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Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van iResearch.  

Voor fouten en of onvolkomenheden in het rapport en eventueel gevolgschade kan 

iResearch niet aansprakelijk gesteld worden. 



 

   

 

Voorwoord 

 

  

In dit rapport wordt de evaluatie beschreven van het programma De Gezonde 

Schoolkantine, en het werk van de Schoolkantine Brigade in het bijzonder. Het onderzoek 

is in opdracht van het Voedingscentrum uitgevoerd door iResearch in de periode van 

midden mei tot en met augustus 2015.  

Gelet op de drukke periode voor scholen voorafgaand aan de zomervakantie, hebben we 

gelukkig veel scholen kunnen spreken. Uit de grote medewerking van al deze mensen en 

de positieve reacties op het programma De Gezonde Schoolkantine die daar uit voort 

kwamen, blijkt dat er momenteel veel belangstelling bestaat voor De Gezonde 

Schoolkantine.  

Alle mensen, zowel contactpersonen van scholen als GGD professionals, die meegewerkt 

hebben aan dit onderzoek, willen we bedanken voor hun openheid en tijd.  

Tevens willen we het Voedingscentrum bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en 

voor de tijd en energie die zij besteed hebben om ons te voorzien van informatie. Deze 

samenwerking is plezierig en adequaat verlopen.  

Het onderzoek is door iResearch in nauwe samenwerking met het Voedingscentrum 

opgezet. Het doel is het achterhalen van de mogelijke werkzame onderdelen van het 

programma De Gezonde Schoolkantine en het werk van de Schoolkantine Brigade in het 

bijzonder. Door het Voedingscentrum is ervoor gekozen om het onderzoek kwalitatief op te 

zetten.  

 

Door middel van interviews is inzicht verkregen in de onderdelen en adviezen van het 

programma De Gezonde Schoolkantine die het meest gewaardeerd worden en daarmee 

waarschijnlijk het meest bijdragen aan het gezonder krijgen van de schoolkantines. Echter 

op basis van deze resultaten kunnen geen harde conclusies getrokken worden over de 

meest effectieve onderdelen van het programma. Een positieve waardering over een 

programmaonderdeel wil namelijk nog niet zeggen dat dit programmaonderdeel ook het 

meest bijdraagt aan het creëren van een gezonde schoolkantine. Duidelijk is wel dat zowel 

de medewerkers van de scholen als de GGD professionals positief zijn over de 

ondersteuning die zij vanuit het Voedingscentrum ontvangen.  
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Samenvatting 

Het Voedingscentrum ondersteunt en stimuleert scholen bij het gezonder maken van hun 

voedingsaanbod door middel van het programma De Gezonde Schoolkantine. Dit programma 

bestaat o.a. uit de inzet van de Schoolkantine Brigade. De Schoolkantine Brigade legt 

schoolbezoeken af en geeft vervolgens adviezen om te komen tot een gezonde(re) schoolkantine 

en beschrijft dit in een adviesrapport. Het Voedingscentrum heeft iResearch gevraagd een 

evaluatieonderzoek uit te voeren om inzicht te krijgen in de mogelijke werkzame onderdelen van 

het programma De Gezonde Schoolkantine en het werk van de Schoolkantine Brigade in het 

bijzonder.  

Hiervoor zijn 171 volledig ingevulde enquêtes van scholen geanalyseerd. Daarnaast zijn 38 

semi-gestructureerde telefonische interviews gehouden met scholen die door de Schoolkantine 

Brigade zijn bezocht en een adviesrapport hebben ontvangen. Tevens is bij vijf GGD 

professionals een telefonisch interview afgenomen en hebben tien GGD professionals een online 

vragenlijst ingevuld om hun waardering en mening over het programma De Gezonde 

Schoolkantine te achterhalen. 

Zowel scholen als GGD professionals zijn in het algemeen positief over de ondersteuning die het 

Voedingscentrum scholen biedt bij het gezonder maken van hun schoolkantine. Het werk van de 

Schoolkantine Brigade (het persoonlijke contact tijdens het bezoek en de concrete adviezen in 

het rapport) wordt als meest behulpzame onderdeel van het programma De Gezonde 

Schoolkantine gezien. Door het werk van de Schoolkantine Brigade worden scholen 

gestimuleerd om daadwerkelijk te gaan werken aan een gezonde schoolkantine.  

 

De scholen zijn tevreden over de adviesrapporten. De rapporten zijn duidelijk, overzichtelijk en 

spreken aan qua lay-out. De meningen over of de Schoolkantine Brigade voldoende maatwerk 

voor scholen levert, zijn verdeeld. Ondanks dat er scholen zijn die het maatwerk juist het sterke 

punt van de Schoolkantine Brigade vinden, zijn er ook scholen die in de interviews aangeven dat 

dit een verbeterpunt voor het Voedingscentrum is. De redenen hiervoor zijn divers, maar vooral 

dat de Schoolkantine Brigade (gedeeltelijk) adviezen geeft waarbij onvoldoende rekening wordt 

gehouden met de situatie, de doelgroep, de verwachtingen en de behoeften van de school. 

Volgens deze scholen zijn hierdoor de adviezen (deels) niet in de praktijk toepasbaar, en dus 

(deels) ook niet op te volgen. 

Scholen zijn eerder geneigd om veranderingen in het assortiment door te voeren dan te werken 

aan de andere factoren zoals bewustzijn onder de leerlingen, omdat dit relatief makkelijk en snel 

door te voeren is en hiermee aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine voldaan kan worden. De 

belangrijkste aandachtspunten die scholen en GGD professionals voor de toekomst van het 

programma zien, zijn de aandacht voor het natraject en meer advies op maat leveren.  

Voor het verder optimaliseren van het programma De Gezonde Schoolkantine en het werk van 

de Schoolkantine Brigade in het bijzonder geeft iResearch een drietal aanbevelingen. Ten eerste 

is de continuering van het programma De Gezonde Schoolkantine wenselijk om scholen te 

blijven stimuleren hun voedingsaanbod gezonder te maken. Ten tweede wordt geadviseerd om 

het maatwerk verder te optimaliseren. Dit kan gedaan worden door meer rekening te houden 

met de situatie van een school zoals de keukenfaciliteiten en de personele bezetting. Daarnaast 

kan er meer rekening gehouden worden met de doelgroep van een school zoals leerlingen met 

een andere culturele achtergrond. Tot slot krijgt het Voedingscentrum de aanbeveling om 

nauwer aan te sluiten bij de behoeften van een school door de ondersteuning meer af te 

stemmen op de hulpvraag van een school.  
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1 Inleiding 

 Aanleiding 

Een gezonde voedselkeuze kan gestimuleerd worden door een gezond productaanbod in 

de omgeving. Voor jongeren is school een belangrijke omgeving. Uit onderzoek blijkt dan 

ook dat het aanbieden van gezonde producten op school positief bijdraagt aan het 

eetgedrag van kinderen1. Een gezond eetpatroon bij de jeugd is belangrijk om overgewicht 

te voorkomen en verkleint de kans op het krijgen van aandoeningen zoals diabetes, hart- 

en vaatziekten en artrose op latere leeftijd.  

In de Tweede Kamer staat de gezonde schoolomgeving op de agenda. In 2009 is de motie 

Vendrik (31899 nr.8) aangenomen. Hierin wordt verzocht beleid te ontwikkelen dat erop 

gericht is de doelstelling van 100% gezonde schoolkantines2 in 2015 te realiseren. 

Daarnaast is in het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid, waarmee de 

overheid in wil zetten op preventie in de wijk, op school en op het werk, aandacht voor 

gezonde schoolkantines. In april 2015 is opnieuw een motie aangenomen over gezonde 

schoolkantines (32793 nr.178). Hierin wordt verzocht om in overleg met JOGG-partners3 

te komen tot een aanpak zodat iedere schoolkantine per 1 januari 2017 gezond is, en 

duidelijk aan te geven aan welke eisen schoolkantines moeten voldoen, hoe er wordt 

omgegaan met langlopende horecacontracten, hoe het toezicht geregeld wordt en hoe er 

wordt omgegaan met scholen die in 2017 geen gezonde kantine hebben. Om de ambitie 

van 100% gezonde schoolkantines te verwezenlijken stelt het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) financiële middelen beschikbaar aan het 

Voedingscentrum om scholen te ondersteunen bij het verbeteren van hun 

voedingsaanbod. 

Het Voedingscentrum ondersteunt en stimuleert scholen bij het gezonder maken van hun 

voedingsaanbod door middel van het programma De Gezonde Schoolkantine. Dit 

programma bestaat uit een stappenplan om een gezonde schoolkantine te realiseren. Op 

de website van de gezonde schoolkantine vinden scholen een handleiding voor het 

doorlopen van deze stappen en uiteenlopende algemene ondersteunende tools, tips en 

adviezen om aan de slag te gaan met De Gezonde Schoolkantine. Sinds 2013 zijn er 

bovendien extra middelen beschikbaar voor de inzet van de Schoolkantine Brigade. De 

Schoolkantine Brigade legt schoolbezoeken af en geeft vervolgens adviezen om te komen 

tot een gezonde(re) schoolkantine en beschrijft dit in een adviesrapport. De adviezen 

worden op maat voor de school gemaakt, zowel tijdens het schoolbezoek als in het 

adviesrapport. Met het programma De Gezonde Schoolkantine wil het Voedingscentrum 

                                                

1 Driessen, C.E., Cameron, A.J., Thornton, L.E., Lai, S.K., & Barnett, L.M. (2014). Effect of changes to the school 

food environment on eating behaviours and/or body weight in children: a systematic review. Obesity Reviews, 15, 

968-982. 

2 Volgens de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine is een schoolkantine gezond als het productaanbod voor 

tenminste 75% uit basisproducten bestaat. 

3 JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en is een aanpak waarbij lokale samenwerkingen tussen private 

en publieke partijen zich inzetten voor een gezonder gewicht onder jongeren. 



2 | Evaluatie van het programma De Gezonde Schoolkantine en het werk van de Schoolkantine Brigade  

de gezonde keuze voor leerlingen mogelijk en makkelijk maken en daarmee bijdragen aan 

het doel van de regering om alle schoolkantines gezond te krijgen.  

Het Voedingscentrum heeft iResearch gevraagd een evaluatieonderzoek uit te voeren om 

inzicht te krijgen in de mogelijke werkzame onderdelen van het programma De Gezonde 

Schoolkantine en het werk van de Schoolkantine Brigade in het bijzonder. Naar aanleiding 

hiervan wil het Voedingscentrum deze onderdelen eventueel verder uitbouwen en het 

programma verbeteren.  

 

 Doelen 

Het onderzoek kent de volgende doelstelling:  

Achterhalen van de mogelijke werkzame onderdelen van het programma De Gezonde 

Schoolkantine en het werk van de Schoolkantine Brigade in het bijzonder. 

Om het bovenstaande te achterhalen zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:  

1. Welke onderdelen4 van het programma De Gezonde Schoolkantine, en het werk 

van de Schoolkantine Brigade in het bijzonder, worden door scholen positief 

gewaardeerd en dragen volgens hen bij aan een positieve verandering van het 

kantineaanbod?; 

2. Welke werkzaamheden van de Schoolkantine Brigade zijn voor scholen het meest 

behulpzaam geweest?; 

3. Welke adviezen van de Schoolkantine Brigade zijn voor scholen het meest 

behulpzaam geweest?;  

4. Welke adviezen van de Schoolkantine Brigade zijn door scholen opgevolgd?; 

5. Welke onderdelen van het programma De Gezonde Schoolkantine, en het werk van 

de Schoolkantine Brigade in het bijzonder worden door GGD professionals positief 

gewaardeerd en dragen volgens hen bij aan een positieve verandering van het 

kantineaanbod?; 

6. Welke verbeterpunten hebben scholen en GGD professionals voor het programma 

De Gezonde Schoolkantine? 

 

 

 

 

                                                

4 Het programma De Gezonde Schoolkantine bestaat uit verschillende onderdelen: het werk van de 

Schoolkantine Brigade (die bestaat uit een schoolbezoek, het opstellen van een adviesrapport met op maat 

adviezen en eventueel aanvullend contact over de gezonde schoolkantine), materialen voor scholen (zoals de 

website, de nieuwsbrief, inspiratielijsten, recepten, promotiemateriaal en de handleiding) en de Schoolkantine 

Schaal.   
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 Leeswijzer  

Dit rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk twee wordt een beschrijving gegeven van 

de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk drie worden de resultaten 

beschreven. In het daarop volgende hoofdstuk worden de conclusies gegeven. In hoofdstuk 

vijf worden aanbevelingen gedaan. 
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2 Onderzoeksmethode 

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen zijn verschillende onderzoeksmethoden 

toegepast en is beschikbare informatie bij het Voedingscentrum geraadpleegd. Hieronder 

volgt een beschrijving van de werkwijze van het evaluatieonderzoek. 

 

 Enquête onder scholen 

Na een bezoek en adviesrapport van de Schoolkantine Brigade ontvangt elke school van 

het Voedingscentrum standaard een digitale enquête waarin de school om feedback wordt 

gevraagd. Het Voedingscentrum is gestart met het toesturen van deze enquête in oktober 

2013. Het Voedingscentrum vraagt de scholen onder andere een waardering te geven voor 

het bezoek en het adviesrapport. De vragen uit de digitale enquête leest u in bijlage 1. In 

de periode van oktober 2013 t/m maart 2015 zijn ongeveer 670 enquêtes door het 

Voedingscentrum verstuurd. Voor dit evaluatieonderzoek zijn alle volledig ingevulde 

enquêtes t/m 24 april 2015 geanalyseerd. Dit zijn in totaal 171 enquêtes. In bijlage 2 

worden de uitkomsten visueel weergegeven per enquêtevraag.  

 

 Interviews met scholen 

In totaal zijn voor dit onderzoek 38 semi-gestructureerde telefonische interviews gehouden 

met scholen die door de Schoolkantine Brigade zijn bezocht en een adviesrapport hebben 

ontvangen. Alle resultaten uit deze interviews zijn anoniem verwerkt. Voorafgaand zijn de 

adviesrapporten van deze scholen geraadpleegd om achtergrondinformatie over de school 

en haar kantine beschikbaar te hebben. De interviews zijn uitgewerkt en kwalitatief 

geanalyseerd. 

Om een zo representatief mogelijke groep scholen te interviewen, is er voor gekozen om 

scholen te selecteren aan de hand van uitkomsten van de digitale enquête zoals die bij 

paragraaf 2.1 beschreven staat. Eerst is een selectie van scholen gemaakt die de enquête 

volledig en niet anoniem hadden ingevuld. Daaruit is een random selectie gemaakt van 

zowel scholen die de enquête positief hebben ingevuld5 en van scholen die de enquête 

relatief negatief hebben ingevuld6. Van beide groepen zijn tien scholen geïnterviewd. 

