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Managementsamenvatting 

Doel – In 2009 is de motie Vendrik in de Tweede Kamer aangenomen waarin 

staat dat in 2015 kantines op Nederlandse scholen gezond moeten zijn. Om deze 

ambitie te verwezenlijken zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS) financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van 

het programma De Gezonde Schoolkantine. De Gezonde Schoolkantine is een 

ondersteuningsprogramma van het Voedingscentrum voor het voortgezet 

onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs waarbij praktische informatie en 

concrete hulpmiddelen worden gegeven om het productaanbod in de 

schoolkantine gezonder te maken. Om scholen hierbij te ondersteunen zet het 

Voedingscentrum ook een Schoolkantine Brigade in die scholen advies op maat 

geeft over het voedingsaanbod  in een gezonde schoolkantine. Ook bestaat sinds 

2011 het Handvest Gezonder Voedingsaanbod op Scholen waaraan 

aanbodleverende partijen zich commiteren aan het realiseren van een gezonder 

aanbod.In opdracht van het Voedingscentrum en het Convenant Gezond Gewicht 

heeft bureau iResearch een monitoronderzoek uitgevoerd naar het 

kantineaanbod op voortgezet onderwijs- (VO) en middelbaar beroeps onderwijs 

(MBO) scholen in Nederland die nog niet in contact zijn geweest met 

vertegenwoordigers van De Gezonde Schoolkantine. Het doel van het 

monitoronderzoek is een inventarisatie van het kantineaanbod bij deze groep 

scholen om de stand van zaken in kaart te brengen.  

Methode – Voor het monitoronderzoek zijn VO- en MBO-scholen bezocht en is 

met behulp van een kantinescan het kantineaanbod in kaart gebracht. Met 

behulp van de kantinescan kan vastgesteld worden of een kantine een gezonde 

schoolkantine is. Als het kantineaanbod uit minimaal 75% basisproducten en 

maximaal 25% niet-basisproducten bestaat, voldoet de kantine aan de Richtlijnen 

Gezonde Schoolkantine. Basisproducten zijn producten uit de Schijf van Vijf 

(zoals fruit, broodjes, salades) en niet-basisproducten zijn de producten die niet 

in de Schijf van Vijf voorkomen (zoals snoep, snacks).  

Resultaten – In totaal zijn 368 scholen benaderd waarvan 198 scholen aan het 

onderzoek hebben deelgenomen (respons van 65,8%). Het kantineaanbod van de 

bezochte scholen bestaat gemiddeld voor 50,9% uit basisproducten. In totaal 

voldoet 6,6% van de bezochte scholen aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine. 

Dit zijn voornamelijk scholen die minder dan 500 leerlingen hebben. 

Praktijkscholen blijken een significant hoger gemiddeld percentage 

basisproducten te hebben dan de overige scholen. Dit geldt ook voor de scholen 

in Amsterdam, Rotterdam en ’s-Gravenhage met randgemeenten ten opzichte 

van de scholen in Groningen, Friesland , Drenthe, de scholen in Overijssel, 

Gelderland, Flevoland en de scholen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Ook 

scholen in JOGG-gemeenten hebben een significant hoger gemiddeld percentage 

basisproducten dan scholen in niet JOGG-gemeenten. Het merendeel van de 

bezochte scholen heeft zowel een kantine als automaten. De scholen die alleen 

een kantine hebben, hebben een significant hoger gemiddeld percentage 

basisproducten dan de scholen die voedingsmiddelen alleen via automaten 



 

 

aanbieden en de scholen met een kantine en automaten. Wanneer scholen het 

gehele productaanbod in eigen beheer hebben, scoren zij significant hoger op het 

gemiddelde percentage basisproducten dan scholen die het beheer anders 

georganiseerd hebben. Geen enkele school die het gehele productaanbod 

uitbesteed heeft aan een externe partij, voldoet aan de Richtlijnen Gezonde 

Schoolkantine.  

Conclusie – Uit het monitoronderzoek blijkt dat 6,6% van de VO- en MBO-scholen 

die nog niet in contact zijn geweest met vertegenwoordigers van De Gezonde 

Schoolkantine voldoet aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine. Op basis van 

dit onderzoek kan gesteld worden dat men landelijk gezien, binnen deze groep 

scholen, nog ver van het gestelde doel in de motie Vendrik af zit.  

Aanbevelingen – Op basis van dit monitoronderzoek worden aanbevelingen 

gedaan die kunnen bijdragen aan een toename van het aantal scholen met een 

gezonde schoolkantine en daarmee aan het behalen van het doel in de motie 

Vendrik. Om scholen hierbij te ondersteunen, zet het Voedingscentrum de 

Schoolkantine Brigade in. Het Voedingscentrum zou verschillende strategieën 

kunnen hanteren voor een effectieve inzet van de Schoolkantine Brigade. De 

groep scholen die met hun productaanbod tussen de 50-75% basisproducten 

scoort, hebben de grootste potentie om een gezonde schoolkantine te krijgen. Het 

Voedingscentrum kan zich daarom volgens iResearch met de Schoolkantine 

Brigade het beste op deze groep scholen richten. Om inzicht te krijgen in de 

effectiviteit van deze aanpak wordt geadviseerd om over één jaar opnieuw een 

monitoronderzoek uit te voeren onder de scholen die dan inmiddels bezocht zijn 

door de Schoolkantine Brigade. Naast deze aanpak kan er ingezet worden op 

communicatie naar specifieke subgroepen, zoals meer bekendheid geven aan het 

programma De Gezonde Schoolkantine onder de MBO-scholen. Omdat geen 

enkele school waarbij zowel de kantine als de automaten beheerd worden door 

een externe partij voldoet aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine, krijgt het 

tenslotte de aanbeveling om met alle partijen binnen het Handvest “Gezonder 

Voedingsaanbod op scholen” te kijken naar mogelijkheden voor verdere 

afspraken, om in een vervolgtraject kantines binnen VO- en MBO-scholen gezond 

te krijgen.  
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

In Nederland hebben steeds meer kinderen en jongeren overgewicht. Uit de 

laatste meting in 2008-2010 blijkt dat ongeveer 13% van de jongens en 15% van 

de meisjes tussen de 2 en 21 jaar in Nederland overgewicht heeft. Het 

percentage kinderen met obesitas is ten opzichte van 1980 vervijfvoudigd naar 2-

3%1. Al op de kinderleeftijd heeft overgewicht consequenties voor de fysieke en 

psychologische gezondheid. Kinderen en jongeren met overgewicht lopen een 

grotere kans om later diabetes, artrose, bepaalde vormen van kanker en uiteraard 

ook om hart- en vaatziekten, en longaandoeningen te ontwikkelen. Niet alleen 

extreem dikke kinderen hebben gezondheidsproblemen, ook bij relatief gezonde, 

maar wel te dikke kinderen zijn al negatieve gezondheidseffecten zichtbaar2. 

Door het creëren van een gezonde leefomgeving kan een bijdrage geleverd 

worden aan de preventie van overgewicht bij kinderen. Uit onderzoek blijkt dat 

het aanbieden van een gezond productaanbod op school positief bijdraagt aan 

de algemene eetgewoonten van kinderen3. In 2009 is de motie Vendrik (31899 

nr.8) in de Tweede Kamer aangenomen. Hierin staat dat in 2015 alle 

schoolkantines In Nederland gezond moeten zijn4. Ook in het Nationaal 

Programma Preventie5 waarin de overheid meer in wil zetten op preventie in de 

wijk, op school en op het werk, staat de doelstelling ‘in 2015 hebben alle scholen 

in het voortgezet onderwijs en MBO een gezonde schoolkantine’. Om deze 

ambitie te verwezenlijken zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS) financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van 

het programma De Gezonde Schoolkantine.  

De Gezonde Schoolkantine is een ondersteuningsprogramma van het 

Voedingscentrum voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Het doel van het programma is de gezonde keuze voor leerlingen mogelijk 

maken. De Gezonde Schoolkantine biedt o.a. een handleiding, inspiratielijsten en 

de Schoolkantine Brigade die scholen advies op maat geeft voor een gezonde 

schoolkantine.  

                                                

1 TNO Vijfde Landelijke Groeistudie. 2010  

2 M. Bekkers., 2012. Overweight and respiratory and cardiovascular health in children. The PIAMA 

birth `Nationaal Pcohort study. Leiden: Proefschrift.  

3 K. Alaimo et al., 2013. Effects of Changes in Lunch-Time Competitive Foods, Nutrition Practices, and 

Nutrition Policies on Low-Income Middle-School Children's Diets. 

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

voor tenminste 75% uit basisproducten bestaat. 

5 Rijksoverheid. Alles is gezondheid... Het Nationaal Programma Preventie 2014 – 2016. 
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Ook private partijen zoals cateraars, de automatenbranche en leveranciers zetten 

zich in voor een gezonder assortiment op scholen. Dit doen ze op basis van het 

Handvest “Gezonder Voedingsaanbod op Scholen’. Dit Handvest is een initiatief 

van het Voedingscentrum en het Convenant Gezond Gewicht, een 

samenwerkingsverband van 26 partijen afkomstig van overheden, het 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De ondertekenaars van het 

handvest zetten zich extra in voor een gezonde schoolkantine.  

Met dit monitoronderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre scholen in het 

voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die nog niet in contact zijn 

geweest met vertegenwoordigers van De Gezonde Schoolkantine, voldoen aan de 

Richtlijnen Gezonde Schoolkantine. Het Voedingscentrum en het Convenant 

Gezond Gewicht hebben iResearch gevraagd dit onderzoek uit te voeren. 

Daarnaast heeft het Voedingscentrum studenten van drie verschillende HBO-

opleidingen Voeding & Diëtetiek gevraagd een bijdrage aan het onderzoek te 

leveren.  

 

1.2. Doel en vraagstellingen 

Het doel van het monitoronderzoek is een inventarisatie van het kantineaanbod 

op voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroeps onderwijs (MBO) scholen in 

Nederland die nog niet in contact zijn geweest met vertegenwoordigers van De 

Gezonde Schoolkantine. 

Het Voedingscentrum heeft voor het monitoronderzoek vraagstellingen opgesteld 

met betrekking tot de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine en het kantineaanbod: 

1. Richtlijnen Gezonde Schoolkantine 

1.1.  Wat is het percentage VO-scholen en MBO-scholen die voldoen aan de 

Richtlijnen Gezonde Schoolkantine?  

1.2.  Wat is het gemiddelde percentage basisproducten in de schoolkantines 

van de VO- en MBO- scholen?  

1.3.  Is er een verschil tussen het gemiddelde percentage basisproducten van 

VO- en MBO- scholen?  

1.4.  Is er een verschil tussen het gemiddelde percentage basisproducten van 

de scholen in de verschillende regio’s in Nederland (Nielsen districten)? 

1.5.  Is er een verschil tussen het gemiddelde percentage basisproducten van 

grote en kleine scholen?  

1.6.  Is er een verschil tussen het gemiddelde percentage basisproducten van 

scholen in JOGG en niet-JOGG gemeenten?  
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1.7.  Is er een verschil tussen het gemiddelde percentage basisproducten van 

scholen die de kantine/automaten in eigen beheer hebben en scholen 

die de kantine/automaten aan een externe partij hebben uitbesteed? 

1.8.  Wat is het percentage scholen dat een geschreven beleid over eten en 

drinken op school heeft? 

2. Kantineaanbod 

2.1.  Wat is de verdeling van de producten uit de verschillende keuzegroepen?  

2.2.  Wat is de verdeling van de vinkjesproducten binnen de basis- en niet-

basisproducten?  

