerking met de GGD volgens de directies. 

Vaak (41,8%) zijn er geen andere partijen betrokken bij de ondersteuning. 36,7% 

geeft het Voedingscentrum aan als andere ondersteunende partij. De 

meerderheid (51,9%) zegt niet samen te werken met lokale partijen.  

4.6.2. Ondersteuning vanuit het Voedingscentrum   

Het Voedingscentrum kan ondersteuning bieden aan scholen door middel van 

het inzetten van de Brigade en door middel van het aanleveren van materialen.  

De materialen van het Voedingscentrum waarvan de directeuren aangeven dat er 

veel gebruik van wordt gemaakt zijn: Assortimentsmeter (55,6%), 

lesprogramma‟s van het Voedingscentrum (54,3%) en de posters (50,6%). In het 

interview is dieper ingegaan op de ondersteuning van het Voedingscentrum. De 

directeuren geven aan dat er met name ondersteuning is vanuit het 

Voedingscentrum met betrekking tot de Stimuleringsprijs.  

Gevraagd is hoe deze ondersteuning verloopt. Enkele reacties: “Geen idee, maar ik 

hoor nooit klachten” en “Als het nodig is weet ik wel waar ik moet zijn” en “Soms 

geeft het Voedingscentrum te idealistisch advies. Wanneer het niet aantrekkelijk is 

voor mijn leerlingen gaan ze lopen”. Op de vraag of de directeuren een bepaalde 

rol van het Voedingscentrum verwachten, geeft een aantal directeuren (N=6) aan 

dat ze een bepaalde rol verwacht. Reacties op deze vraag:  

 Motiverende rol (N=2) “Zij moeten ervoor zorgen dat het vuurtje blijft 

branden, als er constant contact is met het Voedingscentrum zou de 

continuïteit groter zijn”. 
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 Ondersteunende rol (N=2) “Zij kunnen de cateraar ondersteunen; hoe moet 

je gezonde producten verkopen en presenteren tegen een goede prijs. “Dit 

zou ook via de site kunnen door creatieve ideeën te geven” en “Ik verwacht 

geen directe rol maar wel dat ze scholen aansturen en op de hoogte 

houden”. 

 Informerende rol (N=2) “Ze moeten wel denken aan de doelgroep, de 

informatie is soms moeilijk voor mijn vmbo leerlingen”. 

Zoals eerder aangegeven kan het Voedingscentrum scholen ondersteunen bij de 

uitvoering van het programma maar zij kunnen daarnaast ook ondersteuning 

bieden aan de GGD’en over hoe zij scholen zouden kunnen begeleiden. Tijdens 

de GGD bijeenkomst werd door de GGD medewerkers aangegeven dat zij op 

sommige punten meer ondersteuning fijn zouden vinden. Met name is er 

behoefte aan ondersteuning bij het „warm houden‟ van deelnemende scholen en 

ondersteuning of tips over hoe zij om kunnen gaan met conflicten tussen een 

school en een cateraar. Voor de GGD medewerkers is de relatie tussen het 

Voedingscentrum en cateraars onduidelijk. Tevens blijkt uit de bijeenkomst dat 

de mogelijkheid voor GGD‟en om ondersteuning te krijgen van de Gezonde 

Schoolkantine Brigade nog onvoldoende bekend is.   

Aangezien de GGD‟en een belangrijke ondersteunende rol vervullen binnen dit 

programma geven zij aan graag op de hoogte te zijn van de laatste 

ontwikkelingen zoals het Convenant Gezond Gewicht en de deel convenanten. 

Daarnaast zouden zij graag vanuit het Voedingscentrum op de hoogte blijven van 

de scholen die zij benaderd hebben voor deelname aan het programma en welke 

scholen eventueel direct via het Voedingscentrum de Brigade hebben 

ingeschakeld. Tevens willen ze graag weten welke scholen wel deelnemen aan het 

programma maar (nog) geen ondersteuning krijgen vanuit de GGD.  

 

4.7. Bestendiging 

Alleen de scholen die gestart zijn vóór de Stimuleringprijs 2009-2010 hebben 

vragen gekregen over de bestendiging van het programma. In dit onderzoek zijn 

dit in totaal 48 scholen. Gevraagd is welke activiteiten zij al ondernomen hebben 

voor de bestendiging van het programma De Gezonde Schoolkantine en welke zij 

nog van plan zijn om te ondernemen.  

Drie activiteiten die vaak zijn ondernomen met betrekking tot bestendiging zijn: 

structurele verandering kantineaanbod (69,2%), structurele aandacht voor 

gezonde voeding in de lessen (64,1%) en veranderen van kantinebeleid (61,5%). 

In figuur 20 is te zien wat de scholen nog van plan zijn om te ondernemen voor 

de bestendiging van het programma naast de activiteiten die nu eventueel al 

worden ondernomen.  
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Figuur 20. Bestendigingsactiviteiten die de scholen nog van plan zijn om te ondernemen 

volgens de directies.  

In de interviews is nog gevraagd wat volgens directeuren de beste manier is om 

het programma te bestendigen. Daarin wordt een aantal keer genoemd (N = 4) 

dat het programma stapsgewijs ingevoerd zou moeten worden: “Eerst zorgen 

voor een goede bewustwording” en “Steeds breder aanpakken en het 

programma verbinden aan andere onderwerpen”.  

Bijna de helft (48,7%) van de directies geeft aan de activiteiten of veranderingen 

die betrekking hebben op het programma te hebben geëvalueerd. Daarnaast is 

ruim een kwart (28,2%) nog van plan om te gaan evalueren (figuur 21).  
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Figuur 21.  Evalueren van het programma  

Tijdens de interviews is gevraagd bij wie geëvalueerd is en op welke manier. 

Hieruit bleek dat scholen vaak binnen de werkgroep evalueren door middel van 
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Goede start indicatoren:

1.   Opstellen werkgroep 
2.   Deelname directeur/directie in  
       werkgroep 
3.   Opstellen stappenplan 
4.   In kaart brengen van het aanbod 
5.   Draagvlak: bespreken stappenplan 
6.   Draagvlak: informeren leerlingen 
7.   Draagvlak: betrekken leerlingen 
8.   Draagvlak: betrekken ouders  
9.   Draagvlak: betrekken docenten 
10. Externe ondersteuning GGD 

Ondernemen van bestendigingsactiviteiten:

> Visie /werkgroep overleg kantine beleid
> Opstellen/Veranderen kantinebeleid
> Opnemen (aangepast) kantinebeleid in schoolbeleid
> Structurele verandering kantineaanbod
> Structurele aandacht voor gezonde voeding in de lessen
> Structureel informeren van leerlingen, ouders en 
   docenten over de vordering van De Gezonde schoolkantine
> Terugkerende gezondheidsdag/week
> Meerjarenbeleid/plan gemaakt voor schoolkantine

Intentie Bestendiging

een overleg of bij leerlingen evalueren door middel van vragenlijsten (zie bijlage 2 

voor uitwerking interviews). 

Aan de leerlingen is gevraagd of de school de activiteiten en veranderingen die 

betrekking hebben op het programma geëvalueerd heeft bij de leerlingen. Ruim 

een kwart (26,3%) van de leerlingen zegt dat er geëvalueerd is bij de leerlingen 

en daarnaast zegt 34,2% van de leerlingen dat de school nog van plan is te 

evalueren in de toekomst.  

Dezelfde vraag is gesteld aan de ouders. Hiervan zegt 10,9% dat er geëvalueerd 

is bij ouders en geeft 37,0% aan dat de school dat nog van plan is in de 

toekomst.  

In de vorm van een stelling is ook gevraagd of de Stimuleringsprijs bijdraagt aan 

de voortzetting van het programma De Gezonde Schoolkantine. Door de directies 

wordt hier over het algemeen neutraal (31,2% oneens, 32,5% neutraal, 23,4% 

eens) op geantwoord. 

In het hoofdstuk Literatuur (paragraaf 2.3) is een aantal indicatoren naar voren 

gekomen voor een goede start van het programma De Gezonde Schoolkantine. 

Ook zijn bestendigingsactiviteiten beschreven. Aangezien ernaar gestreefd wordt 

dat het programma niet een eenmalig project is binnen scholen maar wordt 

opgenomen in het schoolgezondheidsbeleid, is onderzocht wat zou kunnen 

bijdragen aan deze bestendiging. Aangezien nog niet alle scholen daadwerkelijk 

zo ver gevorderd zijn dat zij bestendigingsactiviteiten uitvoeren is ook gevraagd 

naar de intentie tot het uitvoeren van bestendigingsactivteiten. Dit is gemeten aan 

de hand van de vraag welke activiteiten de school nog van plan is om te 

ondernemen met betrekken tot het verankeren van De Gezonde Schoolkantine in 

het schoolbeleid.  

Figuur 22 maakt de mogelijke relatie tussen een goede start en de bestendiging 

inzichtelijk. Geanalyseerd is of de goede start indicatoren ook daadwerkelijk 

bijdragen aan het uitvoeren van bestendigingsactiviteiten.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 22. Mogelijke relatie tussen goede start en bestendiging. 
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Uit de regressieanalyses blijkt dat het opstellen van een werkgroep (p = 0.016) en 

het opstellen van een stappenplan (p = 0.025) van invloed zijn op de intentie tot 

het bestendigen van het programma.  
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5. Duurzaamheid 

Op allerlei terreinen wordt steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid en 

milieu. Door deze maatschappelijke ontwikkeling heeft het Voedingscentrum de 

wens geuit om te achterhalen welke mogelijkheden er zijn om het onderwerp 

duurzaamheid vorm te geven binnen het programma De Gezonde Schoolkantine. 

Het gaat hierbij om een inventarisatie van wat al gedaan wordt op dit gebied en 

welke mogelijkheden er zijn voor het Voedingscentrum om duurzaamheid toe te 

passen binnen het programma De Gezonde Schoolkantine.   

 

5.1. Definitie duurzaamheid 

Binnen dit inventariserend onderzoek naar de mogelijkheden om het onderwerp 

duurzaamheid vorm te geven binnen het programma De Gezonde Schoolkantine 

is in overleg met het Voedingscentrum de volgende definitie opgesteld: „Onder 

duurzaam wordt verstaan voedsel dat geproduceerd en geconsumeerd wordt met 

respect voor mens, dier en milieu.‟ 

5.2. Methode 

Ten eerste zijn bestaande initiatieven in kaart gebracht waarin duurzaamheid een 

rol speelt binnen scholen of schoolkantines. Vervolgens is via een gesprek in kaart 

gebracht welke mogelijkheden het Voedingscentrum ziet. Daarnaast is het 

onderwerp duurzaamheid aan bod gekomen in de vragenlijsten van de 

deelnemende scholen en de vragenlijst voor de leerlingen. Aan de directies is 

gevraagd of er een beleid is op de schoollocatie met betrekking tot duurzaamheid 

en milieu. Indien ja, dan is gevraagd wat scholen hieraan doen. Aan de scholen 

die aangaven geen beleid te hebben met betrekking tot duurzaamheid en milieu 

is gevraagd of zij daar wel belangstelling voor zouden hebben. Deze vraag is ook 

gesteld aan de leerlingen. In de vragenlijst voor de niet deelnemende scholen is 

een stelling opgenomen in hoeverre de mogelijkheid om aandacht te kunnen 

besteden aan duurzaamheid motiverend zou zijn voor de school voor deelname 

aan het programma.  

 

5.3. Resultaten 

5.3.1. Bestaande initiatieven met betrekking tot duurzaamheid 

Er is gekeken naar reeds bestaande initiatieven met betrekking tot het onderwerp 

duurzaamheid. Indien mogelijk zijn specifieke initiatieven die op scholen 

plaatsvinden opgenomen. 

Ten eerste beschikt het Voedingscentrum over een klimaatweegschaal. Deze is 

echter niet gericht op scholen maar op huishoudens. De manier waarop 

voedselproducten worden gemaakt, bewaard en bereid heeft invloed op het 

klimaat. In de klimaatweegschaal kan een maaltijd opgegeven worden en deze 
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klimaatweegschaal geeft dan een score voor de maaltijd waarin af te lezen is of 

de maaltijd veel of weinig invloed heeft op het klimaat. Op basis hiervan zou men 

andere producten of een andere bereidingswijze kunnen kiezen. Ten tweede 

bestaat er een projectweek voor ROC scholen die gericht is op duurzaamheid. Dit 

project is genaamd de Groene Academie. De Groene Academie helpt een 

schoolopleiding gratis mee met de voorbereidingen van hun groene gezonde 

projectweek. De reguliere vakken staan een week lang in het teken van 

duurzaamheid en milieu. Het doel van deze week is dat studenten inzicht krijgen 

in onderwerpen als klimaat, milieu, groene en gezonde leefomgeving. Daarnaast 

zijn er ook enkele voorbeelden te noemen van gastlessen (van expert of bekende 

Nederlanders) over duurzaamheid die zijn gegeven op scholen. Vaak zijn deze 

lessen gegeven op het voortgezet en hoger onderwijs. Bijvoorbeeld de gastlessen 

die verzorgd zijn op ROC Flevoland waarin duurzame energie centraal stond of de 

Greenovator Tours waarmee minister Cramer (VROM) verschillende ROC‟s, 

hogescholen en universiteiten bezoekt om jonge mensen enthousiast te maken 

voor groene innovatie en duurzame ontwikkeling en ondernemerschap.  

5.3.2. Mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid volgens het 

Voedingscentrum 

Hoe kan het Voedingscentrum starten met duurzaamheid 

Men kan bij het introduceren van het onderwerp duurzaamheid de keuze maken 

om heel bewust aandacht te schenken aan duurzaamheid binnen de school om 

het zo onder de aandacht te brengen. Of men kan er voor kiezen om het 

„onbewust‟ mee te nemen in het programma. Hierbij kan het goed zijn om een 

onderscheid te maken tussen reeds deelnemende scholen en scholen die men 

nog gaat benaderen om deel te nemen aan het programma De Gezonde 

Schoolkantine. Bij scholen die nog benaderd gaan worden zou het al in het 

programma opgenomen kunnen worden bij aanvang zodat het niet later een 

extra nieuw onderdeel wordt dat toegevoegd is aan het programma. Het 

introduceren kan gaan via verschillende personen: 

 Via de contactpersoon van de school: belangrijk is om het onderwerp 

duurzaamheid te laten aansluiten bij het onderwerp gezondheid. 

 Via de facilitair medewerker: duurzaamheid introduceren bij de 

kantinemedewerkers/cateraar. Dit zou kunnen via de handleiding voor de 

kantinebeheerder. 

 Via leerlingen: het onderwerp duurzaamheid terug te laten komen in de 

leerstof bijvoorbeeld via lespakketten.  

Bij alle groepen geldt dat de directie achter het besluit moet staan om aandacht 

te schenken aan duurzaamheid. Op het moment dat een school daadwerkelijk 

duurzame producten of biologische producten gaat aanbieden in school kan het 

zijn dat een school meer moet investeren (op financieel gebied). Duurzame 

producten kunnen duurder zijn. Tevens kan het ook gaan om bijvoorbeeld 

duurzaam servies of verpakkingen waarin geïnvesteerd moet worden.  