Daarnaast zijn tien scholen geïnterviewd die de enquête niet hebben ingevuld. De semi-

gestructureerde vragenlijst voor deze interviews is te lezen in bijlage 3. 

 

In acht interviews is de focus gelegd op de vraag welke adviezen van het Voedingscentrum 

vooral behulpzaam zijn geweest voor het gezonder maken van de schoolkantine. Tevens is 

getracht inzicht te verkrijgen in welke adviezen zijn opgevolgd. Er is doorgevraagd naar 

                                                

5 De enquête is als positief beoordeeld als er als rapportcijfer een 7 of hoger voor het bezoek én het rapport is 

gegeven, en als niet meer dan één van de overige vragen negatief beantwoord zijn.  

6 De enquête is als negatief beoordeeld als er als rapportcijfer een 6 of lager voor het bezoek en/of het rapport is 

gegegeven, óf als er twee of meer uit de overige vragen negatief beantwoord zijn.  
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argumentaties voor deze keuzes. De semi-gestructureerde vragenlijst voor deze interviews 

is te lezen in bijlage 4. 

De scholen van deze acht interviews zijn twee keer door het Voedingscentrum bezocht. De 

reden om voor deze scholen te kiezen, is dat deze scholen waarschijnlijk het langst aan 

het gezonder maken van de kantine werken en daardoor ook het beste kunnen aangeven 

welke adviezen hiervoor behulpzaam zijn geweest. Van deze scholen zijn tevens twee 

adviesrapporten beschikbaar. Deze twee adviesrapporten gaven voorafgaand aan het 

interview meer inzicht in het veranderingsproces van de school met betrekking tot de 

gezonde scholkantine. Een kanttekening bij deze keuze is wel dat dit scholen zijn die open 

stonden voor een tweede bezoek van de Schoolkantine Brigade (op initiatief van de school 

zelf of het Voedingscentrum) en daardoor mogelijk enthousiaster zijn dan de gemiddelde 

school die door de Schoolkantine Brigade bezocht is.  

 

 Interviews en een online vragenlijst bij GGD professionals 

Naast de ondersteuning van de Schoolkantine Brigade, kunnen scholen ondersteuning 

krijgen van een GGD professional bij het werken aan een gezonde schoolkantine en 

aanverwante gezondheidsthema’s op school. De Schoolkantine Brigade en de GGD’en 

werken hiervoor met elkaar samen. Om de waardering van en mening over de 

verschillende onderdelen van het programma De Gezonde Schoolkantine te achterhalen is 

bij vijf GGD professionals een telefonisch interview afgenomen. De semi-gestructureerde 

vragenlijst voor de interviews is terug te vinden in bijlage 5. De interviews zijn uitgewerkt 

en kwalitatief geanalyseerd. Aanvullend zijn 20 GGD professionals benaderd voor het 

invullen van een korte online vragenlijst, bestaande uit 10 meerkeuzevragen en 10 open 

vragen (bijlage 6). Tien GGD professionals hebben de vragenlijst ingevuld, waarvan 1 

onvolledig. In bijlage 7 worden de resultaten per vraag weergegeven.  
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten met betrekking tot het programma De Gezonde 

Schoolkantine in het algemeen en het werk van de Schoolkantine Brigade in het bijzonder 

beschreven. De werkzaamheden van de Schoolkantine Brigade maken onderdeel uit van 

het programma De Gezonde Schoolkantine.  

Zoals in hoofdstuk 1.2 beschreven, wordt in dit onderzoek het werk van de Schoolkantine 

Brigade in het bijzonder geëvalueerd. In dit hoofdstuk zal daarom als eerste ingegaan 

worden op de Brigadewerkzaamheden. Daarna worden de resultaten van de andere 

programmaonderdelen beschreven, vervolgens de meerwaarde van het programma en 

hoe scholen toewerken naar een gezonde schoolkantine. Tot slot worden de 

verbeterpunten voor het programma De Gezonde Schoolkantine genoemd. De beschreven 

resultaten worden ondersteund door parafrases van uitspraken7 uit de interviews. De 

gedetailleerde uitkomsten van de digitale enquête onder scholen en de online vragenlijst 

onder GGD professionals zijn te lezen in bijlage 2 en 7.  

  

 De Schoolkantine Brigade 

 Positieve indruk 

De meeste scholen geven aan, zowel via de interviews als via de enquête, een positieve 

indruk te hebben van de ondersteuning vanuit het Voedingscentrum. Een aantal scholen is 

neutraler en plaatst kritische kanttekeningen. Deze kanttekeningen komen in de hierop 

volgende paragrafen aan bod. Slechts één school spreekt alleen over negatieve ervaringen 

met de ondersteuning van de Schoolkantine Brigade.  

Uit de interviews met scholen blijkt dat de ondersteuning die ze vanuit het 

Voedingscentrum gekregen hebben, bij de meerderheid heeft voldaan aan hun 

verwachtingen. Een aantal scholen had geen duidelijke verwachting van de ondersteuning. 

Scholen die van te voren andere verwachtingen hadden, vinden vooral dat er 

tekortkomingen in het maatwerk zijn en vinden de praktische haalbaarheid van het 

implementeren van de adviezen in hun schoolsituatie beperkt. Dit wordt in de loop van dit 

hoofdstuk ook verder toegelicht. 

Ook uit de interviews met de GGD professionals en de aanvullende online vragenlijst blijkt 

dat men positief is over het programma en het werk van de Schoolkantine Brigade in het 

bijzonder.  

 

                                                

7 Het betreft dus geen letterlijke citaten. 



 

   

Evaluatie van het programma De Gezonde Schoolkantine en het werk van de Schoolkantine Brigade | 7 

 Het schoolbezoek door de Schoolkantine Brigade wordt in de meeste gevallen 

gewaardeerd 

Uit zowel de interviews als de enquêtes blijkt dat de scholen en GGD professionals het 

schoolbezoek door de Brigade in het algemeen heel goed waarderen.  

Het overgrote deel van de geïnterviewde 

scholen is positief over het 

schoolkantinebezoek. Toelichtingen hierbij 

zijn dat het een deskundig persoon was 

die goed de tijd heeft genomen om het 

hele kantineaanbod na te lopen en dat 

het een leuk gesprek was waar ideeën en 

ervaringen werden uitgewisseld en vragen gesteld konden worden. Slechts één school is 

negatief over het bezoek en geeft geen positieve punten. Deze persoon geeft aan niet op 

één lijn te zitten met de brigadier doordat hij als doel heeft leerlingen op school te houden 

en daar een zo gezond mogelijk aanbod te leveren, terwijl de brigadier in zijn ogen te veel 

insteekt op het voldoen aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine. Naast deze school 

hebben enkele scholen kritische noten bij het bezoek, bijvoorbeeld dat er geen reëel beeld 

bij het Voedingscentrum heerst (kinderen willen niet gezond) of omdat het te algemeen 

blijft en weinig wordt ingegaan op hóe de adviezen gerealiseerd moeten worden.  

De digitale enquête van het Voedingscentrum laat zien dat bijna alle scholen (N=171) de 

informatie en adviezen die tijdens het bezoek zijn gegeven begrijpelijk vinden (54% 

helemaal eens, 42% eens). Van de scholen zou 88% een brigadebezoek aanbevelen aan 

andere scholen (45% helemaal eens, 43% eens). Het gemiddelde rapportcijfer voor het 

bezoek van de Schoolkantine Brigade is een 7,9. Zes scholen geven het bezoek een 

onvoldoende. 

De helft van de GGD professionals (de geïnterviewden en de professionals die de online 

vragenlijst hebben ingevuld) geven aan één of meerdere keren bij een 

schoolkantinebezoek aanwezig te zijn geweest. Alle GGD professionals geven aan tevreden 

te zijn over de bezoeken die de Schoolkantine Brigade aflegt. Ze vinden dat het gedaan 

wordt door deskundige personen die een duidelijk verhaal hebben. Het is voor scholen 

prettig op deze manier inzicht te krijgen in hun kantine. Daarnaast is er lof voor de 

praktische en brede insteek die de Brigade hanteert.  

 Het adviesrapport: mooi en duidelijk  

Het adviesrapport wordt in het algemeen ook positief beoordeeld door scholen en GGD 

professionals, maar dit is minder uitgesproken dan het schoolkantinebezoek.  

Het merendeel van de scholen is tevreden over het adviesrapport dat ze van de 

Schoolkantine Brigade hebben ontvangen. Ze vinden het duidelijk en overzichtelijk. 

Daarnaast vinden ze het er leuk uit zien en is de leesbaarheid goed. Een aantal scholen 

geeft terug dat ze het rapport te lang vinden en dat ze liever zien dat concrete acties to-

the-point worden opgeschreven. Hoe de scholen de inhoudelijke adviezen en tips uit het 

rapport beoordelen, is onder het volgende kopje ‘meer maatwerk’ opgenomen.  

Uit de gesprekken blijkt dat meerdere scholen het adviesrapport gebruiken om verder 

draagvlak binnen de school te krijgen om te werken aan het gezonder maken van het 

kantineassortiment. Voor de bewustwording helpt het als een onafhankelijke en 

“Door het schoolkantinebezoek 

werd ik getriggerd en kreeg ik 

ideeën om aan de slag te gaan.” 

(school) 
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deskundige organisatie op papier zet dat het aanbod gezonder kan en wat nodig is voor 

verbetering. 

Uit de digitale enquête van het Voedingscentrum 

onder scholen blijkt dat 95% het adviesrapport 

helemaal of gedeeltelijk heeft gelezen. Deze 

scholen (N=163) geven bijna allemaal aan het 

adviesrapport overzichtelijk te vinden (32% 

helemaal eens, 64% eens). Ook vindt het 

overgrote deel van de scholen de informatie en 

adviezen in de rapporten begrijpelijk (33% 

helemaal eens, 62% eens).  

Vrijwel iedereen vindt het adviesrapport er leuk uitzien (37% helemaal eens, 57% eens, 

6% neutraal). Het gemiddelde cijfer dat voor het adviesrapport wordt gegeven is een 7,8. 

Twee scholen geven een onvoldoende. 

Alle GGD professionals, uit de interviews en de vragenlijst, geven aan bekend te zijn met de 

adviesrapporten die de Schoolkantine Brigade naar scholen verstuurt. Tevens zijn ze hier 

allemaal erg tevreden over. Ze vinden de rapporten duidelijk, uitgebreid, overzichtelijk, 

mooi qua lay-out en bovenal staan er handige en praktische tips in om aan de slag te 

gaan. Eén GGD professional merkt op dat ze het wel veel tekst vindt en geeft het idee om, 

naast het rapport, een visuele weergave op één A4 te maken waarop de te nemen stappen 

staan. Dit kan een school ophangen en is daarmee laagdrempeliger om te gebruiken dan 

een uitgebreid rapport. 

 Meer maatwerk 

De meningen over de vraag of de 

Schoolkantine Brigade voldoende maatwerk 

voor scholen levert, zijn verdeeld. 

Een deel van de scholen vindt het 

maatwerk van de Schoolkantine Brigade 

een sterk punt in ondersteuning. Echter uit 

ongeveer de helft van de interviews blijkt dat de ondersteuning van de Schoolkantine 

Brigade door de scholen niet als voldoende op maat ervaren wordt. Dit wil overigens niet 

zeggen dat deze scholen niet positief zijn over de ondersteuning vanuit het 

Voedingscentrum, ze hadden op dit vlak alleen meer verwacht of geven aan dat hier 

verbeterpunten liggen. Hieraan liggen verschillende redenen ten grondslag, Deze hebben 

voornamelijk te maken met het onvoldoende aansluiten bij de situatie, doelgroep en 

behoefte van de school. Een deel van de scholen geeft aan dat de adviezen die ze 

ontvingen, niet in de praktijk toepasbaar zijn. Er zijn bijvoorbeeld scholen die beperkte 

keukenfaciliteiten en beperkte mankracht hebben om verse producten aan te bieden en te 

bereiden. Ondanks dit, gaf de Schoolkantine Brigade wel adviezen over het maken van 

verschillende soorten belegde broodjes en fruitspiesjes. Daarnaast is er een deel van de 

scholen dat aangeeft dat ze de adviezen een te standaard verhaal vinden. Zij ervaren het 

advies niet als een op maat gemaakt advies voor hun schoollocatie. Tevens geeft een deel 

van de scholen aan dat er onvoldoende rekening is gehouden met de doelgroep van hun 

school. Scholen met leerlingen van een andere culturele achtergrond of scholen met 

vrijwel alleen mannelijke leerlingen verwachten voedingsadviezen die op die doelgroep van 

toepassing zijn. Onder de MBO-scholen met veelal mannelijke opleidingen verkopen de 

“Wat voor ons heel fijn was, 

was dat het rapport de 

noodzaak aangaf. Daarmee 

hadden we iets in handen om 

aan de slag te gaan.” 

(school) 

“We zijn een islamitische school, veel 

productadviezen en recepten zijn 

voor onze doelgroep niet bruikbaar.” 

(school) 
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maaltijdsalades bijvoorbeeld niet en een islamitische school wil graag voedingsadviezen 

met halal producten. Tot slot, zijn er scholen die andere verwachtingen m.b.t. de 

ondersteuning hadden. Zo is er een school die meer wilde weten over hoe de adviezen 

geïmplementeerd moeten worden en hier begeleiding in verwachtte. Er is een school die 

meer had verwacht t.a.v. nieuwe gezonde productadviezen en aankleding van de kantine 

en er zijn scholen die juist geen gedetailleerde productadviezen wilden, maar alleen een 

percentage van hun aanbod basisproducten wilden weten. 

Uit de digitale enquête van het Voedingscentrum blijkt daarentegen dat de meeste scholen 

de informatie en adviezen die tijdens het schoolkantinebezoek zijn gegeven, relevant 

vinden voor hun school (32% helemaal eens, 54% eens, 13% neutraal). Scholen vinden dit 

iets minder gelden voor de informatie en adviezen in het adviesrapport (26% helemaal 

eens, 52% eens, 20% neutraal). De meerderheid van de scholen geeft in de digitale 

enquête aan dat ze de adviezen praktisch vinden (24% helemaal eens, 56% eens, 15% 

neutraal) en de adviezen uitnodigen om aan de slag te gaan (28% helemaal eens, 52% 

eens, 17% neutraal). 