 

1.3. Leeswijzer 

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

gegeven van de wijze waarop het monitoronderzoek is uitgevoerd, de methode. In 

hoofdstuk drie worden de resultaten beschreven. In het daarop volgende 

hoofdstuk worden de conclusies gegeven. In hoofdstuk vijf worden de 

aanbevelingen gedaan. Tenslotte zijn in de bijlagen documenten opgenomen die 

betrekking hebben op het monitoronderzoek.  
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2. Onderzoeksmethode 

Voor dit monitoronderzoek is bij VO- en MBO-scholen met behulp van een 

kantinescan het kantineaanbod in kaart gebracht. In dit hoofdstuk wordt nader 

beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd.  

 

2.1. De steekproef 

Uit alle VO- en MBO-scholen in Nederland, die nog niet in contact zijn geweest 

met vertegenwoordigers van De Gezonde Schoolkantine, is een steekproef 

getrokken. Om een representatieve steekproef van scholen te krijgen, is met een 

aantal algemene kenmerken van scholen rekening gehouden. Deze kenmerken 

zijn: de regio waarin een school staat, of het een school is in een JOGG-

gemeente6 en of het een VO- of MBO-school is.  

Om de scholen in regio’s in te delen, is gebruik gemaakt van de indeling in 

Nielsen districten7. De Nielsen districten worden in Tabel 1 weergegeven. Bij het 

selecteren van de scholen per Nielsen district is rekening gehouden met de 

grootte van het Nielsen district. 

Voorafgaand aan het onderzoek is de steekproefgrootte berekend. Bij een 

betrouwbaarheidsinterval van 95% bedraagt deze 300 scholen. Uitgaande van 

een respons van 82% zijn in totaal 368 scholen benaderd om zo het gewenste 

aantal van 300 te kunnen bereiken. De aantallen per kenmerk zijn in Tabel 2 

weergegeven.  

Tabel 1. De Nielsen districten 

Nielsen district Beschrijving 

Nielsen I De 3 grote steden plus randgemeenten, Amsterdam (plus Diemen, Ouder-

Amstel, Landsmeer, Amstelveen), Rotterdam (plus Schiedam, Capelle aan den 

IJssel, Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ridderkerk, Barendrecht, 

Albrandswaard) en 's-Gravenhage (plus Leidschendam, Voorburg, Rijswijk, 

Wassenaar, Wateringen) 

Nielsen II Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (exclusief de Nielsen I gemeenten) 

Nielsen III Groningen, Friesland en Drenthe 

Nielsen IV Overijssel, Gelderland en Flevoland 

Nielsen V Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 

 

 

 

 

                                                

6 JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht en is een integrale lokale aanpak van het Convenant 

Gezond Gewicht om een gezonde leefstijl bij jongeren (0-19 jaar) te bevorderen. In het westen van 

Nederland zijn meer gemeenten die deelnemen aan JOGG.  

7 De Nielsen districten is een regionale indeling ten behoeve van marktonderzoek. 
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Tabel 2. Steekproef van scholen voor het monitoronderzoek ingedeeld naar kenmerk 

 Totaal waarvan  

JOGG-scholen 

VO-scholen MBO-scholen 

Nielsen I 60 57 39 21 

Nielsen II 105 38 65 40 

Nielsen III 50 25 34 16 

Nielsen IV 80 1 54 26 

Nielsen V 73 9 42 31 

Totaal 368 130 234 134 

 

2.2. Kantinescan 

Om het kantineaanbod op scholen in kaart te kunnen brengen kan gebruik 

gemaakt worden van een online kantinescan. Deze online kantinescan is een 

inventarisatietool van het Voedingscentrum. Het bevat een schema met een 

categorisatie van de meest voorkomende producten in de Nederlandse 

schoolkantines. 

Voor het monitoronderzoek is een papieren kantinescan opgesteld. Deze komt 

overeen met de online kantinescan. Daarnaast is een aantal algemene vragen 

opgenomen die aan de contactpersoon van de school gesteld zijn.  

Bij het bezoeken van de scholen voor dit onderzoek zijn alle producten uit de 

kantine opgenomen in de juiste productcategorie van de kantinescan. De 

kantinescan brengt een categorisatie aan in verschillende productgroepen. De 

productgroepen zijn onderverdeeld in productcategorieën waarbinnen de 

producten ook weer onderverdeeld zijn in verschillende soorten. Deze verdeling is 

te zien in de kantinescan in Bijlage 1 De kantinescan.  

Naast de indeling die in de kantinescan gemaakt is, zijn de producten ook nog op 

andere wijzen ingedeeld. Deze worden in onderstaande paragrafen nader 

toegelicht. 

2.2.1. Gezonde Schoolkantine 

Met behulp van de kantinescan wordt vastgesteld of een kantine een gezonde 

schoolkantine is. Als het kantineaanbod uit minimaal 75% basisproducten en 

maximaal 25% niet-basisproducten bestaat, voldoet de kantine aan de Richtlijnen 

Gezonde Schoolkantine. 

Basisproducten zijn producten uit de Schijf van Vijf (zoals fruit, broodjes, salades) 

en niet-basisproducten zijn de producten die niet in de Schijf van Vijf voorkomen 

(zoals snoep, snacks). In de kantinescan wordt een aantal producten die officieel 

behoren tot de niet-basisproducten toch meegerekend met de basisproducten. 

Dit geldt voor laagcalorische frisdranken, broodbeleg, soepen en sauzen met een 

bepaald portie-maximum8. 

                                                

8 Handvest ‘Gezonder voedingsaanbod op scholen’ 2011-2015. 
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2.2.2. Indeling in keuzegroepen 

Een  verdere verdeling van de producten is de verdeling volgens de driedeling van 

de Richtlijnen Voedselkeuze van het Voedingscentrum. Volgens deze richtlijn 

worden producten ingedeeld in drie keuzegroepen: ‘voorkeur’, ‘middenweg’ en 

‘uitzondering’. Deze indeling geeft aan welke producten binnen een productgroep 

de gezondere keuze zijn.  

In een aantal productcategorieën kan in de gebruikte kantinescan geen 

onderscheid gemaakt worden tussen ‘voorkeur’ en ‘middenweg’. Om praktische 

redenen zijn deze categorieën gescoord onder de gecombineerde groep 

‘voorkeur/middenweg’. 

Daarnaast is in de kantinescan niet voor alle productgroepen een onderscheid te 

maken tussen voorkeur, middenweg en uitzondering. Alleen de producten in de 

productgroep zuivel en de productcategorieën broodsoorten, smeersel, kaas, 

vleeswaren en ei  kunnen in de gebruikte kantinescan worden gescoord via deze 

keuzegroepen.  

De indeling van producten in keuzegroepen staat weergegeven in Bijlage 2. 

2.2.3. Vinkjesproducten 

Op de voedingsmiddelen uit de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie kan een 

logo met een vinkje staan. Dit logo is bedoeld om consumenten gemakkelijk een 

gezondere keuze te laten maken. Producten met een vinkje bevatten minder 

(verzadigd) vet, minder zout, minder suiker en/of meer vezels in vergelijking met 

andere producten binnen dezelfde productgroep. Dit wil echter nog niet zeggen 

dat alle gezonde of bewuste voedingsmiddelen een vinkje hebben, want niet alle 

producenten van voedingsmiddelen hebben zich aangesloten bij dit initiatief. 

In de kantinescan zijn de vinkjesproducten per productsoort apart gescoord.   

 

2.3. Dataverzameling 

2.3.1. Benadering scholen 

De schoolbezoeken zijn uitgevoerd door medewerkers van iResearch en door 

HBO-studenten aan de opleiding Voeding en Diëtetiek van de Hanze Hogeschool 

Groningen, Haagse Hogeschool en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (verder te 

noemen scanconsulenten). De scholen uit de steekproef zijn eerst per brief over 

het onderzoek op de hoogte gebracht. Deze brief is verstuurd aan de directie van 

de scholen en de kantinebeheerders/cateraars van de schoolkantines. De brief is 

in 
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Bijlage 3 Vooraankondigingsbrief aan scholen opgenomen. De scholen zijn 

vervolgens telefonisch benaderd door iResearch en door de afzonderlijke HBO-

studenten om te vragen of ze aan het onderzoek mee wilden werken. Indien de 

school mee wilde werken aan het onderzoek is meteen een afspraak voor een 

bezoek ingepland. Dit gebeurde meestal met de verantwoordelijke voor de 

schoolkantine.  

2.3.2. Instructies kantinescan  

Voorafgaand aan de schoolbezoeken hebben de scanconsulenten een training bij 

het Voedingscentrum gevolgd. Tijdens deze training is instructie gegeven over het 

invullen van de kantinescan. Naast de training, hebben de scanconsulenten een 

handleiding van de kantinescan ontvangen met daarin de instructie in grote lijnen 

en de meest voorkomende producten ingedeeld in de categorieën van de 

kantinescan. 

In het geval dat scanconsulenten producten tegen kwamen waarvan niet duidelijk 

was in welke categorie deze gescoord moest worden, kon hiervoor het 

Voedingscentrum geraadpleegd worden.  

 

2.4. Analyse 

De kantinescans van alle scanconsulenten zijn verwerkt door iResearch. De data 

zijn geanalyseerd met behulp van het statistische programma SPSS, versie 21. 

Hierbij is gebruik gemaakt van frequenties, ongepaarde t-testen,  one-way 

ANOVA’s en post-hoc analyses (LSD). Analyses zijn significant indien p≤0,05. 
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3. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het monitoronderzoek gepresenteerd. 

In de eerste paragraaf wordt de respons van alle bezochte scholen beschreven. In 

hoeverre de scholen voldoen aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine staat 

beschreven in paragraaf 2. Tenslotte wordt in paragraaf 3 het kantineaanbod 

nader uitgewerkt.  

  

3.1. Respons 

In totaal zijn er 368 scholen benaderd, waarvan 234 VO-scholen en 134 MBO-

scholen. Het aantal scholen dat uiteindelijk bezocht is, is 198. Dit waren 144 VO-

scholen en 40 MBO-scholen en 14 scholen waarbij een combinatie van VO en 

MBO aangeboden wordt. In Tabel 3 is de totale respons opgenomen.  

Tabel 3. Respons 

Nielsen 

Totaal waarvan  

JOGG-scholen 

VO-scholen* MBO-scholen* 

Benaderd Respons Benaderd Respons Benaderd Respons Benaderd Respons 

I 60 22 (36,7%)  57 21 

(36,8%) 

39 15 

(38,5%) 

21 2  

(9,5%) 

II 105 43 (41,0%) 38 20 

(52,6%) 

65 31 

(47,7%) 

40 11 

(27,5%) 

III 50 33 (66%) 25 17 

(68,0%) 

34 25 

(73,5%) 

16 6 

(37,5%) 

IV 80 52 (65%) 1 1 

(100%) 

54 36 

(66,7%) 

26 12 

(46,2%) 

V 73 48 (65,8%) 9 8 

(88,9%) 

42 37 

(88,1%) 

31 9 

(29,0%) 

Totaal 368 198 (65,8%) 130 67 

(51,5%) 

234 144 

(61,5%) 

134 40 

(29,9%) 

*Naast de VO- en MBO-scholen zijn er ook 14 scholen bezocht die MBO aanbieden in combinatie met 

een onderwijsrichting uit het voortgezet onderwijs. 

De redenen van scholen om niet aan het onderzoek deel te nemen waren 

uiteenlopend. 20 scholen gaven aan geen of nauwelijks voedingsmiddelen aan te 

bieden. Andere redenen waren geen tijd, geen zin, geen behoefte en geen contact 

met de juiste persoon kunnen krijgen. Daarnaast liet een aantal scholen weten 

niet aan het onderzoek te willen deelnemen omdat ze al voldoende met 

gezondheid bezig zijn. Deze scholen gaven de indruk dat ze het schoolbezoek 

voelden als een soort inspectie op de schoolkantine. Tevens was een aantal 

scholen wel bereid om deel te nemen aan het onderzoek, maar wilden de 

cateraars die op deze scholen actief zijn, geen deelname verlenen. 

