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1. Woord vooraf

Praktijkgids ‘Gezond eten op school’

Dagelijks bieden 2 400 basisscholen
en ruim 850 secundaire scholen
in Vlaanderen aan hun leerlingen
een warme schoolmaaltijd aan.
Scholen doen dat vanuit hun eigen schoolkeuken of ze maken
gebruik van externe cateringbedrijven. Naast warme schoolmaaltijden hebben heel wat scholen ook een aanbod van broodjes
tijdens de middag en van dranken en tussendoortjes tijdens de
schooldag. Dit alles maakt van
catering in onderwijs, van het
voedings- en drankenaanbod dat
scholen hebben voor hun leerlingen, een breed terrein.
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Kinderen en jongeren evenwichtig leren
eten is geen sinecure. Naast de ouders
en ook de media vervult het onderwijs
hier een belangrijke rol. Op school krijgen kinderen via lessen, maar even
goed door het voedingsaanbod of
de voorbeeldfunctie van de leraren
veelvuldig leerboodschappen aangereikt over eten en drinken. Als school
streven naar een evenwichtig aanbod

van voeding en dranken hoort bij werken aan gezondheidseducatie en past
binnen het gezondheidsbeleid. Al wie
op school mee een voedingsaanbod
uitwerkt, staat voor dezelfde uitdaging: hoe kunnen we een evenwichtig
voedingsgedrag stimuleren zonder de
keuzevrijheid van de kinderen en jongeren, aanvaardbare prijzen, de praktische mogelijkheden op school en de
rentabiliteit uit het oog te verliezen?
Wat is goed om te doen, wat niet? Hoe
werken we een actie uit die vertrekt
van de reële behoeftes maar die even
goed oog heeft voor de mogelijkheden
van de school en de wensen van de
leerlingen?
Met de projectoproep ‘Gezond eten
op school’ in het najaar van 2006
gaf de Koning Boudewijnstichting in
Vlaanderen een impuls aan 28 kwaliteitsvolle initiatieven en projecten die
een evenwichtig voedingsaanbod op
school stimuleren. Er kwam een open
netwerk tot stand met daarin zowel
de schooldirecteur die gebruik maakt
van een cateringbedrijf, de kok van de
schoolkeuken als de clb-medewerker
die de vraag krijgt om de brooddozen

van leerlingen ‘gezonder’ te maken.
Ook de gezondheidsorganisatie met
een schoolfruitproject, de cateraar met
schoolmaaltijden en de bioboer die levert aan scholen, maken er deel van
uit. Al deze mensen gingen op werkbezoek in cateringbedrijven, grootkeukens, scholen. Dat leidde tot heel wat
uitwisseling van ervaringen en constructieve discussies over aspecten
van schoolcatering.
Deze praktijkgids is hiervan het resultaat. Vanuit de concrete feiten, verzamelde visies en talrijke voorbeelden
uit de ondersteunde acties, bezochte
projecten en werkgroepen, geeft de
gids concrete adviezen en praktische
tips aan scholen, cateraars en gezondheidswerkers. Bij de verschillende aspecten van een evenwichtig voedingsen drankenaanbod op school is telkens
een beknopte checklist opgenomen.
Hiermee kan worden afgetoetst in hoever elke betrokkene voor het aanbod
op school met deze aspecten rekening
houdt. Meteen krijgt de school ook een
zicht op mogelijke verbeterpunten.
We wensen je veel inspiratie.

Een verkenningstocht doorheen de schoolcatering
In 2007 en tijdens het voorjaar
2008 legde het netwerk ‘Gezond eten op school’ werkbezoeken af waarin verschillende
aspecten van het voedingsaanbod op school aan bod kwamen. De volgende zes locaties
kregen bezoek:
Agape, maaltijden voor en door het
onderwijs in Neder-over-Heembeek
(26 januari 2007)
Kennismaking met de verschillende
mogelijkheden en technische elementen van catering in onderwijs.
College Jozefieten in Melle
(14 maart 2007)
De organisatie en werking van een
eigen schoolkeuken en catering in
een internaat.

Basisschool De Vleugel in Zaventem
(14 mei 2007)
Voeding als didactisch epicentrum
voor de geïntegreerde werking in
de basisschool. Partners voor de
school in de uitbouw van een voedingsbeleid.
Sint-Jozefcollege in Aalst
(15 november 2007)
De afstemming van pedagogische
en ‘culinaire’ werking in een secundaire school. Een breed gedragen
voedings- en bewegingsbeleid in
een aso-school.
Bio-cateraar het Bloeemenhuisje en basisisschool Klimop in Oosttkamp
(18 december 2007)
Kennismaking met de
e
en
verschillende aspecten

van biocatering en de mogelijkheden
voor scholen. Het voedingsaanbod
als onderdeel van de schoolwerking
in het Freinetonderwijs.
Stedelijk Instituut voor Buitengewoon Lager Onderwijs ‘Oranjerie’
in Antwerpen
(16 januari 2008)
Een geïntegreerde voedingswerking
voor kansengroepen en kwetsbare
leerlingen. Mogelijkheden voor een
school zonder catering.
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2. Een evenwichtig
voedingsaanbod in het
onderwijs

Om een gezonde leefstijl te promoten bij kinderen en jongeren
steunde men in vroegere tijden
vooral op gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO). Men
veronderstelde dat kennis volstaat om mensen te doen kiezen
voor positief gedrag. Maar zo
eenvoudig is dat niet. Weten dat
vaak gefrituurde gerechten eten
ongezond is of dat groenten en
fruit dagelijks op een evenwichtig menu moeten staan, leidt
niet tot duurzaam gedrag of gedragsverandering.
Hoe lukt het dan wel? Hoe behouden
we gezond gedrag of veranderen we
ongezond gedrag? Daarvoor zijn acties nodig die gericht zijn op het individu enerzijds en op de fysieke en sociale omgeving anderzijds. Het centrale
doel van dergelijke acties is gezonde
keuzes vanzelfsprekend maken.
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Van gezondheidseducatie naar
gezondheidsbevordering: van
leren naar stimu-leren
Even duidelijk stellen:


steedt vanuit de gedragswetenschappen aandacht aan
leefstijl en gedrag, en streeft
gedragsverandering na.


heeft niet enkel oog voor
educatie maar wil ook aandacht besteden aan de omgeving en het beleid. Dat
moet leiden tot structurele
veranderingen die maken
dat gezonde keuzes wél
voor de hand liggen.
Wil gezondheidseducatie in
de klas genoeg effect hebben, dan moet de hele school
een gezondheidsbeleid voeren,
met aandacht voor schoolactiviteiten, schoolomgeving en
regulerende afspraken. Alleen
dan kom je tot gezondheidsbevordering (Voor de methodiek
van ‘gezondheidsbevordering
op school’ en het werken aan
een gezondheidsbeleid op
school, zie
www.gezondeschool.be)

2.1. Naar een efficiënte voedingseducatie
Liggen kinderen en jongeren wakker
van hun gezondheid? Feit is dat gezondheidsmotieven vaak niet zwaar
doorwegen als ze kiezen voor een
bepaalde leefstijl. Willen we leerlingen
overhalen om evenwichtiger te eten,
dan zullen we met goede argumenten op de proppen moeten komen:
gezond eten is lekker, het ziet er goed
uit, je hebt meer plezier en maakt gemakkelijk vrienden als je gezond bent.
De specifieke motivatie bij kinderen
en jongeren wordt sterk bepaald door
hun leeftijd en geslacht.
Bij de uitbouw van gezondheidseducatie op school moeten de verschillende leerinhouden voldoende op elkaar worden afgestemd.
Ze moeten ook in de juiste verhoudingen aan bod komen: kennis, vaardigheden en attitudes gaan hier hand in
hand. Voor een effectieve voedingseducatie komt het er eerst op aan
leerlingen bewust te maken. Over het
algemeen overschatten jonge mensen hun ‘gezond gedrag’. Ze denken
dat ze gezond eten, maar als we hen
confronteren met het eigen voedingsgedrag, schrikken ze wel even. Om die
confrontatie naar de klas te brengen,
kan de leraar bijvoorbeeld gebruik
maken van bestaande gezondheidstests (mijn actieve voedingsdriehoek,
vet- en bewegingsadvies op maat,
vochttest, groenten- en fruittest ... Zie:
www.gezondheidstest.be).
Willen we vervolgens dat kinderen en
jongeren ook hun gedrag veranderen,
dan moeten ze het belang van een
goed voedingsgedrag inzien. Dat lukt
enkel als ze weten wat een gezond
voedings(- en bewegings)gedrag inhoudt. Het voorlichtingsmodel van
de actieve voedingsdriehoek bevat
hiervoor alle vereiste informatie. Maar
kennis alleen volstaat niet. Voedingseducatie moet ook technische vaardigheden aanbrengen die bij het samenstellen en (creatief) bereiden van
maaltijden komen kijken. Een etiket
correct kunnen lezen is een voorbeeld
van zo’n vaardigheid.
Daarnaast moeten we aandacht besteden aan de context, vooral aan de
socioculturele betekenis van voeding.
Die omvat zowel de sociale functie
van eten als de heersende sociale
normen (bijvoorbeeld in de media) en
de verschillen tussen culturen ten aanzien van voeding. Willen we ten slotte

dat kinderen en jongeren hun gezond gedrag behouden, dan moeten
ze sociale vaardigheden en attitudes
meekrijgen die leiden tot een bewuste
leefstijl. Aandacht hebben en bewust
kiezen voor gezond eten staan hierbij
centraal.
Een voedingsbeleid op school uitbouwen betekent de leerinhouden en
boodschappen uit de voedingseducatie vertalen naar de verschillende
onderdelen van voeding op school,
onder andere door het beschikbaar
stellen van evenwichtige voeding. Hoe
dat kan voor het aanbod, lees je verder in deze brochure.

2.2. Het voedingsbeleid op vier
niveaus
Efficiënt werk rond voeding vereist
een schoolbeleid op leerling-, klas-,
school- en omgevingsniveau. Vier niveaus dus:
1. Leerlingen verschillen, ook als
het om voeding gaat. De school
houdt voor haar voedingswerking
rekening met de aanwezigheid van
specifieke doelgroepen (bv. culturele verschillen, het voedingsgedrag van leerlingen van allochtone
origine) en leerlingen met bijzondere behoeften (bv. leerlingen met
diabetes, voedselallergie …).
2. In de klas staat de voedingseducatie centraal. Het gezondheidsthema evenwichtige voeding komt
aan bod in de lessen of via projectwerking.
3. De school werkt aan een bewust
voedingsbeleid met aandacht voor
de organisatie van de voedingseducatie doorheen de leerjaren,
de uitbouw van een evenwichtig
voedings- en drankenaanbod en
stimulerende en beperkende afspraken rond eten en drinken (bv.
meebrengen van fruit, drinken van
frisdranken …).
4. Om effectief te werken aan een
duurzaam voedingsgedrag bij kinderen en jongeren moeten we afstemmen met het thuismilieu en
aansluiten bij de vrijetijdswereld
van kinderen en jongeren. Een
participatieve werking is één manier om dat te doen, met verschillende partners samenwerken een
tweede.
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3. Het voedingsaanbod
in de praktijk

DE ACTIEVE VOEDINGSDRIEHOEK
om dagelijks evenwichtig te eten en voldoende te bewegen
RESTGROEP

SMEER-EN BEREIDINGSVET
matigen

VLEES, VIS, EIEREN

MELKPRODUCTEN EN
CALCIUMVERRIJKTE SOJAPRODUCTEN

VERVANGPRODUCTEN

3 - 4 glazen
1 - 2 sneden kaas

75 - 100 gram

GROENTEN

FRUIT

300 gram

2 - 3 stuks

GRAANPRODUCTEN
5 - 12 sneden bruin brood

AARDAPPELEN
3 - 5 stuks gekookt

WATER
1,5 liter drinken
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LICHAAMSBEWEGING
volwassenen:
minstens 30 minuten
kinderen en jongeren:
minstens 60 minuten

VIG

Voor Vlaanderen is de actieve
voedingdriehoek het voorlichtingsmodel waarrond de aanbevelingen voor evenwichtige
voeding en voldoende beweging
zijn opgebouwd. Deze aanbevelingen zijn naar de verschillende leeftijdsgroepen vertaald
in de praktische voedings- en
beweeggids (zie: www.vig.be >
voeding).
De aanbevelingen voor kinderen en
jongeren koppelen we aan het voedings- en drankenaanbod op school.
Zo komen we tot een aantal tips voor
scholen. Daarbij hebben we zowel
oog voor de warme schoolmaaltijd,
de broodlunch, de tussendoortjes als
voor het drankenaanbod op school.

c

3.1. Tips voor een evenwichtig
voedingsaanbod
3.1.1. Warme schoolmaaltijden:
een evenwichtig menu
Hoe moet de dagelijkse maaltijd worden samengesteld? Hoe werken we een
evenwichtig menu uit voor een week,
voor tien dagen, voor zes weken? Op
deze vragen geeft deze paragraaf antwoord.
Een evenwichtige warme maaltijd bestaat uit de volgende componenten:
Vooraf
soep: bij voorkeur een groentesoep;
Hoofdmaaltijd
een zetmeelproduct: aardappelen,
rijst, deegwaren of alternatieven, bij
voorkeur bereid zonder extra vettoevoegingen en in volkorenvorm;
minimaal 200 gram groenten, bereid
of rauw;

een eiwit- en ijzerbron: vlees, vis, eieren of vervangproducten, bij voorkeur onder magere of halfvette vorm
en niet meer dan 100 gram onbereid
product; de bereiding gebeurt in een
matige hoeveelheid bereidingsvet (1
eetlepel per persoon), rijk aan onverzadigde vetzuren;
Dessert
vers fruit of een melkproduct (zoals
yoghurt, pap, pudding, …) op basis
van halfvolle melk;
Drank
na het eten water of - ter variatie fruitsap.
Om een evenwichtig menu van warme
maaltijden samen te stellen voor een
periode van een week of tien dagen,
vertrekken we vanuit bovenstaande
aanbevelingen. We bouwen bovendien voldoende variatie van voedingsmiddelen in.

Een evenwichtig menu van warme maaltijden: praktijktips
Voedingsmiddel

10-daagse frequentie

Omschrijving

Soep

9 x groentesoep
1 x melkpap
Hoeveel?
1 kop van 200 ml of 1 bord van 250 ml

Waarom? Vochtaanbrenger
Aanbeveling samenstelling:
flinke portie groenten, matig gezouten, laag
vetgehalte (dus niet te veel room toevoegen);
pas op! bouillonblokje is zeer zoutrijk (25%
zout);
soep kan gebonden worden met aardappelen of
vermicelli.
Facultatief gerecht:
Kan bij slecht etende kinderen weggelaten worden.
Melkpap:
Op basis van karnemelk, eventueel met fruit.
Vermijd hoge toevoegingen van extra suiker.