In de online vragenlijst voor GGD professionals geeft iedereen aan dat de adviezen die de 

Schoolkantine Brigade geeft middels de bezoeken en de adviesrapporten voldoende op 

maat zijn voor de situatie van de school (7x helemaal eens, 3x enigszins eens) en vindt het 

merendeel dat de adviezen die de Schoolkantine Brigade aan scholen geeft middels de 

bezoeken en adviesrapporten concreet en praktisch toepasbaar zijn (7x helemaal eens, 2x 

enigszins eens en 1x neutraal). Uit de interviews met de GGD professionals blijkt de 

meerderheid het hier ook mee eens te zijn. Enkelen reageren enigszins twijfelend. 

Sommigen lichten toe dat de Schoolkantine Brigade wel probeert mee te denken met de 

school, maar dat het voldoen aan de richtlijnen voor sommige scholen te hoog gegrepen 

is, met name als de kantine uitbesteed is aan een externe cateraar die zijn omzet ziet 

dalen als het aanbod daaraan voldoet. Een ander licht toe dat de Brigade wel altijd goed 

naar de school luistert en dit meeneemt in het rapport, maar dat de wijze van 

implementatie van de adviezen op die specifieke school onderbelicht blijft.  

 Communicatie en contact verloopt prettig 

Uit de interviews blijkt dat de scholen in het algemeen te spreken zijn over de 

communicatie met het Voedingscentrum. Afspraken worden nagekomen en eventuele 

vragen worden beantwoord. Meestal gebeurt dat ook in een snelle reactietijd. Enkele 

scholen geven aan een negatieve ervaring in de communicatie gehad te hebben. Hierbij 

was bijvoorbeeld sprake van het laat nasturen van een rapport of aanvullende informatie 

of dat een vervolgafspraak niet nagekomen is. Dit lijken echter meer incidenten te zijn dan 

structurele tekortkomingen. 

Bijna alle scholen hebben het contact met de 

brigadier als prettig ervaren. Dit kwam door 

de openheid, het begrip, en niet opdringerig 

zijn. Sommige scholen zijn negatiever over 

het contact. Zij geven aan dat er geen begrip 

getoond werd voor wat de school al bereikt 

had of voor de redenen van het niet 

doorvoeren van de brigadeadviezen of 

omdat de Schoolkantine Brigade te streng 

was. Hierbij speelt ook mee of het doel van 

“Ik ben uitermate positief over 

het contact. Niet opdringerig, 

maar meer uitnodigend en ook 

interesse voor andere dingen die 

in de school spelen. Echt een 

lopende reclame.” 

(school) 
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de school en de wil om dit te bereiken in lijn is met het doel van de Brigade. Sommige 

scholen geven aan dat de Brigade stelliger mag zijn in haar adviezen en ook een aantal 

GGD professionals merken op dat ze van hun iets strenger mogen zijn.  

 Kansen voor de samenwerking met GGD’en  

Uit de interviews met en de ingevulde vragenlijsten van de GGD professionals blijkt dat de 

ondersteuning vanuit de GGD’en verschilt. Alle GGD professionals geven aan scholen te 

adviseren om de Schoolkantine Brigade in te schakelen als ze willen werken aan een 

gezondere kantine. De ene GGD professional heeft ook ruimte om bij de bezoeken van de 

Schoolkantine Brigade aanwezig te zijn en scholen na de tijd te ondersteunen bij het 

implementeren van de adviezen, voor de andere GGD professional is dit niet haalbaar. 

Het merendeel van de GGD professionals is 

tevreden over de samenwerking met het 

Voedingscentrum. De Schoolkantine Brigade 

houdt hen op de hoogte van de bezoeken en 

de GGD professionals kunnen met vragen bij 

hen terecht. Er zijn echter ook meerdere GGD 

professionals die aangeven dat er nog meer 

uit de samenwerking gehaald kan worden. Door de bezoeken beter op elkaar af te 

stemmen en indien mogelijk gezamenlijk bij het schoolbezoek aanwezig te zijn, ontstaat er 

een vertrekpunt waarin het verdere traject kan worden afgestemd en daarmee het 

realiseren van een gezonde schoolkantine aannemelijker wordt. Sommige GGD 

professionals horen achteraf van de scholen dat de Schoolkantine Brigade is geweest en 

dat wordt gezien als een gemiste kans. Hierbij moet gezegd worden dat het afhangt van de 

middelen die een GGD beschikbaar heeft om op dit thema in te zetten. Een andere 

opmerking die vaker geplaatst is, is dat het Voedingscentrum nog beter kan luisteren en in 

kan spelen op de ervaringen die de GGD’ers op doen uit het veld. Ze vinden niet altijd dat 

ze voldoende betrokken worden in de beleidskeuzes die door het Voedingscentrum 

worden gemaakt. Een actueel voorbeeld is de nieuwe Richtlijnen Gezondere Kantines waar 

meerdere GGD professionals kritische kanttekeningen bij plaatsen, en het nieuwe 

Handvest voor cateraars. 

Twee keer per jaar organiseert het Voedingscentrum een meedenkbijeenkomst voor GGD 

professionals. Tijdens deze bijeenkomsten worden praktische handvatten gegeven, 

bijgepraat over de actualiteit rondom het thema schoolkantines en kunnen ervaringen 

uitgewisseld worden. Bijna alle ondervraagde GGD professionals zijn wel een keer bij zo’n 

bijeenkomst aanwezig geweest. De GGD professionals waarderen deze bijeenkomsten. Ze 

vinden het niet alleen nuttig om de 

ontwikkelingen omtrent het programma De 

Gezonde Schoolkantine te horen, maar ook 

om met GGD-collega’s ervaringen uit te 

wisselen. Enkele GGD professionals geven aan 

dat het Voedingscentrum deze bijeenkomsten 

beter kan gebruiken om samen met GGD 

professionals beleidskeuzes te maken, nu is 

het vaak nog het zenden van actuele 

informatie.  

“Het 1,2-tje met de Brigade kan 

beter. Het moet meer zijn dan 

elkaar informeren. ” 

(GGD professional) 

“Op de school is het vaak dat de 

wil er wel is maar dat het 

ontbreekt aan tijd, door 

regelmatig in contact te blijven 

houd je het thema onder de 

aandacht.” 

(GGD professional) 
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Acht van de tien GGD professionals geven in de online vragenlijst aan dat ze vinden dat 

scholen meer ondersteuning zouden moeten (kunnen) krijgen om tot een gezonde 

schoolkantine te kunnen komen. Vijf vinden dat de ondersteuning van zowel de GGD als 

het Voedingscentrum moet komen, één vindt dat het alleen van de GGD moet komen en 

twee vinden alleen van het Voedingscentrum. De vraag waar deze ondersteuning uit moet 

bestaan, wordt steeds beantwoord met het langdurigere contact waarin het thema bij de 

school onder de aandacht wordt gehouden of waarbij ook verder wordt ondersteund bij 

het implementatieproces. Uit de interviews met GGD professionals blijkt dat ze het heel 

prettig vinden dat het Voedingscentrum haar ondersteuning aan scholen al uitgebreid 

heeft vergeleken met een aantal jaren geleden. Ze begrijpen dat de Brigade niet elke 

individuele school kan begeleiden bij het implementatieproces en zich hard kan maken 

voor een gezonde schoolomgeving waar het nu vaak nog aan schort. Vooral dit laatste, het 

bemiddelen in afspraken met de gemeenten en/of spelers in de schoolomgeving, vinden 

ze bij GGD’en passen die lokaal georiënteerd zijn. In hoeverre er meer ondersteuning 

nodig is, hangt ook van de school af en wat de GGD voor de school kan betekenen. Er 

wordt wel aangehaald dat er nagedacht moet worden over hoe de inzet van het 

Voedingscentrum vervolgd wordt als straks alle scholen door de Brigade bezocht zijn. 

Daarnaast oppert een GGD professional om een landelijke lobby op te zetten tegen 

snackkarren in de buurt van een school. 

 

 Andere programmaonderdelen 

 Materialen van het programma zijn ondersteunend 

Het Voedingscentrum stelt diverse materialen vanuit het programma De Gezonde 

Schoolkantine beschikbaar. Hierbij kan gedacht worden aan de website van De Gezonde 

Schoolkantine, de handleiding, nieuwsbrief, inspiratielijst voor gezonde(re) productkeuzes 

en recepten.  

De meeste geïnterviewde scholen zijn (deels) bekend met deze materialen, maar ongeveer 

de helft zegt deze niet tot nauwelijks te gebruiken. De inspiratielijst, de recepten en de 

nieuwsbrief zijn de vaakst genoemde materialen. Uit de gesprekken blijkt dat de 

materialen wel ondersteunend zijn maar niet doorslaggevend voor het slagen van een 

gezonde schoolkantine. De nieuwsbrief en overige mails van het Voedingscentrum lijken 

scholen wel te triggeren om aandacht voor dit thema te blijven houden.  

De GGD professionals die geïnterviewd zijn, geven aan bekend te zijn met de materialen, 

maar ze niet heel veel te gebruiken. Een enkeling haalt er wel ideeën uit die ze doorgeeft 

aan scholen. De mate van gebruik van de materialen hangt ook af van in hoeverre de GGD 

scholen ondersteunt. Sommige GGD professionals horen wel van scholen dat ze de 

materialen waarderen en er ideeën uit halen. Een enkeling denkt juist dat ze nauwelijks 

gebruikt worden, omdat ze te algemeen zijn. Het bezoek en het adviesrapport is 

daarentegen relatief meer op maat gemaakt en daardoor behulpzamer. Er wordt door een 

enkeling opgemerkt dat de materialen van het programma nog beter benut zouden 

kunnen worden. Mogelijk door er tijdens de bezoeken meer aandacht aan te geven. 

Uit de online vragenlijst onder GGD professionals blijkt dat de meesten vinden dat de 

ondersteunende materialen van het programma bijdragen aan het gezonder maken van 

het aanbod in de schoolkantines (6x helemaal eens, 3x enigszins eens en 1x neutraal).  
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 Schoolkantine Schaal is een leuke beloning 

Het Voedingscentrum reikt sinds 2013 Schoolkantine Schalen uit aan scholen die met hun 

assortiment voldoen aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine.  

Slechts een aantal scholen geven aan de Schoolkantine Schaal niet te kennen. Dit zijn 

scholen die nog ver van de richtlijn vandaan zitten en obstakels ervaren om dit op korte 

termijn te behalen. Scholen werken vaak toe naar het voldoen aan de Richtlijn Gezonde 

Schoolkantine. Daarbij wordt veelvuldig aangegeven dat het verkrijgen van de schaal een 

leuke bijkomstigheid is, maar dat het niet als 

dé stimulans gezien wordt om aan de 

richtlijnen te gaan voldoen. Scholen zien het 

ontvangen van de Schaal wel als een 

beloning voor het werk wat ze gedaan 

hebben en sommige scholen koppelen daar 

een PR moment aan.  

 

De geïnterviewde GGD professionals zijn in het algemeen positief over de Schoolkantine 

Schaal. Ze zien dat scholen er trots op zijn en het een beloning vinden voor de 

veranderingen die ze doorgevoerd hebben. Daarnaast geven ook zij aan dat het 

mogelijkheid biedt voor een PR moment van de school en dat het andere scholen kan 

prikkelen om ook een schaal te behalen. 

In de online vragenlijst geeft de meerderheid van GGD professionals aan dat ze de 

Schoolkantine Schaal een stimulans voor scholen vinden om te werken aan een gezondere 

kantine (3x helemaal mee eens, 4x enigszins eens, 2x neutraal en 1x enigszins oneens). 

 

 Meerwaarde van het programma 

 Brigadier is de meerwaarde  

Het merendeel van de geïnterviewde scholen noemt het bezoek en het contact met de 

brigadier het meest behulpzame onderdeel van het programma De Gezonde 

Schoolkantine. Het gesprek over ervaringen en hoe de schoolkantine verbeterd kan 

worden, wordt zeer op prijs gesteld.  

Als tweede wordt het adviesrapport 

genoemd waarin men de adviezen en tips 

nog een keer na kan lezen. Sommigen 

geven hierbij ook als toelichting dat ze het 

prettig vinden dat het op maat gemaakt is 

voor hun school en concrete, praktische 

adviezen geeft. Tot slot wordt regelmatig 

door scholen genoemd dat het 

behulpzaam is om inzicht te krijgen in hoe 

gezond hun schoolkantine is en hoe het 

(nog) gezonder kan.  

Ongeveer de helft van de geïnterviewde scholen kan niet aangeven welke onderdelen van 

de ondersteuning het minst behulpzaam voor hun zijn geweest. De scholen die dit wel 

kunnen, vinden dat (een deel van) de adviezen niet voldoende rekening houden met de 

“Mijn collega en ik zijn écht trots 

op de schaal, een beloning voor al 

het werk dat we verricht hebben 

en dat het gelukt is!  ” 

(school) 

“Ik vond het meest behulpzaam 

dat ze ter plaatse ons aanbod en 

situatie zijn komen 

inventariseren. En dan daar een 

rapport over schrijven met 

praktische tips.” 

(school) 
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situatie of de doelgroep van hun school en daardoor niet in de praktijk toepasbaar zijn. 

Enkele anderen noemen bepaalde ondersteunende materialen als minst behulpzame 

onderdeel van de ondersteuning, bijvoorbeeld de recepten (i.v.m. slechte verkoop bij hun 

doelgroep).  

Ook de GGD professionals vinden het werk van de Schoolkantine Brigade het meest 

behulpzaam. Dit wordt zowel in de interviews als de online vragenlijst aangegeven. Het 

schoolkantinebezoek en het adviesrapport is veelvuldig als meest behulpzame onderdelen 

genoemd. De Kantinescan8 geeft inzicht in hoe de kantine ervoor staat en biedt 

handvatten voor verbeteringen. De GGD professionals geven aan dat het adviesrapport 

behulpzaam is, omdat het op maat is en concrete adviezen geeft. Het is ook prettig voor 

scholen dat ze dit op papier hebben staan, dit is een beginpunt om aan de slag te gaan. 

Tot slot, het bezoek wordt gewaardeerd door het persoonlijke contact tussen de school en 

de Brigade en omdat de Brigade daarmee de situatie van de school kent. 

Er is geen één GGD professional die onderdelen van de ondersteuning kan noemen, die 

niet behulpzaam zijn voor scholen. 