De uiteindelijke respons van de scholen ligt lager dan de respons waar 

voorafgaand aan het onderzoek vanuit werd gegaan. Hierdoor is de gestelde 

steekproefgrootte van 300 scholen met een betrouwbaarheidsinterval van 95% 

niet behaald. Wel werd met een steekproefgrootte van 198 scholen een 
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betrouwbaarheidsinterval van 87% behaald. Dat wil zeggen dat bij meermalen 

herhalen van het onderzoek, in 87% van de gevallen de uitkomst hetzelfde zal 

zijn. 

 

3.2. Richtlijnen Gezonde Schoolkantine 

Als eerste wordt in deze paragraaf gekeken in hoeverre alle bezochte scholen 

voldoen aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine. Daarna worden verschillende 

subgroepen van scholen beschreven en worden de gemiddelde percentages 

basisproducten van deze subgroepen genoemd. De verschillen hierin tussen de 

subgroepen zijn getoetst. De significante verschillen worden nader toegelicht. In 

Bijlage 4 Significante verschillen is een overzicht opgenomen van de significante 

verschillen. Daarnaast wordt in deze paragraaf per subgroep gepresenteerd in 

hoeverre zij voldoen aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine. In Bijlage 5 

worden verdere tabellen en figuren van de resultaten weergegeven.  

3.2.1. Alle bezochte scholen 

Het kantineaanbod van de 198 bezochte scholen bestaat gemiddeld voor 50,9% 

uit basisproducten en 49,1% uit niet-basisproducten. In totaal hebben 13 

bezochte scholen (6,6%) een kantineaanbod dat voor ≥75% uit basisproducten 

bestaat, en voldoen daarmee aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine. Het 

gemiddelde percentage basisproducten van deze scholen is 83,8%. Daarentegen 

zijn er 185 scholen (93,4%) die minder dan 75% basisproducten in het 

kantineaanbod hebben en daarmee nog niet aan de Richtlijnen Gezonde 

Schoolkantine voldoen. Het gemiddelde percentage basisproducten van deze 

scholen is 49,9%. 

In Figuur 1 en 2 wordt gedetailleerder weergegeven in hoeverre de bezochte 

scholen aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine voldoen.  

 

Figuur 1. Percentage scholen binnen 4 categorieën gemiddelde percentage basisproducten  
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Figuur 2. Percentage scholen binnen 10 categorieën gemiddelde percentage basisproducten 

3.2.2. VO- en MBO-scholen 

In totaal zijn er 144 VO-scholen (72,7%) bezocht, 40 MBO-scholen (20,2%) en 14 

scholen die MBO en VO aanbieden (7,1%). Figuur 3 geeft deze verdeling weer.  

   

Figuur 3. Verdeling van scholen naar schooltype 

Bij de VO-scholen bestaat het kantineaanbod gemiddeld voor 50,8% uit 

basisproducten, bij de MBO-scholen is dit 53,9% en bij de combinatiegroep 

49,8%. Dit verschil is niet significant.  

Er zijn 11 van de 144 VO-scholen (7,6%) die voldoen aan de Richtlijnen Gezonde 

Schoolkantine, bij de MBO-scholen is dit 1 van de 40 (2,5%) en bij de scholen die 

MBO en VO aanbieden is het 1 van de 14 (7,1%).  

3.2.3. Praktijkscholen 

Van de 198 bezochte scholen zijn er 22 praktijkscholen (11,1%). Deze scholen 

kunnen in de groep met VO-scholen vallen of in de groep met scholen die MBO 

en VO aanbieden.  

Het gemiddelde percentage basisproducten van praktijkscholen is significant 

hoger dan het gemiddelde percentage basisproducten van de overige scholen. 
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Het kantineaanbod van de praktijkscholen bestaat gemiddeld voor 64,9% uit 

basisproducten en bij de overige scholen voor 49,2%.  

Van de bezochte praktijkscholen voldoen 6 scholen aan de Richtlijnen Gezonde 

Schoolkantine (27,3%). Bij de overige scholen zijn dit 7 scholen, hetgeen 

overeenkomt met 4%. 

3.2.4. Schoolniveau  

Tijdens de schoolbezoeken is nagevraagd welke schoolniveaus op de 

schoollocatie aangeboden worden. Van de 198 bezochte schoollocaties bieden er 

34 HAVO/VWO9 aan (17,2%), 56 schoollocaties bieden VMBO (inclusief 

praktijkonderwijs) aan (28,3%) en 54 locaties bieden een combinatie aan van 

VMBO (inclusief praktijkonderwijs) en HAVO/VWO (27,3%). Daarnaast zijn 40 

schoollocaties bezocht die alleen MBO aanbieden (20,2%) en 14 locaties die 

MBO aanbieden in combinatie met een richting uit het voortgezet onderwijs 

(7,1%). De verdeling van schoolniveaus wordt weergegeven in Figuur 4.  

 

 

Figuur 4. Verdeling van scholen naar schoolniveaus 

Bij de HAVO/VWO scholen bestaat het kantineaanbod gemiddeld voor 49,5% uit 

basisproducten. Voor VMBO scholen (inclusief praktijkonderwijs) is dit 55,9%. De 

scholen die VMBO (inclusief praktijkonderwijs) en HAVO/VWO aanbieden, hebben 

een gemiddelde van 46,2% basisproducten. De verschillen in gemiddelde 

percentages basisproducten tussen de verschillende schoolniveaus blijken niet 

significant te zijn. 

Van de HAVO/VWO scholen voldoet geen enkele school aan de Richtlijnen 

Gezonde Schoolkantine. Bij de VMBO scholen (inclusief praktijkonderwijs) zijn er 

8 scholen die een kantineaanbod van minstens 75% basisproducten hebben 

(14,3%). Een belangrijke vermelding hierbij is dat 5 scholen praktijkonderwijs 

geven. In de groep scholen die VMBO (inclusief praktijkonderwijs) en HAVO/VWO 

                                                

9 VWO is het hoogste niveau dat op de kantinescan aangegeven kan worden. Scholen die gymnasium 

aanbieden zijn ook onder dit niveau geschaald.  
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aanbieden, zijn er 3 scholen die aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine 

voldoen (5,6%). 

3.2.5.  Nielsen districten 

Van alle bezochte scholen komen de meesten uit Nielsen10 IV en V. In Nielsen I 

zijn de minste scholen bezocht. In Figuur 5 is het percentage scholen per Nielsen 

district zichtbaar.  

 

Figuur 5. Verdeling van scholen naar Nielsen districten 

Het gemiddelde percentage basisproducten is in Nielsen I significant hoger 

(59,2%) dan in Nielsen III (47,9%), IV (48,5%) en V (51,1%). De verschillen 

tussen andere Nielsen districten zijn niet significant. Figuur 6 geeft het 

gemiddelde percentage basisproducten per Nielsen district weer.  

                                                

10 Nielsen I = Amsterdam, Rotterdam en ’s-Gravenhage met randgemeenten 

Nielsen II = Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (exclusief de Nielsen I gemeenten) 

Nielsen III = Groningen, Friesland en Drenthe 

Nielsen IV = Overijssel, Gelderland en Flevoland 

Nielsen V = Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
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Figuur 6. Gemiddelde percentage basisproducten per Nielsen district 

Nielsen I heeft het hoogste percentage scholen dat aan de Richtlijnen Gezonde 

Schoolkantine voldoet, namelijk 18,2% (4 van de 22 scholen). In Nielsen III is dit 

3% (1 van de 33 scholen) en daarmee het laagste van alle Nielsen districten.  

3.2.6. Aantal leerlingen 

Het aantal leerlingen van de bezochte schoollocaties varieert van 20 tot 5500. 

Het gemiddelde aantal leerlingen van alle bezochte locaties is 930. De verdeling 

van de grootte van de bezochte schoollocaties wordt weergegeven in Figuur 7. 

 

Figuur 7. Verdeling van de scholen naar grootte  

De groep scholen met het minste aantal leerlingen heeft een productaanbod dat 

gemiddeld voor 54,8% uit basisproducten bestaat. Hiermee hebben deze scholen 

het hoogste gemiddelde percentage basisproducten van alle verschillende 

groepen van grootte van scholen.  
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Van de kleinste scholen zijn er 11 scholen die aan de Richtlijnen Gezonde 

Schoolkantine (15,7%) voldoen. De andere twee scholen die hieraan voldoen, 

vallen in de groep scholen met 500-1000 leerlingen en in de groep scholen met 

meer dan 1500 leerlingen.  

3.2.7. Scholen in JOGG-gemeenten 

In totaal zijn er 67 scholen in JOGG gemeenten (33,8%) en 131 scholen in 

andere gemeenten (66,2%) bezocht. Zoals uit de eerste paragraaf van dit 

hoofdstuk (respons) ook blijkt, zijn de scholen in JOGG-gemeenten niet evenredig 

over de Nielsen districten verdeeld.  

Het kantineaanbod van de scholen in JOGG-gemeenten bestaat gemiddeld voor 

54,8% uit basisproducten, bij de scholen in andere gemeenten is dit 49,6%. Deze 

percentages verschillen significant van elkaar. 

Van de scholen in JOGG-gemeenten zijn er 7 scholen die aan de Richtlijnen 

Gezonde Schoolkantine voldoen (10,4%). Bij de scholen uit andere gemeenten 

zijn dit 6 scholen, wat overeenkomt met 4,6%.  

3.2.8. Manier van aanbieden  

Een voorwaarde voor een school om bezocht te worden voor het onderzoek was 

dat de school eten en/of drinken aanbiedt via een kantine en/of automaat. Dit 

houdt in dat er ook scholen zijn bezocht die alleen via automaten 

voedingsmiddelen aanbieden.  

Van de 198 bezochte scholen hebben 8 scholen alleen automaten en geen 

kantine (4,0%), 21 scholen hebben juist wel een kantine en geen automaten 

(10,6%). Bij de overige 169 scholen worden voedingsmiddelen zowel via een 

kantine als via automaten aangeboden (85,4%).  

De scholen die alleen een kantine hebben, hebben een significant hoger 

gemiddeld percentage basisproducten (68,7%) dan de scholen die 

voedingsmiddelen alleen via automaten aanbieden (42,6%) en de scholen met 

een kantine en automaten (49,6%). Het verschil in het gemiddelde percentage 

basisproducten tussen de scholen die alleen automaten hebben en de scholen 

die een kantine en automaten hebben, is niet significant. De verschillen worden 

weergegeven in Figuur 8. 
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Figuur 8. Gemiddelde percentage basisproducten voor verschillende manieren van 

aanbieden  

Er zijn 7 scholen die alleen een kantine hebben en voldoen aan de Richtlijnen 

Gezonde Schoolkantine (33,3%). Van de scholen die alleen via automaten 

voedingsmiddelen aanbieden, is er slechts 1 school die minstens 75% 

basisproducten heeft (12,5%). Van de scholen die een kantine en automaten 

hebben zijn er 5 scholen die voldoen aan de Richtlijn Gezonde Schoolkantine 

(3%).   

3.2.9. Beheer van kantine en automaten 

Bij het bezoek aan de scholen is gevraagd of een kantine dan wel de automaten 

in eigen beheer van de school zijn of dat het beheer hiervan uitbesteed is aan 

een externe partij. Van de 190 scholen die een kantine hebben, hebben 97 

scholen de kantine in eigen beheer (51,1%), 87 scholen hebben de kantine 

uitbesteed aan een externe partij (45,8%) en bij 6 scholen is het beheer van de 

kantine onbekend (3,2%). Van de 177 scholen die via automaten 

voedingsmiddelen aanbieden, hebben 56 scholen de automaten in eigen beheer 

(31,6%), 94 scholen hebben het uitbesteed aan een externe partij (53,1%) en bij 

27 scholen is het beheer van de automaten onbekend (15,3%).  