 
Wat kan een school doen aan duurzaamheid   

Het project de Groene Academie (projectweek voor ROC scholen) is besproken. 

Belangrijk is dat er rekening wordt gehouden met het „soort‟ school en het 
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„niveau‟ van de school. ROC leerlingen zijn praktijkgericht bezig. Leerlingen met 

de richting horeca worden bijvoorbeeld actief betrokken bij de kantine. Zij leren 

voedsel te bereiden en worden voor de toekomst voorbereid op een baan in de 

horeca. Het onderwerp duurzaamheid is dan erg van belang. Op deze scholen 

zijn vaak meer uren beschikbaar voor projecten als de Groene Academie. Het 

uitvoeren van de Groene Academie is niet haalbaar voor alle deelnemende 

scholen binnen het voortgezet onderwijs. Dit zou te veel tijd van de school vergen. 

Hetzelfde geldt voor gastlessen. Men kan zich afvragen of dit haalbaar is op alle 

deelnemende scholen (ook met het oog op de toekomst; het Voedingscentrum 

wil een bijdrage leveren aan het doel van 100% gezonde schoolkantines in 2015, 

zoals beschreven staat in de motie Vendrik (31899 Nr. 8)).  

Het aandacht schenken aan duurzaamheid op alle deelnemende scholen van het 

voortgezet onderwijs zal waarschijnlijk kleinschaliger moeten worden uitgevoerd. 

Mogelijke oplossingen om duurzaamheid onder aandacht te brengen zijn: 

 Voorbeeld scholen: 

Het Voedingscentrum kan kijken of er voorbeeldscholen zijn die 

duurzaam bezig zijn. Zij zouden bijvoorbeeld een promotie filmpje 

kunnen maken voor op de website van De Gezonde Schoolkantine. Ook 

kan er gedacht worden aan een verhaal met ervaringen van een 

duurzame school in een nieuwsbrief. Hierin kunnen ook tips gegeven 

worden aan scholen.  

 Prijsvraag: 

Het Voedingscentrum kan kijken of er op scholen een prijsvraag met het 

thema duurzaamheid uitgevoerd kan worden. Wel is het belangrijk om na 

te gaan op basis waarvan de prijsvraag wordt beoordeeld. Binnen het 

programma De Gezonde Schoolkantine bestaat al een prijsvraag die een 

school zelf kan organiseren; het ontwerpen van waterflesjes voor de 

school. Het Voedingscentrum zou een duurzame prijsvraag kunnen 

bedenken en voorstellen aan scholen. Scholen zouden dit zelf uit kunnen 

voeren. Ook zou bekeken kunnen worden of duurzaamheid een keer het 

thema van de Stimuleringsprijs zou kunnen zijn. Tevens kan men 

aangeven aan scholen dat bij de Stimuleringsprijs gelet zal worden op 

duurzaamheid. Op die manier worden scholen gestimuleerd om 

(langzaam) aandacht te gaan besteden aan duurzaamheid.  

 

De rol van het Voedingscentrum  

Het Voedingscentrum kan een informerende en adviserende rol spelen voor 

scholen die met duurzaamheid aan de slag willen binnen hun school. Dit kan op 

verschillende gebieden plaatsvinden: 

 

1. Duurzaam inkopen 

SenterNovem heeft een criterialijst opgesteld voor duurzaam inkopen. Deze lijst is 

met name gericht op overheidsinstellingen. Een voorbeeld van duurzaam inkopen 

is dat bijvoorbeeld 40,0% van de inkopen biologisch voedsel moet zijn.  
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Binnen duurzaam inkopen worden drie gebieden onderscheiden: 

 Automaten 

 Apparatuur (bijv. energie) 

 Catering (zowel voeding/aanbod als servies) 

Het Voedingscentrum zou kunnen kijken of deze criterialijst ook toepasbaar kan 

zijn binnen schoolkantines. Eventueel zou samen met SenterNovem hierover 

verder nagedacht kunnen worden.  

 

2. Productgroepen 

Elke productgroep kent haar eigen specifieke kenmerken en aanbevelingen. Het 

Voedingscentrum kan bijvoorbeeld informeren of adviseren over 

seizoensgroenten of streekproducten. Ook kan gedacht worden aan eerlijke 

handel. Bijvoorbeeld Max Havelaar koffie. 

 

3. Klimaatbelasting 

Op dit moment beschikt het Voedingscentrum over een klimaatweegschaal. Deze 

is gericht op huishoudens. Eventueel zou het Voedingscentrum kunnen kijken of 

deze klimaatweegschaal toepasbaar is voor grotere groepen/kantines. Er zal met 

deskundigen samengewerkt moeten worden om te kijken naar berekeningen 

zoals; hoeveel energie kosten apparaten binnen grootkeukens etc.  

 

4. Verspilling 

Volgend jaar gaat het Voedingscentrum starten met een algemene campagne 

gericht op de bewustwording van verspilling van voedsel. Gekeken kan worden of 

het Voedingscentrum tips kan opstellen voor scholen. Bijvoorbeeld hoe zij om 

kunnen gaan met verspilling zoals niet te veel inkopen, ingrediënten combineren 

in meerdere gerechten, voorkomen dat leerlingen hun meegebrachte lunchpakket 

van thuis weggooien etc.  

 

Op basis van de bovenstaande informatie kunnen eerste stappen voor het 

Voedingscentrum worden opgesteld: 

 Uitbreiding handleiding kantinepersoneel 

 Voorbeeldscholen; beschouwen als „promotieschool‟  

 Toepassen duurzaamheid binnen de Stimuleringsprijs  

Voor het Voedingscentrum is het belangrijk om het onderwerp duurzaamheid te 

laten aansluiten bij het onderwerp gezondheid. Zeker in het begin is het 

belangrijk om duurzaamheid (of duurzaamheidcriteria) als uitgangspunt te 

nemen en het niet te presenteren als een eis binnen het programma.  

 

Samenwerken met andere organisaties 

Het Voedingscentrum heeft al nagedacht over samenwerkingscriteria. Men zou 

kunnen kijken of er samengewerkt kan worden met cateraars of andere 

organisaties zodat het onderwerp duurzaamheid vorm kan krijgen binnen het 

programma. In Engeland zijn ze bijvoorbeeld bezig met duurzaamheid 

waarderingen. Wanneer een schoolkantine heel duurzaam is krijgt het de 

waardering goud. Is het in mindere mate duurzaam dan krijgen ze de 

waarderingen zilver of brons. Gekeken zou kunnen worden of dit ook binnen het 
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programma De Gezonde Schoolkantine uitgevoerd kan worden. Het 

Voedingscentrum zou duurzaamheid met de belangrijkste cateraars op scholen 

moeten bespreken. Bekeken kan worden of het Voedingscentrum kan 

achterhalen om welke cateraars het gaat. 

Het Voedingscentrum zou ook scholen die de kantine willen uitbesteden kunnen 

adviseren over „duurzame cateraars‟. Daarnaast zou met SenterNovem 

besproken kunnen worden of de duurzaamheidcriteria die zij hebben opgesteld 

toegepast kunnen worden voor schoolkantines. 

5.3.3.  Belangstelling voor duurzaamheid 

Uit de gegevens van de vragenlijsten blijkt dat 14,5% (N = 11) van de 

deelnemende scholen een beleid heeft op het gebied van duurzaamheid en 

milieu (figuur 23). Activiteiten die veel ondernomen worden binnen deze groep 

op het gebied van duurzaamheid zijn: afvalscheiding (N = 9), corveediensten (N 

= 9), meer afvalbakken (N = 8), aandacht voor seizoensgroente (N = 6) en 

energiezuinig omgaan met automaten en apparatuur (N = 6). Op deze scholen 

die een beleid hebben op het gebied van duurzaamheid en milieu blijkt dat vaak 

(45,5%) een docent verantwoordelijk is voor het beleid.  
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Figuur 23. Scholen met een beleid op het gebied van duurzaamheid en milieu volgens de 

directies. 

Aan zowel de directies als de leerlingen is gevraagd, indien zij nog geen beleid 

hebben op het gebied van duurzaamheid, of zij hier wel belangstelling voor 

zouden hebben. In figuur 24 is te zien dat de directies meer belangstelling 

hebben voor duurzaamheid dan de leerlingen. 
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Figuur 24. Belangstelling voor duurzaamheid volgens directies en leerlingen. 

Aan scholen die nog niet deelnemen aan het programma De Gezonde 

Schoolkantine is gevraagd of het onderwerp duurzaamheid een motiverende 

factor zou zijn om deel te nemen aan het programma. Bij de groep niet 

deelnemende scholen blijkt bijna de helft duurzaamheid een belangrijke factor te 

vinden voor de motivatie om deel te gaan nemen aan het programma. Van de 

andere helft is de meerderheid neutraal (figuur 25).  
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Figuur 25. Mate waarin niet deelnemende scholen het belangrijk vinden om aandacht te 

besteden aan duurzaamheid. 
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6. Conclusies 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies puntsgewijs beschreven. 

Gezien het feit dat hier sprake is van een beschrijvend onderzoek kunnen er 

conclusies getrokken worden over kenmerken van verschillende doelgroepen. De 

geanalyseerde relaties zullen echter met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd 

moeten worden. Om beter inzicht te krijgen in de relaties zou een effectstudie 

plaats moeten vinden.  

Bij het beschrijven van de belangrijkste conclusies wordt de opzet van de 

resultaten (hoofdstuk 4) aangehouden, namelijk algemeen, start van het 

programma, draagvlak, kennis en bewustwording van de leerlingen, aanbod, 

ondersteuning, bestendiging en tot slot duurzaamheid. Tevens is een tabel (tabel 

10) opgenomen waarin deze conclusies naar deelnemende scholen, 

ondersteunende GGD‟en en niet deelnemende scholen zijn ingedeeld. 

 

Algemeen: 

 Over het algemeen blijken de directies meer te vinden dat leerlingen het 

belang inzien van gezonde voeding dan de leerlingen zelf, de ouders en 

de niet deelnemende scholen. Paragraaf 4.1.3. 

 Niet deelnemende scholen zien wél het belang in van een gezonde 

leefstijl. Paragraaf 4.1.3. 

 Directeuren van de deelnemende scholen blijken meer te vinden dat 

leerlingen het belang inzien van het programma De Gezonde 

Schoolkantine dan de leerlingen zelf en de ouders van de deelnemende 

scholen. Paragraaf 4.1.4. 

 Directeuren van de deelnemende scholen zijn positiever ingesteld over de 

langere termijn effecten van het programma dan de leerlingen en de 

ouders van de deelnemende scholen. Paragraaf 4.1.4. 

 De deelnemende scholen zien de Stimuleringsprijs niet als 

doorslaggevende factor voor deelname. Zij vinden de Stimuleringsprijs 

wel motiverend maar het vormt niet de reden voor deelname. Dit geldt 

ook voor het werkbudget. De ondersteunende GGD‟en zien de 

Stimuleringsprijs en het daarbij behorende werkbudget als een goed 

instrument om scholen extra te stimuleren tot deelname. Paragraaf 4.1.5. 
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Start van het programma: 

 Motiverende factoren voor niet deelnemende scholen zijn o.a. het kunnen 

opbrengen van de tijdsinvestering en de kosten die gepaard gaan met het 

uitvoeren van het programma De Gezonde Schoolkantine. Paragraaf 4.2.1. 

  Volgens de ondersteunende GGD‟en is het voor nog niet deelnemende 

scholen belangrijk om goed aan te geven wat het betekent om deel te 

nemen aan het programma. Paragraaf 4.2.1. 

 Deelnemende scholen hebben vaak als doelstelling dat leerlingen bewust 

worden van gezonde voeding en/of een gezonde leefstijl. Paragraaf 4.2.2. 

 Van de indicatoren van een goede start van het programma De Gezonde 

Schoolkantine (gebaseerd op de literatuur) blijken het opstellen van een 

werkgroep en het opstellen van een stappenplan belangrijk. Paragraaf 

4.2.3. en 4.7. 

 Als de directeur in de werkgroep zit, geeft hij een hogere waardering voor 

het programma De Gezonde Schoolkantine. Paragraaf 4.2.3. en 4.7. 

 

Draagvlak: 

 Er is een significant verschil in betrokkenheid van leerlingen en ouders 

gerapporteerd door de directies van de deelnemende scholen en 

gerapporteerd door de leerlingen en ouders zelf. Paragraaf 4.3.  

 Leerlingen geven aan betrokken te zijn doordat de leerlingen(raad) mee 

mocht denken over het assortiment in de kantine of door deelname van 

leerlingen in werkgroep. Paragraaf 4.3. 

 Leerlingen van deelnemende scholen geven de betrokkenheid een 6.6 en 

ouders een 5.9. Paragraaf 4.3. 

 Veel directeuren van deelnemende scholen geven aan de leerlingen te 

hebben geïnformeerd bij de start van het programma en ook het 

afgelopen half jaar. Zowel directies als leerlingen geven aan dat dit 

gedaan is door lessen, speciale acties in kantine en posters in school. 

Paragraaf 4.3. 

 

Kennis en bewustwording leerlingen: 

 Veel scholen besteden aandacht aan gezonde voeding in het reguliere 

curriculum. Paragraaf 4.4. 
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Aanbod: 

 Zowel de directies als de leerlingen van deelnemende scholen 

rapporteren een significant verschil in de verhouding gezond en 

ongezond aanbod voor aanvang van het programma en op dit moment 

(tijdens het onderzoek). Paragraaf 4.5.1. 

 Interne cateraar blijkt van belang te zijn voor een gezonder aanbod: 

gerapporteerd door de directies. Paragraaf 4.5.1.  

 De niet gemotiveerde scholen geven aan dat er op dit moment meer 

ongezonde dan gezonde producten worden aangeboden in kantine. 

Paragraaf 4.5.1. 

 Veel scholen waren al bezig met hygiëne voor aanvang van het 

programma De Gezonde Schoolkantine. Ongeveer 10,0% is aandacht 

gaan besteden aan hygiëne sinds deelname. Paragraaf 4.5.2.  

 

Ondersteuning: 

 Veel scholen krijgen ondersteuning van de GGD en zijn over het algemeen 

tevreden hierover. Paragraaf 4.6.1. 

 GGD‟en ondersteunen vaker scholen met een externe cateraar; 

gerapporteerd door de directies van de deelnemende school. Paragraaf 

4.6.1. 

 De GGD‟en zouden zelf graag op een aantal punten meer ondersteuning 

willen: hoe kunnen zij scholen adviseren die problemen hebben met 

externe cateraar, hoe kunnen ze scholen „warm houden‟. Paragraaf 4.6.2. 

 

Bestendiging: 

 Het opstellen van een werkgroep en het opstellen van een stappenplan 

blijken van belang te zijn voor de intentie tot bestendiging van het 

programma De Gezonde Schoolkantine. Paragraaf 4.7. 

 Bijna de helft van de directies zegt activiteiten of veranderingen die 

betrekking hebben op het programma te hebben geëvalueerd. Dit wordt 

vaak gedaan binnen de werkgroep of door middel van vragenlijsten voor 

leerlingen. Ruim een kwart van leerlingen zegt dat er geëvalueerd is bij 

leerlingen. Paragraaf 4.7. 
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Duurzaamheid: 

 Van de directies van de deelnemende scholen rapporteert 14,5% een 

beleid te hebben op gebied van duurzaamheid. Paragraaf 5.3.3. 