 Brigadier is ‘stok achter de deur’ 

Zowel de GGD professionals uit de interviews en de online vragenlijst als de scholen uit de 

interviews vinden dat het creëren van een gezonde schoolkantine met de ondersteuning 

van de Schoolkantine Brigade een stuk makkelijker wordt dan wanneer ze deze 

ondersteuning niet krijgen. De school krijgt op een snelle manier inzicht in hoe de kantine 

er voor staat en wat er concreet veranderd moet worden voor een verbetering. De meeste 

scholen en GGD professionals denken echter wel dat scholen uiteindelijk ook zonder 

ondersteuning vanuit het Voedingscentrum een gezonde schoolkantine zouden kunnen 

krijgen, maar dan is het wel van belang is 

dat er voldoende draagvlak en kennis 

binnen de school is. Er is een persoon 

binnen de school nodig die enthousiast is 

en tijd heeft om het proces te trekken om 

tot een gezonde schoolkantine te komen. 

Bovendien vinden ze de ondersteuning 

vanuit het Voedingscentrum als een 

stimulans werkt om ook daadwerkelijk met de kantine aan de slag te gaan. Het is voor de 

scholen ‘een stok achter de deur’. 

 

 Toewerken naar een gezonde schoolkantine 

 Landelijke aandacht werkt mee, schoolomgeving werkt tegen 

De landelijke aandacht die er momenteel is voor het thema overgewicht en gezonde 

voeding, wordt door een aantal geïnterviewde scholen als bevorderende factor ervaren bij 

het werken aan een gezondere schoolkantine. Daarnaast noemen scholen in de interviews 

ook het belang dat collega´s binnen de school inzien om hieraan te werken, bevorderend. 

                                                

8 De kantinescan is een tool om te meten hoeveel basis- en hoeveel niet-basisproducten in de kantine worden 

aangeboden en daarmee in hoeverre voldaan wordt aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine. De Schoolkantine 

Brigade doet de kantinescan tijdens een bezoek en rapporteert de uitkomsten in het adviesrapport.  

“Het Voedingscentrum geeft net 

dat zetje wat scholen nodig 

hebben om tot een gezonde 

schoolkantine te komen. 

(school) 
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Het blijkt dat het enthousiasme en de drive van bepaalde personen binnen de scholen 

belangrijk is voor het slagen van een gezonde schoolkantine. Net zoals hierboven 

beschreven, zien scholen de ondersteuning die ze vanuit het Voedingscentrum kunnen 

krijgen als een extra stimulans en vinden het gemakkelijker worden om ermee aan de slag 

te gaan. Enkele scholen noemen ook het draagvlak onder leerlingen als bevorderende 

factor, en het meedenken van de cateraar/ kantineverantwoordelijke. In zowel de 

gesprekken met de scholen als met de GGD professionals is een aantal keer opgemerkt 

dat cateraars zich er ook steeds meer van bewust lijken te worden dat ze mee moeten met 

de huidige tijdsgeest en gezondheid hoger in het vaandel moeten hebben. Er zijn 

tegenwoordig cateraars die bewust in willen zetten op een gezond aanbod in de 

schoolkantines die zij runnen. Enkele jaren geleden waren die er nog niet of minimaal. 

Als belemmerende factor noemen de scholen het vaakst de schoolomgeving met 

supermarkten, tankstations en snackbars in de buurt waar leerlingen naartoe gaan als ze 

op school niet de snacks kunnen krijgen die ze het liefst willen. Sommige scholen vinden 

dit een belemmering, maar geven 

tegelijkertijd ook aan dat dit toch blijft en 

dat daar moeilijk iets tegen te doen is. 

Sommige andere scholen geven aan dat 

ze dit echt een bezwaar vinden, omdat 

ze de leerlingen zoveel mogelijk op 

school willen houden zodat ze geen 

overlast in de omgeving kunnen 

veroorzaken en de schoolleiding zicht 

kan houden op het gedrag van de leerlingen. Daarnaast wordt de daling in omzet van de 

kantine veelvuldig als belemmerende factor genoemd. Andere factoren zijn de beperkte 

mogelijkheden in tijd, menskracht en keukenfaciliteiten om gezonde producten te 

bereiden. Tot slot wordt de voedingskeuze van leerlingen aangehaald. Ze gebruiken hun 

beperkte budget liever voor meerdere ongezonde producten die vaak relatief goedkoper 

zijn dan gezonde producten. 

 Niet alle adviezen worden opgevolgd 

Het grootste gedeelte van de geïnterviewde scholen is nog bezig veranderingen met 

betrekking tot de gezonde schoolkantine door te voeren. Redenen waarom adviezen van 

de Brigade nog niet (volledig) doorgevoerd zijn, zijn deels overeenkomstig met de 

belemmerende factoren die hierboven genoemd staan: beperkte tijd en menskracht en 

keukenfaciliteiten, huidige contracten met leveranciers en het draagvlak onder de directie 

dat nog vergroot moet worden. Zo geven meerdere scholen aan dat sommige adviezen 

niet doorgevoerd kunnen worden, omdat ze niet bij hun school in de praktijk toepasbaar 

zijn. Als er bijvoorbeeld productadviezen gegeven werden over belegde broodjes of 

fruitspiesjes, maar er zijn geen faciliteiten om deze versproducten te koelen, dan is dit niet 

praktisch haalbaar. Ook wordt de beperkte personele inzet genoemd als reden waarom de 

adviezen (deels) niet opgevolgd zijn. Bij sommige scholen is het ook een bewuste keuze 

geweest om niet alle adviezen door te voeren, omdat ze daarmee bang zijn dat de 

leerlingen niet meer op school blijven, maar de gewilde (ongezonde) producten buiten de 

schoolmuren gaan halen. Enkele scholen noemen ook expliciet dat ze met de kantine als 

doel hebben om de leerlingen op school te houden. Dit rijmt niet altijd met het doel van 

de Schoolkantine Brigade om productadviezen te geven waarmee de school aan de 

richtlijnen gaat voldoen.  

“Aan de ene kant willen we als 

school gezond, maar aan de andere 

kant gaan de kinderen naar het 

centrum en daalt de omzet van de 

cateraar. Dat is moeilijk.” 

(school) 
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Uit de interviews met scholen blijkt dat 

het meerdere keren voorkomt dat de 

productadviezen die de Schoolkantine 

Brigade geeft, niet gebruikt worden. 

Meerdere scholen zijn (vlak) na het 

bezoek en het rapport van het 

Voedingscentrum veranderd van 

cateraar of assortimentsconcept. In dat 

geval zijn de gedetailleerde 

productadviezen over welke ongezonde producten uit die specifieke schoolkantine 

vervangen kunnen worden door gezonde producten om te gaan voldoen aan de richtlijnen, 

minder relevant. De algemene informatie over een gezonde schoolkantine en de richtlijnen 

hiervoor zijn voor deze scholen wel bruikbaar. Daarnaast is ook meerdere malen gehoord 

dat scholen alleen hun percentage basisproducten wilden weten. Dit zijn bijvoorbeeld 

scholen die zelf al veel aangepast hadden en wilden weten of ze daarmee voldoen aan de 

richtlijnen. Sommige kantinebeheerders weten zelf ook al veel af van gezonde voeding en 

passen naar eigen inzicht het assortiment aan. De inspiratielijst met een indeling voor 

basis- en niet-basisproducten is hierbij wel behulpzaam, maar specifieke adviezen over 

productwijzigingen lijken voor deze scholen overbodig. 

Uit de interviews met scholen blijkt dat scholen eerder wijzigingen in het productaanbod 

lijken door te voeren dan te werken aan andere factoren, zoals het opstarten van een 

schoolkantineteam, herinrichten van de kantine en de aandacht voor gezonde en 

duurzame voeding in de lessen. Dit kan deels te maken met de personen die geïnterviewd 

zijn. Dit waren bijna alleen mensen die verantwoordelijk zijn voor het assortiment in de 

kantine en minder invloed hebben op de factoren. Daarnaast lijkt het er ook op dat er 

eerst productwijzigingen zijn doorgevoerd omdat deze relatief makkelijk en snel door te 

voeren zijn en hiermee aan de 

Richtlijnen Gezonde Schoolkantine 

voldaan kan worden. Dit is vooral van 

toepassing bij de scholen die de 

kantine in eigen beheer hebben. Het 

werken aan andere factoren heeft 

vaak meer tijd nodig en vraagt 

draagvlak onder meerdere personen 

binnen de school. Uit de interviews 

blijkt echter wel dat de scholen waarde hechten aan deze factoren. Met name de 

bewustwording van leerlingen wordt herhaaldelijk genoemd.  

De meerderheid van de GGD professionals die de online vragenlijst hebben ingevuld, vindt 

dat de adviezen die de Schoolkantine Brigade geeft middels de bezoeken en 

adviesrapporten bijdragen aan het gezonder maken van het aanbod in de schoolkantines 

(8x helemaal eens, 1x enigszins eens en 1x neutraal). 

“Ja kan een hele mooie gezonde 

schoolkantine hebben, maar als 

vervolgens alleen het ongezonde 

gekocht wordt, schiet je er nog niets 

mee op” 

(school) 

“We hebben eigenlijks niets met de 

productadviezen gedaan, want vrij 

snel na het bezoek hebben we een 

aanbesteding gedaan voor een 

nieuwe cateraar.” 

(school) 
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Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 Methode zijn acht scholen specifieker bevraagd 

op welke adviezen van de Schoolkantine Brigade zij het meest behulpzaam 

vonden en welke adviezen zijn doorgevoerd. Er is doorgevraagd naar 

argumentaties voor deze keuzes. De resultaten uit deze specifieke acht interviews 

worden in dit tekstblok genoemd. Echter moet opgemerkt worden dat het lastig 

bleek om de opvolging van elk specifiek advies na te vragen. Dit had te maken 

met de geïnterviewde persoon die niet van zowel de productveranderingen als de 

andere factoren af wist en met de beperkte duur die voor de interviews 

beschikbaar was. Tevens dient er rekening gehouden te worden met de 

mogelijkheid tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden wanneer gevraagd 

wordt naar het wel of niet opvolgen van een advies. Als men harde conclusies wil 

trekken over welke adviezen opgevolgd zijn, dan is het wenselijk om kwantitatief 

onderzoek uit te voeren. De uitkomsten uit de acht interviews geven een eerste 

indruk over welke adviezen behulpzaam waren en welke zijn opgevolgd: 

 Deze acht scholen hebben allemaal meer gewerkt aan de veranderingen in het 

assortiment dan aan de aanverwante factoren. De scholen vinden de concrete 

productadviezen dan vaak ook behulpzamer dan de adviezen t.a.v. de 

aanverwante factoren.  

 Deze acht scholen hebben allemaal wijzigingen in het kantineaanbod 

doorgevoerd. Dit is als volgt gedaan: 

o Alle scholen hebben het aanbod in de automaten (snoep- en 

koektussendoortjes en frisdranken) aangepast of de automaten geheel 

vervangen.  

o Als tweede is er vaak voor gekozen om de snacks te verminderen en/of 

hier gezondere keuzes voor in de plaats te bieden.  

o Tot slot hebben enkele scholen ook aangegeven de verkoop van 

bruinbrood te stimuleren en van groente & fruit.  

 Op één school na, voldoen deze scholen nu aan de Richtlijnen Gezonde 

Schoolkantine. Enkelen willen nog verder werken naar een nog gezonder 

aanbod, maar de meesten zijn tevreden met datgene wat ze bereikt hebben. 

Het thema blijft onder hun aandacht en ze blijven open staan voor nieuwe 

ideeën t.a.v. een gezonde schoolkantine. 

Niet alle productwijzigingen zijn gedaan n.a.v. het advies van de Schoolkantine 

Brigade. Sommige scholen hebben dit naar eigen inzicht gedaan of in overleg 

met leveranciers. 
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 Verbeterpunten 

Ongeveer één derde van de geïnterviewde 

scholen heeft geen verbeterpunten voor het 

Voedingscentrum betreft het programma De 

Gezonde Schoolkantine. Andere scholen geven 

vaak als verbeter- of aandachtspunt dat het 

belangrijk is om scholen langdurig te blijven 

stimuleren. Ze zien graag dat het 

Voedingscentrum zich in blijft zetten voor 

gezondere schoolkantines en de stok achter de 

deur blijft. Dit hebben ze het liefst in de vorm van af en toe contact om de stand van zaken 

te bespreken en vragen te beantwoorden. Dit helpt scholen om het onder hun aandacht te 

houden.  

Ondanks dat er scholen zijn die het maatwerk juist het sterke punt van de Schoolkantine 

Brigade vinden, zijn er ook scholen die in de interviews aangeven dat dit een verbeterpunt 

voor het Voedingscentrum is. Deze scholen zijn van mening dat het advies meer op maat 

gemaakt kan worden zodat het advies (nog) beter aansluit bij de situatie en verwachtingen 

van de school. Deze scholen ervaren vaak belemmerende factoren waar de Brigade 

onvoldoende rekening mee heeft gehouden in het opstellen van de adviezen en deze 

daardoor niet doorgevoerd kunnen worden. 

Voorbeelden hiervan zijn het hebben van 

onvoldoende koelruimtes voor 

versproducten of beperkte mankracht om 

bijvoorbeeld belegde broodjes of 

fruitspiesjes klaar te maken. Daarnaast zijn 

er scholen die graag zien dat de 

productadviezen beter aansluiten bij de 

doelgroep van de school.  

Verder zijn er scholen die vinden dat de Schoolkantine Brigade een bredere kijk moet 

hebben dan alleen de gezonde en ongezonde producten in de kantine. Zij zijn van mening 

dat de Brigade meer moet focussen op de praktijk en wat er binnen die situatie haalbaar 

is. Als er bijvoorbeeld sprake is van een snackbar en supermarkt in de buurt en de school 

vindt het belangrijk om leerlingen op school te houden, dan moeten de ambities betreft 

het gezonde voedingsaanbod mogelijk bijgesteld worden. Sommige scholen plaatsen ook 

kritische kanttekeningen bij de (nieuwe) richtlijnen en welke producten wel/niet onder de 

gezonde categorie vallen. Tot slot zijn er scholen die vinden dat de inzet van het 

Voedingscentrum rondom de gezonde voeding op scholen ook op andere vlakken moet 

liggen, bijvoorbeeld door met leveranciers afspraken te maken over de 

leveringsvoorwaarden van gezonde producten of door gezonde voeding bij ouders te 

stimuleren.  