Het beheer van kantine en automaten wordt afzonderlijk gepresenteerd in Figuur 

9. De gecombineerde gegevens over het beheer van de kantines en automaten 

wordt in Figuur 10 weergegeven. In deze laatste figuur zijn de scholen waarvan 

het beheer van kantine en/of automaten onbekend is, niet meegenomen.  
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Figuur 9. Het beheer van kantines (n=190) en automaten (n=177) 

 

Figuur 10. Het beheer van kantines en automaten (n=165) 

Het beheer van kantines en automaten is per Nielsen district anders 

georganiseerd. In Figuur 11 is te zien dat de kantines in Nielsen III voor het 

grootste deel door de school zelf beheerd worden. In Nielsen V wordt het beheer 

het vaakst uitbesteed aan een externe partij. In Nielsen I, II en IV zijn de 

verschillen tussen kantinebeheer minder extreem.  

In Figuur 12 is te zien dat de scholen in alle Nielsen districten het beheer van de 

automaten het vaakst uitbesteed hebben. 
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Figuur 11. Het beheer van kantines per Nielsen district 

 

Figuur 12. Het beheer van automaten per Nielsen district 

Er is een significant verschil in leerlingenaantal tussen scholen die het 

productaanbod in eigen beheer hebben en scholen die het productaanbod 

hebben uitbesteed. Scholen die het gehele productaanbod in eigen beheer 

hebben, hebben significant minder leerlingen (gemiddeld 800) dan de scholen 

die het gehele productaanbod uitbesteed hebben aan een externe partij 

(gemiddeld 1100).  

Het gemiddelde percentage basisproducten van de groep scholen die het gehele 

productaanbod in eigen beheer heeft (55,6%), is significant hoger dan het 

gemiddelde percentage basisproducten van de groep scholen die het gehele 

productaanbod uitbesteed heeft aan een externe partij (50,7%) en de groep 

scholen die de kantine in eigen beheer en de automaten heeft uitbesteed 

(43,9%). De gemiddelde percentages basisproducten van de groepen van beheer 

zijn te zien in Figuur 13.  
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Figuur 13. Gemiddelde percentage basisproducten voor de verschillende manieren van 

beheer van kantines en automaten 

Geen enkele school die het gehele productaanbod uitbesteed heeft aan een 

externe partij voldoet aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine. Daarentegen 

zijn er 11 scholen die het gehele productaanbod in eigen beheer hebben en hier 

wel aan voldoen (16,2%).  

3.2.10. Gezondheidsbeleid 

Tijdens de schoolbezoeken is gevraagd in hoeverre de school al bezig is 

(geweest) met gezondheidsbeleid omtrent eten en drinken. Bijna de helft van de 

scholen, namelijk 96 scholen, heeft geen geschreven beleid over eten en drinken 

(48,5%), 77 scholen hebben dit wel (38,9%) en bij 25 scholen is dit onbekend 

(12,6%). Figuur 14 geeft dit weer. 

 

Figuur 14. Geschreven beleid over eten en drinken op school  
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De scholen die een geschreven beleid over eten en drinken hebben, hebben een 

kantine die gemiddeld voor 51,1% uit basisproducten bestaat, bij scholen die niet 

dit geschreven beleid hebben, is dit 50,9%. Dit is geen significant verschil.  

Er zijn slechts 3 scholen die een geschreven beleid over eten en drinken hebben 

en voldoen aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine (3,9%). Opmerkelijk is dat 

het aandeel scholen dat aan de Richtlijnen voldoet in de groep scholen zonder 

geschreven beleid hoger is, namelijk 9 scholen (9,4%). 

3.2.11. Gewerkt aan gezonder maken van kantineaanbod 

Het merendeel van de scholen gaf aan nu of eerder gewerkt te hebben aan het 

gezonder maken van het aanbod in de schoolkantine (168 scholen, 84,8%).  

De toelichtingen hierop variëren, enkele citaten zijn opgenomen in Figuur 15.  

In totaal gaven 17 scholen aan niet gewerkt te hebben aan het gezonder maken 

van het kantineaanbod (8,6%) en van 13 scholen is dit onbekend (6,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15. Toelichtingen op “Ja, wij werken/werkten als school aan het gezonder maken van 

het aanbod in de schoolkantine”   

Het gemiddelde percentage basisproducten van de scholen die gezegd hebben 

aan een gezond kantineaanbod gewerkt te hebben, is 52,1%. Bij de scholen die 

gezegd hebben dit niet te doen, is het 45,6%. 

Van de groep scholen die aangegeven heeft nu of eerder gewerkt te hebben aan 

het gezonder maken van het kantineaanbod voldoet 7,1% aan de Richtlijnen 

Gezonde Schoolkantine. Dit komt overeen met 12 scholen.   

 

"We hebben geprobeerd 

melk en fruit aan te bieden, 

maar dit liep niet dus daar 

zijn we mee gestopt" 

"De snoepautomaat 

is de deur uit en we 

verkopen alleen nog 

maar light 

frisdranken" 

"We hebben een cateraar 

ingehuurd om aan de eisen 

van de gezonde 

schoolkantine te voldoen" 

"We werken met 

groene, gele en rode 

stickers om leerlingen 

bewuster te maken" 

"We verkopen 

geen 

energiedrankjes, 

chips en 

kauwgom" 

"Het wit brood 

is 20 cent 

duurder dan 

bruin brood" 

"We proberen met posters op 

de automaat duidelijk te 

maken wat de gezonde keuze 

is, maar de friettent en 

supermarkt zitten dichtbij..." 

"De leerlingenraad is betrokken 

geweest het samenstellen van 

het assortiment en leerlingen 

helpen mee in de kantine" 
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3.2.12. Bekendheid met programma De Gezonde Schoolkantine 

Om inzicht te krijgen in de algemene bekendheid van het programma De 

Gezonde Schoolkantine is aan de scholen tevens gevraagd of ze het programma 

De Gezonde Schoolkantine kennen. De bezochte scholen weten grotendeels af 

van het bestaan van het programma (137 scholen, 69,2%). Dit wil overigens niet 

zeggen dat zij ook bekend zijn met de inhoud van het programma en of ze er 

mee gewerkt hebben. Geen van de onderzochte scholen heeft eerder contact 

gehad met vertegenwoordigers van de Gezonde Schoolkantine. Op 52 scholen 

werd gezegd dat ze het programma niet kennen (26,3%) en bij 9 scholen is de 

vraag niet gesteld (4,5%). Dit wordt weergegeven in Figuur 16. 

 

Figuur 16. Bekendheid met het programma De Gezonde Schoolkantine  

 

3.3. Het kantineaanbod  

3.3.1. Aantal producten 

De 198 bezochte schoolkantines bieden gezamenlijk 15.562 producten aan. Het 

aantal producten binnen kantines varieert van 2 tot 223. De bezochte kantines 

hebben een gemiddeld aanbod van 79 producten. De meeste scholen hebben 

een productaantal tussen de 50 en 100 producten. De verdeling van de grootte 

van het productaanbod wordt weergegeven in Figuur 17. 
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Figuur 17. Verdeling van de scholen naar grootte productaanbod  

3.3.2. Productgroepen 

Het totale kantineaanbod van de bezochte scholen bestaat voornamelijk uit de 

productgroep ‘brood en beleg’ (21,3%), ‘dranken’ (21,2%) en de productgroep 

‘koek, candybars en snoep’ (19,8%). De totale verdeling van het kantineaanbod 

per productgroep is te zien in Figuur 18.  

 

Figuur 18. Verdeling van producten naar productgroepen 

3.3.3. Keuzegroepen 

Voor de productgroep zuivel en een aantal productcategorieën (broodsoorten, 

smeersel, kaas, vleeswaren en ei) zijn de producten ingedeeld in de verschillende 

keuzegroepen, zoals genoemd in hoofdstuk 2 methode. In totaal zijn er 4020 

producten uit deze groepen gescoord. Hoe deze producten verdeeld zijn in de 

verschillende keuzegroepen is te zien in Tabel 4. 
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Tabel 4. Aantal producten in de verschillende keuzegroepen  

 Alle 

keuzegroepen  

Keuze groep 

‘voorkeur’ 

Gecombineerde 

keuzegroep  

‘voorkeur/midde

nweg’11 

Keuze groep  

‘middenweg’ 

Keuzegroep  

‘uitzondering’ 

T.o.v. totaal aantal producten uit de keuzegroepen 

Totaal aantal 

producten 

4020 (100%) 323 (8,0%) 494 (12,3%) 699 (17,4%) 2504 (62,3%) 

T.o.v. totaal aantal producten uit de verschillende productcategorieën 

Zuivelproducten 886 (100%) 67 (7,6%) 269 (30,4%) 138 (15,6%) 412 (46,5%) 

Broodsoorten 1782 (100%) 127 (7,1%) - 547 (30,7%) 1108 (62,2%) 

Smeersel 45 (100%) 25 (55,6%) - 14 (31,1%) 6 (13,3%) 

Kaas 523 (100%) - 58 (11,1%) - 465 (88,9%) 

Vleeswaren 677 (100%) - 167 (24,7%) - 510 (75,3%) 

Ei 107 (100%) 104 (97,2%) - - 3 (2,8%) 

3.3.4. Vinkjesproducten 

Tijdens 189 schoolbezoeken zijn de producten met vinkje apart gescoord. Tijdens 

9 schoolbezoeken is dit niet gebeurd. Voor de resultaten in deze subparagraaf 

zijn deze 9 scholen buiten beschouwing gelaten.  

In totaal zijn er 542 producten met een vinkje gescoord. Dit is 3,7% van het 

totaal aantal producten die de 189 scholen aanbieden. De 542 vinkjesproducten 

bestaat voor 92,3% uit basisproducten en voor 7,7% uit niet-basisproducten. In 

Figuur 19 is te zien dat de basisproducten 6,6% uit vinkjesproducten bestaan, en 

de niet-basisproducten voor 0,6%. 

De vinkjesproducten komen grotendeels uit de productgroep ‘zuivelproducten’ 

(53,1%) en ‘dranken’ (32,5%). De verdere verdeling van de vinkjesproducten in 

de verschillende productgroepen wordt weergegeven in Figuur 20. 

 
 

Figuur 19. Vinkjesproducten binnen de groep basisproducten en de groep niet-

basisproducten 

                                                

11 In de  productgroepen zuivel, kaas en vleeswaren kan niet voor elk product een goed onderscheid 

gemaakt worden tussen ‘voorkeur’ en ‘middenweg’. Om praktische redenen zijn deze producten in de 

gecombineerde keuzegroep gescoord.  
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Figuur 20. Verdeling van de vinkjesproducten naar productgroepen 
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4. Conclusies  

In dit monitoronderzoek zijn 198 schoolkantines bezocht. Er zijn meer VO 

scholen dan MBO scholen bezocht. De meeste scholen waren VMBO scholen 

(inclusief praktijkonderwijs) en scholen die een combinatie van VMBO (inclusief 

praktijkonderwijs) en HAVO/VWO aanbieden. Alvorens conclusies te trekken, 

wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de kanttekeningen bij dit onderzoek. Daarna 

worden de belangrijkste conclusies puntsgewijs beschreven. Hierbij wordt 

ingegaan op de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine en het kantineaanbod. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd onder scholen die nog niet in contact zijn 

geweest met vertegenwoordigers van De Gezonde Schoolkantine, zijn de 

conclusies alleen op deze groep scholen van toepassing. 