 De directies rapporteren meer belangstelling te hebben dan dat de 

leerlingen dat rapporteren: directies 56,9% en leerlingen 27,8%. Paragraaf 

5.3.3. 

 Bijna de helft van de niet gemotiveerde scholen zegt duurzaamheid wel 

belangrijk te vinden voor de motivatie om deel te nemen aan het 

programma De Gezonde Schoolkantine. Paragraaf 5.3.3. 

 

Tabel 10.  Overzicht conclusies per doelgroep. 

 Deelnemers GGD‟en Niet deelnemers 

Algemeen  Directeuren vinden meer 

dat leerlingen het belang 

inzien van gezonde 

voeding dan leerlingen, 

ouders, en niet 

deelnemers. 

 Directeuren vinden meer 

dat leerlingen het belang 

inzien van programma 

dan ouders en leerlingen. 

 Directeuren zijn positiever 

ingesteld over langere 

termijn effecten dan 

leerlingen en ouders. 

 Directeuren vinden 

Stimuleringsprijs 

motiverend maar is niet 

de reden om deel te 

nemen. Idem voor 

werkbudget. 

 Zien Stimuleringsprijs 

als goed instrument 

om scholen te 

motiveren tot 

deelname.  

 Niet deelnemers zien 

wel het belang in van 

gezonde leefstijl.  

Start programma  Scholen stellen 

bewustwording van 

gezonde voeding/leefstijl 

vaak als doel. 

 Belangrijk om een 

werkgroep en een 

stappenplan op te stellen.  

 Wanneer directie in 

werkgroep zit is de 

waardering hoger. 

 Volgens GGD 

belangrijk om aan niet 

deelnemers aan te 

geven wat het betekent 

om deel te nemen aan 

programma. 

 Belangrijk voor niet 

deelnemers in de 

overweging deel te 

nemen is dat o.a. tijd 

en kosten op te 

brengen zijn. 
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 Deelnemers GGD‟en Niet deelnemers 

Draagvlak  Verschil in betrokkenheid 

van leerlingen en ouders 

gerapporteerd door de 

directies en door de 

leerlingen en ouders zelf. 

 Leerlingen met name 

betrokken door mee 

denken over assortiment 

of deelname werkgroep. 

 Cijfer betrokkenheid van 

leerlingen 6.6 en ouders 

5.9.  

 Veel directeuren 

rapporteren dat zij 

leerlingen hebben 

geïnformeerd bij start en 

afgelopen half jaar. 

  

Kennis en  

bewustwording 

 Veel scholen besteden 

aandacht aan gezonde 

voeding in regulier 

curriculum. 

  

Aanbod  Zowel directeur als 

leerlingen rapporteren 

verschil in verhouding 

aanbod gezond/ongezond 

voor deelname en op dit 

moment. 

 Interne cateraar van 

belang voor gezonder 

aanbod; gerapporteerd 

door directies. 

 Veel scholen al bezig met 

hygiëne, 10,0% sinds 

deelname. 

  Niet deelnemende 

scholen geven aan 

dat er op dit 

moment meer 

ongezonde dan 

gezonde producten 

worden aangeboden.  

Ondersteuning  Veel scholen krijgen 

ondersteuning van GGD en 

zijn over algemeen 

tevreden. 

 GGD‟en ondersteunen 

vaker externe cateraar. 

 GGD‟en zouden zelf op 

aantal punten meer 

ondersteuning willen. 
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 Deelnemers GGD‟en Niet deelnemers 

Bestendiging  Opstellen van werkgroep 

en stappenplan hebben 

invloed op intentie tot 

bestendiging. 

 Helft van directies geeft 

aan te evalueren (bijv. 

binnen werkgroep of via 

vragenlijsten). Kwart van 

leerlingen zegt dat bij 

leerlingen is 

geëvalueerd. 

  

Duurzaamheid  14,5% van directeuren 

geeft aan een beleid te 

hebben op gebied van 

duurzaamheid. 

 Directies hebben meer 

belangstelling dan 

leerlingen. 

  Bijna de helft zegt 

duurzaamheid 

belangrijk te vinden 

voor motivatie om 

deel te nemen. 
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7. Aanbevelingen 

Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen in toenemende mate een rol 

toebedeeld waar het gaat om maatschappelijke issues als sociale vaardigheden, 

pesten, geweld en geestelijke en lichamelijke gezondheid. Er is dan ook een ruim 

aanbod aan gezondheidsbevorderende interventies voor scholen voor voortgezet 

onderwijs met onderwerpen als alcoholgebruik, seksualiteit, weerbaarheid en 

gezonde voeding. Naast gezondheidsbevorderende instanties zoals het Trimbos 

Instituut, Soa Aids Nederland en het Voedingscentrum bieden ook NISB, GGD‟en 

en verschillende andere landelijke en regionale organisaties deze interventies aan. 

Het kan daarom lastig zijn om scholen te overtuigen om deel te nemen aan het 

programma De Gezonde Schoolkantine. Om scholen hiertoe extra te stimuleren is 

in 2006 de Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine ontwikkeld. De afgelopen 

jaren hebben in totaal 153 schoollocaties deelgenomen aan de Stimuleringsprijs. 

Dit komt overeen met ongeveer 10,0% van alle voortgezet onderwijs 

schoollocaties in Nederland. Daarnaast is het mogelijk dat scholen wel 

onderdelen van het programma De Gezonde Schoolkantine uitvoeren, maar niet 

aan de Stimuleringsprijs meedoen. Omdat de Stimuleringsprijs begin 2010 voor 

de derde keer is uitgereikt en het Voedingscentrum te kennen heeft gegeven op 

zoek te zijn naar andere, nieuwe mogelijkheden om scholen te motiveren om het 

programma De Gezonde Schoolkantine uit te gaan voeren, is er een evaluatie 

uitgevoerd naar het programma De Gezonde Schoolkantine met speciale 

aandacht voor de Stimuleringsprijs. Daarnaast zijn er nieuwe landelijke 

ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en overgewicht zoals het 

Convenant Gezond Gewicht en de motie Vendrik. De motie Vendrik (31899 Nr. 8) 

verzoekt de regering beleid te ontwikkelen gericht op 100% gezonde 

schoolkantines in 2015. Er is met deze motie ingestemd op 22 september 2009.  

 

7.1. Opstellen aanpak van lange termijn doelstelling 

Bovenstaande geeft aanleiding voor het Voedingscentrum om na te gaan hoe zij 

de komende jaren verder kunnen zorgen dat het programma De Gezonde 

Schoolkantine op zo veel mogelijk scholen van het voorgezet onderwijs wordt 

uitgevoerd. Het Voedingscentrum heeft aangegeven als doelstelling te hebben dat 

in 2015 alle schoolkantines gezond zijn. Het is daarom van belang dat zoveel 

mogelijk scholen bezig zijn met het programma De Gezonde Schoolkantine. Op 

basis van gesprekken met het Voedingscentrum is gebleken dat zij nog niet 

duidelijk hebben op welke manier zij dit gaan uitvoeren. Wij adviseren daarom als 

eerste om deze lange termijn doelstelling te concretiseren. Daarbij is het van 

belang blijvend aandacht te besteden aan gemotiveerde deelname van scholen. 

Draagvlak bij de scholen is van groot belang voor structurele aandacht voor het 

aanbod in de schoolkantine.  
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7.2. Sterkte - Zwakte analyse 

Tijdens dit evaluatieonderzoek is het programma De Gezonde Schoolkantine 

geëvalueerd bij directies van deelnemende scholen, leerlingen, ouders, directies 

van niet deelnemende scholen en ondersteunende GGD-medewerkers. Op basis 

van dit evaluatieonderzoek kunnen reeds een aantal succes- en faalfactoren 

benoemd worden. Aangezien ook andere partijen betrokken zijn bij de 

implementatie en uitvoering van het programma is het van belang om ook van 

deze partijen een goed beeld te krijgen. Zo kan gekeken worden naar gemeenten, 

cateraars, kantinemedewerkers, De Gezonde Schoolkantine Brigade en de niet 

ondersteunende GGD‟en.  

De resultaten van dit evaluatieonderzoek kunnen de basis vormen voor een 

sterke- en zwakteanalyse waarbij de nadruk gelegd kan worden op de overige 

genoemde partijen. Op basis van deze sterke- en zwakteanalyse kan inzicht 

worden gekregen in hoe men de lange termijn doelstelling kan bereiken. 

Zoals hierboven vermeld, kan dit evaluatieonderzoek als uitgangspunt worden 

genomen voor een sterkte- en zwakteanalyse. Bekend is dat: 

 De Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine leidt tot een actievere 

aanpak van scholen en is voor GGD‟en een goed instrument om scholen 

te motiveren (sterkte). 

 Het Voedingscentrum is afhankelijk van veel andere (intermediaire) 

partijen om het programma De Gezonde Schoolkantine te laten slagen 

(zwakte). Duidelijk is dat niet alle partijen op dezelfde wijze werken. Zo 

zijn sommige GGD‟en erg actief met het ondersteunen van scholen bij het 

programma De Gezonde Schoolkantine en andere niet. Enkele vragen 

voor een sterkte- zwakteanalyse kunnen zijn: Waarom ondersteunen een 

aantal GGD‟en nog geen scholen bij de uitvoering van het programma? 

Wat is de rol van gemeenten, in hoeverre kan hiermee samenwerking 

worden gezocht?  

 Er is veel aanbod van gezondheidsbevorderende interventies op scholen 

(bedreiging).  

 Niet deelnemende scholen zien wel het belang in van gezonde voeding 

maar toch besluiten zij om niet deel te nemen aan het programma. 

Gezien het nog lage deelname percentage zijn scholen niet gemakkelijk 

tot deelname te motiveren (zwakte). Dit heeft naar verwachting te maken 

met de keuzes die scholen moeten maken; er zijn meer onderwerpen die 

aandacht vragen. Het is van belang hier rekening mee te houden en het 

voor scholen aantrekkelijk en gemakkelijk te maken om deel te nemen. 

 De motie Vendrik die stelt dat alle scholen gezonde kantines moeten 

hebben in 2015 (kans). 

 Toename van het aantal kinderen met overgewicht (bedreiging en tevens 

uitdaging). 
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 Kinderen in deze leeftijd blijken bij hun (voedsel)keuze sterk gevoelig voor 

sociale druk (wat doen de andere kinderen) en voor uiterlijk (word je er 

dik van). Dit biedt aangrijpingspunten (kans).  

Bovenstaande uitgangspunten kunnen verder concreet worden gemaakt door 

gesprekken te houden met kantinebeheerders, cateraars, gemeenten, De 

Gezonde Schoolkantine Brigade, collega gezondheidsbevorderende instellingen 

die met jeugdigen werken, wetenschappers op het terrein van keuzegedrag van 

jongeren etc. Op basis van de sterkte- en zwakteanalyse kan een verdere 

inschatting gemaakt worden van de knelpunten die overwonnen moeten worden, 

de risico‟s en valkuilen waarvoor opgelet moet worden en de haalbaarheid van en 

het draagvlak voor sommige beslissingen.  

 

7.3. Opstellen actieplan 

Uit dit evaluatieonderzoek en uit de sterkte- en zwakteanalyse kunnen conclusies 

getrokken worden die leiden tot operationele doelstellingen voor het 

Voedingscentrum.  

Vervolgens kunnen op basis van de operationele doelstellingen de prioriteiten 

voor het Voedingscentrum voor de komende vijf jaar opgesteld worden. Deze 

doelstellingen en prioriteiten leiden tot een actieplan waarin alle acties 

beschreven staan zoals: 

 Hoe moeten zwakten omgebogen worden naar sterkten of minstens 

weggewerkt worden  

 Hoe kunnen sterkten efficiënter benut worden 

 Hoe kunnen kansen uit de omgeving aan gegrepen worden en ingespeeld 

worden op de omgeving 

 Hoe kunnen bedreigingen gepareerd worden  

In dit actieplan moeten zowel acties opgenomen worden voor het 

Voedingscentrum intern als acties die vanuit het Voedingscentrum gericht zijn op 

de verschillende doelgroepen. 

In de volgende paragrafen worden acties besproken die reeds naar voren zijn 

gekomen tijdens dit evaluatieonderzoek. Afhankelijk van de gekozen 

doelstellingen en prioriteiten kan het Voedingscentrum inspelen op onderstaande 

acties. 
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7.3.1. Acties intern 

 

 Aandacht besteden aan groepsdruk. 

Zoals blijkt uit de expertmeeting met experts op het gebied van voeding, 

gezondheid en jongeren zijn jongeren gevoelig voor groepsdruk en voor uiterlijk. 

Aangezien zij stellen dat sociale en psychologische factoren een grote rol spelen 

bij het gedrag van leerlingen ten aanzien van voeding kan het Voedingscentrum 

nagaan wat zij kunnen gaan doen aan groepsdruk. Is er een mogelijkheid om 

aandacht te besteden aan groepsdruk binnen het programma De Gezonde 

Schoolkantine? Zij verwijzen naar het stuk van Wouters, Larsen, Kremers, 

Dagnelie en Geenen (2010).    

7.3.2. Acties naar deelnemende scholen. 

 

 Startende scholen motiveren om een werkgroep en een stappenplan op te 

stellen. 

Wanneer scholen onlangs gestart zijn met het programma De Gezonde 

Schoolkantine is het belangrijk om scholen te stimuleren om een werkgroep en 

een stappenplan op te stellen. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat het opstellen 

van een werkgroep en een stappenplan invloed heeft op de bestendiging van het 

programma. Om meer inzicht te krijgen in deze relaties tussen de werkgroep en 

bestendiging en tussen het stappenplan en bestendiging zou een effectstudie 

plaats moeten vinden. Deze effectstudie zou tevens gebruikt kunnen worden voor 

verdere erkenning door het Centrum Gezond Leven.  

 Leerlingen meer informeren en betrekken bij het programma. 

Uit dit onderzoek blijkt dat leerlingen met name geïnformeerd worden tijdens 

lessen binnen het reguliere curriculum. Toch geven leerlingen aan dat ze niet 

genoeg bij het programma worden betrokken (de directies geven aan wel te 

denken dat de leerlingen voldoende betrokken worden). De leerlingen geven de 

betrokkenheid een 6,6. Er zal daarom extra aandacht besteed moeten worden 

aan het informeren en betrekken van leerlingen. Er wordt al wel aangegeven dat 

een leerling vaak betrokken is bij de werkgroep. Geprobeerd moet worden om de 

betrokkenheid breder te trekken over alle leerlingen.  

 Behouden van krachtige elementen van de Stimuleringsprijs. 