Een aantal GGD professionals heeft geen verbeterpunten voor het Voedingscentrum met 

betrekking tot hun ondersteuning bij scholen voor een gezonde schoolkantine. Een aantal 

geeft verbeterpunten met betrekking tot de samenwerking tussen de GGD en het 

Voedingscentrum. Deze zijn eerder onder het kopje ‘kansen voor de samenwerking met 

GGD’en’ toegelicht. De andere verbeterpunten die GGD professionals tijdens de interviews 

of in de online vragenlijsten aangeven, zijn divers: nog meer aansluiten bij de praktijk, 

meer betekenen in het natraject, de nieuwe richtlijnen aanpassen en in ieder geval daar 

goed over communiceren richting de scholen, de Schoolkantine Schalen meer promoten, 

“Als ik hier op school weg ga dan 

ebt het denk ik weg. Ik vraag mij 

wel af of het Voedingscentrum 

dan contact blijft houden, ik hoop 

het wel!” 

(school) 

“Ze zouden nog beter kunnen 

kijken wat voor school het is en 

dan hun productadviezen op de 

doelgroep afstemmen.” 

(school) 
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communiceren over de relatie tussen de Gezonde Schoolkantine en het Vignet Gezonde 

School en beschikbare materialen optimaler benutten.   
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4 Conclusies 

Voor dit evaluatie onderzoek zijn 38 scholen geïnterviewd en zijn de 171 ingevulde 

enquêtes van scholen geanalyseerd. Tevens zijn vijf GGD professionals geïnterviewd en is 

een online vragenlijst door 10 GGD professionals ingevuld. Het doel van dit onderzoek was 

om te achterhalen wat de mogelijke werkzame onderdelen van het programma De 

Gezonde Schoolkantine en het werk van de Schoolkantine Brigade in het bijzonder zijn. De 

conclusies worden in dit hoofdstuk puntsgewijs, in de zelfde volgorde als bij de resultaten, 

beschreven en afgesloten met een eindconclusie. 

 

 De Schoolkantine Brigade 

- Zowel scholen als GGD professionals zijn in het algemeen positief over de 

ondersteuning die het Voedingscentrum scholen biedt bij het gezonder maken van 

hun schoolkantine.  

- Het overgrote deel van de scholen en alle GGD professionals zijn tevreden over de 

schoolbezoeken die de Schoolkantine Brigade aflegt. Scholen vinden het prettig 

om het kantineaanbod na te lopen, hun ervaringen m.b.t. de gezonde 

schoolkantine te delen en hun vragen hierover beantwoord te krijgen. 

- De meeste scholen en alle GGD professionals zijn tevreden over de 

adviesrapporten die de Schoolkantine Brigade voor scholen opstelt. De rapporten 

zijn duidelijk, overzichtelijk en spreken aan qua lay-out.  

- De meningen over of de Schoolkantine Brigade voldoende maatwerk voor scholen 

levert, zijn verdeeld. Een deel van de scholen vindt het maatwerk van de 

Schoolkantine Brigade een sterk punt in ondersteuning. Echter uit ongeveer de 

helft van de interviews blijkt dat de ondersteuning van de Schoolkantine Brigade 

niet voldoende op maat is. De redenen hiervoor zijn divers, maar vooral dat de 

Schoolkantine Brigade (gedeeltelijk) adviezen geeft waarbij onvoldoende rekening 

is gehouden met de situatie, de doelgroep, de verwachtingen en de behoeften van 

de school. Hierdoor zijn de adviezen volgens de scholen (deels) niet in de praktijk 

toepasbaar, en dus (deels) ook niet opgevolgd. In de digitale enquête zijn scholen 

positiever over de relevantie en in welke mate de adviezen praktisch zijn. 

- In het algemeen zijn de scholen te spreken over de communicatie met het 

Voedingscentrum en ervaren ze het contact met de brigadier als prettig.  

- Het merendeel van de GGD professionals is tevreden over de samenwerking met 

het Voedingscentrum. Echter geven meerdere GGD professionals aan dat er nog 

meer uit de samenwerking gehaald kan worden door de ondersteuning beter met 

elkaar af te stemmen. 
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 Andere programma onderdelen 

- De materialen van het programma De Gezonde Schoolkantine zijn ondersteunend 

maar niet doorslaggevend voor het slagen van een gezonde schoolkantine. Ze 

helpen wel om aandacht op dit thema te houden. 

- Het ontvangen van een Schoolkantine Schaal bij het behalen van de Richtlijnen 

Gezonde Schoolkantine is een mooie beloning voor scholen, maar wordt niet 

gezien als dé stimulans. Het is een leuke bijkomstigheid wat een stukje PR voor de 

school met zich mee kan brengen en het daardoor ook aantrekkelijk kan werken 

voor andere scholen. 

 

 Meerwaarde van het programma 

- Het werk van de Schoolkantine Brigade (het persoonlijke contact tijdens het 

bezoek en de concrete adviezen in het rapport) wordt als meest behulpzame 

onderdeel van het programma De Gezonde Schoolkantine gezien. 

- Door het werk van de Schoolkantine Brigade worden scholen gestimuleerd om 

daadwerkelijk te gaan werken aan een gezonde schoolkantine. Tevens wordt het 

voor scholen makkelijker om een gezonde schoolkantine te kunnen realiseren 

omdat ze op een snelle manier inzicht krijgen in hoe de kantine er voor staat en 

wat er concreet veranderd moet worden voor een verbetering. 

 

 Toewerken naar een gezonde schoolkantine 

- Als het belang van een gezonde schoolkantine binnen de school wordt ingezien 

dan is dit bevorderend voor het werken aan een gezondere schoolkantine. De 

landelijke aandacht die ervoor het thema overgewicht en gezonde voeding is, helpt 

hierbij. Het enthousiasme van bepaalde personen binnen de school, samen met de 

tijd die ervoor beschikbaar is, zijn belangrijk voor het wel/niet slagen van een 

gezonde schoolkantine.  

- De schoolomgeving met een rijkelijk aanbod van relatief goedkope én ongezonde 

producten en de daling van omzet van de kantine, zien de scholen als meest  

belemmerende factoren voor scholen om te werken aan een gezondere 

schoolkantine.  

- Uit de interviews met scholen blijkt dat meerdere keren de specifieke 

productadviezen die de Schoolkantine Brigade geeft, niet gebruikt worden, omdat 

de school het beheer en/of het concept van de kantine geheel om gaat gooien of 

omdat daar geen behoefte aan is.  

- Scholen zijn eerder geneigd om veranderingen in het assortiment door te voeren 

dan te werken aan de andere factoren zoals bewustzijn onder de leerlingen, omdat 

dit relatief makkelijk en snel door te voeren is en hiermee aan de Richtlijnen 

Gezonde Schoolkantine voldaan kan worden. Afhankelijk van waar een school staat 

in het proces, kost het werken aan deze factoren relatief meer tijd en energie. 
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Scholen hechten wel waarde aan deze factoren, met name om de bewustwording 

over gezonde voeding van leerlingen te vergroten. 

 

 Verbeterpunten 

- Het programma en het werk van de Brigade wordt positief gewaardeerd en blijkt 

waardevol om toe te werken naar een gezonde schoolkantine. Inzet van het 

Voedingscentrum omtrent gezonde schoolkantines blijft gewenst. Het is nodig om 

scholen langdurig te stimuleren en dit thema onder de aandacht te houden. 

Daarnaast hebben scholen behoefte aan een vraagbaak en check of ze (nog 

steeds) voldoen aan de richtlijnen.  

- Naast aandacht voor het natraject is volgens de scholen meer advies op maat 

wenselijk. Niet alle scholen vinden dat de adviezen goed afgestemd zijn op de 

(specifieke) situatie en behoefte van de school. 

 

 Eindconclusie 

Zowel scholen als GGD professionals zijn positief over het programma De Gezonde 

Schoolkantine en het werk van de Schoolkantine Brigade in het bijzonder. Het werk van de 

Schoolkantine Brigade, dat wil zeggen de bezoeken die zij afleggen en de adviesrapporten 

die zij voor scholen opstellen, wordt als het meest behulpzame onderdeel van het 

programma De Gezonde Schoolkantine ervaren. Dit onderdeel is dan ook waarschijnlijk 

het meest werkzame onderdeel van het programma en zal het meest bijdragen aan het 

gezonder krijgen van de schoolkantines. Voor het verder optimaliseren van het werk van 

de Schoolkantine Brigade zijn een aantal acties wenselijk. Hiervoor worden door iResearch 

enkele aanbevelingen gedaan in het volgende hoofdstuk. 
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5 Aanbevelingen 

Uit dit evaluatieonderzoek blijkt dat het programma De Gezonde Schoolkantine en het 

werk van de Schoolkantine Brigade in het bijzonder positief gewaardeerd worden. 

Ondanks deze positieve uitkomsten zouden enkele programmaonderdelen nog beter 

benut kunnen worden. Daarmee kan het programma De Gezonde Schoolkantine en het 

werk van de Schoolkantine Brigade verder geoptimaliseerd worden. In dit hoofdstuk 

worden hiervoor aanbevelingen gedaan die als handreiking dienen voor het 

Voedingscentrum. 

 

 Continueren van het programma De Gezonde Schoolkantine 

Door de jaren heen heeft het Voedingscentrum met zijn programma De Gezonde 

Schoolkantine veel kennis en ervaring opgebouwd omtrent het thema gezonde 

schoolkantines. Om het doel van de Tweede Kamer, 100% gezonde schoolkantines, te 

bereiken is het van belang deze kennis en ervaringen te blijven benutten en scholen 

deskundig te blijven ondersteunen bij het gezonder maken van hun voedingsaanbod. Voor 

het verder optimaliseren van het programma en het werk van de Schoolkantine Brigade 

worden de volgende aandachtspunten en adviezen gegeven: 

- Aandacht hebben voor het natraject 

Ondanks dat de Schoolkantine Brigade reeds aandacht besteedt aan het natraject 

(bijv. via vervolg gesprekken, de nieuwsbrief of inspiratielijst), wordt dit punt door 

meerdere scholen genoemd als verbeterpunt. Scholen hechten er waarden aan om 

(meer persoonlijk) contact te blijven houden met het Voedingscentrum. Dit dient 

afgestemd te worden op de behoefte van de school (op maat) en de mogelijkheden 

van het Voedingscentrum.  

- Aandacht vragen voor betere leveringsvoorwaarden van gezonde producten  

Vooral de kleinere scholen blijken af en toe tegen het praktische feit aan te lopen 

dat gezonde (verse) producten vaak in meervoud afgenomen moeten worden. Op 

scholen met een laag leerlingenaantal is de afname van deze producten beperkt 

waardoor grote hoeveelheden niet geconsumeerd worden voor het verlopen van de 

houdbaarheidsdatum. Vooral deze scholen zouden het zeer op prijs stellen als het 

Voedingscentrum zich inzet voor oplossingen voor dit probleem. Daarnaast zou in 

aansluiting op de actie #lastpak9 het Voedingscentrum ook kunnen inzetten op 

specifieke bewaaradviezen voor scholen en cateraars of een ludieke actie eraan 

kunnen koppelen voor leerlingen.  

- Aandacht vragen voor een gezonde(re) schoolomgeving 

Scholen ervaren de ongezonde schoolomgeving met snackkramen nabij de school 

als grootste belemmerende factor bij het werken aan een gezonde schoolkantine. 

Er worden echter nog steeds vergunningen aan deze ongezonde 

                                                

9 Met de actie #lastpak zet het Voedingscentrum in op het voorkomen van voedselverspilling door fabrikanten te 

stimuleren hun verpakkingen beter op de behoeften van consumenten af te stemmen en geeft tegelijkertijd 

gerichte tips aan consumenten om voedselverspilling tegen te gaan. 
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voedingsaanbieders afgegeven om zich nabij een school te vestigen. Het 

Voedingscentrum krijgt de aanbeveling aandacht te blijven vragen voor goede 

wetgeving waarbij gezondheid in de schoolomgeving centraal staat.  

 

 Maatwerk verder optimaliseren 

Het werk van de Schoolkantine Brigade is waarschijnlijk het meest werkzame onderdeel 

van het programma De Gezonde Schoolkantine. Het persoonlijke bezoek en het op maat 

geschreven adviesrapport worden gewaardeerd door scholen. Echter niet alle scholen 

vinden dat de adviezen goed afgestemd zijn op de (specifieke) situatie van de school. Om 

het werk van de Schoolkantine Brigade op alle scholen volledig tot zijn recht te laten 

komen, is meer maatwerk vereist. Dit kan door:  

- Rekening houden met de situatie van een school  

De scholen die de adviezen van de Brigade onvoldoende op maat vinden, vinden 

vaak dat er onvoldoende rekening is gehouden met de keukenfaciliteiten en de 

personele bezetting die de school heeft. Tijdens het schoolbezoek dient goed in 

kaart te worden gebracht wat een school aan mogelijkheden heeft om bijvoorbeeld 

zelf broodjes klaar te maken of om verse producten te bewaren. Uiteraard kunnen 

scholen wel door de Schoolkantine Brigade gestimuleerd worden om hun 

mogelijkheden te verbreden. Wanneer de insteek is om adviezen te geven buiten 

de begaande paden om scholen te stimuleren om te kijken naar nieuwe 

mogelijkheden, is het wenselijk de direct toepasbare adviezen en de 

toekomstgerichte / inspirerende adviezen te scheiden.  

- Rekening houden met de doelgroep van een school 

De productadviezen en recepten die het Voedingscentrum aanreikt zijn in het 

algemeen van toepassing op de Nederlandse eetcultuur. Scholen met een andere 

culturele doelgroep hebben weinig aan deze productadviezen. Daarnaast hebben 

bijvoorbeeld MBO-scholen met veelal mannelijke opleidingen andere 

productbehoeften dan bijvoorbeeld een doorsnee VO-school (geen maaltijdsalades 

bijvoorbeeld).  

 

 Nauwer aansluiten bij de behoeften van een school 

Uit de interviews blijkt dat scholen verschillende verwachtingen en behoeften hebben ten 

aanzien van de ondersteuning bij het gezonder maken van hun schoolkantine. Op dit 

moment wordt voor het Voedingscentrum altijd nagevraagd wat de hulpvraag is van de 

school. Om de Schoolkantine Brigade echter nog optimaler in te kunnen zetten en geen 

overbodige werkzaamheden te laten doen, worden enkele suggesties gegeven om nog 

beter aan te sluiten bij de verwachtingen en behoeften van scholen:  

- Behoefte van een school helder krijgen 

Tijdens een gesprek van de Brigade met de school wordt getracht inzicht te krijgen 

waar de hulpvraag van de school ligt. Hierbij kan extra aandacht worden besteed 

aan de prioriteiten van de school en waar ze de komende tijd aan willen werken en 

in welke volgorde. Een praktisch handvat hiervoor kan een tool zijn die de Brigade 

invult tijdens het eerste contact met de school, vergelijkbaar met de 
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inventarisatietool die scholen momenteel online in kunnen vullen. Vervolgens is het 

belangrijk de ondersteuning op de behoeften van de school af te stemmen. Als een 

school alleen het percentage basisproducten wil weten, is het minder van belang 

om gedetailleerde productadviezen te geven. Uiteraard kan een dergelijke school 

wel met ideeën geprikkeld worden om het kantineaanbod verder te verbeteren en 

door te gaan naar een volgende prioriteit.  