Graanproducten en
aardappelen

7 x gekookte aardappelen
1 x rijst of volkoren deegwaren of andere granen
zoals couscous
1 x puree of frieten of gebakken aardappelen
Hoeveel?
Aardappelen: 3 tot 5 stuks
Rijst en deegwaren: ± 60 tot 100 gram droog
gewogen (reken driemaal het gekookt gewicht)

Waarom?
Aanbrenger van zetmeel en voedingsvezels (kies
voor volle graanproducten zoals bruine rijst, volkoren deegwaren) naast vitaminen en mineralen.
Let op:
Matig de toevoeging van vetten aan graanproducten en aardappelen: toevoegingen van ei en
bereidingsvet zijn niet nodig.

Groenten

7 x gekookte groenten
2 x rauwkost
1 x fruitmoes
Hoeveel?
Per dag: 300 gram
Verdeel de hoeveelheden over de dag bv.
150 - 250 g bij de warme maaltijd en 100 – 150 g
rauwkost bij de broodmaaltijd.

Waarom?
Belangrijke leverancier van vitaminen, mineralen,
voedingsvezels, water, koolhydraten en nog niet
geïdentificeerde gezondheidsbevorderende stoffen.
Let op:
groenten zijn meer dan een blaadje sla, wat waterkers of een radijsje! Indien fruitmoes bij de warme
maaltijd, zeker bij de broodmaaltijd voldoende
groenten voorzien. Voorzie alle dagen groenten, dus
ook bij frieten, stoverij, vis ... Bedenk ook dat peterselie en citroen geen groenten vervangen. Idem
voor champignons, tomaten in sauzen e.d.

Vlees en vervangproducten

2 x vis (mager en vet)
4 x mager vlees
4 x matig vet vlees
Beperk de hoeveelheid vet vlees.
Let op:
een portie van 100 gram vlees volstaat.

Waarom?
Bron van dierlijke of plantaardige eiwitten, mineralen zoals ijzer en zink naast vitaminen.
Aan te bevelen:
Vervang wekelijks 1 x vlees door plantaardige vervangproducten zoals peulvruchten, mycoproteïne
of andere.

Bereidingsvetten

10 tot 15 gram per persoon is voldoende.

Waarom?
Bron van essentiële vetzuren en vetoplosbare
vitamines.
Opletten: waarom?
Vetten bevatten veel energie. Vetten rijk aan
verzadigde vetten kunnen het risico op hart- en
vaatziekten verhogen.
Aan te bevelen:
Matig de hoeveelheid vetten in je voeding:
1 eetlepel bereidingsvet per persoon bij de warme
maaltijd is voldoende. Geef de voorkeur aan olie of
margarine rijk aan onverzadigde vetzuren.

Nagerecht

5 x fruit
4 x melknagerecht
1 x gebak of koek
Tips voor variatie van melknagerechten:
yoghurt, vla, pudding, ...

Waarom?
Een dessert kan een goede aanvulling zijn van
de maaltijd (denk maar aan een stuk fruit of een
schaaltje pudding). Het dessert kan je ook als tussendoortje gebruiken in de loop van de namiddag,
in plaats van onmiddellijk na de maaltijd.
Vermijd overdaad: kies voor vetarme desserts zoals
fruit en melkproducten. Kies maximaal 1 keer per
week voor gebak, koek of ijsroom.

Drank

10 x

Waarom?
Drinken is belangrijk om dagelijks voldoende vocht
in te nemen. Drink bij voorkeur na de maaltijd.
Voorkeur: water (mineraal)
Alternatief: koffie, thee of fruitsap, halfvolle melk
Geen frisdranken of (tafel)bier: ze werken eetlustremmend

Bewerkingen gebaseerd op: Centrum voor voedings- en dieetadvies. (1999) Lekker en gezonde menu’s voor school en bedrijf. Vakgroep
Inwendige Ziekten. Universiteit Gent.
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3.1.2. De gezonde lunchbox
Een evenwichtig aanbod van broodjes of boterhammen op school

(of een lunchpakket meegebracht
van thuis) bestaat uit bruin brood
met wat smeervet, beleg en groen-

ten. Als dessert een stukje fruit
of melkproduct. Als drank water
of melk.

Het gouden recept voor de evenwichtige broodlunch
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Brood
Enkele sneetjes brood (het liefst bruin
of volkorenbrood) of volkoren- en multigranenbroodjes/stokbrood met een
beetje zachte margarine. Luxebroodjes zoals sandwiches en koffiekoeken
bevatten doorgaans meer vet en minder vezels en passen daarom slechts
af en toe in een lunchaanbod of in de
brooddoos.
Beleg
Zoals bij het ontbijt kan het brood voor
de helft worden belegd met een hartig
beleg (kaas, magere en halfvette vleeswaren) en voor de andere helft met
een zoet beleg (jam, stroop, honing).
Vers fruit als beleg (peer, aardbeien,
banaan) is ook lekker zoet en tevens
gezond. Af en toe een boterham met
choco of chocolade kan, maar maak
er geen dagelijkse gewoonte van. Vermijd overdaad: beleg hoort thuis tussen een dubbele boterham.

3.1.3. Tussendoortjes voor kinderen en jongeren
Slim gekozen tussendoortjes zoals
fruit, melk, yoghurt, een belegde boterham of volkorenkoek vormen een
goede en noodzakelijke aanvulling bij
de hoofdmaaltijden voor opgroeiende
kinderen en jongeren. Kinderen, zeker
kleuters en lagereschoolkinderen, hebben er baat bij dat hun energie-inname
over drie hoofdmaaltijden en (maxi-

Groenten
Groenten brengen kleur in de brooddoos en zorgen ervoor dat kinderen
makkelijker aan de aanbevolen groenteportie per dag komen. Er zijn mogelijkheden zat: een tomaat of een paar
kerstomaatjes, een stuk komkommer,
een rauwe wortel, reepjes paprika of
radijsjes.
Drank
Voorzie bij de broodmaaltijd bij voorkeur in melk (volle melk tot de leeftijd
van vier jaar, daarna halfvolle) of water.
Af en toe vruchtensap (vers of zonder
toegevoegde suiker), chocolademelk
lademelk
of een fruitmelkdrank mag,
g, maar
het mag geen dagelijkse gewoonte
en veel
worden. Frisdranken bevatten
suiker en weinig of geen essentiële
ssentiële
minen en
voedingsstoffen zoals vitaminen
et wel bij
mineralen. Af en toe kan het
de maaltijd, maar niet te vaak. Vergeet
nter zorgt
de soep niet! Zeker in de winter

maal) drie tussendoortjes gespreid
wordt. Kinderen voelen zelf heel goed
aan of ze al of niet een tussendoortje
nodig hebben.
Slim gekozen tussendoortjes dragen
bij tot een adequate voedingsinname.
Aanbevolen is om dagelijks niet meer
dan drie tussendoortjes te gebruiken.
Water drinken is de enige uitzondering.
Dat kan je de hele dag door doen.

een kop lekkere verse warme groentesoep voor een aangename afwisseling. Soep zit boordevol vocht, vitaminen en mineralen. Een echte aanrader.
Matig wel het gebruik van zout bij de
bereiding.
Dessert
Voorzie in een melkproduct (yoghurt,
pudding), een stuk fruit of fruitsla. Beperk zoete desserten zoals wafels,
koeken en snoep tot maximaal eenmaal per week.
Bron: E. Vanhauwaert, ‘Praktische
voedings- en beweeggids’, Vig, 2006.
Te downloaden via
www.vig.be

Vers fruit meenemen in de boekentas,
of yoghurt of melk fris houden, is voor
een leerling niet altijd vanzelfsprekend. Als een school tussendoortjes
aanbiedt, dan bij voorkeur vers fruit,
yoghurt en melkdranken, samen met
volkoren graankoeken of belegde boterhammen.
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Welk tussendoortje kies ik?
Gebruik bij voorkeur

Gebruik met mate

Belegde boterham met hartig of zoet
beleg
Volkoren of natuur ontbijtgranen

Gesuikerde ontbijtgranen

Gebruik slechts af en toe

Groenten, het best in combinatie met een
belegde boterham
Vers fruit, alle soorten

Gedroogd fruit, fruit uit blik/glas

Yoghurt en melkproducten zonder suiker
of met mate gezoet

Melkproducten, pudding, e.d., met toevoeging van suiker
Volkoren granenkoeken, droge koek,
rijstwafels

Bron: E. Vanhauwaert, ‘Praktische voedings- en beweeggids.’

Chocolade, chocoladekoeken, wafels,
gebak, koffiekoek, chips (ook light), suikersnoep
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3.1.4. Water en dranken: geen luxe
Regelmatig drinken, de hele dag door, is
geen luxe. De voorkeur gaat uit naar water

(mineraal, drinkbaar kraantjeswater …) en
naar halfvolle witte melk bij de lunch of bij
het tussendoortje. Regelmatig drinken geeft

het lichaam een goede vochtbalans. Die
zorgt ervoor dat leerlingen zich beter kunnen concentreren, zich fitter voelen enz.

Aanbevelingen voor evenwichtig drinken
Aanbeveling

Gebruik bij voorkeur

Watergroep:
kleuters: 0,5 liter tot 1 liter per
dag
lagere school + secundaire
school: 1 tot 1,5 liter per dag

Water: drinkbaar kraantjeswater, mineraalwater, spuitwater
enz.

Melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten:
Kleuters + lagere schoolkinderen: 450 ml of 3 kleine glazen
per dag

Witte melkproducten: volle
soorten tot 4 jaar, daarna halfvolle soorten, calciumverrijkte
sojaproducten natuur, yoghurt

Gebruik met mate

Gebruik slechts af en
toe
Light frisdranken (o.a. in functie
van aanvaardbare dagelijkse
hoeveelheid zoetmiddelen):
kleuters: geen
lagere school: maximaal
1 glas
secundaire school:
maximaal 1 blikje

Thee of lichte koffie, matig
toevoegingen van suiker

Melkproducten met toevoeging
van suiker, bv. chocomelk,
fruitmelkdranken, yoghurtdrinks
Calciumverrijkte sojaproducten
met toegevoegde suiker

Secundaire schoolkinderen:
600 ml of 4 kleine glazen of 3
grote glazen per dag
(Een glas melk kan worden vervangen door een potje yoghurt)
Groentesap, groentesoep:

Verse groentesoep met mate
gezouten

Fruitsap:

Groentesoep op basis van
pakjes of bouillon (bevat vaak
veel zout)
Groentensap (vaak zoutrijk)
Vers geperst vruchtensap of
fruitsap zonder toegevoegde
suikers

Restgroep:

Fruitsap met toegevoegde
suikers
Frisdranken
Energiedranken
Alcoholische dranken
Sportdranken

Bron: Vig, 2007.

3.2. Het voedings- en dranken
drankenaanbod in de Vlaamse scholen
3.2.1. Warme schoolmaaltijden
Heel wat Vlaamse scholen bieden hun
leerlingen warme middagmalen aan.
Het is haast een traditie. Ongeveer zes
van de tien scholen (61% basisscholen
en 59,5% secundaire scholen) bieden
een warme schoolmaaltijd aan. In het
basisonderwijs wordt nauwelijks gewerkt met keuzemenu’s (minder dan
4% scholen met maaltijdenaanbod). In
het secundair onderwijs werken bijna
drie van de tien scholen (ca. 29%) die
een warme maaltijd aanbieden met
keuzemenu’s.
Voor de organisatie van de warme
schoolmaaltijden werken de basisscholen bijna altijd met een inschrijvingssysteem, van de secundaire scholen doet
bijna 85% van de scholen met een
aanbod dit.
De scholen die warme maaltijden aanbieden, werken meestal met een extern cateringbedrijf. In de markt van de
schoolcatering zijn er enkele grote lan-

delijke cateraars die deel uitmaken van
een internationale groep. Daarnaast
zijn er heel wat middelgrote en kleine
cateraars en traiteurs met een eerder
lokale werking. Een aantal – veelal secundaire scholen – beschikt over een
eigen schoolkeuken en in sommige gevallen wordt gewerkt met een centrale
schoolkeuken, die bovenschools door
de inrichtende macht wordt gerund.
Hoe goed zijn de warme maaltijden in
Vlaamse scholen? De frequentietabellen van het weekmenu van de schooleven
en d
daar een beeld
eld van.
maaltijden geven
v
de
Algemeen valt de kwaliteit van
ogal mee:
maaltijden nogal
Het aanbod
od van vet vlees
vle
v
staat in
ef goede
oede verhouding
ver
een relatief
ndere compomet de andere
an de maaltijd.
ma
nenten van
In een grote
rote meerd
ro
meerderer
heid van de scholen
die warme
e maaltijden
aanbieden,
n, kom
komt vet
vlees hooguit
oguit één
n keer
per week op het bord.
bo

Ook friete
frieten of kroketten zzijn in een
goede verhouding aanwezig: in zo
goed als alle scholen staan frieten
of kroketten maximaal één keer per
week op het menu, in bijna vier van
de tien basisscholen zelfs helemaal
nooit.
Zeven van de tien basisscholen en
bijna zes van de tien secundaire
scholen met een aanbod voorzien
quasi dagelijks in gekookte aardappelen, deegwaren of rijst. In ongeveer
alle overige scholen komt dat twee
tot drie keer per week aan bod.
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Het weekmenu in Vlaamse basisscholen met een aanbod
van warme maaltijden:
Nooit

14

%

<= 1 maal per
week

2 tot 3 maal per
week

4 tot 5 maal per
week

%

%

%

Vet vlees

10,4%

62,0%

27,1%

0,5%

Frieten of kroketten

38,0%

60,6%

1,0%

0,3%

Vis en mager tot halfvet
vlees

2,9%

50,9%

42,1%

4,0%

Vers fruit als dessert

28,4%

31,1%

35,9%

4,6%

Melkdessert

32,6%

35,5%

29,5%

2,4%

Volwaardige groenteportie bij de warme maaltijd

3,6%

6,5%

36,7%

53,2%

Gekookte aardappelen,
deegwaren of rijst

2,2%

4,3%

23,9%

69,6%

Bron: Moens, O. et al., ‘Verslag van de indicatorenmeting voor een rook-, voedings-, en bewegingsbeleid in bedrijven en scholen in Vlaanderen en
Brussel 2006’. Vig, 2007. Te downloaden via: www.vig.be

Het weekmenu in Vlaamse secundaire scholen met een
aanbod van warme maaltijden:
Nooit

<= 1 maal per
week

2 tot 3 maal per
week

4 tot 5 maal per
week

%

%

%

%

Vet vlees

6,0%

60,9%

32,6%

0,5%

Frieten of kroketten

5,7%

87,9%

6,1%

0,3%

Vis en mager tot halfvet
vlees

2,8%

49,4%

44,8%

3,0%

Vers fruit als dessert

8,2%

22,0%

45,9%

23,9%

Melkdessert

10,9%

33,6%

42,5%

13,0%

Volwaardige groenteportie bij de warme maaltijd

3,0%

5,8%

33,2%

58,0%

Gekookte aardappelen,
deegwaren of rijst

1,7%

2,4%

38,5%

57,3%

Bron: Moens, O. et al., ‘Verslag van de indicatorenmeting voor een rook-, voedings-, en bewegingsbeleid in bedrijven en scholen in Vlaanderen en
Brussel 2006’. Vig, 2007. Te downloaden via: www.vig.be

Hoewel de kwaliteit van de maaltijden
dus meevalt, zijn er drie belangrijke
aandachtspunten.
Vis en mager vlees staan in minder
dan de helft van de scholen met een
aanbod van warme maaltijden minstens twee tot drie keer per week op
het menu. Meer dan de helft zegt
dat ze vis en mager vlees hoogstens
één keer per week serveren.
Een volwaardige portie groenten
staat in heel wat scholen met aanbod niet elke dag op het menu: in
ruim vier van de tien scholen met
een aanbod van warme maaltijden
ligt er niet elke dag een volwaardige
portie groenten op de borden.
Vers fruit als dessert komt slechts in
ruim vier van de tien basisscholen
en bijna zeven van de tien secundaire scholen meerdere keren per
week aan bod. Ook melkproducten als dessert worden in heel wat
scholen hooguit één keer per week
aangeboden.