 

4.1. Kanttekeningen bij het onderzoek 

Voor de interpretatie van de resultaten en het trekken van conclusies is het van 

belang om een aantal kanttekeningen bij het monitoronderzoek te benoemen: 

- Doordat de respons van de scholen lager lag dan vooraf verwacht, is de 

gestelde steekproefgrootte van 300 scholen met een betrouwbaarheids-

interval van 95% niet behaald. Bij een steekproefgrootte van 198 hoort 

een betrouwbaarheidsinterval 87%. Dat wil zeggen dat bij herhalingen 

van dit onderzoek in 87% van de gevallen de uitkomst hetzelfde zal zijn.  

 

- De afname van de kantinescan is een geplande momentopname. Mogelijk 

kunnen scholen hier rekening mee gehouden hebben en kan er een 

vertekend beeld ontstaan. 

 

- Het soort aanbod wordt gescoord, maar niet de hoeveelheid van dit 

aanbod. Voorbeeld: 15 kroketten en 1 volkorenbroodje scoren beide een 

1 als product. 

   

- Het vinkjeslogo staat klein afgebeeld op producten en was voor de 

scanconsulenten niet altijd even duidelijk zichtbaar. De producten in 

automaten konden bijvoorbeeld niet volledig bekeken worden. Hierdoor 

kan het zijn dat niet alle aanwezige vinkjesproducten in de bezochte 

schoolkantines ook daadwerkelijk gescoord zijn. Dit kan de 

betrouwbaarheid van de uitkomsten m.b.t. de vinkjesproducten 

beinvloeden. Om deze reden worden aan deze resultaten geen conclusies 

verbonden. 

 

- De indeling in keuzegroepen is een indeling die met enige 

voorzichtingheid geinterpreteerd dient te worden. Er zijn überhaupt meer 

‘uitzondering’ dan ‘voorkeur’ of ‘middenweg’ producten, wat een logisch 

resultaat oplevert dat er meer ‘uitzondering’ producten worden gescoord 
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dan ‘voorkeur’ of ‘middenweg’ producten. Om deze reden worden ook 

aan deze resultaten geen conclusies verbonden. 

 

4.2. Richtlijnen Gezonde Schoolkantine 

 

 

 

 

 

 Het kantineaanbod van de bezochte scholen bestaat gemiddeld voor 

50,9% uit basisproducten (paragraaf 3.2.1). 

 In totaal voldoen 13 scholen aan de Richtlijnen Gezonde 

Schoolkantine. Dit komt overeen met 6,6% van de bezochte scholen 

(paragraaf 3.2.1). Bij deze 13 scholen bestaat het kantineaanbod 

gemiddeld uit 83,8% basisproducten. De schoolkantines die niet 

voldoen aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine hebben gemiddeld 

49,9% basisproducten (paragraaf 3.2.1).  

 7,6% van de bezochte VO-scholen en 2,5% van de bezochte MBO-

scholen voldoet aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine (paragraaf 

3.2.2). 

 De bezochte praktijkscholen hebben een significant hoger gemiddeld 

percentage basisproducten dan de overige scholen. 27,3% van de 

bezochte praktijkscholen voldoet aan de Richtlijnen Gezonde 

Schoolkantine (paragraaf 3.2.3). 

 In Nielsen I (Amsterdam, Rotterdam, ‘s-Gravenhage en 

randgemeenten) hebben de schoolkantines het hoogste gemiddelde 

percentage basisproducten. In dit district voldoet 18,2% van de 

bezochte scholen aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine 

(paragraaf 3.2.5). 

 Van de 13 scholen die voldoen aan de Richtlijnen Gezonde 

Schoolkantine hebben 11 scholen minder dan 500 leerlingen 

(paragraaf 3.2.6).  

 Bezochte scholen in JOGG-gemeenten hebben een hoger gemiddeld 

percentage basisproducten dan de bezochte scholen in niet JOGG-

gemeenten. Van de bezochte scholen in JOGG-gemeenten voldoet 

10,4% aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine (paragraaf 3.2.7).  

Richtlijnen Gezonde Schoolkantine = Het assortiment van een 

gezonde schoolkantine bestaat voor minimaal 75% uit 

basisvoedingsmiddelen uit de Schijf van Vijf (zoals brood, groente, 

fruit, zuivel). En maximaal 25% uit niet-basisvoedingsmiddelen 

(zoals snacks, snoep, koek, regular frisdranken). 
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 Het merendeel van de bezochte scholen heeft zowel een kantine als 

automaten. De bezochte scholen die alleen een kantine hebben, 

hebben een significant hoger gemiddeld percentage basisproducten 

dan de bezochte scholen die voedingsmiddelen alleen via automaten 

aanbieden en de bezochte scholen met een kantine en automaten. 

(paragraaf 3.2.8.). 

 Kantines zijn vaker in eigen beheer dan uitbesteed aan een externe 

partij. Automaten zijn vaker in beheer van een externe partij dan in 

eigen beheer (paragraaf 3.2.9).  

 Het beheer van kantines en automaten is per Nielsen district anders 

georganiseerd. In Nielsen III worden de schoolkantines voor het 

grootste deel door de school zelf beheerd. In Nielsen V wordt het 

beheer van de kantine het vaakst uitbesteed aan een externe partij. In 

alle Nielsen districten wordt het beheer van de automaten het vaakst 

uitbesteed. (paragraaf 3.2.9). 

 Er is een significant verschil in leerlingenaantal tussen bezochte 

scholen die het gehele productaanbod in eigen beheer hebben en 

bezochte scholen die het gehele productaanbod hebben uitbesteed. 

Scholen die het gehele productaanbod in eigen beheer hebben, 

hebben een kleiner leerlingenaantal dan de scholen die het gehele 

productaanbod uitbesteed hebben aan een externe partij (paragraaf 

3.2.9).  

 Wanneer scholen het gehele productaanbod in eigen beheer hebben, 

scoren zij significant hoger op het gemiddelde percentage 

basisproducten dan scholen die het beheer anders georganiseerd 

hebben (paragraaf 3.2.9). 

 Er is geen enkele bezochte school die het gehele productaanbod 

uitbesteed heeft aan een externe partij en voldoet aan de Richtlijnen 

Gezonde Schoolkantine (paragraaf 3.2.9). 

 Bijna alle bezochte scholen geven aan nu of eerder gewerkt te hebben 

aan het gezonder maken van het aanbod in de schoolkantine 

(paragraaf 3.2.11).  

 Bijna driekwart van de bezochte scholen zegt het programma De 

Gezonde Schoolkantine te kennen (paragraaf 3.2.12). 

 

4.3. Kantineaanbod 

 De bezochte kantines hebben een gemiddeld aanbod van 79 

producten (paragraaf 3.3.1).  
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 Ruim de helft van het totale kantineaanbod van de bezochte scholen 

bestaat uit de productgroepen: ‘brood en beleg’, ‘dranken’, en ‘koek, 

candybars en snoep’ (paragraaf 3.3.2). 

 Op 6,6% van alle gescoorde basisproducten is een vinkje gezien. Bij 

de niet-basisproducten is dit 0,6%. De vinkjes zijn het vaakst gezien 

op zuivelproducten (paragraaf 3.3.4). 

 

4.4. Eindconclusie 

De overheid heeft naar aanleiding van de motie Vendrik het doel vastgesteld dat 

in 2015 alle kantines op VO- en MBO-scholen een gezonde schoolkantine zijn. Dit 

doel is ook opgenomen in het Nationaal Programma Preventie. 

Uit deze monitor blijkt dat 6,6% van de bezochte scholen voldoet aan de 

Richtlijnen Gezonde Schoolkantine. Bij VO-scholen en scholen in JOGG-

gemeenten, praktijkscholen, kleine scholen en scholen in Nielsen I ligt dit 

percentage hoger maar blijft ver onder de 30%.  

De monitor gaat uit van een representatieve steekproef voor de VO- en MBO-

scholen die nog niet in contact zijn geweest met vertegenwoordigers van De 

Gezonde Schoolkantine. Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat men 

landelijk gezien, binnen deze groep scholen, nog ver van het gestelde doel in de 

motie Vendrik af zit.  
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5. Aanbevelingen 

In de motie Vendrik en in het Nationaal Programma Preventie staat het doel dat 

in 2015 alle kantines op alle scholen in het voortgezet onderwijs en MBO een 

gezonde schoolkantine moeten hebben. Uit deze monitor blijkt dat op dit 

moment slechts 6,6% van de scholen die nog niet in contact zijn geweest met 

vertegenwoordigers van De Gezonde Schoolkantine en die voor dit onderzoek 

bezocht zijn, voldoet aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine.  

Om de ambitie van ‘alle scholen een gezonde schoolkantine’ te verwezenlijken 

zijn er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma 

De Gezonde Schoolkantine. 

Op basis van deze monitor wil iResearch aanbevelingen doen die kunnen 

bijdrage aan een toename van het aantal scholen met een gezonde schoolkantine 

en daarmee aan het behalen van de doelstelling.  

 

5.1. Aanpak Schoolkantine Brigade specificeren 

Het programma De Gezonde Schoolkantine biedt scholen ondersteuning bij het 

gezonder maken van hun kantine. Het Voedingscentrum zet de Schoolkantine 

Brigade in om scholen op maat te ondersteunen.  Dit monitoronderzoek geeft 

aanleiding voor het Voedingscentrum om na te gaan welke strategie het beste 

gehanteerd kan worden voor een effectieve inzet van de Schoolkantine Brigade. 

De volgende mogelijkheden kunnen door het Voedingscentrum overwogen 

worden: 

- Scholen met de meest ongezonde schoolkantine (0-25% basisproducten) 

ondersteunen. Met deze aanpak kunnen de scholen met het ongezondste 

aanbod stap voor stap gestimuleerd worden om een gezonde 

schoolkantine te worden. De inspanning van het Voedingscentrum gericht 

op deze groep scholen zou moeten leiden tot geen of een beperkt aantal 

scholen met 0-25% basisproducten. Bij deze keuze moet rekening 

gehouden worden met het feit dat in deze monitor slechts 5 scholen in 

deze categorie zitten.  

- Inzetten op de scholen met een kantineaanbod van 25-50% 

basisproducten. De meeste scholen uit deze monitor zitten in deze 

categorie. Met deze keuze wordt dus een grote groep scholen bereikt. 

- De scholen met 50-75% basisproducten advies op maat geven zodat hun 

productaanbod uit meer dan 75% basisproducten gaat bestaan en 

daarmee voldoet aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine. In deze 

monitor is deze groep bijna net zo groot als de groep scholen met 25–

50% basisproducten. Deze scholen kunnen met een aantal, relatief kleine 
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wijzigingen in hun kantineaanbod voldoen aan de de Richtlijnen Gezonde 

Schoolkantine en hebben daarom relatief weinig inspanning nodig. 

- Geen keuze maken uit bovenstaande strategieën en inzetten op alle 

scholen die nog niet aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine voldoen. 

Hiermee krijgen alle scholen een gezondere schoolkantine maar wordt 

niet direct toegewerkt naar zoveel mogelijk scholen die voldoen aan de 

Richtlijnen Gezonde Schoolkantine.       

Gezien de korte termijn waarop de doelstelling behaald dient te zijn, adviseert 

iResearch om de capaciteit en middelen van het Voedingscentrum efficiënt in te 

zetten. Het is daarom van belang dat het programma De Gezonde Schoolkantine 

van het Voedingscentrum zich gaat richten op scholen die de grootste potentie 

hebben om een gezonde schoolkantine te krijgen. Concreet houdt dit in dat het 

Voedingscentrum zich moet richten op de groep scholen die met hun 

productaanbod tussen de 50-75% basisproducten scoort. iResearch geeft de 

Schoolkantine Brigade hieronder een aantal ideeën om deze groep scholen actief 

te benaderen: 

- Voor deze monitor zijn 198 scholen benaderd. Hiervan zijn 86 scholen die 

een kantine hebben met 50-75% basisproducten. In het kader van de 

aanbevolen strategie zou de Schoolkantine Brigade deze scholen van het 

monitoronderzoek als eerste van een advies op maat kunnen voorzien.  