Het Voedingscentrum heeft te kennen gegeven op zoek te zijn naar andere en 

nieuwe mogelijkheden om scholen te betrekken bij het programma De Gezonde 

Schoolkantine. Aangezien scholen door de Stimuleringsprijs een actievere aanpak 

hebben en GGD‟en de Stimuleringsprijs zien als een goed instrument om scholen 

te motiveren is het van belang om de krachtige elementen van de 

Stimuleringsprijs te behouden. Hierbij moet gedacht worden aan het behouden 

van de mogelijkheid voor scholen om zich te profileren met een bepaalde prijs, 

het behouden van de mogelijkheid voor GGD‟en om scholen te motiveren en tot 



 

 

59 

 

slot het behouden van de mogelijkheid om scholen en GGD‟en financieel te 

ondersteunen. 

 Het is belangrijk om de deelnemende scholen blijvend te binden.  

Uit de interviews die gehouden zijn in het kader van dit onderzoek blijkt dat 

scholen behoefte hebben aan voorbeeldscholen en ervaringen van andere 

scholen. Dit zou kunnen door regelmatig een nieuwsbrief naar scholen te 

versturen. Het Voedingscentrum kan scholen uitnodigen om input te leveren voor 

de nieuwsbrief. Scholen zouden bijvoorbeeld de uitkomsten van hun evaluatie 

kunnen inzenden of foto‟s van de kantine. Daarnaast kan het Voedingscentrum 

zelf creatieve tips geven in de nieuwsbrief over hoe gezonde producten 

gepresenteerd en verkocht kunnen worden.  

 Het onderwerp duurzaamheid vorm geven binnen het programma. 

Het blijkt dat met name de directies van deelnemende scholen positief zijn over 

het onderwerp duurzaamheid. Ook geeft bijna de helft van de niet deelnemende 

scholen aan dat de mogelijkheid om aandacht te besteden aan duurzaamheid 

een motiverende factor is voor deelname aan het programma De Gezonde 

Schoolkantine. Het Voedingscentrum kan kijken hoe een verdere invulling 

gegeven kan worden aan duurzaamheid binnen De Gezonde Schoolkantine. In 

het hoofdstuk over duurzaamheid komen al enkele voorbeelden van acties naar 

voren. Daarnaast zal bekeken moeten worden hoe leerlingen geënthousiasmeerd 

kunnen worden over het onderwerp duurzaamheid.  

 In kaart brengen van alle deelnemende scholen. 

Scholen kunnen deelnemen aan het programma De Gezonde Schoolkantine 

zonder deel te nemen aan de Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine. Om 

alle deelnemende scholen aandacht te schenken moeten ook deze scholen in 

kaart worden gebracht. Tevens is het van belang om de gegevens van de 

deelnemende scholen up to date te maken en te houden, zodat zij indien nodig 

eenvoudig benaderd kunnen worden.  

7.3.3. Acties naar niet deelnemende scholen 

 

 Motiveren van niet deelnemende scholen. 

Om scholen te motiveren om deel te nemen aan het programma De Gezonde 

Schoolkantine kan gewerkt worden met een „factsheet‟. De nog niet deelnemende 

scholen kunnen daarin kort lezen wat het betekent voor de school om deel te 

nemen aan het programma. Ook kan het Voedingscentrum een aantal 

„misverstanden‟ die scholen er van kunnen weerhouden om deel te nemen 

weerleggen zoals: omzet zal afnemen bij een gezond aanbod, leerlingen willen 

geen gezond aanbod, leerlingen zullen in pauzes en tussenuren het schoolterrein 

verlaten etc.  

 



60 

 

 Presenteer scholen een haalbare doelstelling. 

Een 100% gezonde kantine (d.w.z. dat uitsluitend gezonde producten worden 

aangeboden) kan niet deelnemende scholen afschrikken of geïnterpreteerd 

worden als een niet haalbaar doel. Een andere aanpak zou bij deze scholen beter 

kunnen werken. Presenteer stapjes hoe zij kunnen komen tot een gezonde 

kantine. Bijvoorbeeld eerst de meest ongezonde (erg vette en/of zoute) producten 

uit het aanbod verwijderen en een aantal gezonde producten toevoegen.  

 Maak deelname gemakkelijk 

Het is van belang het voor de scholen laagdrempelig te maken om mee te doen. 

Goede ondersteuning „op maat‟, geen al te hoge tijdsinvestering vragen etc. 

7.3.4. Acties naar cateraar 

 

 Voorbeelden van gezonde voeding en gezond aanbod. 

Het Voedingscentrum kan met een aantal cateraars die veel schoolkantines 

beheren praten over het aanbod dat zij aanbieden. Het Voedingscentrum kan 

cateraars adviseren over een gezond aanbod en hoe dit op een goede manier 

gepresenteerd kan worden. Cateraars vrezen mogelijk voor omzetverlies door het 

aanbieden van gezonde producten. Ook hier zou het Voedingscentrum op in 

kunnen gaan en mogelijk voorbeeld scholen noemen waar is gebleken dat de 

omzet – na een tijdelijke daling – gelijk blijft of zelfs stijgt. 

 Inspelen op de organisatie van de kantine.  

Een gezonde kantine kan meer tijdsinvestering vereisen van de 

kantinemedewerkers. Het Voedingscentrum kan tips geven over hoe op 

eenvoudige wijze een gezond aanbod gecreëerd kan worden. Wat zijn 

bijvoorbeeld gezonde belegde broodjes die toch snel en eenvoudig te bereiden 

zijn etc.  

7.3.5. Acties naar GGD’en 

  

 Ondersteunen GGD‟en. 

Ondersteuning van GGD‟en wordt vanuit scholen positief gewaardeerd. Zelf geven 

de ondersteunende GGD‟en aan op een aantal punten graag meer 

ondersteuning/informatie te krijgen vanuit het Voedingscentrum. Hierbij moet 

gedacht worden aan ondersteuning bij hoe scholen om kunnen gaan met 

spanningsvelden tussen de deelnemende school en de cateraar. GGD‟en geven 

zelf aan dat hierbij de Brigade een rol zou kunnen spelen. Daarnaast kan door 

het Voedingscentrum worden aangegeven wat „gezonde cateraars‟ en goede 

automatencontracten zijn. Om misverstanden te voorkomen is het verstandig dat 

het Voedingscentrum aangeeft dat zij met geen enkele cateraar een 

samenwerkingsverband hebben. 
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 Informeren GGD‟en. 

De ondersteunende GGD‟en hebben aangegeven graag op de hoogte te blijven 

van nieuwe ontwikkelingen zoals het Convenant Gezond Gewicht. GGD‟en gaven 

zelf aan een nieuwsbrief een goede methode te vinden om alle ondersteunende 

partijen op de hoogte te houden. Daarnaast is het van belang dat het 

Voedingscentrum de GGD‟en op de hoogte houdt van de scholen die zij benaderd 

hebben voor deelname aan het programma en welke scholen eventueel direct via 

het Voedingscentrum de Brigade hebben ingeschakeld. Tevens willen GGD‟en 

graag weten welke scholen wel deelnemen aan het programma maar (nog) geen 

ondersteuning krijgen vanuit de GGD. 

7.3.6. Acties naar gemeenten 

 

 Benadrukken van het belang van een gezonde kantine bij de gemeente. 

Tijdens dit onderzoek is meerdere keren naar voren gekomen dat de gemeente 

een belangrijke ondersteunende en financierende rol kan spelen binnen het 

programma De Gezonde Schoolkantine. Gemeentelijke financiering kan bepalend 

zijn voor GGD‟en of zij wel of niet met De Gezonde Schoolkantine aan de slag 

kunnen. Het is belangrijk om de gemeente te wijzen op het belang van aandacht 

schenken aan gezonde voeding op scholen en tevens de omgevingsinvloeden bij 

scholen die bepalend kunnen zijn voor het succesvol uitvoeren van een gezonde 

schoolkantine. Er komt een samengestelde handleiding Gezonde Gemeente met 

als een van de onderwerpen gezonde voeding (Loket Gezond Leven, 2010). Deze 

handleiding zou hierbij kunnen helpen. Daarnaast kan het Voedingscentrum 

ondersteunende GGD‟en wijzen op het feit dat zij bij de gemeente kunnen 

inspelen op de motie Vendrik waarin staat dat in 2015 alle schoolkantines 

gezond moeten zijn. Bij het benaderen van gemeenten en GGD‟en moet rekening 

worden gehouden met de beleidscyclus. De begroting voor enig jaar ligt al ruim 

een jaar eerder vast. 
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Bijlage 1 Tabellen resultaten  

Overzicht tabellen 

 

1 – 11  Algemeen 
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30 – 40  Aanbod 

41 – 53  Stellingen over het programma De Gezonde Schoolkantine 
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71 – 74  Duurzaamheid 

75 – 81  Stellingen over de Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine 

82 – 86  Overige vragen niet deelnemende scholen + stellingen motiverende 

factoren 
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Algemeen 

Tabel 1 Aantal leerlingen op schoollocatie. 

 

0-500 500-1000 1000-1500 1500-meer 

Deelnemende scholen 45,8% 30,2% 13,5% 10,4% 

Niet-deelnemende scholen  41,5% 29,6% 16,3% 12,6% 

 

Tabel 2 Kantine beheer. 

 

Intern beheer Extern beheer Anders 

Deelnemende scholen 65,3% 29,5% 5,3% 

Niet-deelnemende scholen  59,3% 35,6% 5,2% 

 

Tabel 3 Verlaten schoolterrein. 

 

Bovenbouw                                              

tijdens 

pauzes 

Onderbouw                        

tijdens 

pauzes 

Bovenbouw                                        

tijdens 

tussenuren 

Onderbouw                                         

tijdens 

tussenuren Nee 

Deelnemende 

scholen 45,3% 25,3% 33,7% 11,6% 49,5% 

Niet deelnemende 

scholen 54,8% 34,8% 39,3% 19,3% 35,6% 

 

Tabel 4 Voorzieningen in de directe schoolomgeving. 

 

Directie  Leerlingen Niet deelnemende scholen  

Snackbar 55,8% 56,6% 51,9% 

Park 27,4% 39,6% 20,7% 

Tankstation 26,3% 32,1% 27,4% 

Sportvelden/trimbaan 16,8% 24,5% 10,4% 

Voetbalveld 14,7% 28,3% 9,6% 

Supermarkt 69,5% 75,5% 77,0% 

Bakker 44,2% 43,4% 40,0% 

Bos 6,3% 11,3% 10,4% 

Skatebaan 4,2% 20,8% 3,7% 

Sportscholen 9,5% 22,6% 6,7% 

Geen 6,3% 1,9% 8,9% 

Anders 9,5% 15,1% 8,1% 
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Tabel 5 Startjaar programma De Gezonde Schoolkantine. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Directie 1,1% 2,3% 11,4% 13,6% 26,1% 45,5% 

 

Tabel 6 Deelname Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine. 

 

2006-2007 2008-2009 2009-2010 Weet ik niet  

Directie 10,2% 37,5% 68,2% - 

Leerlingen 11,3% 37,7% 77,4% - 

Ouders 10,7% 33,3% 49,3% 24,0% 

 

Tabel 7 Voert programma nog uit. 

 

Ja  Nee 

Directie 95,5% 4,5% 

Leerlingen 84,9% 15,1% 

Ouders 92,0% 8,0% 

 

Tabel 8 Vertegenwoordiging leerlingenraad alle leerlingen.  

 

Ja Nee 

Leerlingen 82,7% 17,3% 

 

Tabel 9 Vertegenwoordiging ouderraad alle ouders. 

 

Ja Nee 

Ouders 86,7% 13,3% 

 

Tabel 10 Leerlingen bekend met het programma.   

 

Ja Nee 

Leerlingen 84,9% 15,1% 

 

Tabel 11 Ouders bekend met programma. 

 

Ja Nee 

Bekend met programma 80,0% 20,0% 
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Start van het programma De Gezonde Schoolkantine 

 

Tabel 12 Opstellen werkgroep. 

 

Tabel 13 Leden van de werkgroep.  

 

Vertegenwoordigd in werkgroep – 

volgens directie 

Directie 77,5% 

Kantinebeheerder/medewerker 72,5% 

Docenten 90,0% 

Lid ouderraad 31,3% 

Ouders 17,5% 

Lid leerlingenraad 28,7% 

Leerlingen 35,0% 

Medewerker GGD 50,0% 

Anders 11,3% 

 

Tabel 14 Leerlingen in werkgroep.  

 

Tabel 15 Ouders in werkgroep.  

 

Ja 

Ja maar alleen via 

ouderraad Nee er is geen werkgroep Weet ik niet 

Ouders  53,3% 8,0% 22,7% 16,0% 

 

Tabel 16 Bijeenkomen van de werkgroep.  

 

Bijeenkomen – 

volgens directie 

 1x per week 10,0% 

1x per maand 42,5% 

1x per kwartaal 35,0% 

1x per half jaar 11,3% 

1x per jaar 1,3% 

 

 

Werkgroep + nog steeds actief Werkgroep + niet meer actief Nee 

Directie 70,5% 20,5% 9,1% 

 

Ja 
Ja maar alleen via 

leerlingenraad 
Nee er is geen werkgroep Weet ik niet 

Leerlingen  47,2% 30,2% 11,3% 11,3% 
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Tabel 17 Opstellen stappenplan.   

 

Ja Nee 

Directie 79,5% 20,5% 

 

Tabel 18 Leerlingen inspraak stappenplan.  

 

Tabel 19 Ouders inspraak in stappenplan. 

 

Ja 
Ja maar alleen via 

ouderraad 

Nee er is geen 

stappenplan 
Weet ik niet 

Ouders  33,3% 6,7% 21,3% 38,7% 

 

Tabel 20 Meegewerkt  aan opstellen stappenplan.  

 

Meegewerkt aan stappenplan – 

volgens directie 

Directie 54,3% 

Kantinebeheerder/medewerker 37,1% 

Docent(en) 70,0% 

Lid ouderraad 10,0% 

Ouder(s) 5,7% 

Lid leerlingenraad 4,3% 

Leerling(en) 5,7% 

GGD medewerker 40,0% 

Medewerking van VC (bijv. brigade) 0,0% 

Anders 21,4% 

 

 

Ja 
Ja maar alleen via 

leerlingenraad 

Nee er is geen 

stappenplan 
Weet ik niet 

Leerlingen  22,6% 20,8% 15,1% 41,5% 
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Tabel 21 Bespreken stappenplan. 

 

Bespreken stappenplan –  

volgens directie 

Schoolleiding 95,7% 

Kantinebeheerder/medewerker 71,4% 

Docent(en) 81,4% 

Lid leerlingenraad 31,4% 

Leerling(en) 42,9% 

Lid ouderraad 44,3% 

Ouders 22,9% 

GGD medewerker 58,6% 

Geen 0,0% 

Anders 7,1% 
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Participatie 

Tabel 22 Leerlingen geïnformeerd bij het opstarten en afgelopen half jaar.   

 

 

Ja Nee Weet ik niet 

Directie start 79,5% 6,8% 13,6% 

Directie afgelopen half jaar 74,4% 20,9% 4,7% 

Leerlingen start 59,2% 18,4% 22,4% 

Leerlingen afgelopen half 

jaar 52,6% 31,6% 15,8% 

 

Tabel 23 Manier van informeren leerlingen.   

 

Tabel 24 Informeren overige partijen.  