Slechts een minderheid van scholen
met broodjesaanbod heeft een evenwichtig aanbod met aandacht voor
bruine broodjes (45%) en de keuzemogelijkheid van mager beleg (28%)
en groenten op elke broodje (49%).
Broodjes of belegde boterhammen
worden veel minder aangeboden in
basisscholen (ca. 5% van de scholen).

3.2.3. Dranken en tussendoortjes

3.2.2. Scholen met een broodjesaanbod

Een dagelijks wateraanbod in scholen is wijd verspreid. In bijna negen
van de tien basisscholen en twee van
de drie secundaire scholen staat een
drinkfonteintje. Ruim drie van de vier
basis- en secundaire scholen bieden
gratis water aan bij het eten en hebben een dagelijks aanbod van mineraal- en spuitwater. Meer dan acht van
de tien basisscholen en ruim de helft
van de secundaire scholen stimuleren
het drinken van water en maken daar
afspraken rond. Toch blijft de klas- en
schoolorganisatie om kinderen en jongeren doorheen de schooldag maximaal de kans te geven om water te
drinken een aandachtspunt.

Zeven van de tien secundaire scholen
bieden tijdens de middag (ook) broodjes of belegde boterhammen aan.

Met de dranken en tussendoortjes is
ant
het de voorbije jaren de goede kant

Automaten op school
In zo goed als geen enkele
basisschool staat een snoepautomaat. Ook een drankenautomaat
vinden we in amper vier procent
van deze scholen. In secundaire
scholen zijn voeding en dranken
via verschillende aanbodpunten,
waaronder ook automaten, veel
ruimer beschikbaar.

In het basisonderwijs is het dranken- en
tussendoortjesbeleid vooral gericht op
een beperkter aanbod met minder keuzemogelijkheden en met vooral ‘gezonde’
keuzes. Frisdranken worden gebannen
en tussendoortjes zijn, op fruit na, nauwelijks verkrijgbaar. Bijna negen basisscholen van de tien geven aan dat ze een
geschreven reglement hebben om snoep
op school te beperken, ruim acht van de
tien basisscholen hebben een dergelijke

terke
Opmerkelijk is de heel sterke
autoaanwezigheid van drankenautomaten. Die vinden we in bijna drie
olen
van de vier secundaire scholen
terug. Ook snoepautomaten zijn
ndair
wijd verspreid in het secundair
holen
onderwijs: één op de vier scholen
heeft er minstens één.

reglementering voor frisdranken. In het
secundair onderwijs heeft een ruime helft
van de scholen zulke reglementering.
eren
Bijna alle basisscholen (94%) voeren
uneen stimulerend fuitbeleid. In het secundair onderwijs doet ruim de helft van de
poscholen dat. Melkconsumptie wordt po
sitief gestimuleerd in zeven van de tien
ien
basisscholen en in bijna drie van de tien
secundaire scholen.

uitgegaan, zowel in de basisscholen
als in het secundair onderwijs. Maar
als we naar het aanbod zelf kijken, dan
zijn er nog altijd grote verschillen. De
basisschool realiseert een kwaliteitsvol dranken- en tussendoortjesbeleid
door het aanbod te beperken, de secundaire school door het aanbod te
verbreden. (Ze slaagt hierin overigens
beter voor de tussendoortjes dan voor
de dranken.) Iets minder dan vier van
de tien basisscholen biedt dagelijks
frisdranken of fruitsappen met toegevoegde suikers aan. Daartegenover
staat dat bijna negen van de tien secundaire scholen bijna dagelijks frisdranken of gezoete fruitsappen aanbieden. Het aanbod van frisdranken en
gezoete fruitsappen blijft (zeker in het
secundair onderwijs) wijd verspreid.
Basisscholen bieden maar in beperkte
mate tussendoortjes aan. Er zijn bijna
geen basisscholen met een regelmatig
aanbod van snoep en vetrijke tussendoortjes, slechts iets meer dan vier van
de tien basisscholen bieden regelmatig
fruit aan. Daartegenover staat dat ruim
één van de drie secundaire scholen
dagelijks snoep aanbiedt. Niet minder
dan zes van de tien secundaire scholen
bieden ook regelmatig fruit aan.

15

4. Hoe organiseer je een
evenwichtig voedingsaanbod
op school?
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4.1. Een visie op schoolcatering


 
 
“Het is belangrijk dat voldoende leerlingen
op school blijven eten. Zoniet mist het
voedingsbeleid op school een belangrijke dimensie en heeft het minder slagkracht. Een belangrijk doel van de school
is immers het gewoontepatroon van de
leerlingen te beïnvloeden en te veranderen. Dit is eigenlijk een opvoedingstaak
en blijven eten op school hoort hierin
thuis. Het is belangrijk dat de school niet
enkel opvoedt op vlak van voeding in de
enge zin, maar ook op brede basis. Maar
waar eindigt de verantwoordelijkheid van
de school en begint de verantwoordelijkheid van de ouder, de eerste opvoeder
van het kind?”
“Tot waar reikt de opdracht van onderwijs om kinderen en jongeren evenwichtig te leren/doen eten? Moet de school
de brooddoos van thuis aanvullen met
een salad bar, opdat de kinderen genoeg groenten zouden eten? Hoe ver
moet de school gaan in haar voorzieningen? Moet zij voorzien in koelruimte
voor de brooddozen? Dient zij sociaal
corrigerend op te treden naar maaltijden
toe? Moet de school bijvoorbeeld voorzien in gratis maaltijden voor kansarme
leerlingen? En is dit allemaal wel een
taak voor de school? Het sensibiliseren
van kinderen en jongeren om op school
evenwichtig te eten kan enkel lukken,
wanneer ouders meewerken.”
In het kader van het schoolbeleid en
de werking rond evenwichtige voeding
moet de school een visie op schoolcatering ontwikkelen en duidelijk maken. Binnen welke doelstellingen van
de school wordt de catering opgenomen? Naast de organisatie van een
voedings- en drankenaanbod als een
dienstverlening voor leerlingen, ouders (en personeel), kan de school dit
aanbod ook zien als een middel om te
werken aan gezondheidseducatie, sociale vaardigheden, gelijke kansen ...
Binnen de vraag waarom de school
een aanbod van maaltijden, dranken
en tussendoortjes heeft, bepaalt de
school in haar visie haar belangrijkste
motivatie en klemtonen. Afhankelijk
van die visie maakt de school keuzes voor het concrete aanbod. Is het
de school vooral te doen om goedkope maaltijden op te dienen? Vindt
de school het belangrijk dat het voedingsaanbod evenwichtig is? Moeten
leerlingen keuzemogelijkheden krijgen? Wordt de warme schoolmaaltijd
als een alleenstaand gegeven gezien
of past ze binnen een bredere schoolwerking …?

Uit de werkbezoeken en bijeenkomsten van het netwerk kwam naar voor
dat deze motieven en klemtonen worden afgestemd op het opvoedingsproject. Ze willen ook een antwoord
geven op specifieke situaties en problematieken. Zo geven scholen aan
dat zij hun aanbod onder meer afstemmen op:
- leerlingen opvoeden tot zelfstandige, verantwoordelijke burgers (de
verantwoordelijkheid om zelf keuzes
te maken, ook wat betreft maaltijden, dranken en tussendoortjes);
- de gezondheidsproblemen van leerlingen (aanwezigheid van een aantal
obese kinderen);
- leerlingen attitudes bijbrengen rond
het belang van gezondheid en duurzaamheid (aandacht voor de link
tussen voeding en milieu);
- de aanwezigheid van kansengroepen
(kansarme leerlingen met een onevenwichtig eetpatroon of die geregeld
zonder eten naar school komen).
Niet enkel leerlingen en personeel,
maar ook ouders zijn het best op de
hoogte van de schoolvisie rond het
voedings- en drankenaanbod. Als de
school werkt met een externe cateraar
kan die zijn concreet aanbod afstemmen op de schoolvisie. De cateraar
wordt het best als consultant bij dit
proces betrokken.


 
 
raar
“Voor onze school was de organisatie
van een eigen schoolcatering budgettair
niet langer haalbaar. De directie vreesde
dat de overschakeling naar een externe
cateraar zou leiden tot een beperking
van keuze en tegemoetkoming aan de
wensen van leerlingen en ouders. Dit
werd evenwel ondervangen door het
feit dat de school bij de cateraar heel
brede mogelijkheden heeft om zelf de
weekmenu’s samen te stellen en ook op
dienstverlening kan rekenen bij uitzonderlijke gebeurtenissen (vergaderingen,
ouderavonden, opendeurdagen …).”
Bij de concrete uitwerking van een
maaltijdenaanbod vertrekt de cateraar,
traiteur of schoolkok vanuit een visie
en motivatie die complexer is dan bijvoorbeeld in een gewoon restaurant.
Een restaurant houdt vooral rekening
met kwaliteit, smaak en prijs. Voor de
schoolcatering komen daar het gezondheidsaspect van het menu bij, de
leeftijd van de ‘klanten’ (in functie van
de smaakontwikkeling van leerlingen)
en de pedagogische context van het
eetgebeuren. Het concrete aanbod
wordt binnen de grenzen van deze
motieven uitgewerkt. De school moet

dan ook goed weten wat de mogelijkheden en grenzen van de schoolkeuken, traiteur of cateraar zijn.
De afstemming van de schoolvisie op
catering en de visie van de schoolkok
of cateraar vormen de basis van het
concrete maaltijdenaanbod op school.
In welke mate een school met een eigen keuken daarin slaagt, hangt af
van een goede wederzijdse communicatie tussen pedagogisch personeel,
keuken- en technisch personeel en
de directie(s), met aandacht voor de
mogelijkheden en grenzen. Een werkgroep ‘voedings- en drankenaanbod’
kan - bijvoorbeeld jaarlijks - het aanbod op school inventariseren, ervaringen en eventuele ‘klachten’ in kaart
brengen en nagaan of de aansluiting
tussen de visie van school en schoolkeuken optimaal blijft.
Wanneer de school werkt met een
externe traiteur of cateraar wordt het
contract in heel wat gevallen ‘bovenschools’ afgesloten. Steeds meer inrichtende machten of scholengroepen
sluiten de contracten met de traiteur
of cateraar af. Daar is niets mis mee,
maar het is belangrijk dat individuele
scholen een aanspreekpunt bij de traiteur of cateraar en een flexibele dienstverlening behouden. De mate waarin
de traiteur of cateraar kan inspelen
op de behoeften en wensen van elke
specifieke school wordt evenwel vaak
sterk bepaald door de kostprijs. Vooral voor kleine scholen durft die soms
sterk op te lopen.


 

cateraar?
“De meerwaarde van de werking met
een eigen schoolkeuken wordt vooral
gezien vanuit de mogelijkheden om de
principes van de school ook in de catering te bewaken. Het geeft de school
de kans om maximaal aan te sluiten bij
de gezondheidswerking en leerboodschappen die in de verschillende pedagogische activiteiten worden gegeven
(bv. keukenpersoneel inschakelen voor
oudersessies en kooklessen laatstejaars). Ten slotte wordt ook de mogelijkheid om de leerlingen participatief
te betrekken bij de catering als een
belangrijke meerwaarde beschouwd
(bv. bij het aanbod van broodjes, vegetarische maaltijden enz).”
In het verleden zijn heel wat scholen
om organisatorische redenen overgeschakeld van een eigen schoolkeuken
naar externe traiteurs en cateraars. De
twee vaakst genoemde redenen zijn
een verouderde keukeninfrastructuur
(voedselhygiëne) en de personeelsn schoolkeuken.
schoolkeuk
kost van de eigen

17

18
Zowel een eigen schoolkeuken als
werken met een externe cateraar
bieden kansen op kwaliteit, flexibiliteit, brede keuzemogelijkheden en
meerwaarde voor de schoolwerking.
Voorwaarde is evenwel dat de school
daar wat mee doet. Of de school
nu werkt met een eigen schoolkeuken of met een externe cateraar, de
meerwaarde schuilt in de aansluiting
tussen keukengebeuren en pedagogische schoolwerking, een goede infrastructuur, deskundigheid van het personeel, een goede samenwerking met
externe partners (leveranciers, traiteur,
cateraar…) en sterke participatie van
leerlingen en ouders. Omgekeerd is
het aan de partners van de school
om kwaliteitsvolle producten en een
flexibele dienstverlening te verlenen.
Kortom, zowel een eigen keuken als
een externe cateraar bieden kansen
aan de school, maar vragen andere
inspanningen en een verschillende
taakverdeling. Op een rijtje:
1. Voordelen van een eigen schoolkeuken:
- maximale mogelijkheid tot inpassing binnen de pedagogische werking van de school;
- optimale flexibiliteit voor schoolevenementen en specifieke wensen;
- maximale kansen om personeel,
ouders en leerlingen bij het voedingsbeleid van de school te betrekken.