- Scholen stimuleren om acties in gang te zetten en indien gewenst begeleiden bij 

implementatie 

Na de kantinescan en het op maat adviesrapport dienen scholen gestimuleerd te 

worden daadwerkelijk veranderingen door te voeren. Het Voedingscentrum kan dit 

doen door voor scholen een to-the-point actielijstje op te stellen. De acties op dit 

lijstje kunnen variëren van “neem twee extra fruitsoorten in het assortiment op” tot 

“organiseer een ouderbijeenkomst” tot “ga met de facilitair beheerder in gesprek 

over de kantine-inrichting”. Belangrijk hierbij is te kijken welke personen bij elke 

actie nodig zijn om hieraan te werken. Voor de productwijzigingen is dit de 

verantwoordelijke voor de kantine, maar voor de andere factoren is meestal 

iemand van de directie nodig. Als een school werkt met een werkgroep, dan is het 

vaak makkelijker om de juiste personen te betrekken. Scholen kunnen verder zelf 

met het actielijstje aan de slag om te bepalen wanneer welke actie uitgevoerd 

wordt. Afhankelijk van de behoeften van de school en de mogelijkheden van de 

lokale GGD kan een GGD professional verder bij de acties gedurende de 

implementatie ondersteunen en mogelijk ook het Voedingscentrum. Bij het 

doorvoeren van de geplande veranderingen is het inzetten van de ondersteunende 

materialen behulpzaam, maar deze moeten dan wel afgestemd worden op de 

situatie en de doelgroep van de school.  

- Afstemmen met GGD’en 

Indien het tot de mogelijkheden van de GGD behoort, wordt geadviseerd de GGD 

professional aan te laten sluiten bij het eerste schoolbezoek. De GGD kan de 

school goed ondersteunen bij het ontwikkelen van bewustzijn en het creëren van 

draagvlak onder leerlingen. Echter verschilt het per GGD wat zij hierin kunnen 

betekenen. Het Voedingscentrum krijgt dan ook de aanbeveling om per GGD de 

ondersteuning af te stemmen. 
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BIJLAGE  1. Digitale enquête onder scholen 

Na een schoolkantinebezoek door de Schoolkantine Brigade ontvangt elke school een 

digitale enquête van het Voedingscentrum. De enquête is in deze bijlage opgenomen. 

 

Evaluatie Schoolkantine Brigadebezoek 

We willen graag je mening horen! 

Onlangs heeft jullie school een bezoek van de Schoolkantine Brigade gehad. Vervolgens 

hebben jullie een persoonlijk rapport ontvangen met gericht advies om de schoolkantine 

gezonder te maken. Wij horen graag hoe tevreden jullie zijn over het bezoek en het 

rapport. 

Om jullie zo goed mogelijk verder op weg te helpen, willen wij je vragen de gegevens van 

jullie school in te vullen. Dan weten wij precies waar jullie tegenaan lopen en waar jullie 

school nog verder bij geholpen kan worden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun 

je de vragenlijst ook anoniem invullen: sla dan de eerste pagina over. 

Beantwoord de vragen in beide gevallen zo eerlijk mogelijk. De gegevens worden 

vertrouwelijk behandeld. Het invullen van de vragenlijst duur maximaal 5 minuten. 

 

Algemene informatie 

1. Wat is de naam van jullie school? 

2. Wat is het adres van jullie school? 

3. Wat is je naam? 

4. Wat is je e-mailadres? 

Benodigde tijd schoolbezoek 

5. De tijd die wij als school kwijt waren met het bezoek van de Schoolkantine Brigade 

was: 

 

0 Precies goed 

0  Te lang 

Waardering bezoek Schoolkantine Brigade 

6. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: 

a. De informatie en adviezen die werden gegeven, zijn begrijpelijk 

b. De informatie en adviezen die werden gegeven, waren relevant voor onze school 

c. Ik zou een brigadebezoek aanbevelen aan andere scholen 

 

0 Helemaal eens 

0 Eens 
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0  Neutraal 

0  Oneens 

0 Helemaal oneens 

7. Welk cijfer geef je het Schoolkantine Brigadebezoek? 

1 t/m 10 

Adviesrapport 

8. Na het bezoek van de Schoolkantine Brigade ontvingen jullie een adviesrapport. 

Hebben jullie het adviesrapport gelezen? 

0 Ja, wij hebben het helemaal gelezen 

0 Ja, maar alleen bepaalde onderdelen 

0 Nee, wij hebben het niet gelezen, maar zijn dit wel van plan 

0 Nee, wij hebben het niet gelezen en zijn dit ook niet van plan 

Waardering adviesrapport 

9. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: 

a. Het adviesrapport is overzichtelijk 

b. De informatie en adviezen zijn begrijpelijk 

c. De informatie en adviezen zijn relevant voor onze school 

d. De adviezen zijn praktisch 

e. De adviezen nodigen uit om aan de slag te gaan 

f. Het adviesrapport ziet er leuk uit 

 

0 Helemaal eens 

0 Eens 

0  Neutraal 

0  Oneens 

0 Helemaal oneens 

10. Welk cijfer geef je het adviesrapport? 

1 t/m 10 

Gegeven informatie en adviezen 

11. Is er informatie tijdens het brigadebezoek en/of in het rapport die jullie niet 

begrijpen? 

0 Nee, wij begrijpen alle informatie 

0 Ja, wij begrijpen de volgende informatie niet: 

(geef nadere toelichting) 

 

12. Is er informatie tijdens het bezoek en/of in het rapport die jullie niet nuttig vinden?  

 

0 Nee, wij vinden alle informatie nuttig 

0 Ja, wij vinden de volgende informatie niet nuttig: 

(geef nadere toelichting) 
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13. Missen jullie informatie en/of adviezen? 

 

0 Nee, wij missen geen informatie of adviezen 

0 Ja, wij missen de volgende informatie/adviezen: 

(geef nadere toelichting) 
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BIJLAGE  2. Resultaten digitale enquête onder scholen 

 

Vragenlijst gestart: 181 

Volledig afgerond: 171 

 

Analyses vinden plaats op basis van de 171 volledig ingevulde vragenlijsten. De resultaten 

op de gesloten vragen worden hieronder weergegeven. 

 

Algemene informatie 

1 t/m 4: NAW-gegevens. 

 

Benodigde tijd schoolbezoek 

1. De tijd die wij als school kwijt waren met het bezoek van de Schoolkantine Brigade 

was: 

 

98% Precies goed  

2% Te lang  

 

Waardering bezoek Schoolkantine Brigade 

6. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: 

a. De informatie en adviezen die werden gegeven, zijn begrijpelijk 
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b. De informatie en adviezen die werden gegeven, waren relevant voor onze school 

 
 

c. Ik zou een brigadebezoek aanbevelen aan andere scholen 

 
 

7. Welk cijfer geef je het Schoolkantine Brigadebezoek? 

 

Gemiddelde cijfer: 7,9 
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Adviesrapport 

8. Na het bezoek van de Schoolkantine Brigade ontvingen jullie een adviesrapport. 

Hebben jullie het adviesrapport gelezen? 

 

Waardering adviesrapport (resultaten op basis van de respondenten die het 

adviesrapport (deels) gelezen hebben) 

9. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: 

a. Het adviesrapport is overzichtelijk 
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b. De informatie en adviezen zijn begrijpelijk 

 
 

c. De informatie en adviezen zijn relevant voor onze school 

 
 

d. De adviezen zijn praktisch 
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e. De adviezen nodigen uit om aan de slag te gaan 

 
 

f. Het adviesrapport ziet er leuk uit 

 
 

10. Welk cijfer geef je het adviesrapport? 

 

 Gemiddelde cijfer: 7,8 

 

28%

52%

17%

2%
1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Helemaal eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal oneens

28%

52%

17%

2%
1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Helemaal eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal oneens

cijfer percentage

1 0%

2 0%

3 0%

4 1%

5 0%

6 6%

7 28%

8 47%

9 12%

10 6%



 

   

Evaluatie van het programma De Gezonde Schoolkantine en het werk van de Schoolkantine Brigade | 33 

Gegeven informatie en adviezen 

11. Is er informatie tijdens het brigadebezoek en/of in het rapport die jullie niet 

begrijpen? 

96%  Nee, wij begrijpen alle informatie 

4% Ja, wij begrijpen de volgende informatie niet: 

 

12. Is er informatie tijdens het bezoek en/of in het rapport die jullie niet nuttig vinden?  

 

93% Nee, wij vinden alle informatie nuttig 

7% Ja, wij vinden de volgende informatie niet nuttig: 

 

13. Missen jullie informatie en/of adviezen? 

 

87% Nee, wij missen geen informatie of adviezen 

13% Ja, wij missen de volgende informatie/adviezen: 
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BIJLAGE  3. Semigestructureerde vragenlijst voor interviews met 

scholen  

Introductie: 

Het Voedingscentrum ondersteunt scholen bij het gezonder maken van hun schoolkantine. 

Dit doen ze met het programma De Gezonde Schoolkantine. Zo heeft uw school ook 

ondersteuning gekregen en heeft de Schoolkantine Brigade een bezoek gebracht aan uw 

school en heeft daarna een advies uitgebracht.  

In opdracht van het Voedingscentrum voeren wij, onderzoeksbureau iResearch, een 

onafhankelijk onderzoek uit om dit werk van het Voedingscentrum te evalueren. We horen 

graag uw ervaringen en tips. De resultaten van dit onderzoek gebruikt het 

Voedingscentrum om haar programma te verbeteren.   

De interviewvragen: 

1. Wie heeft het initiatief genomen voor een bezoek van de Schoolkantine Brigade en 

wat is voor jullie de reden geweest om hiervoor open te staan? 

2. Kunt u in het kort vertellen wat jullie als school gedaan hebben t.a.v. het creëren 

van een gezondere schoolkantine (hoe gestart, hoe is de stand van zaken nu)? 

3. Kunt u in het kort vertellen hoe het proces van ondersteuning hierbij is verlopen 

(wanneer gestart, aantal keren bezocht, tel. contact, steeds zelfde brigadier)?  

4. Heeft u behalve van de Schoolkantine Brigade ook van andere partijen 

ondersteuning gekregen of gezocht? (bv. van de GGD, de Onderwijsagenda) 

Zo ja, waarom heeft u ervoor gekozen ook ondersteuning van de GGD in te 

schakelen? Had de ondersteuning van de GGD meerwaarde naast de 

ondersteuning van de Schoolkantine Brigade, en welke?   

5. Heeft de ondersteuning van de Schoolkantine Brigade voldaan aan uw 

verwachtingen? (in zijn algemeenheid) 

6. Hoe beoordeelt u het schoolkantinebezoek(en) van de brigadier? 

Kunt u dit toelichten? 

7. Hoe beoordeelt u het adviesrapport van de brigadier? 

Kunt u dit toelichten? (inhoud, vorm, leesbaarheid etc.) 

8. Vond u de adviezen van de Schoolkantine Brigade voldoende op maat voor de 

situatie van uw school geschreven? 

9. In hoeverre hebben jullie de adviezen van de Schoolkantine Brigade kunnen 

implementeren/ uitvoeren? 

Indien er adviezen (nog) niet geïmplementeerd zijn, wat is hier de reden van? 

Had de Schoolkantine Brigade hier al beter bij kunnen ondersteunen, en hoe?    

10. Welke bevorderende factoren hebben een rol gespeeld om tot een gezondere 

schoolkantine te komen? 
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11. Welke belemmerende factoren hebben een rol gespeeld bij het gezonder maken 

van de schoolkantine? 

12. Heeft u gebruik gemaakt van ondersteunende materialen (zoals de inspiratielijst, 

de nieuwsbrief, de handleiding, recepten, website etc.)? 

Zo ja, welke heeft u gebruikt en hoe beoordeelt u deze? Kunt u dit toelichten? 

Zo nee, waarom niet? 

13. Is de Gezonde Schoolkantine Schaal een stimulans voor jullie om het aanbod in de 

kantine gezonder te maken? 

14. Welke ondersteuning vanuit de Schoolkantine Brigade en het programma De 

Gezonde Schoolkantine zijn voor u het meest behulpzaam geweest? 

15. Welke ondersteuning vanuit de Schoolkantine Brigade en het programma De 

Gezonde Schoolkantine zijn voor u het minst behulpzaam geweest? 

16. Denkt u dat scholen ook zonder Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum 

gezond kunnen worden? Zo ja, hoe?  

In hoeverre geldt dit voor uw school? 

17. Hoe beoordeelt u de communicatie vanuit het Voedingscentrum/ de Schoolkantine 

Brigade? Kunt u dit toelichten? (bereikbaarheid, afspraken nakomen etc.) 

18. Hoe ervaart u het contact met de brigadier? 

19. Welke verbeterpunten heeft u voor de Schoolkantine Brigade en het programma 

De Gezonde Schoolkantine? 

20. Heeft u nog aanvullingen of andere zaken die u nog kwijt wilt? 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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BIJLAGE  4. Semigestructureerde vragenlijst voor interviews met 

scholen (met focus op opvolging adviezen) 

Introductie: 

Het Voedingscentrum ondersteunt scholen bij het gezonder maken van hun schoolkantine. 

Dit doen ze met het programma De Gezonde Schoolkantine. Zo heeft uw school ook 

ondersteuning gekregen en heeft de Schoolkantine Brigade een bezoek gebracht aan uw 

school en heeft daarna een advies uitgebracht.  

In opdracht van het Voedingscentrum voeren wij, onderzoeksbureau iResearch, een 

onafhankelijk onderzoek uit om dit werk van het Voedingscentrum te evalueren. We zijn 

benieuwd of jullie aan de slag zijn gegaan n.a.v. het advies van het Voedingscentrum, en 

wat jullie eventueel gedaan hebben. Hiervoor heb ik ook de adviesrapporten die het 

Voedingscentrum voor jullie opgesteld hebben, ontvangen. Daarnaast hebben we ook 

enkele vragen over hoe u de ondersteuning ervaren heeft en of u tips heeft. De resultaten 

van dit onderzoek gebruikt het Voedingscentrum om haar programma te verbeteren.     

De interviewvragen: 

1. Zijn er andere partijen dan het Voedingscentrum geweest die jullie ondersteunt 

hebben en die een rol gespeeld hebben bij de verandering die jullie doorgevoerd 

hebben? 