 

Bij start –  

volgens directie 

Afgelopen half jaar – 

volgens directie 

Docenten 93,0% 76,7% 

Lid leerlingenraad 38,4% 32,6% 

Lid ouderraad 46,5% 44,2% 

Ouder(s) 60,5% 65,1% 

Cateraar 27,9% 30,2% 

Kantinebeheerder/medewerkers 72,1% 67,4% 

GGD medewerker 53,5% 46,5% 

Geen 2,3% 11,6% 

Anders 11,6% 14,0% 

 

 

 

Directie start 

Directie                         

afgelopen 1/2 jaar Leerlingen start 

Leerlingen                    

afgelopen 1/2 jaar 

Artikel in de schoolkrant 33,8% 31,3% 37,9% 50,0% 

Informatie op de 

schoolwebsite 45,6% 43,8% 48,3% 50,0% 

Organiseren van een 

gezondheidsdag/week 35,3% 50,0% 27,6% 40,0% 

Organiseren van 

prijsvraag voor leerlingen 29,4% 25,0% 27,6% 0,0% 

Posters in de school 58,8% 46,9% 58,6% 50,0% 

Speciale acties in de 

kantine 63,2% 71,9% 58,6% 50,0% 

Aandacht voor gezonde 

voeding in lessen 75,0% 75,0% 55,2% 20,0% 

Anders 16,2% 9,4% 31,0% 0,0% 



74 

 

Tabel 25 Betrekken leerlingen bij het opstarten en afgelopen half jaar. 

 

Ja Nee Weet ik niet 

Directie start 66,3% 22,1% 11,6% 

Directie afgelopen half jaar 76,7% 16,3% 7,0% 

Leerlingen start 59,2% 12,2% 28,6% 

Leerlingen afgelopen half 

jaar 52,6% 21,1% 26,3% 

 

Tabel 26 Manier van betrekken leerlingen.  

  Directie start 

Directie 

afgelopen half 

jaar 

Leerlingen 

start 

Leerlingen 

afgelopen 

half jaar 

Leerlingen hebben 

meegedacht over aanpak 

programma 52,6% 36,4% 41,4% 50,0% 

Leerlingen hebben 

meegedacht over 

assortimentsveranderingen 64,9% 66,7% 56,6% 30,0% 

Leerling nam deel aan 

werkgroep 54,4% 33,3% 51,7% 30,0% 

Leerlingenraad heeft mee 

mogen denken over de 

aanpak 29,8% 24,2% 34,5% 30,0% 

Leerlingenraad heeft mee 

mogen denken over 

assortimentsveranderingen 36,8% 30,3% 34,5% 50,0% 

Leerlingenraad nam deel 

aan werkgroep 24,6% 21,2% 20,7% 20,0% 

Anders 17,5% 39,4% 17,2% 30,0% 

 

Tabel 27 Informeren/betrekken ouders bij opstarten en afgelopen half jaar. 

 

Ja Nee Weet ik niet 

Directie start  70,9% 19,8% 9,3% 

Directie afgelopen half jaar 58,1% 37,2% 4,7% 

Ouders start  47,9% 26,8% 25,4% 

Ouders afgelopen half jaar 48,7% 43,6% 7,7% 
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Tabel 28 Manier van informeren/betrekken ouders. 

 

Start – volgens 

ouders  

Afgelopen half 

jaar- volgens 

ouders 

Artikel in de schoolkrant 27,3% 21,1% 

Organiseren van ouderavond 9,1% 15,8% 

Nieuwsbrief voor ouders 36,4% 36,8% 

Via deelname in werkgroep 27,3% 31,6% 

Ouderraad heeft mee mogen denken over de 

aanpak van het programma 51,5% 26,3% 

Ouderraad heeft mee mogen denken over 

assortimentsverandering(en) 48,5% 26,3% 

Informatie op de schoolwebsite 51,5% 42,1% 

Anders 15,2% 10,5% 

 

Tabel 29 Informeren/betrekken docenten bij opstaren en afgelopen half jaar.  

 

Ja bij start Ja afgelopen half jaar 

Directie 88,2% 71,4% 
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Aanbod 
 
Tabel 30 In kaart brengen aanbod bij start programma De Gezonde Schoolkantine. 

 
 

 

Tabel 31 Verhouding gezond/ongezond aanbod.  

 

  

Directie: Voor 

aanvang van het 

programma 

Directie: Op 

dit moment 

Leerling: Voor 

aanvang 

programma 

Leerling: Op 

dit moment 

Niet 

deelnemende 

scholen: op dit 

moment 

Bijna alleen maar 

ongezonde producten 16,7% 1,2% 11,1% 6,7% 5,9 

Meer ongezonde dan 

gezonde producten 56,0% 11,9% 42,2% 8,9% 28,9 

Evenveel gezonde als 

ongezonde producten 22,6% 21,4% 20,0% 22,2% 28,9 

Meer gezonde dan 

ongezonde producten 3,6% 40,5% 6,7% 28,9% 25,2 

Bijna alleen maar gezonde 

producten 1,2% 25,0% 8,9% 33,3% 11,1 

Weet ik niet     11,1% 0,0% 

  
 

 

Aanbod in kaart gebracht – 

volgens directie 

Ja met behulp van GGD of diëtist 34,5% 

Ja aan de hand van assortimentsmeter VC 26,2% 

Nee 8,3% 

Weet ik niet 9,5% 

Anders 21,4% 
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Tabel 32 Aanbod op dit moment.   

 

 

Directie Leerlingen 

Niet deelnemende 

scholen 

Candybars 60,7% 48,9% 70,4% 

Zakjes snoep 41,7% 35,6% 52,6% 

Hartige snacks 50,0% 51,1% 55,6% 

Gesuikerde frisdranken 77,4% 68,9% 65,2% 

Sportdranken 44,0% 46,7% 43,7% 

Light frisdranken 34,5% 20,0% 69,6% 

Grote koeken 33,3% 42,2% 47,4% 

Melk  77,4% 75,6% 65,9% 

Belegde broodjes 86,9% 88,9% 80,7% 

Verse vruchtensap 50,0% 40,0% 35,6% 

Rijstkoeken 60,7% 60,0% 55,6% 

Salade 26,2% 20,0% 8,1% 

Huzarenslaatjes 6,0% 15,6% 5,9% 

Gefrituurde snacks 15,5% 11,1% 20,7% 

Roomijs 0,0% 2,2% 0,0% 

Chips  33,3% 37,6% 39,3% 

Vers fruit 56,0% 75,6% 41,5% 

Bron water 70,2% 64,4% 53,3% 

Yoghurt 26,2% 31,1% 17,0% 

Rauwkost 17,9% 2,2% 10,4% 

Soep 66,7% 73,3% 64,4% 

Thee/koffie 48,8% 53,3% 49,6% 

Weet ik niet 1,2% 2,2% 0,7% 

Anders 13,1% 13,3% 5,9% 

 
Tabel 33 Automaten binnen deelnemende schoollocatie.  

 

 

Automaten aanwezig – 

volgens directie 

Snoepautomaten 68,7% 

Frisdrankautomaten 77,1% 

Fruitautomaten 2,4% 

Soepautomaat 21,7% 

Koffie/theeautomaat 20,5% 

Weet ik niet 0,0% 

Nee 19,3% 
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Tabel 34 Veranderingen ten behoeve van aanbod afgelopen half jaar.  

 

Veranderingen –  

volgens directie 

Assortimentsaanbod 68,7% 

Prijsbeleid 77,1% 

Aanpassingen aan inrichting/sfeer 2,4% 

Weet ik niet, beslist cateraar 21,7% 

Weet ik niet, beslist kantinebeheerder 20,5% 

Geen verandering 0,0% 

Anders 19,3% 

 

Tabel 35 Invloed op aanbod kantine.   

 

Wie heeft invloed –  

volgens directie 

Directie 85,6% 

Kantinebeheerder/medewerker 61,4% 

Cateraar 26,5% 

Leerlingen/leerlingenraad 65,1% 

Ouders / ouderraad 37,3% 

Docenten 49,4% 

GGD 21,7% 

Weet ik niet 0,0% 

Anders 6,0% 

 

Tabel 36 Leerlingen invloed op aanbod.  

 

Tabel 37 Tevredenheid leerlingen met aanbod. 

 

Erg tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Erg ontevreden 

Leerlingen 7,9% 60,5% 23,7% 5,3% 2,6% 

 

Tabel 38 Ouders weten wat aangeboden wordt in kantine. 

 

Ja Nee Weet k niet 

Ouders 48,3% 19,0% 32,8% 

 

 

Ja 

Ja, alleen via 

leerlingenraad Nee Weet ik niet 

 Leerlingen 40,0% 24,4% 28,9% 6,7% 
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Tabel 39 Ouders hebben inspraak in aanbod. 

 

Ja Ja, alleen via ouderraad Nee 

Ouders 15,2% 37,0% 47,8% 

 

Tabel 40 Aandacht voor hygiëne.  

 

Aandacht voor hygiëne – 

volgens directie 

Ja, sinds aanvang programma 9,6% 

Ja, al langer 74,7% 

Zijn we in toekomst van plan 4,8% 

Weet ik niet 9,6% 

Nee 1,2% 
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Stellingen over het programma De Gezonde Schoolkantine 

 

Tabel 41 Onze leerlingen zien belang in van gezonde voeding. 

 

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Directie 0,0% 1,2% 36,6% 58,5% 3,7% 

Leerlingen 4,4% 6,7% 35,6% 46,7% 6,7% 

Ouders 0,0% 16,1% 35,7% 44,6% 3,6% 

Niet deelnemende 

scholen 0,8% 26,3% 41,4% 30,1% 1,5% 

 

Tabel 42 Onze leerlingen zien belang in van De Gezonde Schoolkantine. 

 

Helemaal oneens Oneens Neutraal  Eens Helemaal eens 

Directie 0,0% 1,3% 39,2% 57,0% 2,5% 

Leerlingen 7,9% 7,9% 28,9% 47,4% 7,9% 

Ouders 0,0% 20,0% 38,0% 42,0% 0,0% 

 

Tabel 43 Ouders zien belang in van gezonde voeding.  

 

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Ouders 0,0% 0,0% 14,3% 63,3% 21,4% 

 

Tabel 44 Docenten zien het belang in van gezonde voeding. 

 

Tabel 45 Ouders zien belang in van programma De Gezonde Schoolkantine. 

 

Helemaal 

oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Ouders 0,0% 0,0% 20,0% 62,0% 18,0% 

 

Tabel 46 Docenten zien belang in van programma De Gezonde Schoolkantine. 

 

 

Helemaal 

oneens Oneens Neutraal  Eens Helemaal eens 

Directie 0,0% 0,0% 3,7% 59,8% 36,6% 

 

Helemaal 

oneens Oneens Neutraal  Eens Helemaal eens 

Directie 0,0% 1,3% 10,1% 63,3% 25,3% 
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Tabel 47 Programma zou effect kunnen hebben op gedrag van leerlingen. 

 

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Directie 0,0% 4,9% 7,3% 73,2% 14,6% 

Leerlingen 5,9% 0,0% 70,6% 23,5% 0,0% 

Ouders 0,0% 2,9% 34,3% 57,1% 5,7% 

 

Tabel 48 Programma zou een effect kunnen hebben op leerprestaties van leerlingen. 

 

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Directie 0,0% 7,3% 46,3% 36,6% 9,8% 

Leerlingen 11,8% 5,9% 76,5% 5,9% 0,0% 

Ouders 0,0% 14,3% 42,9% 40,0% 2,9% 

 

Tabel 49 Programma zou een effect kunnen hebben op gezondheid van leerlingen. 

 

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Directie 0,0% 0,0% 12,2% 65,9% 22,0% 

Leerlingen 0,0% 5,9% 52,9% 29,4% 11,8% 

Ouders 0,0% 0,0% 17,1% 68,6% 14,3% 

 

Tabel 50 Programma zou effect kunnen hebben op koopgedrag leerlingen. 

 

Helemaal oneens Oneens Neutraal  Eens Helemaal eens 

Directie 0,0% 2,4% 31,7% 65,9% 0,0% 

Leerlingen 2,6% 21,1% 34,2% 31,6% 10,5% 

Ouders 0,0% 8,0% 30,0% 54,0% 8,0% 

 

Tabel 51 Door uitvoeren programma hebben leerlingen gezonder eetpatroon. 

 

Helemaal oneens Oneens Neutraal  Eens Helemaal eens 

Directie 0,0% 6,3% 39,2% 45,6% 8,9% 

Leerlingen 5,3% 17,4% 44,7% 28,9% 2,6% 

Ouders 0,0% 10,0% 36,0% 38,0% 16,0% 

 

Tabel 52 Door uitvoeren programma hebben leerlingen meer waardering voor aanbod. 

 

Helemaal oneens Oneens Neutraal  Eens 

Helemaal 

eens 

Directie 0,0% 10,1% 40,5% 41,8% 7,6% 

Leerlingen 5,3% 21,1% 42,1% 28,9% 2,6% 

Ouders 0,0% 12,0% 40,0% 40,0% 8,0% 
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Tabel 53 Door uitvoeren programma maken leerlingen meer gebruik van kantine. 

 

Helemaal oneens Oneens Neutraal  Eens Helemaal eens 

Directie 1,3% 16,5% 53,2% 21,5% 7,6% 

Leerlingen 13,2% 10,5% 44,7% 21,1% 10,5% 

Ouders 0,0% 14,0% 56,0% 24,0% 6,0% 
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Ondersteuning 

Tabel 54 Mate van draagvlak onder docenten. 

 

Tabel 55 Scholen met ondersteuning van de GGD. 

 
Ja Nee 

Directie 73,0% 27,0% 

 

Tabel 56 Waarbij ondersteuning GGD 

 
Directie 

Initiatief deelname aan het programma De Gezonde Schoolkantine 63,0% 

Opstellen werkgroep 25,0% 

Deelname werkgroep 61,0% 

Opstellen stappenplan 64,0% 

Tijdsplan 39,0% 

Beschikbaar hebben van materialen 54,0% 

Betrekken leerlingen 8,0% 

Betrekken docenten 19,0% 

Betrekken ouders 10,0% 

Assortimentsverandering 46,0% 

Gezonde voeding integreren in curriculum 25,0% 

Perscommunicatie 15,0% 

Deelname Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine 64,0% 

Evalueren 49,0% 

Opstellen schoolgezondheidsbeleid 25,0% 

Opstellen meerjarenplan voor GSK 10,0% 

Geven van een gastles 20,0% 

Anders 8,0% 
 

Tabel 57 Hoe intensief was ondersteuning GGD.  

 
Niet intensief Redelijk intensief Intensief Heel intensief 

Directie 25,0% 47,0% 24,0% 3,0% 
 

Tabel 58 Ondersteuning GGD levert bijdrage aan programma.  

 
Ja Nee Matig Weet ik niet 

Directie 86,0% 1,8% 12,3% 0,0% 
 

 

Ruim 
onvoldoende Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

Directie 8,9% 1,3% 39,2% 45,6% 5,1% 
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Tabel 59 Beoordeling ondersteuning GGD. 

 

Ruim 

onvoldoende Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

Directie 5,0% 3,0% 42,0% 34,0% 15,0% 

 

Tabel 60 Beoordeling samenwerking GGD. 