- Nagaan of een korte kosteneffectieve tool ontwikkeld kan worden om nieuwe 

scholen te signaleren die een kantine hebben met 50-75% basisproducten. 

Vervolgens kunnen ook deze scholen door de Schoolkantine Brigade 

benaderd worden voor een gericht advies.  

 

5.2. Monitoren 

Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van bovenstaande aanpak van de 

Schoolkantine Brigade adviseert iResearch om de reeds bezochte scholen uit 

deze monitor één jaar na het advies van de Schoolkantine Brigade opnieuw te 

monitoren. Daarnaast kan de effectiviteit van het programma De Gezonde 

Schoolkantine gemeten worden door ook de scholen die in het verleden door de 

Schoolkantine Brigade bezocht en geadviseerd zijn, opnieuw te monitoren.   

 

5.3. Communicatie naar scholen 

Naast de in paragraaf 5.1 beschreven specifieke adviesgerichte aanpak van de 

Schoolkantine Brigade kan het Voedingscentrum overwegen om in te zetten op 

communicatie naar specifieke subgroepen.  

- Meer bekendheid geven aan het programma De Gezonde Schoolkantine 

onder de MBO-scholen. Van de bezochte MBO-scholen is maar 50% bekend 

met het programma. Van bezochte VO-scholen is dit 70%.  
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- Praktijkscholen scoren in vergelijking hoog op het percentage basisproducten. 

Ook is het percentage praktijkscholen dat voldoet aan de Richtlijnen Gezonde 

Schoolkantine aanzienlijk hoger dan bij de andere scholen. Een verklaring kan 

zijn dat binnen de praktijkscholen meer tijd en ruimte is om aan een gezond 

kantineaanbod te werken. De leerlingen zijn zelf vaker actief betrokken bij de 

kantine waardoor het belang van een gezonde schoolkantine sneller wordt 

ingezien. Het Voedingscentrum zou verder kunnen onderzoeken waarom op 

praktijkscholen de score hoger ligt en bijvoorbeeld met scholen kunnen 

overwegen hoe de inzet van leerlingen in de kantine ook op niet 

praktijkscholen gerealiseerd kan worden. 

 

5.4. Cateraars en beheerders  

De automaten zijn het vaakst in beheer van een externe partij en scoren het 

laagst op het percentage basisproducten. Automaten hebben daarmee een 

negatieve invloed op het behalen van het doel en het voldoen aan de Richtlijnen 

Gezonde Schoolkantine. Het gezonder maken van het productaanbod in 

automaten zou daarom een manier zijn om schoolkantines gezonder te maken. 

Verdere afspraken met de betrokken partijen, zoals die in het Handvest 

“Gezonder Voedinsgaanbod op scholen” staan, zouden hierbij kunnen helpen. 

Door het ondertekenen van het Handvest “Gezonder Voedingsaanbod op 

scholen” hebben private partijen zoals cateraars, de automatenbranche en 

leveranciers aangegeven zich in te zetten voor een gezonder assortiment op 

scholen. Uit dit monitoronderzoek blijkt dat geen enkele school waarbij zowel de 

kantine als de automaten beheerd worden door een externe partij voldoet aan de 

Richtlijnen Gezonde Schoolkantine. Door met alle partijen binnen het Handvest 

“Gezonder Voedingsaanbod op scholen” te kijken naar mogelijkheden voor 

verdere afspraken, kan een vervolgtraject ingeslagen worden om kantines binnen 

VO- en MBO-scholen gezond te krijgen. Ook met kantinecateraars en 

automatenbeheerders die het Handvest “Gezonder Voedingsaanbod op scholen” 

niet ondertekend hebben, zou getracht moeten worden om in gesprek te gaan 

over het gezonder maken van het productaanbod in de kantine en automaten. 
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Bijlage 1 De kantinescan 

 

Datum inventarisatie: dd mo yyyy     

Naam/namen invuller (s):    Haagse Hogeschool  Hanzehogesc

hool 

 Hogeschool  

Arnhem-

Nijmegen 

 

GEGEVENS BEZOCHTE SCHOOL 

 

 

 

     

Naam  school (locatie):  

Adres  school: 

Onderzoeksnummer 

Plaats school: 

 

 

 

 

 

Soort onderwijs op de locatie   VWO    HAVO  VMBO   Praktijkschool    MBO Meerdere keuzes mogelijk 

Aantal leerlingen locatie:        

 

 

 

 

GEGEVENS CONTACTPERSOON    

    

Naam       

Functie      
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Contactgegevens Telefoon: 

 

Mail: 

   

     

 

VRAGEN AAN CONTACTPERSOON (degene die over de kantine gaat) 

Catering schoolkantine & automaten  Kantine in eigen beheer 

 

 Kantine via cateraar,  namelijk: … 

 

 Automaten in eigen beheer 

 

 Automaten via cateraar,  namelijk: … 

  

Is er een geschreven beleid over eten 

en drinken op school  

 Ja, toelichting:…… 

 

 Nee 

   

Werkt jullie school nu of in het 

verleden aan het gezonder maken 

van het aanbod in de schoolkantine? 

 Ja.  Hoe dan? ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nee.  Om welke reden? ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Was u hiervoor bekend met het 

programma De Gezonde 

Schoolkantine van het 

Voedingscentrum? 

 

 Ja 

   

 Nee 

 

 

 

 

De uitslag van het onderzoek zal op termijn  naar u worden gecommuniceerd door de  Brigade van de Gezonde Schoolkantine van het 

Voedingscentrum. Zij geven tevens een gratis en vrijblijvend advies. 
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 Productcategorie Product Toelichting en voorbeelden #  

Dranken   ZIE OOK CHECKLIST 

1  Laagcalorische (fris)drank met 

≤30 kcal/100 ml én ≤110 

kcal/portie 

Bijvoorbeeld: water, koffie, thee, flesjes mineraalwater (zoals Spa rood of blauw), 

light frisdranken (zoals Coca Cola Light/Zero, Fanta Zero)  

 

  

2  Vruchtensap en groentesap Bijvoorbeeld: Alle dranken waar de naam ‘sap’ op staat (zoals sinaasappelsap, 

appelsap, groentesap), smoothies van minimaal 70% (vers) fruit/vruchtensap.  

Vruchtenlimonades zoals DubbelFrisss en Dubbeldranken vallen hier NIET onder. Zij 

vallen onder de met suiker gezoete (fris) dranken. 

 

  

3  Gewone met suiker gezoete 

(fris)dranken met > 30 kcal/100 

ml of > 110 kcal/portie) 

Bijvoorbeeld: gewone frisdrank (zoals Coca Cola, Fanta), energiedrankjes (zoals 

RedBull of Monster), gewone ijsthee (zoals Ice Tea), veel soorten sportdranken 

(zoals AA High Energy), DubbelFrisss, Dubbeldrank, meeste soorten CapriSun en 

Wicky. 

 

  

Zuivelproducten  

4 Melkproducten 

 

Melk mager Magere melk.  

Als er naast gewone magere melk ook biologische magere melk wordt verkocht, dan 

telt dit als twee soorten producten. 

  

5  Melk halfvol Halfvolle melk, halfvolle chocolademelk met zoetstof (zoals Chocomel Light).  

Als er naast gewone halfvolle melk ook biologische halfvolle melk wordt verkocht, dan 
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 Productcategorie Product Toelichting en voorbeelden #  

telt dit als twee soorten producten. 

6  Melk vol Volle melk, chocolademelk (zoals Chocomel en Chocomel halfvol) 

Als er naast gewone volle melk ook biologische volle melk wordt verkocht, dan telt dit 

als twee soorten producten. 

  

7  Karnemelk Als er naast gewone karnemelk ook biologische karnemelk wordt verkocht, dan telt dit 

als twee soorten producten. 

  

8 Zuiveldesserts Magere zuiveldesserts Bijvoorbeeld: magere yoghurt, magere kwark, magere vruchtenyoghurt/vla/kwark 

zonder toegevoegde suiker (eventueel met zoetstof zoals Optimel).  

Als er naast bijvoorbeeld magere yoghurt ook biologische magere yoghurt wordt 

verkocht, dan telt dit als twee soorten producten. 

  

9  Halfvolle zuiveldesserts Bijvoorbeeld: halfvolle yoghurt, halfvolle vla met zoetstof. Als er naast bijvoorbeeld 

gewone halfvolle yoghurt ook biologische halfvolle yoghurt wordt verkocht, dan telt dit 

als twee soorten producten. 

  

10  Volle zuiveldesserts Bijvoorbeeld: Volle yoghurt, volle vla, volle vruchtenyoghurt, roomyoghurt met 

vruchten, volle kwark, pudding op basis van zuivel. 

Als er naast bijvoorbeeld gewone volle yoghurt ook biologische volle yoghurt wordt 

verkocht, dan telt dit als twee soorten producten. 

  

11  Drinkyoghurt light/minder suiker Bijvoorbeeld: Optimel, Vifit, Milk & Fruit light, Fristi (GST). Het gaat om producten 

waar geen of weinig suiker in zit. Van de ontbijtdranken valt alleen GoedeMorgen! 

Light in deze categorie.  

Alle verschillende smaken mag je apart tellen als verschillende producten. 

  

12  Drinkyoghurt normaal Bijvoorbeeld: Yomild Drink , Milk & Fruit, GoedeMorgen! Original en Fruit.  

Alle verschillende smaken mag je apart tellen als verschillende producten. 

  

13  Knijpyoghurt light Alleen de knijpyoghurt Light.   

14  

 

 

Knijpyoghurt Knijpyoghurt Original en Knijpyoghurt Ontbijt.   



DE GEZONDE SCHOOLKANTINE MONITOR 2013                                                                            

Onderzoeksnummer:  

Monitoronderzoek De Gezonde Schoolkantine   39 

 

 Productcategorie Product Toelichting en voorbeelden #  

Groente en fruit 

15  Handfruit Bijvoorbeeld: appel, mandarijn, banaan, peer, bakje aardbeien of kersen   

16  Stukjes fruit Bijvoorbeeld: bakje gemengd fruit, stukjes appel of ananas (dit is gesneden fruit), 

gedroogd fruit zoals rozijnen, abrikozen, pruimen (maar geen fruit-chips !) 

  

17  Handgroente Bijvoorbeeld: zakjes of bakjes met snoeptomaatjes, kleine komkommertjes of 

paprikaatjes of worteltjes. Deze kunnen ook in de automaat worden aangeboden! 

  

18  Rauwkost Bijvoorbeeld: elke soort groente die op belegde broodjes worden geserveerd, mag 

je hier eenmalig turven. Dus heb je broodjes met komkommer en tomaat, dan 

scoor je 2. Ook losse rauwkostsalades tellen hier mee. 

  

Hartige snacks 

19 Warme snackproducten Producten op basis van 

brooddeeg 

Bijvoorbeeld: bapao, Turkse pizza, worstenbroodje, pizzapunt, pizzabroodje   

20  Producten op basis van 

bladerdeeg 

Bijvoorbeeld: saucijzenbroodje, frikadelbroodje, kaasbroodje, kaascroissant, 

ham/kaascroissant, hartige taart van bladerdeeg 

  

21 Gefrituurde producten Gefrituurde snacks met broodje Hieronder worden producten verstaan die doorgaans in de frituur worden bereid, 

zoals (broodje) kroket, (broodje) frikandel speciaal, (broodje) kipcorn. Ook 

ovenvarianten van deze snacks vallen in deze categorie, omdat deze in de fabriek 

al zijn voorgefrituurd. 

  

22  Gefrituurde snack zonder 

broodje 

Hieronder worden producten verstaan die doorgaans in de frituur worden bereid, 

zoals kroket, frikandel, kaassoufflé, portie frites, berenklauw, bamischijf.  