2. Heeft de ondersteuning die jullie van het Voedingscentrum gekregen hebben, 

voldaan aan uw verwachtingen? 

3. Het Voedingscentrum heeft tijdens het bezoek aan jullie school en middels een 

rapport adviezen gegeven t.a.v. het creëren van een gezonde schoolkantine. Welke 

adviezen waren voor jullie het meest behulpzaam? Waarom deze? En waarom 

waren andere adviezen minder behulpzaam?   

4. Het Voedingscentrum is twee keer bij jullie op bezoek geweest en heeft jullie 

aanbod in de kantine gemeten en advies gegeven voor verbeteringen. Kunt u kort 

vertellen welke wijzigingen jullie doorgevoerd n.a.v. het advies van het 

Voedingscentrum? Hebben jullie bewust gekozen voor het doorvoeren van deze 

adviezen en wat is daar de reden van? 

5. Zijn er ook adviezen die jullie niet hebben kunnen doorvoeren? Wat is hier de 

reden van? 

Tevens is doorgevraagd op de adviezen die in de adviesrapporten beschreven 

staan.  

6. Welke ondersteuning vanuit de Schoolkantine Brigade en het programma De 

Gezonde Schoolkantine zijn voor u het meest behulpzaam geweest? 

7. Welke ondersteuning vanuit de Schoolkantine Brigade en het programma De 

Gezonde Schoolkantine zijn voor u het minst behulpzaam geweest? 
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8. Welke verbeterpunten heeft u voor de Schoolkantine Brigade en het programma 

De Gezonde Schoolkantine? 

9. Heeft u nog aanvullingen of andere zaken die u nog kwijt wilt? 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!  
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BIJLAGE  5. Semigestructureerde vragenlijst voor interviews met 

GGD professionals 

Introductie: 

Het Voedingscentrum ondersteunt scholen bij het gezonder maken van hun schoolkantine. 

In opdracht van het Voedingscentrum voeren wij, onderzoeksbureau iResearch, een 

onafhankelijk onderzoek uit om dit werk van het Voedingscentrum te evalueren. Omdat u 

als GGD professional hierbij ook betrokken bent, horen wij graag uw mening hierover. Het 

doel van het onderzoek is achterhalen hoe de GGD-professionals het programma en de 

daaraan gerelateerde werkzaamheden van de Schoolkantine Brigade waarderen en wat 

volgens de GGD-professionals de mogelijke werkzame onderdelen van deze aanpak zijn 

die bijdragen aan een positieve verandering in het kantineaanbod. Ook worden eventuele 

verbeterpunten voor het programma en de werkzaamheden van de Schoolkantine Brigade 

achterhaald. 

De interviewvragen: 

1. Kunt u in het kort vertellen op welke manier u als GGD professional betrokken bent 

bij het programma De Gezonde Schoolkantine?/ Hoe u scholen ondersteunt? 

2. Bent u bekend met het schoolkantinebezoek van de Brigade? Bent u bij een 

bezoek aanwezig geweest? En hoe beoordeelt u deze?  

Zo niet, wat is de reden om niet aanwezig te zijn? Hoort u hierover iets terug van 

de scholen? 

3. Bent u bekend met het adviesrapport wat de school na afloop van het 

kantinebezoek ontvangt van de Brigade? Hoe beoordeelt u deze? 

4. Vindt u de adviezen die het Voedingscentrum aan scholen geeft voldoende op 

maat voor de situatie van de school? 

5. Heeft u het idee dat het Voedingscentrum voldoende kan ondersteunen bij het 

creëren van een Gezonde Schoolkantine? 

6. Bent u bekend met de ondersteunende materialen van het Voedingscentrum in het 

kader van het programma De Gezonde Schoolkantine (zoals de inspiratielijst, de 

nieuwsbrief, de handleiding, recepten, website etc.)? Zo ja, hoe gebruikt u deze en 

hoe beoordeelt u deze?  

7. Bent u bekend met de Schoolkantine Schaal? Zijn er scholen in uw regio die deze 

ontvangen hebben? En hoe beoordeelt u deze? Denkt u dat de Schoolkantine 

Schaal een stimulans voor scholen is om het aanbod in de kantine gezonder te 

maken? 

8. Is het voor u duidelijk wat de taken en rol zijn van de Schoolkantine Brigade? 

9. Hoe sluit u als GGD professional aan op de (bovenstaande) werkzaamheden van 

de Brigade? Wat vindt u van de rolverdeling tussen de GGD en het 

Voedingscentrum? Zitten er volgens u ‘gaten’ in de aanpak om scholen voldoende 

te ondersteunen? 
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10. Zijn er taken of rollen die u momenteel mist bij de Schoolkantine Brigade? / Welke 

taken of rollen vindt u passen bij de Schoolkantine Brigade en wordt nu nog niet of 

onvoldoende uitgevoerd? 

11. Zijn de bijeenkomsten die het Voedingscentrum voor GGD professionals 

organiseren behulpzaam voor u?  

12. Welke ondersteuning vanuit de Schoolkantine Brigade en het programma De 

Gezonde Schoolkantine zijn volgens u het meest behulpzaam voor scholen om hun 

kantine gezonder te maken?/ Wat zijn de cruciale onderdelen die zorgen voor de 

verandering bij scholen? 

13. Welke ondersteuning vanuit de Schoolkantine Brigade en het programma De 

Gezonde Schoolkantine zijn volgens u het minst behulpzaam geweest voor scholen 

om hun kantine gezonder te maken? 

14. Denkt u dat scholen ook zonder Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum 

gezond kunnen worden? Zo ja, hoe?  

15. Wat is volgens u een meerwaarde van ondersteuning door de GGD naast de 

Schoolkantine Brigade? 

16. Welk rapportcijfer geeft u het programma de Gezonde Schoolkantine en de 

Schoolkantine Brigade? (uitgesplitst) 

17. Welke verbeterpunten heeft u voor de Schoolkantine Brigade en het programma 

De Gezonde Schoolkantine? 

18. Heeft u nog aanvullingen of andere zaken die u nog kwijt wilt? 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!  
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BIJLAGE  6. Online vragenlijst voor GGD professionals 

 

Introductie: 

Beste GGD professional,  

U bent vanuit de GGD betrokken bij het programma De Gezonde Schoolkantine en 

mogelijk aanwezig geweest bij één van de meedenkbijeenkomsten van het 

Voedingscentrum. Met het programma De Gezonde Schoolkantine ondersteunt het 

Voedingscentrum scholen bij het gezonder maken van hun schoolkantine.  

iResearch voert, in opdracht van het Voedingscentrum, onderzoek uit om deze Gezonde 

Schoolkantinewerkzaamheden van het Voedingscentrum te evalueren. We horen graag uw 

waardering en mening. We vragen u daarvoor onderstaande vragenlijst in te vullen. 

Dit zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.  

Klik hier voor de vragenlijst. 

Voor vragen m.b.t. het programma De Gezonde Schoolkantine kunt u contact opnemen 

met de Schoolkantine Brigade via 070-3068875. 

Voor vragen m.b.t. deze vragenlijst kunt u contact opnemen met iResearch via 024-

6844357. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

De vragenlijst: 

1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de Gezonde Schoolkantine: (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

0 Ik heb geen rechtstreeks contact met scholen, ik ben alleen contactpersoon 

van het Voedingscentrum m.b.t. de Gezonde Schoolkantine 

0 Ik adviseer scholen om de Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum 

in te schakelen 

0 Als mijn agenda het toelaat, dan ben ik aanwezig bij de bezoeken die de 

Schoolkantine Brigade op scholen in mijn regio aflegt. 

0 Ik ondersteun scholen bij het implementeren van de adviezen die de 

Schoolkantine Brigade aan scholen geeft (tijdens het bezoek en in het 

rapport) 

0 Anders/aanvullend, namelijk………….. 

 

2. Bent u aanwezig bij de bezoeken die de Schoolkantine Brigade in uw regio aflegt? 

 

0 Ja, altijd 

0 Ja, soms 

0 Nee, nooit >> gaat door naar vraag 4. 

 

3. Hoe beoordeelt u de bezoeken van de Schoolkantine Brigade? Geef uw toelichting: 
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4. Bent u bekend met de inhoud van de adviesrapporten die de Schoolkantine 

Brigade na afloop van een bezoek naar scholen stuurt? 

 

0 Ja 

0 Enigszins 

0 Nee >> gaat door naar vraag 6. 

 

5. Hoe beoordeelt u de adviesrapporten van de Schoolkantine Brigade? Geef uw 

toelichting: 

 

6. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

 

a. De adviezen die de Schoolkantine Brigade aan scholen geeft middels de 

bezoeken en/of adviesrapporten zijn voldoende op maat voor de situatie van de 

school 

b. De adviezen die de Schoolkantine Brigade aan scholen geeft middels de 

bezoeken en/of adviesrapporten zijn concreet en praktisch toepasbaar 

c. De adviezen die de Schoolkantine Brigade aan school geeft middels de 

bezoeken en/of adviesrapporten dragen bij aan het gezonder maken van het 

aanbod in de schoolkantines 

d. De ondersteunende materialen van het programma de Gezonde Schoolkantine 

(zoals de inspiratielijst, de nieuwsbrief, recepten en de website) dragen bij aan 

het gezonder maken van het aanbod in de schoolkantines 

e. De Schoolkantine Schaal is voor scholen een stimulans om te werken aan een 

gezondere kantine 

 

0 Helemaal oneens 

0 Enigszins oneens 

0 Neutraal 

0 Enigszins eens 

0 Helemaal eens 

0 Weet niet 

 

7. Vindt u dat scholen meer ondersteuning zouden moeten (kunnen) krijgen om tot 

een Gezonde Schoolkantine te kunnen komen? 

 

0 Ja 

0 Nee >> gaat door naar vraag 10. 

 

8. Deze ondersteuning moet komen van: (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

0 De GGD 

0 Het Voedingscentrum 

0 Een andere partij, namelijk:………………….. 

 

9. Deze ondersteuning moet bestaan uit: 
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10. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? 

 

Scholen kunnen ook zonder ondersteuning van de Schoolkantine Brigade een 

Gezonde Schoolkantine worden. 

 

0 Helemaal oneens, omdat………. 

0 Enigszins oneens, omdat………. 

0 Neutraal, omdat………. 

0 Enigszins eens, omdat………. 

0 Helemaal eens, omdat………. 

0 Weet niet, omdat………. 

 

11. Wat vindt u van de samenwerking tussen de GGD en het Voedingscentrum? Geef 

uw toelichting: 

 

12. Bent u bij de meedenkbijeenkomsten voor GGD professionals rond gezonde 

schoolkantines aanwezig geweest, georganiseerd vanuit het Voedingscentrum? 

 

0 Ja, altijd 

0 Ja, soms 

0 Nee, nooit >> gaat door naar vraag 14. 

 

13. Zijn deze bijeenkomsten behulpzaam voor u? Geef uw toelichting: 

 

14. Welke ondersteuning vanuit het Voedingscentrum is volgens u het meest 

behulpzaam voor scholen om te werken aan een Gezonde Schoolkantine? 

 

15. Welke ondersteuning vanuit het Voedingscentrum zijn volgens u het minst 

behulpzaam voor scholen om te werken aan een Gezonde Schoolkantine? 

 

16. Welke verbeterpunten heeft u voor het Voedingscentrum m.b.t. het programma de 

Gezonde Schoolkantine en het werk van de Schoolkantine Brigade? 

 

17. Het werk van de Schoolkantine Brigade bestaat uit het schoolbezoek waarbij 

bekeken wordt welke adviezen voor de school het meest van toepassing zijn. Deze 

adviezen worden op maat voor de school gemaakt, zowel tijdens het schoolbezoek 

als in het adviesrapport.  

Welk rapportcijfer geeft u het werk van de Schoolkantine Brigade? 

 

 1 t/m 10 

 

18. Naast het werk van de Schoolkantine Brigade bestaat het programma de Gezonde 

Schoolkantine uit een website en handleiding met allerlei algemene 

ondersteunende tools, tips en adviezen om aan de slag te gaan met de Gezonde 

Schoolkantine.  

Welk rapportcijfer geeft u deze overige programma onderdelen? 

 

1 t/m 10 
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19. Heeft u ideeën voor de toekomst van het programma de Gezonde Schoolkantine 

en het werk van de Schoolkantine Brigade die u het Voedingscentrum mee wilt 

geven? Welke zijn dit? 

 

20. Overige opmerkingen/ aanvullingen: 
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BIJLAGE  7. Resultaten online vragenlijst onder GGD 

professionals 

 

Ingevulde vragenlijsten: 10 (1 persoon heeft de vragenlijst niet volledig afgerond, de 

antwoorden van deze persoon zijn wel mee genomen in de analyses) 

 

1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de Gezonde Schoolkantine: (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

0x Ik heb geen rechtstreeks contact met scholen, ik ben alleen contactpersoon 

van het Voedingscentrum m.b.t. de Gezonde Schoolkantine 

10x Ik adviseer scholen om de Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum 

in te schakelen 

7x Als mijn agenda het toelaat, dan ben ik aanwezig bij de bezoeken die de 

Schoolkantine Brigade op scholen in mijn regio aflegt. 

8x Ik ondersteun scholen bij het implementeren van de adviezen die de 

Schoolkantine Brigade aan scholen geeft (tijdens het bezoek en in het 

rapport) 

1x Anders/aanvullend, namelijk “Gezonde schooladviseur, dus ook over 

lesmateriaal etc” 

 

2. Bent u aanwezig bij de bezoeken die de Schoolkantine Brigade in uw regio aflegt? 

 

0x Ja, altijd 

6x Ja, soms 

4x Nee, nooit >> gaat door naar vraag 4. 

 

3. Hoe beoordeelt u de bezoeken van de Schoolkantine Brigade? Geef uw toelichting: 

o “Als heel erg goed. Linda Hoebink is erg kundig.” 

o “Goed. Ze zijn duidelijk en heldere uitleg . Ze mogen van mij zelfs wat 

strenger zijn.” 

o “Uitstekend” 

o “Heel nuttig! Door het persoonlijke advies raken scholen gemotiveerd er 

mee aan de slag te gaan. En mooi de koppeling met de GGD om het 

vervolgtraject op te nemen.” 

o “Al veel vaker geïnterviewd en gezegd dat ik zeer te spreken ben over de 

Schoolkantine Brigade. Deskundig. Prettige gesprekken en prachtige 

rapportages na afloop en leuke samenwerking met de GGD.” 

o “Op zich vind ik het prima dat de Schoolkantine Brigade de school 

bezoekt. Ik vind soms de adviezen wel heel strikt! Scholen hebben te 

maken met de weerbarstige praktijk en het valt dan niet altijd mee om dit 

zo op te volgen. Misschien wat meer proberen in te voegen in wat er 

allemaal speelt!” 