Aandachtspunt: de school met eigen
schoolkeuken vraagt extra inspanningen om te beantwoorden aan een
kwaliteitsvolle infrastructuur en de
geldende hygiënestandaarden.
2. Voordelen van werken met een
externe traiteur of cateraar:
- gemakkelijke praktische organisatie;
- gebruik van kwaliteitsvolle infrastructuur;
- garanties op maximale hygiënestandaarden.
Aandachtspunt: de school en externe
traiteur/cateraar dienen dan weer extra
aandacht te hebben voor de flexibiliteit
in aanbod en dienstverlening. Inspraak
vanwege de school is hierbij cruciaal.
 
 

de school als restaurant
“De perceptie van de schoolmaaltijd
bij de klant is een bepalende factor.
Zo signaleerden schooldirecties in de
beginperiode van onze werking dat
de menu’s ‘te gezond’ waren. We afficheerden onze maaltijden te sterk als
‘gezonde maaltijden’, waardoor leerlingen ze automatisch als niet lekker gingen bestempelen.”
Als de school een kwaliteitsvol en
evenwichtig voedings- en drankenaanbod uitbouwt bij de samenstelling van
de menu’s en de organisatie van het
eetgebeuren, moet zij ervan uitgaan

dat de leerling een ‘klant’ is. Net zoals
elke klant vragen kinderen en jongeren
variatie in het menu en eten dat ze lekker vinden. Het is aan de school om
daar rekening mee te houden. Willen
we kinderen meer groenten leren appreciëren, dan zetten we bijvoorbeeld
geregeld worteltjes op het menu. Dat
is een groente die kinderen doorgaans
lekker vinden. Willen we een pleidooi
voor meer vis eten houden, dan moet
de kabeljauw die we serveren dagvers,
zonder graten, lekker geurend en helder
wit (de ‘favoriete’ viskleur van kinderen)
zijn. Een pleidooi houden voor fruit zal
enkel succes hebben bij een kwaliteitsvol, gevarieerd fruitaanbod. Als we de
kinderen elke dag dezelfde soort appel
in de handen stoppen, werkt dat gauw
averechts. Ook de inrichting van de
eetzaal, het geluidsdecor en de tijd die
de leerlingen krijgen, bepalen het eetgedrag van onze jonge ‘klanten’.
Concreet kunnen we binnen de
school nagaan hoe het maaltijdenaanbod ‘klantvriendelijker’ kan worden
gemaakt. Het welbevinden van de leerling, hoe goed ze zich voelen, staat centraal. Enkele vragen ter overweging:
- Wat doet de school al om het (evenwichtig) middagmaal aantrekkelijk
te maken? Hoe promoot zij fruit en
water bij de leerlingen?
- Hoe denken leerlingen (en personeel) over het maaltijdenaanbod op
school? Wat denken ze over het ei-
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genlijke voedingsaanbod? Wat over
de eetzaalomgeving en over de organisatie van het eetgebeuren?
- Welke mogelijkheden heeft de
school om het eetgebeuren sterker
te richten naar de wensen van de
leerlingen?
Binnen deze oefening is het kwestie van evenwichten zoeken tussen
keuzevrijheid (de leerling als klant) en
evenwichtig leren eten (de leerling als
leerling, zie ook hieronder).

 
“Als secundaire school pleiten we voor
een voedingsaanbod met keuzemogelijkheden, vanuit de pedagogische opdracht
om jongeren zelf keuzes te leren maken.
Naast een keuzeaanbod van maaltijden,
voorzien we ook dagelijks in een salad bar
met meerdere keuzemogelijkheden.”
Scholen kunnen kiezen voor een vaste
dagschotel of voor een keuzemenu.
Keuzemenu’s vinden we bijna uitsluitend in secundaire scholen. Welke
menu’s dat zijn, wordt veelal bepaald
door praktische of organisatorische
motieven. Wat zijn nu de voor- en nadelen van een vast menu enerzijds en
een keuzemenu anderzijds?
Vast menu
Naast organisatorische voordelen biedt
werken met een vaste menu met dagelijks één gerecht het voordeel dat

de leerlingen ‘moeten eten wat de pot
schaft’. De school heeft een maximale
mogelijkheid om via haar evenwichtig
voedingsaanbod de leerlingen evenwichtig te doen eten. Zij bepaalt te allen
tijde wat er gegeten wordt. Wel moet het
kind of de jongere zelf kunnen bepalen
hoeveel hij/zij eet.
Keuzemenu
Werken met een keuzemenu heeft het
voordeel dat de school meer tegemoet
kan komen aan de wensen van de leerlingen. Via de keuzemogelijkheid worden de leerlingen meer geresponsabiliseerd. Ze leren evenwichtig eten ‘in de
praktijk’. Dit is dan ook een opgave voor
de school: de leerlingen via bijvoorbeeld
lesactiviteiten stimuleren om bewuste
keuzes te maken. De school moet dit
ook via randvoorwaarden ondersteunen,
bijvoorbeeld door evenwichtig samengestelde menu’s te promoten (prijsbeleid,
presentatie …). De inbedding van keuzemenu’s in een breed voedingsbeleid
op school is noodzakelijk.



 
dere behoeften?
“Vorig schooljaar hebben we als multiculturele school een aanbod uitgeprobeerd van Turkse koekjes als dessert
bij de warme maaltijd. Dat was geen
succes: de talrijke leerlingen van Armeense
origine voelden zich beledigd en begonnen
met de koekjes te gooien in de eetzaal.”

In haar voedingsaanbod moet de school
rekening houden met specifieke doelgroepen en leerlingen met bijzondere
behoeften. Dat is niet zo eenvoudig.
Enerzijds is er de noodzaak om in het
weekmenu uit te gaan van de grootste
gemene deler, zonder groepen uit te
sluiten. Anderzijds vereisen sommige
doelgroepen en leerlingen met bijzondere behoeften aparte oplossingen. Aangepaste maaltijden zijn soms nodig in
functie van de specificiteit van de school
(bv. vraag naar grotere porties in landbouwscholen), alternatieve voedingswijzen (bv. vegetarische maaltijden),
medisch bepaalde menu’s (bv. bij voedselallergie) en levensbeschouwingen (bv.
halal). Om zeker te zijn dat een kind een
correct aangepaste voeding krijgt, kan
overleg tussen het kind, zijn ouders en
de keukenverantwoordelijke in het begin
van het schooljaar nodig zijn.
Een dergelijk gedifferentieerd aanbod
vraagt extra inspanningen van het
schoolkeukenpersoneel, de traiteur
of cateraar. In de meeste gevallen is
dit ook wel haalbaar. Struikelblok voor
een sterk gedifferentieerd aanbod vormen de kleine aantallen, vooral bij heel
specifieke diëten voor eerder zeldzame aandoeningen (bv. glutenallergie).

Kruis aan wat past:
Checklist: visie op schoolcatering

Ja/Nee

De school heeft een visie op schoolcatering
De schoolvisie rond voedings- en drankenaanbod is afgestemd op het opvoedingsproject
De schoolvisie komt tegemoet aan de situatie en
eventuele problematieken op school
De schoolvisie wordt gedragen door het schoolteam
Leerlingen en ouders kennen de schoolvisie
De visie van de schoolkok/traiteur/cateraar is gekend op school
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De school heeft zicht op de breedte, diversiteit
en mogelijkheden van het aanbod/de werking
van de eigen schoolkeuken, de externe traiteur
of cateraar
Er is een werkgroep op school van directie, leraren en keukenpersoneel die werkt rond gezonde schoolcatering
Ofwel:
De school heeft een rechtstreeks aanspreekpunt (voor wensen en
klachten) bij de externe traiteur/cateraar
De werkgroep op school communiceert systematisch met leerlingen, ouders en het schoolteam en houdt rekening met hun mening en
wensen
Ofwel:
De school houdt rekening met de mening en
wensen van leerlingen, ouders en personeelsleden in haar communicatie met de externe
traiteur/cateraar
In het concrete maaltijdenaanbod, de organisatie van de eetzaal
en het eetgebeuren wordt ‘klantvriendelijkheid’ als maatstaf
gehanteerd
De school neemt initiatieven om de schoolmaaltijden aantrekkelijk te maken
De school maakt werk van een aangenaam
ingerichte en sfeervolle eetzaal
De school heeft oog voor een vlotte bediening
en voldoende (maal-)tijd
Het maaltijdenaanbod is ingebed in een breder voedingsbeleid
waarin voedingseducatie in de klas en het actief stimuleren op
school van het maken van bewuste keuzes deel uitmaken
In zijn maaltijdenaanbod houdt de school rekening met de
aanwezigheid van kansengroepen, specifieke doelgroepen en
leerlingen met bijzondere behoeften voor wie in een apart menu
(kan) voorzien wordt(en)

De warme en koude lijn bij de productie van schoolmaaltijden
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Bron: Presentatie Agape, KBS werkbezoek 26/01/2007.

4.2. De productie van schoolmaaltijden

De jongste jaren zorgde de technologische evolutie voor een sterke uitbreiding van de mogelijkheden voor grootkeukens. Vooral de houdbaarheid en
kwaliteit van bereide voedingsmiddelen en de flexibiliteit voor het samenstellen van menu’s ‘à la carte’ zijn er
sterk op vooruitgegaan.

- Warme lijn: Een externe traiteur of
cateraar bereidt op basis van een
afgesproken menu een bepaald
aantal maaltijden, houdt deze na
bereiding warm, transporteert ze
naar de school en dient ze op.
Door de technologische evolutie werden deze klassieke productieprocessen aangevuld met twee alternatieven:
- Koude lijn: De externe traiteur of
cateraar bereidt maaltijden of voedingsmiddelen, die in versneld
proces worden afgekoeld/ingevroren. De gekoelde maaltijden of
voedingsmiddelen worden naar de
school gebracht. Op school worden
de maaltijden of voedingsmiddelen
voor het middagmaal ‘geregenereerd’ en opgediend.
- Combi lijn: Een combinatie van
warme en koude lijn, waarbij een
gedeelte van de maaltijd via warme
lijn wordt bereid (bv. vlees) en een
gedeelte via koude lijn (bv. groenten
en sauzen).

In het verleden waren er voor de
schoolcatering grosso modo twee
mogelijkheden:
- Eigen schoolkeuken: De school
werkt met een eigen schoolkeuken
waarin al of niet verse voedingsmiddelen worden verwerkt tot een
aantal maaltijden die na bereiding
worden geserveerd.

Een goede hygiëne en kwaliteitscontrole zijn bij elke vorm van catering
noodzakelijk. Door de mogelijkheden
die het werken met koude lijn biedt
aan de externe cateraar, kan de cateraar zich flexibel opstellen voor zaken
die vroeger enkel dankzij een eigen
schoolkeuken mogelijk waren. Drie
voorbeelden:


 

“De doelstelling moet zijn om binnen
een industriële omgeving op artisanale
wijze bereidingen te maken.”
De productie van schoolmaaltijden
vormt de basis van het voedingsgebeuren op school. Binnen deze
productie zijn er twee grote aandachtspunten: het gebruik van kwaliteitsvolle producten én de bereidingswijzen, waarbij smaak, gezondheid,
hygiëne en prijs primeren.

1. Aparte voedingsmiddelen: de mogelijkheid om de bereide voedingsmiddelen apart aan te bieden maakt
een meer flexibele samenstelling
van menu’s mogelijk.
2. Langere houdbaarheid: door de
langere houdbaarheid van de verpakte bereide voedingsmiddelen
kan de cateraar sneller en flexibeler
inspelen op bestellingen; bovendien
kunnen cateraar en school het aantal maaltijden fijner afstellen op het
precieze aantal eters.
3. Meer hygiëne en kwaliteit: doordat
het productieproces versneld afkoelen en opwarmen in functie van het
eetmoment mogelijk maakt, worden
voedselhygiëne en –kwaliteit beter
gegarandeerd.
 


“Met de leveranciers worden geen
contracten afgesloten. Ze leveren de
gevraagde ingrediënten en voedingsmiddelen dagvers af; indien er kwaliteitsproblemen zijn, schakelen we vlot
over op ander leveranciers. Voor de
levering van vlees bijvoorbeeld wordt
er samengewerkt met verschillende leveranciers.”
Bij de samenstelling van schoolmaaltijden kiest de schoolkok, traiteur of
cateraar voor kwaliteitsvolle producten. Een belangrijk aspect is de tra-
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ceerbaarheid (de herkomst) van voedingsmiddelen, zodat er garanties zijn
voor de afwezigheid van antibiotica in
vlees en voor de bodemkwaliteit bij
groenten. Voor groenten is een kort
verwerkingsproces (bv. ‘180 minuten–
erwten’, met name erwten waarbij
de periode tussen oogst en invriezen
maximaal drie uren bedraagt) van belang voor de voedselkwaliteit. Dat is
ook het geval bij de keuze voor niet
genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen (bv. rijst).
Qua ingrediënten kan de school ook
kiezen voor bioproducten. Ze kan
zelfs overwegen om over te stappen
op biocatering. Dat houdt in dat de
school een aanbod van biomaaltijden aanbiedt, maaltijden die worden
samengesteld met een vastgelegd
minimum van biovoedingsmiddelen/
ingrediënten.


Vergeleken met enige decennia geleden wordt er binnen het aanbod van
schoolmaaltijden in Vlaanderen opvallend minder gefrituurd. Vroeger was
fritureren voor veel schoolkeukens een
ideale techniek om voedingsmiddelen
op korte tijd en voor een grote groep
leerlingen warm te maken.

Vandaag geven de moderne bereidingstechnieken scholen de kans
sterke zorg te besteden aan een kwaliteitsvolle machinale bereiding van
de verschillende onderdelen van de
maaltijd. Aardappelpuree komt niet
langer in de mixer terecht, maar wordt
machinaal ‘gestampt’, vlees hoeft
niet langer in rijkelijke hoeveelheden
vetstoffen gebakken te worden, maar
wordt ‘droog’ gebakken of licht bestuifd met vetstof.
Dergelijke nieuwe technieken zorgen ervoor dat de bereidingswijzen
van voedingsmiddelen en maaltijden
sterker afgestemd kunnen worden op
voedingsevenwichten. Centraal staan
de mogelijkheden om de voedselkwaliteit van bereide groenten maximaal
op peil te houden en om vlees, vis en
vleesvervangers met weinig vetstoffen te bereiden. De keerzijde van de
medaille is dat de school of cateraar
moet investeren in machines, keukeninfrastructuur en nieuwe productieprocessen.