 

Ruim 
onvoldoende Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

Directie 7,0% 2,0% 32,0% 42,0% 17,0% 
 

Tabel 61 Mate waarin cateraar programma ondersteunt (indien externe cateraar). 

 

Ruim 

onvoldoende Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

Directie 4,4% 17,4% 47,8% 13,0% 17,4% 

 

Tabel 62 Beoordeling samenwerking cateraar. 

 

Ruim 

onvoldoende Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

Directie 4,3% 13,0% 39,1% 30,4% 13,0% 

 

 
Tabel 63 Overige ondersteunende partijen.  

 

 
Gemeente Voedingscentrum Diëtist Geen Anders 

Directie 13,9% 36,7% 20,3% 41,8% 8,9% 
 

Tabel 64 Samenwerking met lokale partijen. 

 

 
Directie 

Gemeente 13,9% 

Buurtcentra 1,3% 

Sportverenigingen 7,6% 

Plaatselijke groenteboer 8,9% 

Plaatselijke bakker 10,1% 

Snackbar 0,0% 

Supermarkt 16,5% 

Geen 51,9% 

Anders 15,2% 
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Tabel 65 Gebruik materialen Voedingscentrum. 

 

 

Materialen –  

volgens directie 

Assortimentsmeter 55,6% 

Handleiding voor schoolteam 24,7% 

Handleiding voor kantinebeheerder 30,9% 

Handleiding voor GGD 17,3% 

Handleiding/checklist voor ouders 7,4% 

Lesprogramma's van het VC 54,3% 

Online testen VC 23,5% 

Online checklist Gezonde en Gezellige 

Schoolkantine 28,4% 

Posters 50,6% 

PowerPoint voor directie 6,2% 

PowerPoint voor ouders 9,9% 

Standaard artikel voor in schoolkrant 17,3% 

Voorbeeld voor prijsvraag 25,9% 

Evaluatieschema 14,8% 

Voorbeeld broodjes 30,9% 

Geen 4,9% 

Anders 13,6% 
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Bestendiging 

Tabel 66 Ondernomen bestendigingactiviteiten. 

 

Bestendigingactiviteiten 
- volgens directie 

Visie/werkgroep  overleg kantinebeleid 43,6% 

Veranderen kantinebeleid 61,5% 

Opstellen kantinebeleid 20,5% 

Opnemen (aangepast) kantinebeleid in schoolbeleid 30,8% 

Structurele verandering kantineaanbod 69,2% 

Structurele aandacht voor gezonde voeding in de lessen 64,1% 

Structureel informeren van leerlingen over de vordering GSK 30,8% 

Structureel informeren van ouders over de vordering van GSK 23,1% 

Structureel informeren van docenten over de vordering van GSK 17,9% 

Terugkerende gezondheidsdag/week 25,6% 

Meerjarenbeleid/plan gemaakt voor schoolkantine 7,7% 

Zijn we nog van plan 15,4% 

Geen 2,6% 

Anders 10,3% 

 

Tabel 67 Bestendigingactiviteiten nog van plan in toekomst. 

 

Bestendiging toekomst 
– volgens directie 

Visie/werkgroep  overleg kantinebeleid 24,7% 

Veranderen kantinebeleid 20,8% 

Opstellen kantinebeleid 22,1% 

Opnemen (aangepast) kantinebeleid in schoolbeleid 32,5% 

Structurele verandering kantineaanbod 33,8% 

Structurele aandacht voor gezonde voeding in de lessen 45,5% 

Structureel informeren van leerlingen over de vordering GSK 45,5% 

Structureel informeren van ouders over de vordering van GSK 36,4% 

Structureel informeren van docenten over de vordering van GSK 26,0% 

Terugkerende gezondheidsdag/week 29,9% 

Meerjarenbeleid/plan gemaakt voor schoolkantine 22,1% 

Geen 14,3% 

 

Tabel 68 Evalueren van programma De Gezonde Schoolkantine. 

 
Ja, bijv dmv enquêtes, bijeenkomst Nee Nog van plan in de toekomst 

Volgens directie 48,7% 23,1% 28,2% 
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Evaluatie bij leerlingen. 

 

Ja Nee Nog van plan in de toekomst Weet ik niet 

Leerlingen  26,3% 15,8% 34,2% 23,7% 

 

Tabel 69 Evaluatie bij ouders.  

 

Ja Nee Nog van plan in de toekomst Weet ik niet 

Ouders 10,9% 32,6% 37,0% 19,6% 
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Duurzaamheid 

Tabel 70 Scholen met een beleid op gebied van duurzaamheid. 

 
Ja Nee Weet ik niet 

Directie 14,5% 71,1% 14,5% 

 

Tabel 71 Wat doen scholen met een beleid op gebied van duurzaamheid. 

 

Beleid 
duurzaamheid – 
volgens directie   

N = 11 

Afvalscheiding 81,8% 

Biobakken 9,1% 

Meer afval bakken 72,7% 

Statiegeldsysteem 18,2% 

Land- of streekproducten 9,1% 

Zelfgeteelde producten 9,1% 

Aandacht voor dierenwelzijn 27,3% 

Gebruik van groene stroom 27,3% 

Corveediensten 81,8% 

Bewuste keuze voor verpakkingen 18,2% 

Energiezuinig omgaan met automaten/apparatuur 54,5% 

Fair trade producten (eerlijke handel) 27,3% 

Aandacht voor herkomst van groenten en fruit 18,2% 

Aandacht voor seizoensgroente 54,5% 

Aandacht voor weinig verspilling 45,5% 

Aanbieden van vegetarische varianten 18,2% 

Aanbieden van flesjes drink/mineraalwater 36,4% 

Gebruik van eigen bekers 18,2% 

Anders 9,1% 

 



 

 

89 

 

Tabel 72 Verantwoordelijke voor duurzaamheid. 

 

Verantwoordelijk 
duurzaamheid           

– volgens directie 

Iemand van directie 27,3% 

Docent 45,5% 

Kantinebeheerder/medewerker 36,4% 

Werkgroep 27,3% 

Leerlingenraad 0,0% 

Leerling(en) 0,0% 

Ouderraad 0,0% 

Ouders 27,3% 

GGD 0,0% 

Nee 0,0% 

Anders 0,0% 
 

Tabel 73 Belangstelling onder scholen die nog geen aandacht besteden aan duurzaamheid. 

 
Ja Nee Weet ik niet 

Directie 56,9% 6,2% 36,9% 

Leerlingen 27,8% 38,9% 33,3% 
 



90 

 

Stelling over De Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine 

Tabel 74 Stimuleringsprijs was motiverend om deel te nemen aan programma GSK. 

 
Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Directie 1,3% 6,5% 16,9% 51,9% 23,4% 

 

Tabel 75 Stimuleringsprijs was de reden om deel te nemen aan programma GSK. 

 
Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Directie 11,7% 31,2% 26,0% 22,1% 9,1% 
 

Tabel 76 Het werkbudget was de reden om deel te nemen aan programma GSK. 

 
Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Directie 6,5% 39,0% 24,7% 22,1% 7,8% 

 

Tabel 77 Stimuleringsprijs heeft bijgedragen aan actievere aanpak. 

 
Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Directie 0,0% 3,9% 13,0% 64,9% 18,2% 

 

Tabel 78 Werkbudget heeft bijgedragen aan een actievere aanpak.  

 
Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Directie 0,0% 9,1% 24,7% 49,4% 16,9% 

 

Tabel 79 Zonder werkbudget zou school niet deelnemen aan Stimuleringsprijs.  

 
Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Directie 13,0% 48,1% 27,3% 10,4% 1,3% 

 

Tabel 80 Stimuleringsprijs is de reden voor de school om door te gaan met het programma GSK.  

 
Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 

Directie 9,1% 31,2% 32,5% 23,4% 3,9% 
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Niet deelnemende scholen 

 

Tabel 81 Bekend met het programma De Gezonde Schoolkantine. 

 

Ja Nee 

Niet deelnemende scholen N = 181 74,0% 26,0% 

 

Tabel 82 Belangstellen voor De Gezonde Schoolkantine. 

 

Tabel 83 Reeds deelname aan programma De Gezonde Schoolkantine. 

 

Ja 

Schoollocatie heeft reeds 

concrete plannen om deel 

te nemen 

Nee 

Wel bekend met 

programma N = 134 14,6% 18,5% 66,9% 

 

Tabel 84 Motivatie voor De Gezonde Schoolkantine. 

 

Gemotiveerd Niet gemotiveerd 

Totaal 25,4% 74,6% 

 

Tabel 85 Stellingen belang van gezondheid. 

 

Niet deelnemende 

scholen 

Onze school voelt zich verantwoordelijk om aandacht te besteden 

aan het toenemende aantal jongeren met overgewicht  66,9% 

Onze school voelt zich verantwoordelijk om aandacht te besteden 

aan het eetpatroon van onze leerlingen 68,4% 

Onze school voelt zich verantwoordelijk om aandacht te besteden 

aan de gezondheid van onze leerlingen 84,3% 

Het is belangrijk dat onze school aandacht besteed aan overgewicht 87,2% 

Het is belangrijk dat onze school aandacht besteed aan gezonde 

voeding 94,0% 

Het is belangrijk dat onze school aandacht besteed aan 

gezondheid/gezonde leefstijl 93,9% 

 % = eens en helemaal eens 

 

 

Nee want hebben 

geen kantine 

Nee maar 

hebben wel 

kantine 

Misschien in 

toekomst 
Ja 

Niet bekend met 

programma N = 47 14,9% 14,9% 48,9% 21,3% 
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Tabel 86 Stellingen motiverende factoren. 

 

Niet deelnemende 

scholen 

Dat de effectiviteit van het programma De Gezonde Schoolkantine is 

aangetoond. 55,0% 

Dat het programma een flexibele aanpak heeft. 60,0% 

Dat een vooraf opgesteld stappenplan (plan van aanpak) 

beschikbaar is voor het uitvoeren van het programma . 60,9% 

Dat het programma  de mogelijkheid biedt om het belang van 

gezonde voeding onder aandacht te brengen bij de leerlingen. 70,8% 

Dat het programma  de mogelijkheid biedt om het onderwerp 

overgewicht onder aandacht te brengen bij de leerlingen. 60,0% 

Dat het programma de mogelijkheid biedt om de leerlingen bij het 

programma te betrekken. 65,9% 

Dat het programma de mogelijkheid biedt om de ouders bij het 

programma te betrekken. 58,4% 

Dat het programma de mogelijkheid biedt om de docenten bij het 

programma te betrekken. 55,0% 

Dat handleidingen voor het schoolteam, de ouders en de 

kantinebeheerder beschikbaar zijn. 61,7% 

Dat het programma de mogelijkheid biedt om extern ondersteund te 

worden door de GGD en/of het Voedingscentrum.  52,5% 

Dat het programma de mogelijkheid biedt om samen te werken met 

plaatselijke organisaties zoals bakker, groenteboer, 

sportverenigingen etc.  22,4% 

Dat een evaluatieschema beschikbaar is om het programma De 

Gezonde Schoolkantine te evalueren. 51,7% 

Dat het programma de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan de 

Stimuleringsprijs. 13,8% 

Dat de kosten voor de school op te brengen zijn. 73,3% 

Dat de tijdsinvestering voor de school op te brengen is.  78,5% 

Dat het programma de mogelijkheid biedt om een gezonder aanbod 

in de schoolkantine aan te bieden.  69,8% 

Dat het programma de mogelijkheid biedt om het prijsbeleid van de 

schoolkantine aan te passen.  45,7% 

Dat het programma de mogelijkheid biedt om het onderwerp 

gezonde voeding te integreren in het curriculum van de school. 46,5% 

Dat het programma de mogelijkheid biedt om structureel het 

onderwerp gezonde voeding in te bedden in het schoolbeleid.  55,2% 

Dat het programma aandacht aan duurzaamheid binnen de 

schoolkantine besteedt.  50,9% 

 % = eens en helemaal eens 
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Bijlage 2 Uitwerking interviews 

In het kader van het evaluatieonderzoek naar de Stimuleringsprijs De Gezonde 

Schoolkantine zijn tien interviews afgenomen met directeuren van deelnemende 

scholen. De directeuren zijn random telefonisch en per e-mail benaderd voor het 

interview. Aangezien de groep deelnemers van het jaar 2006-2007 kleiner is dan 

de groep 2008-2009, is er rekening gehouden met de grootte van de groep; er 

zijn twee scholen uit startjaar 2006-2007 geïnterviewd en acht scholen uit het 

startjaar 2008-2009.  

Het interview sloot aan bij de online vragenlijst voor de directie. In het interview 

werd een aantal verdiepende en aanvullende vragen gesteld over participatie van 

de directie, ondersteuning tijdens het programma, de voortgang/bestendiging 

van het programma De Gezonde Schoolkantine, de evaluatie van het programma, 

de deelname aan de Stimuleringsprijs en tot slot verbeterpunten voor het 

programma en het Voedingscentrum. Een interview duurde ongeveer 20 

minuten. 

Aan de hand van een scoringslijst is tijdens het interview een score gegeven aan 

bepaalde antwoorden (bijv. onvoldoende, voldoende, goed). Daarnaast zijn er 

notities gemaakt tijdens het gesprek.  

 

1. Algemeen: 

Op de vraag of de kantine op de schoollocatie intern of extern beheerd wordt 

geven zes scholen aan de kantine intern te beheren en vier scholen extern. 

Externe cateraars die worden genoemd zijn: Vital 4 skool en Markies. Eén 

directeur weet niet aan welke cateraar de kantine is uitbesteed. 

De directeuren geven verschillen motivaties op voor deelname aan de 

Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine. Er kan een onderscheid worden 

gemaakt tussen interne motivatie (van de directie) en externe motivatie (buiten 

de directie). Het merendeel geeft aan dat ze vindt dat een school een 

voorbeeldfunctie moet vervullen. Daarbij hoort een gezonde kantine (N=6). 

Daarnaast blijken scholen (N=2) deel te nemen aan het brede project „Gezonde 

School‟ en binnen dat project hebben ze gezonde voeding als prioriteit gekozen. 

Ook vindt een aantal scholen (N=2) dat het belangrijk is om een gezonde school 

uit te stralen, bijvoorbeeld naar ouders toe en op een open dag. De externe 

motivatie blijkt bij een tweetal scholen te komen vanuit de ouders en docenten. 

Zij hebben vragen gesteld over het assortiment die de aanleiding waren voor 

deelname aan de Stimuleringsprijs. Daarnaast gaven drie scholen aan 

gemotiveerd te zijn door de cijfers die er bekend zijn over de gezondheid van 

jeugd; bijvoorbeeld lagere levensverwachting bij een ongezonde levensstijl, 

percentage kinderen met overgewicht etc.  



94 

 

Door deelname aan het programma willen alle scholen bereiken dat leerlingen 

bewust worden van het belang van gezonde voeding en hen daarmee een 

gezonde leefstijl aanleren.  

 

2. Participatie: 

In de vragenlijst hebben we gevraagd naar de manier waarop er draagvlak 

gecreëerd is bij docenten, leerlingen en ouders: hoe zijn deze groepen 

geïnformeerd en bij het programma betrokken? Tijdens het interview is er ook 

gevraagd of en op welke wijze er draagvlak is gecreëerd bij het schoolbestuur.  