 

4. Bent u bekend met de inhoud van de adviesrapporten die de Schoolkantine 

Brigade na afloop van een bezoek naar scholen stuurt? 

 

9x Ja 



 

   

Evaluatie van het programma De Gezonde Schoolkantine en het werk van de Schoolkantine Brigade | 45 

1x Enigszins 

0x Nee >> gaat door naar vraag 6. 

 

5. Hoe beoordeelt u de adviesrapporten van de Schoolkantine Brigade? Geef uw 

toelichting: 

o “Helder van opzet met handige tips om toe te werken naar een Gezonde 

Schoolkantine.” 

o “Goed. Ze zijn duidelijk geschreven, geven knelpunten en verbeteringen 

aan.” 

o “Goed. Ziet er mooi uit. School moet alleen wel nog een extra duwtje van 

bijvoorbeeld een functionaris gezondheidsbevordering krijgen om er echt 

ook mee aan de slag te gaan. Anders is de kans groot dat het rapport in de 

kast verdwijnt.” 

o “Overzichtelijk. Lay out goed begeleid met plaatjes. Goed handvat om 

verder mee aan de slag te gaan.” 

o “Goed, heel uitgebreid met duidelijke adviezen.” 

o “Ik vind ten eerste dat het er mooi uitziet. daarnaast vind ik het een mooie 

mix van algemene informatie gecombineerd schoolspecifieke informatie.” 

o “Goed en volledig” 

o “Goed” 

o “Op zich staan er heldere adviezen in. Zie mijn vorige opmerking.” 

o “Prettig. Niet belerend. Adviserend en positief.” 

 

6. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

 

f. De adviezen die de Schoolkantine Brigade aan scholen geeft middels de 

bezoeken en/of adviesrapporten zijn voldoende op maat voor de situatie van de 

school 

 

0x Helemaal oneens 

0x Enigszins oneens 

0x Neutraal 

3x Enigszins eens 

7x Helemaal eens 

0x Weet niet 

 

g. De adviezen die de Schoolkantine Brigade aan scholen geeft middels de 

bezoeken en/of adviesrapporten zijn concreet en praktisch toepasbaar 

 

0x Helemaal oneens 

0x Enigszins oneens 

1x Neutraal 

2x Enigszins eens 

7x Helemaal eens 

0x Weet niet 

 

h. De adviezen die de Schoolkantine Brigade aan school geeft middels de 

bezoeken en/of adviesrapporten dragen bij aan het gezonder maken van het 

aanbod in de schoolkantines 
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0x Helemaal oneens 

0x Enigszins oneens 

1x Neutraal 

1x Enigszins eens 

8x Helemaal eens 

0x Weet niet 

 

i. De ondersteunende materialen van het programma de Gezonde Schoolkantine 

(zoals de inspiratielijst, de nieuwsbrief, recepten en de website) dragen bij aan 

het gezonder maken van het aanbod in de schoolkantines 

 

0x Helemaal oneens 

0x Enigszins oneens 

1x Neutraal 

3x Enigszins eens 

6x Helemaal eens 

0x Weet niet 

 

j. De Schoolkantine Schaal is voor scholen een stimulans om te werken aan een 

gezondere kantine 

 

0x Helemaal oneens 

1x Enigszins oneens 

2x Neutraal 

4x Enigszins eens 

3x Helemaal eens 

0x Weet niet 

 

7. Vindt u dat scholen meer ondersteuning zouden moeten (kunnen) krijgen om tot 

een Gezonde Schoolkantine te kunnen komen? 

 

8x Ja 

2x Nee >> gaat door naar vraag 10. 

 

8. Deze ondersteuning moet komen van: (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

6x De GGD 

7x Het Voedingscentrum 

0X Een andere partij, namelijk:………………….. 

 

9. Deze ondersteuning moet bestaan uit: 

o “Helpen om het proces op gang te blijven helpen, ieder jaar weer kritisch 

kijken naar assortiment etc.” 

o “Meer concretisering van de plannen. Duidelijkheid scheppen, zeker als er 

een cateraar in het spel is” 

o “eerst inzet van de functionarisgezondheidsbevordering. Daarna nog een 

extra bezoek, check van Brigade” 

o “op de school is het vaak dat er de wil wel is maar dat het ontbreekt aan 

tijd Door regelmatig in contact te blijven houd jet het thema onder de 

aandacht.” 
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o “Helpen bij het implementeren van de adviezen. Heb een aantal keer 

meegemaakt dat scholen rapport hadden ontvangen, maar er vervolgens 

niets mee deden.” 

o “De scholen ondersteunen in het proces naar een gezonde kantine toe. de 

kantinescan geeft een uitgangspunt en aanknopingspunten. Maar voor een 

school is het echt fijn denk ik dat er ondersteuning is om dan echt te 

zorgen dat er een werkgroep wordt gemaakt, een plan opgesteld, draagvlak 

gecreëerd en het plan wordt uitgevoerd. Bovendien kan de GGD zorgen 

voor aanvullende informatie, dingen uitzoeken en zorgen voor uitwisseling 

met andere scholen.” 

o “Hoe de adviezen uit te voeren!!” 

o “Blijvend ondersteuning bieden. dus niet alleen een adviesrapport maar bij 

herhaling aandacht blijven besteden. Na verloop van tijd zakt het toch weer 

weg op school merk ik” 

 

10. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? 

 

Scholen kunnen ook zonder ondersteuning van de Schoolkantine Brigade een 

Gezonde Schoolkantine worden. 

 

1x Helemaal oneens, omdat………. 

- “ze die kennis niet hebben” 

1x Enigszins oneens, omdat………. 

- “Als er binnen school genoeg draagvlak is en er is binnen school 

iemand die verstand heeft van voeding, moet dit kunnen” 

2x Neutraal, omdat………. 

- “er zijn scholen die het zelfstandig kunnen, maar veel scholen 

hebben wel een duwtje in de goede richting nodig” 

- ” ik geen idee heb” 

4x Enigszins eens, omdat………. 

- “scholen niet altijd begeleiding nodig hebben en zelf al veel doen” 

- “je het liefst wil dat ze dit zelfstandig oppakken” 

- “afh van motivatie en draagvlak” 

1x Helemaal eens, omdat………. 

- “als er iemand bij is die enthousiast is en enige kennis van voeding 

heeft+tijd heeft” 

0x Weet niet, omdat………. 

 

11. Wat vindt u van de samenwerking tussen de GGD en het Voedingscentrum? Geef 

uw toelichting: 

o “Ik vind dat dit heel prettig verloopt.” 

o “Goed. Ik kan er terecht met vragen, opmerkingen etc. Ze houden je prima 

op de hoogte” 

o “goed” 

o “minimaal. Ik hoor van school terug dat ze bezoek hebben gehad, maar 

heb geen rechtstreeks contact met voedingscentrum hierover.” 

o “In principe prima want we weten elkaar te vinden.  Maar... wel zou ik het 

fijn vinden als het Voedingscentrum de ervaringen van de GGD meer zou 

betrekken bij het maken van beleid. Mijn indruk is dat het 

Voedingscentrum de GGD wel gebruikt om landelijke beslissingen, eigen 
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programma's en producten te verspreiden (prima, houden zo!) maar ik 

vind wel dat het voedingscentrum te weinig open staat voor de ervaringen 

en kritiekpunten die GGD’en opdoen in het land.” 

o “Prettig! Lijntjes zijn kort, ik krijg altijd snel reactie, gericht op 

samenwerking vanuit beide kanten.” 

o “erg leuk, verloopt hier zeer goed” 

o “Dat kan beter, soms krijgen we helemaal geen bericht dat er een school 

wordt bezocht. Vind ik een gemiste kans! Voedingscentrum zou ik wat 

meer kunnen aansluiten bij Gezonde School. Sommige scholen die worden 

bezocht zijn ook bezig met Gezonde School” 

o “Goed. Korte lijn. We houden elkaar op de hoogte.” 

 

12. Bent u bij de meedenkbijeenkomsten voor GGD professionals rond gezonde 

schoolkantines aanwezig geweest, georganiseerd vanuit het Voedingscentrum? 

 

2x Ja, altijd 

5x Ja, soms 

2x Nee, nooit >> gaat door naar vraag 14. 

 

13. Zijn deze bijeenkomsten behulpzaam voor u? Geef uw toelichting: 

o “Zeer zeker” 

o “Je hoort altijd wel weer tips waar je iets mee kan” 

o “ja het is goed om met andere collega's te kunnen delen” 

o “Het is een platform voor het Voedingscentrum om de nieuwste 

ontwikkelingen te delen met de GGDen. En daarin voldoen ze prima en zijn 

deze bijeenkomsten behulpzaam. Ik heb niet het gevoel dat de GGD’en in 

die sessie worden gevraagd mee te denken met het beleid of 

programmawijzigingen van de Gezonde Schoolkantine dus de term 

meedenksessie klopt niet wat mij betreft.” 

o “Ik ben pas 1 keer geweest. Vond het toen prettig om geïnformeerd te 

worden over de ontwikkelingen, maar heb dus nog niet veel ervaring.” 

o “ja” 

o “Ter inspiratie” 

 

14. Welke ondersteuning vanuit het Voedingscentrum is volgens u het meest 

behulpzaam voor scholen om te werken aan een Gezonde Schoolkantine? 

o “Ik vind dat het Voedingscentrum haar materialen etc. erg goed op orde 

heeft. Als Gezonde School-adviseur zou ik willen dat alle landelijke 

organisaties die beleidadvisering doen naar regionale GGD'en, zo goed hun 

materialen voor elkaar hebben als het Voedingscentrum. Een voorbeeld 

voor velen.” 

o “Het rapport wat de school krijgt na een bezoek van de Brigade. Met dit 

rapport kan een school concreet aan de slag.” 

o “voedingscentrum zijn deskundig op het thema” 

o “Personen begeleiden die na het rapport aan de slag zouden moeten gaan 

met uitvoeren van adviezen.” 

o “De kantinescan en het rapport daarover.” 

o “Schoolbezoek met kantinescan.” 

o “de kennis van de Schoolkantine Brigade, de materialen en de 

rapportages.” 
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o “adviesrapportage is op zich een mooie beginsituatie voor scholen!” 

o “Langskomen zoals nu met de Schoolkantine Brigade” 

 

15. Welke ondersteuning vanuit het Voedingscentrum zijn volgens u het minst 

behulpzaam voor scholen om te werken aan een Gezonde Schoolkantine? 

o “Nvt” 

o “Weet ik niet” 

o “n.v.t.” 

o “geen” 

o “Dat weet ik niet” 

o “?” 

o “niets” 

o “weet ik zo niet, een vraag voor de school” 

o “werken met het enkel toesturen van nieuwsbrieven” 

 

16. Welke verbeterpunten heeft u voor het Voedingscentrum m.b.t. het programma de 

Gezonde Schoolkantine en het werk van de Schoolkantine Brigade? 

o “nvt” 

o “Weet ik zo niet. Het zou geweldig zijn als een  gezonde schoolkantine 

verplicht wordt. Misschien kan daar het voedingscentrum een rol in spelen” 

o “geen” 

o “natraject, school blijven ondersteunen, niet alleen rapport met adviezen” 

o “-Richtlijnen Gezonde Kantines aanpassen. 

-Bij het doen van de kantinescan, het uitbrengen van het rapport of het 

uitreiken van een kantineschaal nog meer de samenwerking opzoeken met 

de lokale GGD medewerker die de scholen ondersteunt op gebied van 

Gezonde kantine. 

-Vraag de GGD bij het maken van een nieuwe programma, richtlijn of iets 

dergelijks omdat de ervaringen van de ggd net zo belangrijk zijn als de 

wetenschappelijke kennis van onderzoekers.” 

o “Schalen kunnen actiever gepromoot worden” 

o “niets” 

o “- betere informatie GGD  

- nog meer aansluiten bij de praktijk” 

o “Mag wat mij betreft strenger: dwz die zoete drankjes(-automaten) eruit, 

verplicht watertappunten. Minder automaten met 25% ongezonde 

snacks/snoep” 

 

17. Het werk van de Schoolkantine Brigade bestaat uit het schoolbezoek waarbij 

bekeken wordt welke adviezen voor de school het meest van toepassing zijn. Deze 

adviezen worden op maat voor de school gemaakt, zowel tijdens het schoolbezoek 

als in het adviesrapport.  

Welk rapportcijfer geeft u het werk van de Schoolkantine Brigade? 

 

2x 7 

4x 8 

3x 9 

 

18. Naast het werk van de Schoolkantine Brigade bestaat het programma de Gezonde 

Schoolkantine uit een website en handleiding met allerlei algemene 
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ondersteunende tools, tips en adviezen om aan de slag te gaan met de Gezonde 

Schoolkantine.  

Welk rapportcijfer geeft u deze overige programma onderdelen? 

 

2x 7 

3x 8 

4x 9 

 

19. Heeft u ideeën voor de toekomst van het programma de Gezonde Schoolkantine 

en het werk van de Schoolkantine Brigade die u het Voedingscentrum mee wilt 

geven? Welke zijn dit? 

o “Een duidelijkere omschrijving van de nieuwe regels (januari 2016).” 

o “Misschien nauwer samen werken met een GGD in een bepaalde regio. De 

GGD is vaak een eerste aanspreekpunt voor een school. Samen kunnen we 

wellicht bereiken dat een school gaat werken aan een gezonde kantine” 

o “doorgaan met het bezoeken van scholen en voor zover er tijd is 

terugkoppeling van reeds bezochte scholen” 

o “meer verbinding zoeken met Vignet Gezonde school” 

o “Doorgaan met het werk! Ik zie nu een maatschappelijk trend ontstaan bij 

scholen dat een gezonde kantine onderdeel is van de school. Daarbij zijn, 

de website, de kantinescan + rapport, de kantineschaal en het handvest 

goede middelen!” 

o “geen suggesties op het moment” 

o “Op dit moment niet! zie vorige vragen.” 

o “Al eerder aangegeven: - meer follow ups per school om de aandacht en 

motivatie vast te houden” 

 

20. Overige opmerkingen/ aanvullingen: 

o “De combinatie dat het een landelijk onderwerp is en er landelijke 

ondersteunen en aandacht voor is maar daarnaast lokale ondersteuning 

die door kan gaan waar de landelijke ondersteuning ophoudt, is volgens 

mij een gouden formule om scholen (en cateraars!!) aan te zetten om te 

zorgen voor een gezonde kantine.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