Ook ovenvarianten vallen in deze categorie, omdat deze in de fabriek al zijn 

voorgefrituurd. 

  

Brood en beleg 
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 Productcategorie Product Toelichting en voorbeelden #  

23 Broodsoorten Volkoren Bijvoorbeeld: volkoren harde en zachte broodjes, volkoren boterhammen, volkoren 

krentenbollen/- krentenbrood. Serveer je volkoren varianten van tosti's, panini's, 

pitabroodjes of wraps dan mag je hier voor elke variant een punt scoren.  

Het beleg scoor je apart. 

  

24  Bruin Bijvoorbeeld: bruine zachte en harde broodjes, bruine boterhammen, krentenbol, 

muesli met vruchten, boerenmuesli. Serveer je bruine varianten van tosti's, panini's, 

pitabroodjes of wraps dan mag je hier voor elke variant een punt scoren.  

Het beleg scoor je apart. 

  

25  Wit Bijvoorbeeld: witte zachte en harde broodjes, witte boterhammen, krokante muesli 

(als Cruesli). Serveer je witte varianten van tosti's, panini's, pitabroodjes of wraps 

dan mag je hier voor elke variant een punt scoren.  

Het beleg scoor je apart. 

  

26  Luxe broodjes  Bijvoorbeeld: croissant (alleen naturel hier scoren) 

 

  

27 Smeersel Halvarine    

28  Margarine    

29  Roomboter    

30 Kaas Minder vette en laag in zout Bijvoorbeeld: 10+, 30+ kaas, 20+ kaas natriumarm, Mozarella, cottagecheese, 

zachte geitenkaas, zuivelspread (gewoon en light), Kees-kaas 

  

31  Vettere en/of hoger in zout Bijvoorbeeld: alle soorten 40+ en 48+ kaas, roombrie 60+, roomkaas, smeerkaas   

32 Vleeswaren  Mager en laag in zout Bijvoorbeeld: kipfilet, kalkoenfilet, beenham, fricandeau, rosbief, magere smeerpaté   

33  Vetter en/of hoog in zout  Bijvoorbeeld: hamsoorten (buiten beenham), filet americain, smeerleverworst, 

casselerrib, meeste soorten worst. Soms komen ze in deze categorie uit vanwege 

het zoutgehalte. 

  

34  Warm vlees Bijvoorbeeld: hamburger, shoarma, gehaktbal, rookworst, hotdog. Magere of 

gewone knakworst kun je ook hier scoren en is binnen deze categorie de beste 

keuze. 
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 Productcategorie Product Toelichting en voorbeelden #  

35 Ei Gebakken ei/roerei    

36  Gekookt ei    

37 Vis Vis voor op brood  Gerookte zalm, tonijn uit blik, zoute en zure haring, gestoomde makreel, garnalen 

etc.  

  

38 Overige belegsoorten Zoet beleg Appelstroop, jam, pindakaas, chocopasta, honing etc.    

39  Hartig beleg  Tonijnsalade, eiersalade, kipkerriesalade, selleriesalade, houmous, sandwichspread 

, vegetarische pate, etc.  

  

Soepen 

40  Heldere soep Kippensoep, bouillon, tomatensoep, etc.   

41  Gebonden soep Tomaten-crème soep, champignonsoep, koninginnensoep, kerriesoep, etc.    

42  Maaltijdsoep  Erwtensoep, pompoensoep, bruine bonensoep, minestronesoep etc.    

Chips en zoutjes  ZIE OOK CHECKLIST 

43  Chips en zoutjes met ≤ 110 

kcal/verpakking 

Bijvoorbeeld: Rijstwafel, klein zakje popcorn, zakje zonnebloempitten of mais-

snack, Lu Pocket, Nibb it.  

 

  

44  Chips en zoutjes met > 110 

kcal/verpakking 

 bijna alle soorten zoutjes in zakjes horecaformaat, light chips, pinda's, noten    

Koek, candybars en snoep  ZIE OOK CHECKLIST 

45 Koeken Koeken met ≤ 110 

kcal/verpakking 

Bijvoorbeeld: kleine mueslireep, plakje ontbijtkoek.    
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 Productcategorie Product Toelichting en voorbeelden #  

 

46  Koeken met > 110 

kcal/verpakking 

Bijvoorbeeld: roze koek, stroopwafel, gevulde koek, appelflap, appelkoek, 

suikerwafel, Btween Big, cake, brownie, muffin, mergpijp maar ook grote 

eierkoeken, grote mueslirepen (als Eat Naturel), grote koekrepen (als Snelle Jelle), 

meeste soorten granen- en fruitbiscuits (als MilkBreak) doordat ze per meerdere 

stuks verpakt zijn 

  

47 Candybars Candybars met ≤ 110 

kcal/verpakking 

Bijvoorbeeld: mini-candybar, KitKat Single, kleine chocolade/graanreepjes (diverse 

soorten Kellogs). 

  

48  Candybars met > 110 

kcal/verpakking 

Bijvoorbeeld: Mars, Snickers, Milky Way, Twix, KitKat(Chuncky), Lion, Bros, 

Smarties, Rolo, Milka, Balisto, M&M's, Malteser, Nuts 

  

Overige snoepproducten  ZIE OOK CHECKLIST 

49  Snoep met ≤ 110 

kcal/verpakking 

Bijvoorbeeld: zakje fruitchips, suikervrij snoep, lolly, mini-verpakkingen snoep met 

suiker, klein zakje zoete popcorn.  

 

  

50  Snoep met > 110 

kcal/verpakking 

Bijvoorbeeld: zakjes/rollen met snoep met suiker (als drop, pepermunt, winegums, 

toffees, spekkies, zuurtjes), caramel- of nougatrepen 

 

  

Sauzen 

51  Zakjes saus   Scoor hier het aantal soorten saus waarvan er zakjes aanwezig zijn. Ook zakjes 

mosterd, sambal tellen mee. Als er op broodjes tapenade of pesto wordt gesmeerd 

in een kleine hoeveelheid dan mag dit ook hier worden gescoord 

  

52  Flessen saus Scoor hier het aantal soorten saus waarvan er flessen aanwezig zijn  

 

  

IJs 

53  IJs met ≤ 110 kcal/portie  Waterijs (als Raket, Calippo, Festini), Split of Solero   

54  IJs met > 110 kcal/portie  Magnum, Cornetto, hoorntjes met softijs of roomijs etc   
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Producten die je niet kunt beoordelen 

Hierbij graag zo volledig mogelijk invullen en eventueel foto’s maken van product en voedingsdeclaratie 

Opsturen naar wolvers@voedingscentrum.nl 

 

Productnaam & fabrikant Voorverpakt/ 

vers(gemaakt) 

Indien verpakt: ingrediëntenlijst/ 

voedingswaardetabel ( maak eventueel foto !) 

Indien vers gemaakt: receptuur 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

mailto:wolvers@voedingscentrum.nl
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Bijlage 2 Indeling producten 

 

 Productcategorie Product Basisproducten / 

Niet-basisproducten 

Keuzegroepen 

Dranken 

1  Laagcalorische (fris)drank met ≤30 

kcal/100 ml én ≤110 kcal/portie 

Basis*  In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

2  Vruchtensap en groentesap Basis Voorkeur/middenweg 

3  Gewone met suiker gezoete 

(fris)dranken met > 30 kcal/100 ml of 

> 110 kcal/portie) 

Niet-basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

Zuivelproducten 

4 Melkproducten Melk mager Basis Voorkeur 

5  Melk halfvol Basis Middenweg 

6  Melk vol Basis Uitzondering 

7  Karnemelk Basis Voorkeur 

8 Zuiveldesserts Magere zuiveldesserts Basis Voorkeur 

9  Halfvolle zuiveldesserts Basis Middenweg 

10  Volle zuiveldesserts Basis Uitzondering 

11  Drinkyoghurt light/ minder suiker Basis Voorkeur/middenweg 

12  Drinkyoghurt normaal Basis Uitzondering 

13  Knijpyoghurt light Basis Voorkeur/middenweg 

14  Knijpyoghurt Basis Uitzondering 

Groente en fruit 

15  Handfruit Basis Voorkeur 

16   Stukjes fruit Basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

17  Handgroente Basis Voorkeur 

18  Rauwkost Basis  Voorkeur 

Hartige snacks 

19 Warme snackproducten Producten op basis van brooddeeg Basis Uitzondering 

20  Producten op basis van bladerdeeg Niet-basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

21 Gefrituurde producten Gefrituurde snacks met broodje Niet-basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

22  Gefrituurde snacks zonder broodje Niet-basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

Brood en beleg 

23 Broodsoorten Volkoren Basis Voorkeur 

24  Bruin Basis Middenweg 

25  Wit Basis Uitzondering 
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26  Luxe broodjes Basis Uitzondering 

27 Smeersel Halvarine Basis Voorkeur 

28  Margarine Basis Middenweg 

29  Roomboter Basis Uitzondering 

30 Kaas Minder vette en laag in zout Basis Voorkeur/middenweg 

31  Vettere en/of hoger in zout Basis Uitzondering 

32 Vleeswaren Mager en laag in zout Basis Voorkeur/middenweg 

33  Vetter en/of hoger in zout Basis Uitzondering 

34  Warm vlees Basis Uitzondering  

35 Ei Gebakken ei/roerei Basis Uitzondering 

36  Gekookt ei Basis Voorkeur 

37 Vis Vis voor op brood Basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

38 Overige belegsoorten Zoet beleg Basis* In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

39  Hartig beleg Basis* In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

Soepen 

40  Heldere soep Basis* In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

41  Gebonden soep Basis* In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

42  Maaltijdsoep Basis* In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

Chips en zoutjes 

43  Chips en zoutjes met ≤ 110 

kcal/verpakking 

Niet-basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

44  Chips en zoutjes met > 110 

kcal/verpakking 

Niet-basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

Koek, candybars en snoep 

45 Koeken Koeken met ≤ 110 kcal/verpakking Niet-basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

46  Koeken met > 110 kcal/verpakking Niet-basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

47 Candybars Candybars met ≤ 110 kcal/verpakking Niet-basis In huidige 

kantinescan geen 
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onderscheid  

mogelijk 

48  Candybars met > 110 kcal/verpakking Niet-basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

Overige snoepproducten 

49  Snoep met ≤ 110 kcal/verpakking Niet-basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

50  Snoep met > 110 kcal/verpakking Niet-basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

Sauzen 

51  Zakjes saus Basis* In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

52  Flessen saus Niet-basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

IJs 

53  IJs met ≤ 110 kcal/portie Niet-basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

54  IJs met > 110 kcal/portie Niet-basis In huidige 

kantinescan geen 

onderscheid  

mogelijk 

*Deze producten die officieel behoren tot de niet-basisproducten worden in de kantinescan toch meegerekend met 

de basisproducten. 
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Bijlage 3 Vooraankondigingsbrief aan scholen 

 

Datum: 29 augustus 2012 

Betreft: OPROEP: scholen gezocht voor onderzoek naar het aanbod in 

schoolkantines 

 

 

Beste directie en kantinebeheerder/cateraar, 

 

In 2015 moeten alle schoolkantines gezond zijn, zo is afgesproken in de Motie Vendrik. Maar 

hoe gezond zijn ze ondertussen in de praktijk? We gaan binnenkort een tussenmeting doen 

en hebben willekeurig een aantal scholen geselecteerd, waaronder uw school. Voor deze 

steekproef zouden we graag uw schoolkantine inventariseren. 

 

U kunt ons eenvoudig helpen. Binnenkort komt er een telefoontje van een student diëtetiek of 

van ons onderzoeksbureau voor een afspraak. Zij plannen een kort bezoek in, waarbij ze de 

schoolkantine inventariseren.  