 


Ooit van HACCP gehoord? De afkorting staat voor Hazard Analysis Critical
Control Points. Eenvoudiger gezegd:
een analyse van kritische punten die

extra aandacht vragen. HACCP is nodig om voedsel veilig en hygiënisch te
houden, met andere woorden om bacteriële besmettingen en andere gevaren buiten de maaltijden te houden. Bij
HACCP wordt het hele productieproces geanalyseerd en gecontroleerd op
mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid bij de verschillende stappen
van de verwerking van het voedsel of
op gevaren die het voedsel zelf bevatten. Dat zijn bijvoorbeeld:
- microbiologische gevaren (bv. bacteriën, virussen, schimmels en prionen);
- chemische gevaren (bv. gifstoffen,
milieucontaminanten en bestrijdingsmiddelen);
- fysische gevaren (bv. glas, scherpe
metaal- of houtdelen).
Deze gevaren kunnen aanwezig zijn in
de grondstoffen of ontstaan tijdens de
bereiding, de behandeling, de verpakking, het vervoer.
Een HACPP-doorlichting gaat mogelijke
gevaren na op de volgende vlakken:
- hygiëne-eisen in verband met infrastructuur, met inbegrip van inrichting, kleedkamers, wasplaatsen,
toiletten, vloeren, muren, ramen,
werkoppervlakken, snijplanken, apparatuur, gereedschappen enz.;
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- hygiëne-eisen tijdens de bereiding,
opslag en bediening: ontvangst en
opslag van goederen, voorbereiding, warme en koude bereiding,
bediening, koelen, regenereren,
restverwerking, afruimen, afwas,
water, transport enz.;
- algemene hygiëne-eisen: afval, onderhoud, ongediertebestrijding, persoonlijke hygiëne enz.
Wie voedsel verstrekt, is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van wat
hij bereidt. Werken met HACCP vereist
teamwerk: al wie betrokken is bij de bereiding, opslag en bediening van voeding
of het onderhoud van de keuken moet
hiervan op de hoogte zijn en zijn taken
e van
kennen. Het vereist een hoge mate
valuplanning, die regelmatig wordt geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.
-nor
or-or
Om ervoor te zorgen dat de HACCP-noran
men doorheen het volledige traject van
orden,
orde
de schoolmaaltijd gehanteerd worden,

zijn een goede communicatie, deskundigheid bij de verschillende betrokken
en een gezamenlijk planning tussen keuken-, eetzaal- en onderhoudspersoneel
noodzakelijk. In de praktijk moeten zowel
de school met een eigen keuken als de
school die werkt met een externe traiteur
of cateraar hieraan actief werken.




“Voor de bereiding van de maaltijden
gebruik ik kwaliteitspeper. Die kost een
veelvoud van andere pepers, maar ik
moet er in de bereidingen heel wat minder van gebruiken omdat hij een uitgesproken smaak heeft.”
Binnen de totale kostprijs van de
maaltijd spe
speelt
peelt
elt de meerprijs van
v
het
gebruik
uik van
va kwaliteitsvolle
kwal
aliteitsvolle
e producten
pr
mee. Die k
kan grotendeels
ls worden gegecompenseerd
comp
co
mpenseer
seerd door het menu gevarigevari
eerd sam
samen
amen te stellen, de vl
vleesporties
te verkleinen,
ver
erkleinen, met
m seizoensgebon
ebonden
seizoensgebonden
voedingsmiddelen te we
werken
en en (in-

dien mogelijk) rechtstreeks aan te kopen bij producenten. Met dergelijke
maatregelen kan ook de globale meerkost van de biomaaltijd tegenover de
conventionele schoolmaaltijd worden
verkleind.
Kwaliteitsvolle ingrediënten hebben
een prijskaartje. Ook het productieproces is niet gratis, denk maar aan
de loonkosten van het personeel en
de kosten om de infrastructuur en het
machinepark in stand te houden. Het
is een open discussie of de productie
van evenwichtige schoolmaaltijden en
het verder in balans brengen van het
weekmenu een meerkost betekenen
voor het productieproces.
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Checklist: productie van schoolmaaltijden

Ja/Nee

School en maaltijdenbereider hebben zicht op de verschillende
stadia in het productieproces
Het productiesysteem en –proces houden
rekening met ‘gezonde’ bereidingswijzen die
de voedselkwaliteit en voedingswaarde van de
ingrediënten maximaal op peil houden en waarin
met weinig toegevoegde vetstoffen wordt
gewerkt
Het productiesysteem en –proces bieden voldoende keuzemogelijkheden voor de samenstelling van menu’s
Het productiesysteem en –proces geven de
school de kans om flexibel en kort op de bal te
spelen qua aantal maaltijden (aanwezige eters,
afwezigen)
Voor de bereiding van de schoolmaaltijden worden kwaliteitsvolle
ingrediënten gebruikt
De school of de traiteur/cateraar beschikken
over een netwerk van kwaliteitsleveranciers
Binnen de school of bij de externe partner is
de expertise aanwezig voor de aankoop van
kwaliteitsingrediënten
De HACCP-normen worden gedurende het volledige productie-,
transport- en bedieningsproces bewaakt
De school heeft een HACCP-plan voor de
schoolmaaltijden
Het HACCP-plan wordt opgesteld in samenspraak met keuken-, eetzaal- en onderhoudspersoneel
De betrokkenen zijn op de hoogte van het
HACCP-plan en kennen hun taken binnen dat plan

4.3. Maaltijden: wat moet er op
het bord?





zevrijheid en begeleiding
“Het volstaat niet om evenwichtige
maaltijden te serveren die qua samenstelling volledig overeenstemmen met
de aanbevelingen uit de actieve voedingsdriehoek. Wil de school succes
kennen met haar voedingsaanbod, dan
zal de maaltijd meer moeten zijn dan enkel ‘gezond’.”
“Wij gebruiken Catering à la carte.
Deze software staat de klant toe bij de
cateraar zelf een menu samen te stellen. Hierbij worden een aantal keuzes
uitgesloten. De klant kan bijvoorbeeld
niet dagelijks voor de duurste vlees- of
vissoorten (bv. mosselen) kiezen. Sommige combinaties, zoals een maaltijd
met tomatensoep vooraf en daarna een
hoofdgerecht met tomatensaus, zijn niet
mogelijk en ook de gezondheidsaanbevelingen zijn een parameter: elke dag
voor gerechten met vetrijke sauzen kiezen
wordt door de software niet toegelaten.”
Werken aan ‘gezond eten op school’
betekent vooral ervoor zorgen dat de
maaltijden en het menu evenwichtig
worden samengesteld. Wanneer is een
schoolmaaltijd evenwichtig samengesteld? Als ze bestaat uit een bepaald
aantal componenten in bepaalde hoeveelheden. Een evenwichtig menu stel
je samen over een periode van één tot
zes weken. Binnen deze tijdsperiode
moet het menu voldoende variatie bieden en kan de school werken in functie van de wensen van leerlingen en de
mogelijkheden van de school. Zie p. 9,
hoofdstuk 3.
De samenstelling van de schoolmaaltijden vraagt aandacht voor drie elementen:
- dagelijks in voldoende groenten
voorzien;
- geen te grote porties vlees en vooral
mager vlees (bv. kip) en vis opdienen;
- voldoende frequent fruit en melkproducten als dessert aanbieden
(bv. voor dessert altijd een stuk fruit
als alternatief).
De school en de schoolkok of de traiteur/cateraar stellen samen een evenwichtige schoolmaaltijd en dito menu
op. De aanbevelingen en toepassingen van de actieve voedingsdriehoek
zijn hiervoor de beste leidraad. Evenwichtige maaltijden staan per leeftijdsgroep opgesomd in ‘De actieve
voedingsdriehoek: een praktische voedings- en beweeggids’
(zie: www.vig.be > voeding).

Traiteurs en cateraars letten bij de samenstelling van maaltijden en menu’s
onder andere op evenwichten. Ze hebben de expertise om scholen hierin te
begeleiden in functie van hun wensen
en mogelijkheden. In sommige gevallen zit deze expertise vervat in een
interactief computerprogramma. Anderen werken samen met diëtisten. Indien de school met een eigen schoolkeuken werkt, kan de schoolkok voor
het samenstellen van de maaltijden en
menu’s eventueel advies vragen aan
een zelfstandige diëtist.






kwestie van cultuur
Evenwichtig eten op school houdt in dat
men bij de samenstelling van het menu
in een voldoende grote dagelijkse portie
groenten voorziet (ca. 200 gram). Dat is
essentieel. Een brede variatie van groenten in het weekmenu doet de rest.
Een goede ‘bord-tip’ voor de warme
maaltijd: zorg ervoor dat de helft van
het eten op elk bord uit groenten bestaat en ongeveer een kwart uit vlees,
en eveneens een kwart of iets meer uit
een zetmeelcomponent, zoals aardappelen, rijst of deegwaren. Voor de
juiste hoeveelheden per leeftijd: zie
p. 9. Het is dus geen slecht idee om
ook onze maaltijden samen te stellen
vertrekkend vanuit de groentecomponent en dan te kijken wat er bij hoort
als vlees of vleesvervanger en aardappelen. Meestal vertrekt men namelijk
in omgekeerde richting.
Daarnaast krijgen leerlingen ook
groenten aangereikt als er soep op het
menu staat. In sommige (secundaire)
scholen kunnen de leerlingen bovendien soep drinken tijdens de ochtendpauze en hier en daar organiseren
oudercomités of leerlingenraden zelfs
soepprojecten. Hoe dan ook, met
soep sla je twee vliegen in één klap: je
reikt de leerlingen groenten én vocht
aan. Ten slotte organiseren een aantal scholen in de eetzaal dagelijks een
salad bar, waar leerlingen zich kunnen
bedienen van rauwkost als extra bij de
warme maaltijd of de broodlunch.
Ons westers eetpatroon bevat meestal grote porties vlees. Nochtans hoeft
dat niet. We kunnen er bij schoolmaaltijden op letten dat de vleesportie per
leerling niet groter is dan 100 gram.
In een evenwichtig weekmenu staat
per schoolweek maximaal twee keer
halfvet tot vet vlees op de kaart en
minimaal één keer vis. Wanneer een
school kiest voor meer groenten en
minder vlees of vis, pas het menu dan
geleidelijk aan, abrupte veranderingen

roepen immers weerstand op. Communiceer er zeker over met de leerlingen en de ouders.
Het dessert is een geliefd onderdeel
van de maaltijd. Het is ook een ideale
manier om onze voeding aan te vullen.
Daarom zijn vers fruit of melkproducten
de beste desserten. Snoep, ijsroom en
gebak zijn niet verboden, maar zet ze
binnen een weekcyclus maximaal één
keer per week op het menu.


 
“Een wekelijks aanbod van frieten is
veel, hoewel de leerlingen niets liever
willen. In de werkgroep zijn sommigen
van mening dat het niet aangeboden
moet worden. De meerderheid oordeelt
dat het wel kan, maar zeker niet elke
week. De jongeren gaan toch al naar
het frituur of eten in het weekend thuis
(een) gefrituurd(e) gerecht(en). Zo zullen
ze al gauw drie of meer keer per week
friet eten. Anderen vinden dat frieten
toch niet helemaal gebannen moeten
worden uit het schoolmenu.”
Voor een evenwichtig weekmenu adviseren we maximaal één gefrituurd gerecht (frieten, kroketten, loempia …).
Voor het weekmenu van de schoolmaaltijden kan de school vertrekken vanuit bovenstaande stelling en
gefrituurde gerechten niet elke week
aanbieden, maar bijvoorbeeld om de
twee à drie weken.





keling
“Heel wat kinderen eten voor het eerst
witloof op school, voor de smaak vaak
omwikkeld met ham en met een overvloed aan saus. Maar dat laatste belet
niet dat veel leerlingen er toch niet willen
van proeven. Ze zeggen meteen dat ze
het niet lusten.”
Heel wat kinderen en jongeren komen thuis niet in contact met bepaalde voedingsmiddelen; veel soorten
groenten eten ze voor het eerst op
school. Onderzoek heeft uitgewezen
dat kinderen tien tot twintig keer een
voedingsmiddel moeten eten alvorens
ze de smaak ervan kunnen waarderen.
Samenstellers van schoolmenu’s kunnen dan ook niet anders dan de balans
zoeken tussen vertrouwde smaken en
nieuwe smaakervaringen. Enkel zo
kan het maaltijdenaanbod op school
de brug slaan tussen de doelstelling
om een smaakvolle maaltijd voor leerlingen aan te bieden en hen te laten
kennismaken met nieuwe smaken die
passen binnen een veelzijdig en evenwichtig voedingspatroon.
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Smaak = kwaliteit van ingrediënten + goede samenstelling menu + correcte bereiding en/of regeneratie


 
“Sommige volwassenen herinneren zich
uit de schooltijd met enige weerzin de
maaltijd van vrijdag. Dat was de dag
waarop in de hele school van ’s morgens
vroeg een penetrante visgeur hing.”
De geur van een maaltijd verleidt kinderen en jongeren of schrikt ze af.
Maar ook het uitzicht van wat op het
bord ligt en de kleur van voedingsmiddelen spelen mee. Een bord met ondefinieerbare prak oogt uiteraard niet
smakelijk en ook verpieterde groenten kunnen de jonge consument niet
echt bekoren. Kinderen hebben bij
vis bijvoorbeeld een voorkeur voor
wit visvlees. Wanneer de kabeljauw
dooraderd is met grijze nerven roept
dit weerstand op. Ook een steak met
te veel bloedvocht scoort niet hoog bij
kinderen en jongeren.
Hoe je dergelijke weerstanden kan
voorkomen? Door de juiste bereidingstechniek te kiezen en de bereidingstechnieken correct uit te voeren.
Voorts spelen de ingrediënten, het
productieproces en de schikking een
belangrijke rol in het uitzicht en de geur
van de schoolmaaltijd. Ze vormen een
kwaliteitsketen waarin zowel de bereider van de maaltijden (schoolkok, cateraar …) als het bedieningspersoneel
hun rol spelen.