Alle geïnterviewden (N = 10) geven aan dat er draagvlak is gecreëerd. Een aantal 

(N=4) zegt dat er op hoger niveau draagvlak is gecreëerd bij het algemene 

bestuur en niet direct bij de locatiedirecteur. Alle directeuren geven aan tevreden 

te zijn met de manier van draagvlak creëren en geven aan dat er voldoende 

draagvlak is bij de directeur. Gevraagd is welke rol de directeur heeft binnen het 

programma De Gezonde Schoolkantine. De rollen die meerdere keren worden 

genoemd zijn: 

 Lid werkgroep (N=4) 

 Faciliterende rol (N=5) 

 Beleid opstellen (N=5) 

 Beslissingen nemende rol  (N=3) 

De helft van de directeuren (N=5) geeft aan het heel belangrijk te vinden dat de 

directeur direct betrokken is bij het programma. Enkele reacties: “De directeur is 

het gezicht van de school, hij moet er 100% achterstaan en het juiste uitstralen” en 

“Zonder draagvlak bij de directeur haal je het niet”. Drie directeuren vinden het 

belangrijk dat de directeur direct betrokken is bij het programma. Enkele 

reacties: “De directeur moet in grote lijnen betrokken zijn; wat wil de school, hoe het 

verloopt, hoe gaat het met de omzet etc.” en “In de beginfase is dit belangrijk, 

wanneer alles loopt kan de directeur er verder vanaf staan”. Tot slot vinden twee 

scholen het matig belangrijk. Eén school geeft aan dat de externe cateraar er 

direct bij betrokken moet zijn en de andere school geeft aan dat de directeur 

geen uitvoerende rol moet hebben.  

3. Ondersteuning: 

Bij het uitvoeren van het programma De Gezonde Schoolkantine kan de school 

van verschillende partijen ondersteuning krijgen en samenwerken met 

verschillende partijen. Een ondersteunende rol kan uitgevoerd worden door de 

GGD en/of het Voedingscentrum. Samenwerking met andere partijen kan 

bijvoorbeeld met de plaatselijke groenteboer, sportclubs, gemeente etc.  

Gevraagd is of de scholen ondersteund worden bij de uitvoering van het 

programma De Gezonde Schoolkantine door de GGD. Zeven scholen worden 
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ondersteund en drie scholen niet. Een aantal directeuren (N=6) is tevreden over 

het contact en beschrijft het contact als (redelijk) intensief. Daarbij wordt een 

aantal keer genoemd dat het met name in de beginfase intensief is en daarna 

afzwakt (N=3). Ook is er een aantal directeuren dat weet dat de school contacten 

heeft met de GGD maar weet niet of dit gerelateerd is aan de kantine of wat er 

besproken wordt (N=4).  

Tevens is gevraagd of er contact is met het Voedingscentrum en of zij 

ondersteuning kregen vanuit het Voedingscentrum.  Zeven directeuren zeggen 

dat er contact/ondersteuning is geweest vanuit het Voedingscentrum. Vijf 

directeuren van deze groep zegt niet zelf contact te hebben gehad met het 

Voedingscentrum maar de contactpersoon of een medewerker van de school. Alle 

zeven directeuren zeggen dat er ondersteuning is geweest met betrekking tot de 

Stimuleringsprijs. De vraag hoe deze ondersteuning verloopt met het 

Voedingscentrum is daardoor voor het merendeel van de directeuren lastig te 

beantwoorden. Enkele reacties: “Geen idee, maar ik hoor nooit klachten” en “Geen 

idee, maar als het nodig is weet ik wel waar ik moet zijn” en “Soms geeft het 

Voedingscentrum te idealistisch advies.  Wanneer het niet aantrekkelijk is voor mijn 

leerlingen gaan ze lopen”. Daarnaast zeggen twee scholen geen contact te hebben 

met het Voedingscentrum en één directeur weet het niet.  

Op de vraag of de directeuren een bepaalde rol van het Voedingscentrum 

verwachten geeft een aantal directeuren (N=6) aan dat ze een bepaalde rol 

verwacht. Reacties op deze vraag:  

 Motiverende rol (N=2) “Zij moeten ervoor zorgen dat het vuurtje blijft 
branden, als er constant contact is met het Voedingscentrum zou de 
continuïteit groter zijn”. 

 

 Ondersteunende rol (N=2) “Zijn kunnen de cateraar ondersteunen; hoe moet 
je gezonde producten verkopen en presenteren tegen een goede prijs. Dit zou 
ook via de site kunnen door creatieve ideeën te geven” en “Ik verwacht geen 
directe rol maar wel dat ze scholen aansturen en op de hoogte houden”. 

 

 Informerende rol (N=2)  “Ze moeten wel denken aan de doelgroep, de 
informatie is soms moeilijk voor mijn vmbo leerlingen”. 

 

Tot slot is er gevraagd of de directeuren op de hoogte zijn van De Gezonde 

Schoolkantine Brigade. Alle directeuren (N=10) zeggen nog niet op de hoogte te 

zijn van de mogelijkheid om de Brigade in te schakelen. Wel geven drie 

directeuren aan dat het kan zijn dat de contactpersoon of een docent hier wel 

van op de hoogte is. Na uitleg te hebben gegeven over de Brigade geeft een 

aantal scholen aan (N=3) al verder in het proces te zijn en een Brigade beter 

vindt passen in de beginfase.  
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4. Bestendiging: 

Het Voedingscentrum streeft er naar dat het programma De Gezonde 

Schoolkantine wordt bestendigd. Het Voedingscentrum zou graag zien dat een 

gezonde schoolkantine in het school(gezondheids)beleid ingebed wordt. 

Alle directeuren (N=10) geven aan dat hun school gezonde voeding/een gezonde 

kantine in het schoolbeleid heeft opgenomen. De vraag wat in het schoolbeleid is 

beschreven blijkt lastig te beantwoorden, het gaat vaak om mondelinge afspraken 

die niet in het beleid zijn genoteerd. Alle directeuren geven aan dat het beleid 

bestaat uit structureel verandering van het aanbod en structureel aandacht voor 

gezonde voeding in de lessen. Twee scholen geven aan dat structureel aandacht 

voor hygiëne ook behoort tot het beleid. Eén directeur geeft aan dat de 

onderwerpen gezonde voeding en een gezonde kantine zijn opgenomen in het 

examenprogramma (PTA). In praktijklessen leren leerlingen het verkopen in de 

kantine. Daarnaast geven twee scholen aan dat de Gezonde School Methode in 

het beleid is opgenomen en dus zal gezonde voeding ook in het beleid zijn 

opgenomen.  

Er is gevraagd hoe volgens de directeuren het programma het beste bestendigd 

zou kunnen worden. Reacties op deze vraag: 

 Zo door gaan (N=3) 

 
 Stapsgewijs (N=4) “Eerst zorgen voor een goede bewustwording” en 

“Steeds breder aanpakken en verbinden aan andere onderwerpen”(N=2) en 

“Het maken van een meerjarenprogramma en zorgen dat de werkgroep goed 

loopt”. 

 
 Niet forceren (N=2)  “Het bestendigen is erg afhankelijk van 

omstandigheden. In dit geval met name de omgeving. Er is een snackbar die 

het moeilijk maakt. Als je gaat forceren bereik je niets”.  

 

 Bestendiging is ook afhankelijk van financiële situatie van de school (N=2) 

 
Over het algemeen vinden alle directeuren dat de tijd die nodig is vanuit de 

directie realistisch is en zoals verwacht. Een aantal geeft aan dat het met name in 

het begin tijd kost en als het programma eenmaal loopt worden er taken 

uitbesteed (bijv. aan contactpersoon) en is het meer een coördinerende taak voor 

de directeur die niet heel veel tijd kost (N=6). De overige directeuren (N=4) geven 

aan dat als je meedoet aan het programma je weet waar je aan begint en dat je 

weet dat je er uren in moet steken.  

 

5. Evaluatie: 

In de online vragenlijst is gevraagd of er geëvalueerd is. In de interviews is dieper 

ingegaan op het evalueren door te vragen bij wie er geëvalueerd is en op welke 

wijze.  

Alle geïnterviewde directeuren geven aan dat er een (tussentijdse) evaluatie heeft 

plaatsgevonden.  



 

 

97 

 

Werkgroep (N=4)  d.m.v. overleg/bijeenkomst met werkgroep (N=3), interviews  

(N=1)  

Leerlingen (N=5)  d.m.v. vragenlijsten (N=5) 

Docenten (N=3)  d.m.v. vragenlijsten (N=1), team overleg (N=2) 

Ouders (N=3)  d.m.v. vragenlijsten (N=2), overleg ouderraad of 

medezeggenschapsraad (N=1) 

Cateraar (N=1)  assortiment wordt bekeken door cateraar (N=1)  

Directie (N=1)  overleg binnen directie  (N=1)  

Uitkomsten van deze evaluaties zijn:  

- Leerlingen ontbijten vaker en gaan vaker met de fiets naar school. Op 

overige gebieden toonden de resultaten hetzelfde patroon. De directeur 

van de desbetreffende school verwacht op langere termijn verbetering.  

- Positieve reacties van leerlingen. Leerlingen leverden zelf een nieuw idee 

aan: ontbijtservice. Ook willen ze graag een verbreding van het 

assortiment.  

- Cateraar is ondanks de afspraken toch weer ongezonde dingen gaan 

invoeren. Door evaluatie nu betere controle.  

- Leerlingen vinden het gezonde assortiment duur. Leerlingen gaven aan 

meer fruitbakjes te willen. Die zijn er gekomen en ook smoothies en 

vruchtendrankjes.  

- Directeur weet de uitkomsten niet precies maar heeft gehoord dat de 

leerlingen het leuk vinden dat ze stages kunnen lopen in de kantine. 

- Uitkomst is dat de school zeker door moet gaan met De Gezonde 

Schoolkantine, maar wel in beperkte mate. Het moet passen binnen de 

school en niet geforceerd doorgaan. Nu loopt het goed.  

- School voert iedere twee jaar een tevredenheidonderzoek uit. De 

leerlingen vroegen zelf om méér gezonde producten. Directeur vond het 

een leuke uitkomst.   

- Directeur weet alleen dat de uitkomsten positief waren. De leerlingen 

maken zelf producten die verkocht worden in de kantine.  

- Moeilijk om effecten te zien bij voeding. In de onderbouw lijkt heel 

voorzichtig een positief effect te zijn.  

- Assortiment valt binnen behoefte van de leerlingen en school. In maart 

komt een nieuwe enquête.  
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Drie scholen hebben hulp gehad van de GGD bij het evalueren; bij één school zijn 

er evaluatierapporten gemaakt door de GGD en de overige twee scholen geven 

aan dat de GGD in de werkgroep zat waarbinnen geëvalueerd is. Daarnaast 

hebben vier scholen de evaluatie zelf uitgevoerd en twee scholen hebben hulp 

gehad van een extern bureau of een universiteit.  

6. Stimuleringsprijs: 

De scholen die meedoen aan de Stimuleringsprijs hebben een stappenplan 

opgesteld en een werkbudget ontvangen van €1000 van het Voedingscentrum. 

Met dit bedrag kon de school stappenplan uitvoeren. Achteraf heeft de school 

een eindrapportage geschreven en maakte de school kans op de hoofdprijs van 

€10.000. Met de Stimuleringsprijs wil het Voedingscentrum scholen stimuleren 

om aan de slag te gaan met het programma De Gezonde Schoolkantine. 

Gevraagd is aan de directeuren wat ze van de Stimuleringsprijs vinden.  

Alle directeuren reageren positief en vinden het een goed initiatief. Directeuren 

gaven de volgende toelichtingen “Als school wil je graag laten zien wat je doet en 

daar zijn we trots op. De school heeft veel ambitie als het gaat om een gezonde 

kantine”, “De Stimuleringsprijs is een mooie prikkel”, “Het is een goede stimulans 

en je krijgt extra aandacht. Je hebt ook een keer geld voor extra acties en het is 

goede interne PR om te vertellen dat je een werkbudget van €1000 hebt 

gekregen”, “Een kantine kost altijd veel geld dus mooi om te gebruiken voor iets 

extra‟s bijvoorbeeld een nieuwe koelkast”, “Door het ontvangen van het 

werkbudget heb je het idee dat je goed bezig bent en het is ook goed om de 

school te profileren als een gezonde school”.  

 

7. Verbeterpunten: 

 

Tot slot hebben we de directeuren gevraagd of ze nog verbeterpunten hadden 

voor het programma De Gezonde Schoolkantine of voor het Voedingscentrum en 

of dat ze nog iets misten binnen het programma. Genoemde punten: 

 

 Geen verbeterpunten (N=3) 

 

 Voorbeelden van andere scholen (N=4): “Ik zou graag willen zien hoe 

andere scholen het aanpakken”, “Het zou fijn zijn als je een voorbeeld kunt 

zien van een vergelijkbare school, dus per situatie. Misschien met dezelfde 

omgevingsinvloeden. Daar zou iedereen van kunnen leren, nu hebben we dat 

zelf gedaan”.  

 

 Creatieve tips hoe gezonde producten gepresenteerd en verkocht kunnen 

worden. En daarmee wel de realiteit in de gaten houden (N=2). “Niet alles 

kan gezond zijn”. 

 Meer financiële steun (N=1): “Nu wordt er ook onderwijsgeld gebruikt voor 

het uitvoeren van het programma. Dit kan ten koste gaan van de 

continuïteit”. 
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 Informatie aanpassen aan niveau van de leerlingen (N=1). “Informatie is 

voor vmbo leerlingen soms lastig te begrijpen”. 

 

 Verandering in prijsuitreiking (N=1) “Alleen eerste drie scholen krijgen een 

prijs, kan dat niet anders verdeeld worden?”. 
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Bijlage 3 Belangrijke punten GGD bijeenkomst  

 
11 februari 2010 

Vergadercentrum Hoog Brabant te Utrecht 

 

Aanwezigen: 

 
Naam: GGD:  

Mevrouw F. Sijpestein      GGD Hollands Midden 

Mevrouw B. Draijer GGD Utrecht 

Mevrouw A. ten Doeschate GGD Noord Limburg 

Mevrouw H. Jacobs GGD Zuid Holland Zuid 

Mevrouw J. van de Velde GGD West Brabant 

Mevrouw R. Martens GGD West Brabant 

Mevrouw M. Rogmans GGD West Brabant 

Mevrouw H. Poletiek GGD Groningen 

Mevrouw W. Huismans GGD Gooi en Vechtstreek 

Mevrouw N. de Jong GGD Midden Nederland 

Mevrouw E. Haarsma GGD Midden Nederland 

Mevrouw S. Scholten GGD Zaanstreek-Waterland 

 

 

Aan de aanwezigen werd gevraagd aan te geven waar binnen het programma De 

Gezonde Schoolkantine mee moet worden doorgegaan, waar mee moet worden 

gestopt en waar (nieuw) mee moet worden begonnen. 
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Doorgaan met: 
 

Reacties deelnemers Actie/REACTIE 
Voedingscentrum 

1. Stimuleringsprijs: als onderdeel van het 

gehele programma De Gezonde 

Schoolkantine.  