 

Voor wat, hoort wat: als bedankje ontvangt u een follow-up: de Schoolkantine Brigade van het 

Voedingscentrum brengt een bezoek, bespreekt hoe de school er nu voor staat en geeft een 

advies helemaal op maat van uw school. Vanzelfsprekend is dit vrijblijvend. 

Alvast bedankt voor de medewerking, namens onszelf en de studenten Voeding en Diëtetiek 

van hogescholen uit Groningen, Den Haag en Arnhem en Nijmegen. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

Schoolkantine Brigade 

http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl   

http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/
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Bijlage 4 Significante verschillen 

 

Subgroepen Is er een significant verschil*? 

Schooltype: 

- VO-scholen 

- MBO-scholen 

- MBO/VO-scholen 

Nee  

Nielsen districten: 

- Nielsen I 

- Nielsen II 

- Nielsen III 

- Nielsen IV 

- Nielsen V 

Ja 

JOGG-scholen: 

- JOGG-scholen 

- Niet JOGG-scholen 

Ja  

Aantal leerlingen: 

- Scholen met <500 leerlingen 

- Scholen met 500-1000 leerlingen 

- Scholen met 1000-1500 leerlingen 

- Scholen met >1500 leerlingen 

Nee 

Beheer van kantine en automaten: 

- Scholen met het gehele productaanbod in eigen 

beheer 

- Scholen met het gehele productaanbod via externe 

partij 

- Scholen met de kantine in eigen beheer en de 

automaten via externe partij 

- Scholen met de kantine via externe partij en de 

automaten in eigen beheer 

Ja 

Manier van aanbieden: 

- Scholen met alleen een kantine 

- Scholen met alleen automaten 

- Scholen met een kantine en automaten 

Ja 

Schooltype: 

- Praktijkscholen 

- Overige scholen 

Ja 

Schoolniveau: 

- HAVO/VWO-scholen 

- VMBO-scholen  

Nee 

 

Wel/geen geschreven beleid  

- Scholen met een geschreven beleid over eten en 

drinken 

- Scholen met geen geschreven beleid over eten en 

drinken 

Nee 

Wel/niet gewerkt aan gezonder maken van kantineaanbod 

- Scholen die gewerkt hebben aan gezonder maken 

Nee 
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kantineaanbod 

- Scholen die niet gewerkt hebben aan gezonder 

maken kantineaanbod 

Wel/niet bekend met programma Gezonde Schoolkantine 

- Wel bekend met het programma Gezonde 

Schoolkantine 

- Niet bekend met het programma Gezonde 

Schoolkantine 

Nee 

 

* Statistisch significant (tweezijdige t-toets, p≤ 0.05). 



 

Monitoronderzoek De Gezonde Schoolkantine   53 

 

Bijlage 5 Resultaten in tabellen 

 

Aangezien het aantal scholen in een aantal categorieën en subgroepen klein is, is enige 

voorzichtigheid bij het interpreteren van de resultaten gewenst.  

 

VO-en MBO-scholen 

 gemiddelde 

percentage 

basisproducten 0-25% basis 25-50% basis 50-75%basis >75% basis

VO (n=144) 50,8% 2,8% 48,6% 41,0% 7,6%

MBO (n=40) 53,9% 2,5% 42,5% 52,5% 2,5%

MBO/VO-school (n=14) 49,8% 0,0% 50,0% 42,9% 7,1%  
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VO MBO MBO/VO-school 

0-25% basis (n=5) 80,0% 20,0% 0,0%

25-50% basis (n=94) 74,5% 18,1% 7,4%

50-75%basis (n=86) 68,6% 24,4% 7,0%

>75% basis (n=13) 84,6% 7,7% 7,7%  
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VO

MBO

MBO/VO-school
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Praktijkscholen 

 gemiddelde 

percentage 

basisproducten 0-25% basis 25-50% basis 50-75%basis >75% basis

Praktijkscholen (n=22) 64,9% 0,0% 18,2% 54,5% 27,3%

Overige scholen (n=177) 49,6% 2,8% 51,1% 42,0% 4,0%  
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Praktijkscholen Overige scholen

0-25% basis (n=5) 0,0% 100,0%

25-50% basis (n=94) 4,3% 95,7%

50-75%basis (n=86) 14,0% 86,0%

>75% basis (n=13) 46,2% 53,8%  
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Schoolniveau 

 gemiddelde 

percentage 

basisproducten 0-25% basis 25-50% basis 50-75%basis >75% basis

HAVO/VWO (n= 34) 49,5% 0,0% 55,9% 44,1% 0,0%

VMBO (n= 56) 55,9% 1,8% 35,7% 48,2% 14,3%

VMBO en HAVO/VWO (n= 54) 46,2% 5,6% 57,4% 31,5% 5,6%

MBO (n= 40) 53,9% 2,5% 42,5% 52,5% 2,5%

MBO en VO richting (n= 14) 49,8% 0,0% 50,0% 42,9% 7,1%  
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HAVO/VWO VMBO

VMBO en 

HAVO/VWO MBO

MBO en VO 

richting

0-25% basis (n=5) 0,0% 20,0% 60,0% 20,0% 0,0%
25-50% basis (n=94) 20,2% 21,3% 33,0% 18,1% 50,0%

50-75%basis (n=86) 17,4% 31,4% 19,8% 24,4% 42,9%

>75% basis (n=13) 0,0% 61,5% 23,1% 7,7% 7,7%  
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Nielsen districten 

 

 gemiddelde 

percentage 

basisproducten 0-25% basis 25-50% basis 50-75%basis >75% basis

Nielsen I (n=22) 59,2% 0,0% 31,8% 50,0% 18,2%

Nielsen II (n=43) 53,5% 0,0% 44,2% 51,2% 4,7%

Nielsen III (n=33) 47,9% 6,1% 48,5% 42,4% 3,0%

Nielsen IV (n=52) 48,5% 5,8% 50,0% 38,5% 5,8%

Nielsen V (n=48) 51,1% 0,0% 54,2% 39,6% 6,3%  
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Nielsen I Nielsen II Nielsen III Nielsen IV Nielsen V

0-25% basis (n=5) 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 0,0%

25-50% basis (n=94) 7,4% 20,2% 17,0% 27,7% 27,7%

50-75%basis (n=86) 12,8% 25,6% 16,3% 23,3% 22,1%

>75% basis (n=13) 30,8% 15,4% 7,7% 23,1% 23,1%  
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Aantal leerlingen 

 gemiddelde 

percentage 

basisproducten 0-25% basis 25-50% basis 50-75%basis >75% basis

< 500 leerlingen (n = 70) 54,8% 2,9% 41,4% 40,0% 15,7%

500 - 1000 leerlingen (n = 60) 48,9% 1,7% 50,0% 46,7% 1,7%

1000 - 1500 leerlingen (n = 37) 49,1% 5,4% 48,6% 45,9% 0,0%

> 1500 leerlingen (n = 31) 51,0% 0,0% 54,8% 41,9% 3,2%  
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leerlingen

0-25% basis (n=5) 40,0% 20,0% 40,0% 0,0%

25-50% basis (n=94) 30,9% 31,9% 19,1% 18,1%

50-75%basis (n=86) 32,6% 32,6% 19,8% 15,1%

>75% basis (n=13) 84,6% 7,7% 0,0% 7,7%  
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Scholen in JOGG-gemeenten 

 gemiddelde 

percentage 

basisproducten 0-25% basis 25-50% basis 50-75%basis >75% basis

Scholen in JOGG-gemeenten (n=67) 54,8% 1,5% 38,8% 49,3% 10,4%

Scholen in andere gemeenten  (n=131) 49,6% 3,1% 51,9% 40,5% 4,6%  
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JOGG-

gemeenten
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andere 

gemeenten

0-25% basis (n=5) 20,0% 80,0%

25-50% basis (n=94) 27,7% 72,3%

50-75%basis (n=86) 38,4% 61,6%

>75% basis (n=13) 53,8% 46,2%  
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Manier van aanbieden 

 gemiddelde 

percentage 

basisproducten 0-25% basis 25-50% basis 50-75%basis >75% basis

Scholen met alleen een kantine (n=21) 68,7% 0,0% 9,7% 57,1% 33,3%

Scholen met alleen automaten (n=8) 42,6% 12,5% 50,0% 25,0% 12,5%

Scholen met een kantine en automaten (n=169) 49,6% 2,4% 52,1% 42,6% 3,0%  
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0-25% basis (n=5) 0,0% 20,0% 80,0%

25-50% basis (n=94) 2,1% 4,3% 93,6%

50-75%basis (n=86) 14,0% 2,3% 83,7%

>75% basis (n=13) 53,8% 7,7% 38,5%  
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Beheer van kantine en automaten 

 

 gemiddelde 

percentage 

basisproducten 0-25% basis 25-50% basis 50-75%basis >75% basis

gehele productaanbod in eigen beheer (n=68) 55,6% 2,9% 38,2% 42,6% 16,2%

gehele productaanbod via externe partij (n=73) 50,7% 2,7% 45,2% 52,1% 0,0%

kantine in eigen beheer/ automaten via 

externe partij (n=20) 43,9% 0,0% 80,0% 15,0% 5,0%

kantine via externe partij/ automaten in eigen 

beheer (n=4) 43,8% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0%  
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0-25% basis (n=5) 40,0% 40,0% 0,0% 0,0% 20,0%

25-50% basis (n=94) 27,7% 35,1% 17,0% 3,2% 17,0%

50-75%basis (n=86) 33,7% 44,2% 3,5% 1,2% 17,4%

>75% basis (n=13) 84,6% 0,0% 7,7% 0,0% 7,7%  
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Gezondheidsbeleid 

 gemiddelde 

percentage 

basisproducten 0-25% basis 25-50% basis 50-75%basis >75% basis

Geschreven beleid (n=77) 51,1% 0,0% 49,4% 46,8% 3,9%

Geen geschreven beleid (n=96) 50,9% 5,2% 47,9% 37,5% 9,4%

Onbekend (n=25) 53,5% 0,0% 40,0% 56,0% 4,0%  
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0-25% basis (n=5) 0,0% 100,0% 0,0%

25-50% basis (n=94) 40,4% 48,9% 10,6%

50-75%basis (n=86) 41,9% 41,9% 16,3%

>75% basis (n=13) 23,1% 69,2% 7,7%  
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Gewerkt aan gezonder maken van kantineaanbod 

 gemiddelde 

percentage 

basisproducten 0-25% basis 25-50% basis 50-75%basis >75% basis

Gewerkt aan gezonder maken 

van kantineaanbod (n=168) 52,1% 2,4% 45,8% 44,6% 7,1%

Niet gewerkt aan gezonder 

maken van kantineaanbod (n=17) 45,6% 5,9% 52,9% 35,3% 5,9%

Onbekend (n=13) 48,5% 0,0% 61,5% 38,5% 0,0%  
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0-25% basis (n=5) 80,0% 20,0% 0,0%

25-50% basis (n=94) 81,9% 9,6% 8,5%

50-75%basis (n=86) 87,2% 7,0% 5,8%

>75% basis (n=13) 92,3% 7,7% 0,0%  
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Bekendheid met programma De Gezonde Schoolkantine 

 gemiddelde 

percentage 

basisproducten 0-25% basis 25-50% basis 50-75%basis >75% basis

Bekend met Gezonde 

Schoolkantine (n=137) 50,9% 3,6% 47,4% 42,3% 6,6%

Onbekend met Gezonde 

Schoolkantine (n=52) 52,2% 0,0% 46,2% 46,2% 7,7%

Onbekend (n=9) 52,1% 0,0% 55,6% 44,4% 0,0%  
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0-25% basis (n=5) 100,0% 0,0% 0,0%

25-50% basis (n=94) 69,1% 25,5% 5,3%

50-75%basis (n=86) 67,4% 27,9% 4,7%

>75% basis (n=13) 69,2% 30,8% 0,0%  
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