“De biocateraar werkt met verse producten die uit eigen regio komen. De
producten worden rechtstreeks bij de
plaatselijke boer gekocht om de kostprijs te drukken. De samenstelling van
de maaltijd is gebaseerd op het evenwicht tussen rauwkost en warme componenten, waarbij ernaar gestreefd
wordt om altijd iets van granen/aardappelen en twee tot drie warme groenten
aan te bieden. Het vlees wordt aangekocht bij de plaatselijke boer en nadien
zelf verwerkt.”
In het kader van zijn opvoedingsproject en de aandacht voor duurzaamheid en leefmilieu kan de school kiezen voor biovoeding. Overschakelen
naar biovoeding is een stapsgewijs
proces. Bovendien kan je het maar
voor een bepaald percentage van het
aanbod invoeren. Zo is bijvoorbeeld
het overschakelen op biovis voor de
schoolmaaltijden quasi onmogelijk
wegens het beperkte aanbod en de
hoge kostprijs.
Vaak vormt de meerkost een drempel. Werken met seizoensgebonden
producten en rechtstreeks aankopen
bij producenten kan de kosten echter

enigszins beperken. Voor vlees moet
je een zeker percentage biovlees nastreven, een volledige overstap is haast
onmogelijk.
Scholen met een eigen keuken kunnen kiezen voor bio-ingrediënten voor
hun bereidingen. Er is een beginnend
segment van kleinere cateraars die
zich toespitsen op het leveren van
biomaaltijden. Daar kan de school
terecht. Maar misschien komen ook
grote cateraars, die dit niet standaard
aanbieden, hierin tegemoet. Het is
kwestie het hen te vragen.




“Op school is er nauwelijks vraag naar
vegetarische maaltijden: op de ongeveer
vijftienhonderd leerlingen is er welgeteld
één meisje dat vegetarische maaltijden
vraagt. Vanuit pedagogisch standpunt
is het ook niet de bedoeling van de
school om het vegetarisch eten onder
de leerlingen te bevorderen, maar wel
om ze een gevarieerd voedingspatroon
aan te leren. Er is in het verleden wel
al een vegetarische maaltijd als middagmaal aangeboden, maar daarop zijn
vanwege zowel leerlingen als ouders
heel wat negatieve reacties gekomen.
Dat de maaltijd vegetarisch is, betekent
nog niet dat ze automatisch gezonder
is. Sommige vegetarische producten
(bv. bepaalde types van groenteburgers) zijn
calorierijker dan ander gevarieerd eten.”
Het is al eerder gezegd. De schoolcatering moet oog hebben voor specifieke
doelgroepen en bijzondere behoeften.
Levensbeschouwelijke motieven zijn
eveneens een aandachtspunt. Zo kan
de school nagaan wat de mogelijkheden zijn voor de eigen schoolkeuken
of de externe traiteur of cateraar om
halal maaltijden te leveren. Ook leerlingen die vegetarisch willen eten verdienen een kwaliteitsvol aanbod. Binnen
het reguliere aanbod van schoolmaaltijden kan de school (geregeld) een
vegetarische maaltijd aanbieden met
een plantaardig vervangproduct voor
vlees. Dit aanbod kan zowel gekaderd
worden binnen evenwichtige voeding
als binnen ecologisch bewustzijn en
duurzaamheid. Het vraagt meestal
geen bijkomende inspanning voor
schoolkeuken, traiteur of cateraar. Om
dergelijke maaltijden met succes in te
voeren, zijn er twee voorwaarden:
- vegetarische producten moeten volwaardige vervangers zijn. De meeste kant-en-klare groenteburgers zijn
géén volwaardige vleesvervanger;
- leerlingen en ouders worden het
best vooraf geïnformeerd over dit
aanbod en over de reden waarom
de school ervoor kiest.


 
“Tot enige tijd geleden waren leerlingen verplicht om op school een warme
maaltijd te nemen. Sinds enkele schooljaren kunnen ze ook een broodmaaltijd
meebrengen. De leerling is evenwel verplicht om hier altijd soep en dessert bij
te nemen, tegen de prijs van 1 euro.”
“Elke dag wordt in de eetzaal een extra groentebuffet klaargezet waarvan de
leerlingen gretig gebruik maken. Bij de
broodjesmaaltijd kunnen leerlingen daar
eveneens van gebruik maken. De mayonaise is niet vermengd onder de rauwkost, maar wordt apart aangeboden.”
Ook als scholen werken met keuzemenu’s kunnen de leerlingen vrijwel
nooit zelf componenten van de maaltijd kiezen. Bijna altijd moeten ze kiezen voor een samengesteld menu.
Waarom niet een aantal ‘gezonde’
extra’s aanreiken? Zo kan de school
de leerlingen die in blijven eten een
extra groenteaanbod aanreiken via
een salad bar. Of de leerlingen krijgen
de mogelijkheid om keuzes te maken
uit koude en/of warme sauzen bij de
maaltijd (bv. een yoghurtdressing
naast een mayonaise). Deze ‘extra’s’
kunnen ook aangeboden worden aan
de broodeters. Denk maar aan soep
of een bordje rauwkost van de salad
bar. Ten slotte kan de school ook fruit
aanbieden als dessert na de broodmaaltijd.

  
“Een middagmaal bestaat uit soep,
hoofdgerecht en dessert en kost afhankelijk van de leeftijd van de leerling 3 of 4
euro per maaltijd. De leerlingen kunnen
daarnaast kiezen uit een beperkt assortiment van broodjes, tegen de prijs van
2 euro per broodje.”
Wat een schoolmaaltijd aan de leerlingen kost, hangt af van de kostprijs van
de maaltijd zelf en van de kostprijs van
de logistiek (vooral keuken- en zaalpersoneel) waarin school en cateraar
voorzien. Uit de werkbezoeken en bijeenkomsten van het netwerk onthouden we dat de kostprijs van een warm
middagmaal veelal afhangt van leeftijd
van de leerlingen. In de meeste scholen kosten de maaltijden ongeveer
evenveel. Kleuters betalen meestal
2,5 euro voor een maaltijd, kinderen in
de lagere school 2,5 à 3 euro, voor het
secundair onderwijs wordt dit 3,5 à 4
euro. Voor een bioschoolmaaltijd betalen leerlingen een kwart tot de helft
meer.

27

Checklist: de schoolmaaltijd

Ja/Nee

De school biedt een evenwichtig menu van schoolmaaltijden aan
Het middagmaal bevat een voldoende grote
portie groenten (1/2 bord)
In de warme maaltijd is soep voorzien
In het middagmaal is de portie vlees beperkt
(1/4 bord)
Het weekmenu omvat een gevarieerd aanbod
van groenten
Het weekmenu bevat maximaal twee keer half
vet tot vet vlees
Het weekmenu bevat minimaal één keer vis
Het weekmenu bevat minder dan één keer per
week een gefrituurd gerecht
Het weekmenu bevat minstens twee keer vers
fruit als dessert
De maaltijden op school zien er smakelijk uit
Leerlingen vinden de schoolmaaltijden lekker
Leraren en personeelsleden vinden de schoolmaaltijden lekker
Op school bestaat de mogelijkheid om op medische, religieuze of
ethische vraag een andere maaltijd te krijgen (halal, vegetarisch
…)
Een vegetarische maaltijd wordt soms in het menu voorzien
De warme eters kunnen rauwkost bij hun middagmaal krijgen
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Broodeters kunnen rauwkost bij hun broodmaaltijd krijgen
Broodeters hebben de mogelijkheid om soep te nemen bij het
middagmaal
Als er brood wordt voorgeschoteld, dan is er altijd de keuze tussen wit en bruin brood

4.4. In de eetzaal

 
“Binnen de productieketen van de schoolcatering verdient de eindfase veel zorg.
We gebruiken kwaliteitsvolle ingrediënten,
we bereiden de maaltijden met de meest
moderne technieken, we werken met de
nieuwste software voor een evenwichtige
samenstelling van het menu en leveren
aan de school hoogwaardig verpakte voedingsmiddelen. Maar dan staat de maaltijd op school te verpieteren, doordat het
regenereren niet correct verloopt en worden de eetwaren zonder zorg op het bord
van de leerlingen op een hoop gekwakt.
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- bediening aan tafel: kommen en
schalen worden op tafel gezet, waarna de leerlingen zichzelf bedienen;
- een systeem van zelfbediening: de
leerlingen komen het menu of een
keuzemenu ophalen aan de toog.
Zelfbediening en bediening aan tafel
hebben het voordeel dat leerlingen
hun maaltijd zelf meer naar eigen
keuze kunnen samenstellen. Willen ze
geen saus of meer groenten (of omgekeerd!), dan kan dat. Daardoor wordt
er vaak minder eten weggegooid. De
leerlingen nemen of vragen immers
wat ze willen opeten. Goede afspraken
met al wie voor de bediening zorgt,
zijn dan ook essentieel. Drie tips:
1. Geef standaard altijd een kleine portie
saus. Wie meer wil moet ernaar vragen, wie geen saus wil eveneens.
2. Zorg ervoor dat bepaalde toevoegingen, zoals suiker, zout en mayonaise, apart moeten worden genomen en dus niet standaard op het
bord worden gelegd.
3. Als er meer dan één keuze is, plaats
dan de voorkeur (met name die met de
meeste evenwichtige producten) vooraan en de minder evenwichtige keuze
achteraan. Het systeem van zelfbediening is een ideale manier om bepaalde
voorkeurproducten te promoten.

Welk bedieningssysteem de school
ook kiest, het aanbrengen en opdienen van de maaltijden verdient aandacht en zorg. Warme voedingsmiddelen worden rechtstreeks vanuit de
warmte-eenheid opgediend. Koude
schotels, rauwkost e.d. worden koel
gehouden in een koeltoog of –vitrine
in de eetzaal.
Naast de organisatie van het eetzaalgebeuren is ook de sfeer in de eetzaal van belang voor het evenwichtig
eten van leerlingen. Verscheidene
onderzoeken geven aan dat vooral
de indeling in kleinere eeteenheden,
de netheid van de eetzaal en achtergrondmuziek leerlingen een positieve
‘eetzaalervaring’ geven. Omgekeerd
blijkt uit Brits onderzoek dat kinderen
hun eetlust compleet verliezen als ze
te lang moeten aanschuiven voor ze
kunnen eten, als er te veel lawaai is in
de eetzaal of als het er te druk is.


 
pen, tafels dekken
Om kinderen en jongeren te stimuleren
om een maaltijd te nuttigen, vormen
het opscheppen van het eten en de
bordschikking cruciale factoren. Zowel
bij bediening aan tafel als bij zelfbediening moet het eetzaalpersoneel ervoor

zorgen dat de porties voor kinderen en
jongeren gedoseerd blijven en dat de
borden niet overladen worden. Het is
altijd beter dat de leerling zich eventueel een tweede keer bedient of een
tweede keer langskomt.
Bij het opscheppen is het belangrijk
dat de verhoudingen van voedingsmiddelen in de maaltijd gerespecteerd
blijven. Je kan hier eventueel van afwijken wanneer de leerling aangeeft
iets niet te lusten, maar reageer als
een ‘goede huisvader’: zeg tegen de
leerling dat hij van alles moet proeven,
zonder overdreven dwang.
Een ‘mooie’ maaltijd smaakt beter. Aandacht voor de presentatie en het opscheppen van voeding maakt daarom
een groot verschil. Een ‘kwak’ aardappelpuree is minder appetijtelijk dan puree
geschept met een ijsschep of bestrooid
met wat peterselie. Hetzelfde geldt voor
de aanwezigheid van eetgerei en de tafelversiering: volwaardig bestek en servetten, een proper tafelblad en enige
versiering (plantje, inspirerende tekst op
staandertje …) op de tafels dragen bij tot
een aangename presentatie.
 
“De school kan ook actief werken rond
voeding voor de leerlingen die ’s middags een broodmaaltijd (meestal van
thuis) meebrengen. Eerder dan hierbij
controlerend of repressief op te treden,
kan zij bijvoorbeeld in een laagdrempelig
aanbod van fruit of groenten voorzien.”
Het is vaak moeilijk voor de school om
zich te ‘bemoeien’ met de eters die
een broodmaaltijd van thuis meebrengen. Controle van de inhouden van
brooddozen of een sturend optreden
tegenover leerlingen die nooit eten
bij zich hebben, is een kies gegeven.
Vaak worden dergelijke goedbedoelde
acties als bedreigend of beledigend

ervaren. Welk voedingsbeleid kan de
school voeren bij de leerlingen die een
broodmaaltijd van thuis meebrengen?
Zoals reeds eerder vermeld, kan de
school voor extra aanbod zorgen voor
leerlingen die op school blijven eten en
hiervoor hun brooddoos meebrengen.
Naast soep kan ze voor weinig geld
fruit of rauwkost en melk aanbieden.
Hiermee kan de school ook tegemoet
komen aan leerlingen die occasioneel
zonder eten naar school komen. Bij
leerlingen die geregeld zonder eten
naar school komen, kan de school
eventueel via het clb werken aan individuele leerlingenbegeleiding.

 
“Tijdens de middag zitten de leerlingen
verdeeld over vier verschillende eetzalen (drie voor de warme maaltijden, één
voor de broodeters) waarin telkens twee
‘shiften’ plaatsvinden. Gedurende hun
shift krijgen de jongste leerlingen van de
basisschool een extra lange maal-tijd
van 35 minuten.”

Een school die beschikt over een
koelruimte voor de brooddozen heeft
een streepje voor, tenminste als de
brood-eters de kans krijgen om hun
lunchbox bij het begin van de schooldag in deze koelruimte te leggen. In
de basisschool kan dit bijvoorbeeld
worden georganiseerd door dagelijks
’s morgens de brooddozen per klas
te verzamelen en een leerling ze naar
de koelruimte te laten brengen. In de
secundaire school is een ijskast aan
de ingang van de eetzaal een optie.
De leerlingen deponeren er hun
brooddoos ’s morgens bij het binnenkomen.

Heel wat scholen beschikken niet over
een gepaste keukeninfrastructuur of
voldoende eetruimte om alle eters
tegelijk kwaliteitsvol te bedienen. In
deze scholen wordt vaak gewerkt met
‘shiften’, waarbij telkens een gedeelte
van de leerlingen (bv. de laagste drie
jaren en vervolgens de hoogste drie
jaren) de eetzaal gebruikt. Vaak heeft
dit tot gevolg dat binnen het beperkte
tijdsbestek van de middagpauze en
met alle andere middagactiviteiten
(bv. sportaanbod, cultuurclub …) de
eigenlijke ‘maal-tijd’ voor de leerlingen te kort is. De school kan zoeken
naar mogelijkheden om deze ‘shiften’
zo te organiseren dat elke groep eters
toch minstens 20 minuten feitelijke
maal-tijd krijgt. Om binnen en buiten
te gaan, bediend te worden of zichzelf
te bedienen, en te eten is een halfuur
toch wel het minimum. Voor jongere
leerlingen moet je daar extra tijd aan
toevoegen.