- Het Programma De Gezonde 

Schoolkantine wordt door de aanwezigen 

als een goede ingang gezien voor het 

onder de aandacht brengen van gezonde 

voeding in het VO. 

- Prijs is stimulans om deel te nemen. 

 

De mogelijkheden om 

door te gaan met de 

Stimuleringsprijs worden 

bekeken. Dit is o.a. 

afhankelijk van de 

resultaten van het 

onderzoek en de mening 

van de subsidiegevers.  

2. Werkbudget; het werkbudget behorend bij de 

Stimuleringsprijs.  

- De prijs zou eventueel in een andere 

vorm kunnen. 

- Het werkbudget wellicht omhoog/meer 

werkbudgetten.  

- Werkbudget is stimulans om deel te 

nemen.  

 

De resultaten van deze 

consultatie zullen worden 

voorgelegd aan de 

subsidiegevers. In overleg 

met hen zal bekeken 

worden of voortzetting 

mogelijk is.   

3. De Gezonde Schoolkantine Brigade 

- Als een school direct via het 

Voedingscentrum de Brigade inschakelt is 

het handig als het Voedingscentrum dit 

doorgeeft aan de betreffende GGD. 

 

Het streven is de Brigade 

te behouden en indien 

mogelijk uit te breiden 

om meer scholen op 

locatie te kunnen 

ondersteunen. Ook dit zal 

aan de subsidiegevers in 

overweging gegeven 

worden. 

4. Ontwikkelen en ondersteunen. Hierbij wordt 

genoemd: 

- GGD als adviseur/intermediair 

- Handleidingen/stappenplan/recepten 

- Assortimentsmeter 

- Ondersteuning bij hoe scholen „warm 

houden‟ en nieuwe scholen werven. 

 

Het  VC streeft ernaar de 

huidige opzet en 

materialen van de GSK te 

behouden.  
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 Stoppen met: 
 

Reacties deelnemers Actie Voedingscentrum 
5. “100% gezond” kan scholen 

afschrikken. Er moet een balans 

gevonden worden, bijv. 75% gezond 

aanbod en 25% minder gezond. 

 

Het VC zal een beleidsdocument 

opstellen met heldere 

uitgangspunten en definities voor 

een gezonde schoolkantine.  

6. Er moet duidelijkheid komen over het 

begrip „gezondheid/gezond‟. Men wil in 

2015 100% gezonde schoolkantines. 

Wat is dan gezond? 

 

Idem. 

7. Tijdsbestek van het programma is te 

kort. 

Vaak is er veel tijd nodig in de begin 

fase: scholen benaderen, afspraken 

plannen etc.  

Niet starten rond vakantieperiode. 

Niet starten rond eindexamentijd. 

Mogelijk beste periode is april voor 

werving. 

Mogelijk hele jaar door kunnen 

aanmelden voor de Stimuleringsprijs De 

Gezonde Schoolkantine. 

Mogelijk de naam „eindrapportage‟ 

veranderen in „voortgangsrapportage‟ 

i.v.m. het tijdstip waarop de rapportage 

af moet zijn. 

 

VC gaat kijken naar een betere 

aansluiting van het tijdtraject bij 

de praktijk van de scholen.  

8. Soms is er een spanningsveld tussen 

school en cateraar. Het 

Voedingscentrum kan tips geven over 

gezonde cateraars en goede 

automatencontracten. 

 

De Gezonde Schoolkantine 

Brigade kan hierbij een 

intermediaire rol spelen. Ook zal 

het VC via het Convenant Gezond 

Gewicht in overleg gaan met 

cateraars. Mogelijk kan op termijn 

gewerkt worden met 

„commitmentdocumenten‟  voor 

cateraars waarin zij aangeven hoe 

ze met aantal criteria omgaan. 
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Beginnen met: 
 

Reacties deelnemers Actie Voedingscentrum 
9. Gelden beter verdelen dus niet 1 grote 

prijs maar meer werkbudget verdeeld 

over meer GGD-en. 

 

Wordt besproken met 

subsidiegevers. 

10. Landelijke (en regionale) publicitaire 

aandacht voor de prijswinnaars. Sommige 

GGD‟en nemen nu zelf al contact op met 

regionale pers. 

 

Het VC zorgt continu voor 

zoveel mogelijk aandacht in de 

pers.  

11. Maatschappelijk ondernemen erbij 

betrekken. 

 

Hier wordt naar gekeken. 

12. Ondersteuning voor GGD en scholen hoe 

zij om kunnen gaan met cateraar. 

Dit zou eventueel de Brigade van het 

Voedingscentrum kunnen doen. 

Voedingscentrum kan bijvoorbeeld 10 

argumenten / criteria opstellen die 

scholen kunnen helpen bij het omgaan 

met cateraar. 

Voedingscentrum zou moeten aangeven 

dat zij met geen enkele cateraar een 

samenwerkingsverband hebben. 

 

Het VC ondersteunt scholen op 

dit moment al via de Brigade in 

het omgaan met cateraars en 

zal er naar streven hier blijvend 

aandacht aan te besteden.  

13. “Vinden en Binden”: Hoe blijven scholen 

actief? Eventueel publiciteit voor scholen 

die al meerdere jaren bezig zijn met een 

gezonde kantine of een nieuwsbrief. 

 

Hier wordt naar gekeken. 

14. GGD‟en op de hoogte houden van 

Convenant Overgewicht en 

deelconvenanten: 

1. Direct via Voedingscentrum 

2. Via GGD Nederland 

 

Zodra er meer bekend is over 

het vervolgtraject van De 

Gezonde Schoolkantine via het 

deelconvenant school zal het VC 

de GGD‟en hiervan op de 

hoogte brengen.  

 

15. Nieuwsbrief met voorbeeld scholen. 

 

Hier wordt naar gekeken. 
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16. Het Voedingscentrum kan posters maken 

die aangeven hoeveel inspanning nodig is 

om ongezond voedsel/snacks te 

verbranden (GGD West Brabant heeft zelf 

al posters gemaakt). 

 

Het VC ziet dit op het moment 

niet als prioriteit. Mede omdat 

het streven is dat snacks uit de 

schoolkantines verdwijnen.  

17. Voor de niet-deelnemende scholen 

aangeven wat het betekent om mee te 

doen aan het programma De Gezonde 

Schoolkantine bijvoorbeeld d.m.v. een 

factsheetje. 

 

Hier wordt naar gekeken. 

 

 

Overige opmerkingen / conclusies: 

 

1. GGD‟en laten weten welke school (en wie) benaderd zijn voor het 

programma De Gezonde Schoolkantine 

- Eventueel aanmeldingen van scholen voor het programma via GGD 

laten lopen. Er zou dan wel per regio bekeken moeten worden hoe 

actief de GGD‟en zijn en de scholen. 

- Er is geen (overwegend) bezwaar tegen directe benadering van de 

scholen door het Voedingscentrum. Dit dan wel laten weten aan de 

GGD in de regio. 

 

2. De Gezonde Schoolkantine kan gekoppeld worden aan andere 

programma‟s, zoals 

- Gezonde School Model 

- Jogg 

- Krachtvoer 

Een kort lesprogramma over gezonde voeding/kantine is handig? Weet 

Wat Je Eet van het Voedingscentrum is soms te uitgebreid. 

 

3. Rol van de gemeente: 

- Belangrijk is om de gemeente te wijzen op de omgevingsinvloeden bij 

scholen. 

- Er komt een samengestelde handleiding “Gezonde Gemeente” met de 

onderwerpen roken, alcohol, gezonde voeding en depressie (CGL, 

2010). 

- GGD‟en kunnen bij gemeente inspelen op de (aangenomen) motie 

Vendrik, waarin staat dat in 2015 alle schoolkantines gezond moeten 

zijn. 

- Maatschappelijk ondernemen erbij betrekken. 
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4. Hoe kunnen volgens GGD‟en nieuwe scholen worden geworven? 

- Terugkoppeling van jeugdmonitor (dus noodzaak duidelijk maken 

vanuit probleem overgewicht). 

- Voordelen noemen van het project (aandacht voor gezonde voeding, 

minder schooluitval, leerlingen kunnen beter concentreren, leerlingen 

zijn rustiger. Althans dit wordt door de scholen zo ervaren). 

- Commitment van de directie is van belang. Daarom is het belangrijk 

om bij nieuwe scholen te letten op de samenstelling van de werkgroep 

(maar niet altijd hoeft de directeur zelf in de werkgroep te zitten. Dit 

kan ook een ander lid van het MT zijn) 

 

 

5. Zou er een onderscheid gemaakt moeten worden tussen vmbo scholen en 

havo/vwo scholen?  

- Aan de ene kant is er verschil in motivatie van leerlingen om 

veranderingen in de leefstijl toe te passen (motivatie i.h.a. bij havo / 

vwo leerlingen groter) 

- Aan de andere kant zijn vmbo scholen praktijkgericht en zijn er 

gemakkelijker  mogelijkheden om aandacht voor gezonde voeding en 

de schoolkantine in te bedden in het curriculum (bijvoorbeeld 

leerlingen in de kantine mee laten helpen of praktijklessen laten 

volgen).  
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Bijlage 4 Aanwezigen en verslag expertmeeting 

18 maart 2010 

Voedingscentrum te Den Haag 

 

Aanwezigen: 

 
Naast de genoemde experts waren van het Voedingscentrum aanwezig: Margret 

Ploum, Frederike Mensink en Kitty van Wijk. Tevens was Nicolette Warmenhoven 

(bureau Okapi), Ninette van der Velden (iResearch) en Malou Timmers 

(iResearch) aanwezig.  

 

Verslag expertmeeting: 

De resultaten van dit evaluatieonderzoek zijn teruggekoppeld tijdens een 

bijeenkomst met bovengenoemde experts op het gebied van voeding, gezondheid 

en jongeren. Hieronder worden de belangrijkste besproken punten beschreven. 

De punten zijn onderverdeeld in: reactie op de resultaten van het onderzoek, hoe 

kunnen alle scholen bereikt worden volgens experts en overige punten. 

 

Reactie op de resultaten van het onderzoek: 

 Aanbod: 

- Het is belangrijk bij de interpretatie van de resultaten dat de 

producten die de directeuren in de vragenlijst noemen een perceptie 

Naam: Functie:  

Dhr. R. Hermans Ph. D. student Radboud Universiteit 

Onderzoeksproject: „Social influences on food intake‟ 

 

Mevr. G. Tacken Senior marktonderzoeker 

LEI – Wageningen UR 

 

Mevr. M. Ridder Onderzoeker OPOZ (Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht 

Zwolle) - onderzoek naar preventie van overgewicht in het 

voortgezet onderwijs 

Tevens werkzaam op lerarenopleiding Gezondheidszorg en 

Welzijn 

 

Mevr. J. van de Velde GVO-functionaris GGD West Brabant 
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weergeven. Sommige producten worden beter opgeslagen in het 

geheugen dan andere producten. 

- Interessant is het verschil in perceptie van directie en leerlingen ten 

aanzien van producten (en ook gezondheid). Directeuren hebben een 

positiever beeld van het aanbod (in termen van gezondheid) dan 

leerlingen. 

- Wanneer het Voedingscentrum vasthoudt aan een gewenst aanbod 

van 100% gezonde producten kan dit demotiverend werken voor een 

school. Een aanbod van 75% gezond en 25% „neutraal‟ of ongezond 

(waarbij de meest ongezonde producten worden vermeden) is 

waarschijnlijk beter haalbaar. 

 Ondersteuning GGD: 

- GGD‟en zien de Stimuleringsprijs en het daarbij behorende 

werkbudget als een „goede binnenkomer‟ bij scholen. 

- Belangstelling en draagvlak bij gemeenten voor het programma De 

Gezonde Schoolkantine is van belang voor de ondersteuning door 

GGD‟en (gemeente is immers opdrachtgever).   

 Argumenten om niet gemotiveerde scholen te betrekken: 

- In het algemeen blijkt dat bij het aanpassen van het productenaanbod 

de winst van de cateraar eerst wat afneemt, waarna de winst weer 

toeneemt zelfs tot boven het oorspronkelijke niveau. Om scholen te 

motiveren tot deelname is het van belang deze cijfers inzichtelijk te 

maken. 

- Het belangrijk om aan te geven aan de niet deelnemende scholen dat 

leerlingen in het algemeen niet ontevreden zijn met een gezond 

aanbod, dat leerlingen niet „extra‟ het schoolplein verlaten en dat er 

slechts tijdelijk een daling is in de omzet.  

 Intern versus externe cateraar: 

- Het klaar maken van gezonde producten in een kantine in eigen 

beheer van de school kost meer tijd en er komen meer 

organisatorische aspecten bij kijken (bijvoorbeeld op het terrein van 

hygiëne). Er zouden handvatten kunnen worden aangeboden aan 

kantinebeheerders om dit knelpunt op te lossen. 

- Eventueel kan een voorbeeld assortiment worden opgesteld voor 

kantinebeheerders/cateraars. 

 

Hoe kun je volgens experts meer (bij voorkeur alle) scholen bereiken: 

- Een gecombineerde aanpak (breder dan alleen De Gezonde 

Schoolkantine) is van belang: Geef aandacht aan voeding in lessen 

(kennis en vaardigheden), zorg voor een gezond aanbod en besteed 

aandacht aan de invloed van de omgeving (bijv. imitatie gedrag en 

groepsdruk bij leerlingen). 

- Zorg voor een Integrale en structurele aanpak. 

- Er moet zo veel mogelijk interactie zijn met leerlingen. 

- Geef scholen hulpmiddelen (bijv. tips over kleinere borden, integreren 

in Engelse lessen etc.). 



 

 

109 

 

Overige genoemde punten: 

- Wanneer jongeren brood van huis meenemen en - aanvullend - van 

hun eigen geld iets in de kantine willen kopen vinden ze dat dit ook 

een soort „traktatie‟ moet zijn. Eigen geld willen ze besteden aan iets 

speciaals of iets gezelligs. Het is van belang hier aandacht aan te 

besteden door gezonde producten aan te bieden die toch iets extra‟s 

bieden en er leuk uit zien.  

- Kinderen/jongeren zijn gevoelig voor de groepsnorm; er is sprake van 

kopieergedrag. Wanneer de eerste een saucijzenbroodje kiest zullen 

de anderen dat ook eerder doen. 

- Het sociale netwerk van leerlingen is bepalend voor wat zij kopen en 

eten (hierbij wordt het promotieonderzoek van Evelien Wouters 

genoemd). 

- Het is de moeite waard om in samenwerking met andere 

gezondheidsbevorderende instellingen na te gaan hoe de 

belangstelling van jongeren voor gezondheidsonderwerpen kan 

worden vergroot. Vergelijk de campagne van Stivoro een aantal jaar 

geleden: “Roken, waarom zou ik?”. Minder nadruk op gezondheid en 

meer nadruk op het feit dat gezond gedrag „cool‟ is (dat gezonde 

voeding lekker is, dat je er beter uit gaat zien, je fitter voelt enzovoort) 

- Uiterlijk (hoe je er uit ziet) is van meer belang voor jongeren dan 

gezondheid.  

 

 