 
De inrichting en indeling van de eetzaal dragen bij tot het goed gevoel van de leerlingen en stimuleren evenwichtig eten. Een overvolle
eetzaal met lange tafels in rijen opgesteld is niet meteen een omgeving die
leerlingen associëren met evenwichtig
eten. Naast voldoende ruimte verdient
het aanbeveling om de eetzaalruimte
te compartimenteren. Dit kan door hier
en daar schermen of sierelementen te
plaatsen, of door de eetzaal in te delen
in aparte eethoekjes.


Etensresten en andere afval kunnen
makkelijk voor geurhinder zorgen. Tijdig
afvoeren is de boodschap. Gebruiksvriendelijke, gesloten afvalemmers in de
eetzaal zijn al een goed begin. Leerlingen vinden de netheid van de eetzaal
een belangrijk element in hun appreciatie
van het eetgebeuren op school. Naast
een regelmatige schoonmaak en een
effectief afruimsysteem, kan de school
de leerlingen sensibiliseren en er actief
bij betrekken (bv. werken met beurtrol,
tafelverantwoordelijken …).
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Veel scholen zoeken naar een goede
aanpak om het eetzaalgebeuren in
een aangename sfeer te laten verlopen, niet het minst waar het gaat om
het geluid/lawaai tijdens de maaltijden.
De kunst bestaat erin het evenwicht te
vinden tussen de mogelijkheid voor
leerlingen om tijdens de maaltijd met
elkaar te praten en in een rustige eetomgeving te voorzien. De ene school
pakt de akoestiek van de eetzaal aan
(bv. door de indeling in kleinere eethoekjes, het gebruik van gordijnen …),
de andere werkt met achtergrondmuziek, veel scholen stellen gedragsregels voor tijdens de maaltijd op (bv.
niet roepen). Een compleet spreekverbod wordt door opvoedingsdeskundigen afgeraden.


 

“Op school houden de opvoeders in de
eetzaal toezicht op wat de leerlingen eten.
Sommige leerlingen eten echt te veel of
te weinig. Vandaar dat het ook nodig is
ze een beneden- en bovengrens op te
leggen, wat niet altijd even gemakkelijk is
(bijvoorbeeld bij kansarme leerlingen).”
Met de personeelsleden die toezicht
houden in de eetzaal kunnen afspraken
worden gemaakt over manieren om
evenwichtig eetgedrag te stimuleren.
Dergelijk toezicht moet wel vertrekken
vanuit positieve boodschappen. Ondersteunen werkt veel beter dan controleren. Strikt toezien op de precieze
hoeveelheden die leerlingen eten, is
geen aanrader, tenzij bij begeleide leerlingen met bijzondere behoeften.

Concreet komt het erop neer dat de
begeleiders leerlingen het best aansporen om van de verschillende voedingsmiddelen (in praktijk gaat het
veelal om groenten) te proeven. Dé
vuistregel luidt: ‘De begeleider kan
het kind of de jongere aansporen van
alles te proeven, maar mag de leerling
niet verplichten om bepaalde hoeveelheden van het voedingsmiddel te
eten.’ De leerling moet dus van alles
proeven maar bepaalt zelf hoeveel hij
ervan eet.
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Checklist: het eetzaalgebeuren

Ja/Nee

In de eetzaal wordt de maaltijd rechtstreeks vanuit de koel- of
warmte-eenheid geserveerd
Het eetzaalpersoneel let bij het bedienen op de verhoudingen van
voedingsmiddelen met het oog op een evenwichtige maaltijd
Leerlingen kunnen bij hun maaltijd kleinere of
grotere porties vragen
Leerlingen kunnen een extra portie groenten en
(gekookte) aardappelen (of rijst) vragen
Voorkeurproducten bij bv. het dessert (vers fruit,
yoghurt, pudding …) worden in de kijker gezet
of direct in het zicht aangeboden
Extra’s zoals mayonaise en andere sauzen, zout,
suiker enz. kunnen apart worden genomen
Het eetzaalpersoneel hecht belang aan een de presentatie van de
maaltijd op het bord; de schoolmaaltijden ogen verzorgd
De inrichting van de eetzaal draagt bij tot een aangename eetzaalsfeer
Er is voldoende ruimte voor de eters in de
eetzaal
De eetzaal is opgesplitst in kleinere eeteenheden
Er is tafelversiering en wanddecoratie in de
eetzaal
De leerlingen hebben voldoende ‘maal-tijd’
De eetzaal wordt ook tijdens de maaltijden netjes gehouden
Gebruikers van de eetzaal kunnen rustig eten, ze ondervinden
geen lawaaihinder tijdens de maaltijd
Het eetzaaltoezicht stimuleert leerlingen om van alle voedingsproducten te proeven
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4.5. Dranken en tussendoortjes
in de praktijk



dair onderwijs
“Er wordt streng op toegezien dat de kinderen van de lagere school geen drank nuttigen uit de drankautomaten in onze gezamenlijke eetzaal. Overtredingen worden niet
vastgesteld; de kinderen houden zich duidelijk aan de afspraken. Het effect is positief:
ook de secundaire school heeft nu plannen
om een voedingsbeleid uit te werken.”
Hoe basis- en secundaire scholen rond
voeding en dranken werken verschilt vaak
fundamenteel. De meeste basisscholen
beperken de keuzemogelijkheden van
kinderen sterk; secundaire scholen vertrekken meer vanuit een grotere verantwoordelijkheid van de leerling en koppelen dit aan bredere keuzemogelijkheden.
In de praktijk werken basisscholen vooral met een drankenaanbod van water,
fruitsap en melkproducten, en met een
tussendoortjesaanbod van fruit en droge koeken. Secundaire scholen bieden
daarnaast dikwijls een beperkt aanbod
van frisdranken en vetrijke koeken (bv.
wafels) aan. Als de school in een dergelijk aanbod voorziet, dan bouwt ze het
best enkele drempels in. Vijf tips:
1. Beperk de portiegrootte van minder
evenwichtige dranken (in het basisonderwijs max. 25 cl; in het secundair
onderwijs max. 33 cl).

2. Vraag een hogere prijs voor de minder evenwichtige producten: een
blikje cola mag duurder zijn dan een
flesje mineraalwater.
3. Beperk de aanbodkanalen (bv. enkel
aanbod via de automaat).
4. Beperk de aanbodmomenten (bv.
enkel tijdens de middag in de eetzaal).
5. Beperk de variatie (bv. enkel één
versie van frisdrank, geen varianten
of afgeleide producten).
Vuistregels voor de uitbouw van een
evenwichtig dranken- en tussendoortjesaanbod op school zijn niet gemakkelijk te geven. We kunnen immers niet
vertrekken vanuit een ‘evenwichtige
dagvoeding’, omdat de leerling ook
dranken en tussendoortjes nuttigt buiten de school. Meestal bieden de contracten van verdelers van dranken- en
tussendoortjes – afgesloten op niveau
van de school of bovenschools – aan
scholen de ruimte om de samenstelling en voorwaarden van het aanbod
aan te passen.



Zorg voor een continu en gratis aanbod van drinkbaar water op school.
Kies voor een waterbeleid waarbij
leerlingen gedurende de hele dag water mogen drinken. Uitzonderingen zijn
bijvoorbeeld labo– en computerlessen,
maar tijdens en na de sportles moet
het zeker kunnen. Er zijn verschillende

manieren waarop de school gratis water kan aanbieden:
- Plaats een waterfonteintje/waterreservoir dat aangesloten wordt
op het drinkbaar kraantjeswater.
Houd een oogje op de hygiëne en
bevriezingsgevaar in de winter, en
op een goede toegankelijkheid voor
alle leerlingen en leraren.
- Hervul flesjes water. Zulke flesjes
kan je maximaal één week lang heropvullen, tenminste als je ze niet met
een andere drank opvult dan water
(wel even spoelen voor je hervult).
- Laat een flesje water toe tijdens de
lessen, zeker tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, en las na de
lessen lichamelijke opvoeding en
sportactiviteiten altijd een drinkmoment in.
- Plaats tijdens de lunchpauze gratis
drinkwater in kannen of via een ander systeem op tafel.
- Informeer ouders dat hun kind ’s
middags en tijdens de pauzes gratis drinkwater ter beschikking heeft;
op die manier moet de leerling
geen drankje voor bij de lunch meebrengen.
Naast water kan de school ook witte
melk en (verse) soep bij de maaltijden
aanbieden. Als basisproducten vormen melk en soep een goede aanvulling bij de maaltijden of als tussendoortje, dit alles in het kader van een
evenwichtige voeding.
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“Binnen het schoolteam leven er verschillende normen voor gezondheid. Zo
eisen sommige leraren, vooral de jongere, dat er een aanbod van frisdrank
is, cola bijvoorbeeld.”
Voor een evenwichtig drankenaanbod in
de school zijn er globale vuistregels:
1. Evenwichtig drankenaanbod in de
basisschool.
De aanbodfrequentie is het centrale
criterium om een evenwichtig aanbod uit te bouwen:
o dagelijks aanbod (op verschillende
drinkmomenten): water (gebruikseenheid bij voorkeur 33 cl), witte
melk of calciumverrijkte sojadranken natuur (gebruikseenheid van
max. 25 cl);
o niet-dagelijks aanbod (bv. drie
keer per schoolweek, maximaal
één drinkmoment per dag; gebruikseenheid van maximaal 25
cl): ongezoet fruitsap, gezoete
melkdranken of calciumverrijkte
sojadranken gezoet, thee, koffie;
o uitzonderlijk aanbod (gebruikseenheid van max. 25 cl; voor
leerlingen enkel bij schoolfeesten,
opendeurdagen, verjaardagen…):
frisdrank, gezoete fruitsappen,
sportdranken (niet bestemd en
onnodig voor kinderen);
o te mijden aanbod: light frisdranken
(enkel bij individuele leerlingen in
bijzondere (medische) situaties).
2. Evenwichtig drankenaanbod in de
secundaire school.
Niet de aanbodfrequentie maar
de beschikbaarheid is de basis
om een evenwichtig aanbod uit te
bouwen. Met name gaat het hier
om de prijszetting, aanbodkanalen,

aanbodmomenten en variatie:
o basisaanbod voorkeurdranken (heel
ruim beschikbaar, met name door
lage prijszetting, verschillende aanbodkanalen en –momenten): water
(gebruikseenheid bij voorkeur 50
cl; de overige dranken max. 33
cl), witte melk, ongezoet fruitsap,
gezoete melkdranken en calciumverrijkte sojadranken (natuur en
gezoet);
o opties voor de uitbreiding van het
aanbod (gebruikseenheid max. 33
cl; minder ruim beschikbaar stellen):
light frisdranken, sportdranken;
o beperkt aanbod (d.w.z. bij voorkeur
niet, indien wel dan: hoge prijszetting, beperken aanbodkanalen en
–momenten, beperkte variatie; gebruiksportie max. 33 cl): frisdranken, gezoete fruitsappen;
o te mijden aanbod: alcoholische
dranken (bv. tafelbier).

onderwijs voorzien!) en prijs.
Meer nog dan voor het drankenaanbod zijn er duidelijke verschillen tussen het soort aanbod in basisscholen
en in secundaire scholen. In basisscholen is er een vast aanbodmoment,
één aanbodkanaal, een beperkte
keuzemogelijkheid, en ouders geven
veelal tussendoortjes mee van huis.
In secundaire scholen zijn er verschillende aanbodmomenten die bovendien
meer vrijblijvend zijn, verschillende
aanbodkanalen en meer keuzemogelijkheden. Dit uit zich onder andere in
het beperkte tussendoortjesaanbod
dat basisscholen momenteel hebben
(zie p. 15). Het tussendoortjesbeleid
legt in basisscholen dus veel sterker de nadruk op wat al of niet mag
worden meegebracht dan op wat de
school zelf aanbiedt. Globale vuistregels voor een evenwichtig tussendoortjesaanbod:




“Onze secundaire school heeft zichzelf
qua voedingsaanbod een belangrijke
voorbeeldfunctie gegeven. We zorgen
ervoor dat er dagelijks keuze is uit vier
stukken fruit en dat er verschillende zuivelproducten aangeboden worden. Er
wordt geen snoepgoed verkocht.”

1. Evenwichtig tussendoortjesaanbod in de basisschool (indien de
school zelf in een aanbod voorziet):
o dagelijks aanbod van vers fruit,
belegde boterham, yoghurt of
melkproducten (bij voorkeur ongezoet);
o niet dagelijks aanbod: droge koek,
volkoren granenkoek, rijstwafel;
o uitzonderlijk aanbod: chocoladekoeken, chocolade, wafels, cake,
snoeprepen, chips, suikersnoep.

“Een aanbod van vers fruit tijdens de
speeltijd (0,20 euro) gaat samen met
een aanbod van koeken, dat bovendien wordt beperkt tot koeken zonder
chocolade.”
Scholen met een tussendoortjesbeleid
moeten kinderen en jongeren vooral
stimuleren om voldoende fruit te eten.
Een eerste stap in die richting is een
regelmatig fruitaanbod. Belangrijke
aandachtspunten zijn kwaliteit, variatie
(keuzemogelijkheden in het secundair

2. Evenwichtig tussendoortjesaanbod in de secundaire school:
o basisaanbod: vers fruit, belegde boterham, yoghurt of melkproducten
(bij voorkeur ongezoet), droge koek,
volkoren granenkoek, rijstwafel;
o beperkt aanbod: chocoladekoeken, wafels, cake, snoeprepen,
chocolade, chips, suikersnoep.

Praktische leidraad voor een evenwichtig aanbod
van dranken en tussendoortjes
Voor de basisschool:

Drankenaanbod

Tussendoortjesaanbod

Dagelijks aanbod
Gebruiksportie: water bij voorkeur 33 cl,
de overige dranken max. 25 cl

Water,
witte halfvolle melk (tot 4 jaar: volle melk)
calciumverrijkte sojadranken natuur

Vers fruit,
belegde boterham,
yoghurt of melkproducten (bij voorkeur
ongezoet)

Niet dagelijks aanbod
Gebruiksportie dranken maximaal 25 cl

Ongezoet fruitsap, gezoete melkdranken
en calciumverrijkte sojadranken gezoet,
thee, koffie

Droge koek,
volkoren granenkoek, bv. rijstwafel

Uitzonderlijk aanbod
Gebruiksportie dranken maximaal 25 cl

Frisdranken, gezoete fruitsappen, sportdranken1

Chocoladekoeken, chocolade, wafels,
cake, snoeprepen, chips, suikersnoep

Te mijden aanbod

Light frisdranken (enkel bij individuele leerlingen in bijzondere (medische) situaties)

1
Sportdranken zijn enkel nodig bij fysieke inspanningen van een zekere intensiteit en tijdsduur (bv. langer dan twee uren bij volwassenen).
Kinderen en jongeren hebben geen sportdranken nodig, zelfs niet na een les lichamelijke opvoeding of sportactiviteit. Water is dan de beste dorstlesser.

Voor de secundaire school:

Drankenaanbod

Tussendoortjesaanbod

Dagelijks aanbod
Ruim beschikbaar
Gebruikseenheid: water, bij voorkeur 50 cl,
de overige dranken max. 33 cl

Water,
witte halfvolle melk,
ongezoet fruitsap,
gezoete melkdranken,
calciumverrijkte sojadranken (bij voorkeur
ongezoet),
thee, koffie

Vers fruit,
belegde boterham,
yoghurt of melkproducten (bij voorkeur
ongezoet), droge koek,
volkoren granenkoek, bv. rijstwafel

Opties voor uitbreiding van het aanbod
Gebruiksportie dranken maximaal 33 cl

Light frisdranken,
sportdranken

Beperkt aanbod
Gebruiksportie dranken maximaal 33 cl

Frisdranken, gezoete fruitsappen

Te mijden aanbod

Alcoholische dranken (bv. tafelbier)

Chocoladekoeken, chocolade, wafels,
cake, snoeprepen, chips, suikersnoep

Bron: www.gezondeschool.be > gezonde voeding en beweging



   
“Voor onze secundaire school kunnen de frisdrankautomaten niet worden weggedacht. Ze zorgen voor inkomsten. Wel kunnen de opvulling en
prijszetting worden aangepast. In de
automaten verminderen we geleidelijk
het aantal gesuikerde dranken. Zo
o willen we het aandeel frisdranken in
n de
automaat afbouwen tot een achtste.
e. De
D
rest bestaat uit water en fruitsap. Ook
Oo
het prijsverschil tussen deze dranken
anken
an
moet leerlingen aanzetten om te kie
kiezen voor water (0,70 euro) in plaats
ts van
v
cola (1 euro).”

Vooral in secundaire scholen is het
aanbod via automaten een belangrijk
discussiepunt. De secundaire school
zorgt het best voor een gevarieerd
en ruim aanbod. Plaats daarbij de
voorkeurdranken (zie boven) op ooghoogte – lees: in de volgorde van de
‘knoppen’
‘knoppen
‘kno
en’ op de automa
automaat
maat staan ze
bovenaan
bove
an – en bied zze goedkoper aa
aan
dan de ‘af en toe’
toe’-dranken. Frisdrank
isdrank
kan
n in blikjes (33 cl) worden aangeboaang
den, water
de
er in goedkopere flesjes
fles
van
een halve
lve liter. In de automaat
autom
worden
ook het best melkproducten
melkprodu
te koop
aangeboden.
aa
aang

Om een automaat ‘evenwichtig op
te vullen’ kan de school voor de samenstelling rekening houden met de
eerder genoemde vuistregels. De ideale verhouding is minimaal drie keer
zoveel voorkeurdranken (water, witte
melk en ongezoet fruitsap en gesuikerde melkdranken)
ken) dan overige drandranken (light frisdra
frisdranken,
sdranken, sportdranken,
frisdranken).
frisdranke . In een drankenautomaat
moet altijd
alt d een aanbod van (mineraal-)
water
ter zitten.
zitten
tten.

33
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Automaat lagere school: 9 knoppen

Automaat secundaire school: 9 knoppen

3 x water
2 x witte melk
2 x gesuikerde melkdrank
2 x fruitsap zonder toegevoegde suiker

3 x water
1 x witte melk
1 x gesuikerde melkdrank
2 x fruitsap zonder toegevoegde suiker
1 x light frisdrank of sportdrank
1 x frisdrank of gezoete fruitsap

Helemaal opvullen met water, melk en fruitsap kan uiteraard ook
Bron: www.schoolsnakker.be


 
 spraken
Op school, en zeker in het basisonderwijs,
worden ook afspraken gemaakt over wat
er kan worden gegeten of gedronken.
Naast repressieve maatregelen tegen het
verbruik van frisdranken en snoep kan de
school afspraken maken die water drinken en fruit eten stimuleren.

samenspraak met de leerlingen en de
ouders, en laat ze ook gelden voor het
personeel of tenminste toch mee worden nageleefd tijdens activiteiten (lessen, middagtoezicht, buitenschoolse
uitstappen, …) met de leerlingen. Op
die manier ontstaat een voldoende
groot draagvlak voor een ‘gezondedrankenbeleid.’

Maar wat je ook doet, laat deze afspraken deel uitmaken van een breder voedingsbeleid op school. Als je
het verbruik van frisdranken op school
verbiedt, stem dan het aanbod hierop
af en voorzie in sensibiliserende educatieve activiteiten. Maak afspraken in

Welke concrete afspraken de beste zijn?
Dat hangt af van de specifieke context
van elke school. Enkele voorbeelden:
- verbod op dagelijkse consumptie
van frisdranken en snoep: frisdrank
en snoep zijn op school enkel toegestaan bij schoolfeesten, verjaar-

-

-

-
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dagstraktaties … (vooral in het basisonderwijs);
afspraak om in de klas een (hervulbaar) flesje drinkbaar water toe te
staan waarvan de leerlingen tijdens
de lesdag mogen drinken;
bij het middagmaal enkel (gratis)
drinkbaar water, melk of soep aanbieden;
verplichte fruitdag, waarbij kinderen
die dag van elke schoolweek als
tussendoortje enkel een stuk fruit
mogen meebrengen (vooral in het
basisonderwijs);
afspraak om dagelijks een stuk fruit
in de boekentas mee te brengen
(vooral in het basisonderwijs).

Checklist: dranken en tussendoortjes

Ja/Nee

De school heeft een aanbod van gratis drinkbaar water voor de
leerlingen
Leerlingen kunnen gratis drinkbaar water
drinken tijdens recreatie- en middagpauzes
Tijdens de middag staan er in de eetzaal kannen
met gratis drinkbaar water op tafel
Leerlingen kunnen tijdens de schooldag op verschillende momenten water drinken, bij voorkeur
ook tijdens de lesuren
De school heeft een evenwichtig aanbod van dranken
De school heeft een dagelijks aanbod van water
en (witte) melk
De basisschool heeft geen regelmatig aanbod
van frisdranken
De basisschool heeft geen aanbod van light
frisdranken
In de secundaire school met een aanbod van
frisdrank kost een blikje frisdrank meer dan een
flesje mineraalwater
De school heeft een evenwichtig aanbod van tussendoortjes
De school heeft een dagelijks aanbod van vers
fruit
De basisschool heeft geen regelmatig aanbod
van chocoladekoeken, chocolade, wafels, cake,
chips, suikersnoep
In de secundaire school met een aanbod van
tussendoortjes kost een product uit de categorie
‘beperkt aanbod’ meer dan een product uit de
groep ‘basisaanbod’
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5. Het voedingsaanbod binnen
de bredere schoolwerking

5.1. Culinair en pedagogisch
gaan samen





dings- en schoolbeleid
“Om evenwichtig eetgedrag te stimuleren volstaat het niet om op school een
evenwichtig voedingsaanbod uit te werken. Je moet ook het eetgedrag van de
leerlingen opvolgen (bijvoorbeeld door
toezicht in de eetzaal) en beïnvloeden
(bijvoorbeeld door voedingseducatie).”
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“De school (voor buitengewoon onderwijs) beschikt niet over een aanbod van
schoolmaaltijden, maar voert toch een
veelzijdig en uitgebreid voedingsbeleid.
Naast een werking rond tussendoortjes,
water en de meegebrachte broodlunches, heeft de school binnen het lesrooster van elke klas wekelijkse ‘keukenmomenten’ ingelast. Dit lesmoment
brengen de leerlingen en hun klasleraar
door bij de juffrouw van de ‘keukenklas’. Tijdens het lesblok worden niet
enkel kennis, technische vaardigheden
en attitudes voor evenwichtige voeding
bijgebracht, maar er wordt ook actief
gewerkt aan de sociale vaardigheden,
attitudes en het welbevinden van de
kwetsbare leerlingen.”
Scholen bedden hun voedings- en
drankenaanbod het best in een breder
voedingsbeleid in en koppelen het aan
het algemeen schoolbeleid en het opvoedingsproject. Op die manier past
dit aanbod bij de leerdoelstellingen en
het leerproces van de leerlingen.
Tijdens de werkbezoeken en in de
werkgroepen bleek de meerwaarde
van het aanbod heel sterk als het
aanbod werd gekoppeld aan educatieve activiteiten rond voeding
en gezondheid (bv. het organiseren
van kooklessen voor derde graad
secundair onderwijs). Het aanbod
blijkt ook een goed middel om leerlingen leerboodschappen te geven
rond bijvoorbeeld multiculturaliteit
(bv. themadagen ook vertalen in het
menu), zelfredzaamheid (bv. keukenmomenten in het buitengewoon onderwijs) of sociale vaardigheden (bv.
werken met tafelverantwoordelijken).
Als het voedings- en drankenaanbod
wordt gezien als een onderdeel van
de opvoedings- en onderwijswerking
moet het samen gaan met educatieve
activiteiten en communicatie met leerlingen en ouders. Een draagvlak binnen het schoolteam, participatie en
afspraken zijn evenzeer noodzakelijk.
Kortom: de meerwaarde en het rendement van een evenwichtig aanbod op
school worden gemaximaliseerd door
het te koppelen met het algemene,
‘pedagogische’ schoolleven.


 
“Voor de zesdejaars organiseert de
school proefsessies voor ‘toekomstige
kotstudenten’. Na de schooluren (om 19
uur) wordt de schoolkeuken gehuurd en
brengen we de leerlingen bij welke maaltijden ze op een goedkope manier kunnen bereiden, terwijl ze toch beantwoorden aan een evenwichtig eetpatroon.”

 
“Voor de internen is er in een schoolwinkeltje op een beperkt aantal tijdstippen
een aanbod van snoep en dranken, maar
dit aanbod is zowel qua aanbiedingstijd
als qua variatie sterk beperkt. Een probleem is de frisdrank en snoep die de internen in het begin van de week van thuis
meebrengen.”

“Voor scholen van het buitengewoon
onderwijs zijn keuzesystemen en een
uitgebreid maaltijdenaanbod meestal
niet mogelijk. Het sociaal milieu van de
leerlingen en de individuele leerlingkenmerken en -beperkingen geven de doorslag. Naast de vraag in hoever de leerlingen zou kunnen worden aangeleerd
om evenwichtig om te gaan met deze
keuzemogelijkheden, is er het gegeven
dat de school zich een dergelijk systeem
gewoonweg niet kan veroorloven.”

“Om te vermijden dat leerlingen stiekem
telefonisch pizza in de buurt gaan bestellen of over de muur klimmen om een
pita te kopen, hebben we voor een wisselwerking gezorgd tussen de wensen
van de leerlingen en het streven naar
een evenwichtig aanbod. De leerlingenraad fungeert als kanaal voor de wensen
van de leerlingen: uit hun vergaderingen
komen tips voor aanpassingen van het
aanbod naar voor. En het werkt. We krijgen maar weinig klachten van leerlingen
en ouders.”

Naast het onderwijsniveau (kleuter-,
lager en secundair onderwijs) vormen
het onderwijstype (regulier en buitengewoon onderwijs) en de verschillende onderwijsvormen in het secundair
onderwijs (bso, tso, kso, aso) belangrijke factoren voor de uitbouw van de
voedingswerking op school. Doorheen
de werkbezoeken en bijeenkomsten
vielen bijvoorbeeld grote verschillen
op tussen de onderwijsvormen in het
secundair onderwijs.
Een sterke aansluiting op de finaliteit,
het curriculum en de leerdoelen, maar
ook op de cultuur van de school is een
belangrijke succesfactor om een effectief voedingsbeleid uit te bouwen.
Schoolprojecten rond voeding inpassen in de eigenheid van de onderwijsvorm is niet zo moeilijk. Zo kan de
school kooksessies voor laatstejaars
aso organiseren in functie van het
toekomstige ‘kotleven’. In technische
studierichtingen kan het gezondheidsthema voeding bijvoorbeeld worden
gekoppeld aan veiligheid en hygiëne.
In scholen voor buitengewoon onderwijs
worden de invulling van het voedingsbeleid en de uitbouw van het voedings- en
drankenaanbod bekeken vanuit de specificiteit van de leerlingenpopulatie. Daarnaast spelen ook – net zoals in sommige
reguliere scholen – het grote aandeel
kansarmen en de schoolgrootte van de
vestigingsplaatsen een rol in de keuzes
die men maakt: het voedings- en drankenaanbod mag niet te duur zijn en de
mogelijkheden om bijvoorbeeld te voorzien in een dagelijks aanbod van warme
schoolmaaltijden worden gehypothekeerd door de kleinschaligheid van de
vestigingsplaats. Gezondheidsthema’s
zoals voeding bieden evenwel een goede instap om vakoverstijgende vaardigheden en attitudes aan te brengen.

In een school of een medisch pedagogisch instituut (mpi) met internaat leeft
de interne leerling vijf dagen lang, 24 uur
op 24, ver van zijn thuis. Dit maakt dat
een internaat veel meer verantwoordelijk
is voor een evenwichtig voedingsaanbod dan een school met enkel externen.
Dat klinkt als een nadeel, maar tegenover deze grotere verantwoordelijkheid
staat de sterkere invloed van de school
op het eetgedrag van haar leerlingen.
Het voedings- en drankenaanbod in een
internaat is een totaalaanbod. De school
moet zorgen voor een evenwichtig dagmenu, voldoende variatie en ruimere
keuzemogelijkheden dan de dagschool.
Uit de werkbezoeken en bijeenkomsten
blijkt bijzondere aandacht nodig voor:
- een evenwichtig en gevarieerd aanbod bij het ontbijt: bruin brood, een
stuk fruit of mager beleg zijn altijd beschikbaar;
- voldoende groenten op het menu
(portie, frequentie en variatie), met
name rauwkost: naast een voldoende
grote portie warme groenten in de
warme maaltijd, wordt rauwkost als
extra aangeboden bij de warme maaltijd en de broodmaaltijd;
- de mogelijkheid om tijdens de dag
meerdere keren fruit te eten: na elke
maaltijd en tijdens de recreatiepauzes
(voormiddag, als vieruurtje, ’s avonds)
kan de leerling een stuk fruit eten;
suggestie: plaats permanent een
fruitmand met kwaliteitsvol, gevarieerd fruitaanbod in de gemeenschappelijke eetruimte.
Bovendien moet het internaat zich goed
organiseren, bijvoorbeeld door in de
dagindeling voldoende tijd vrij te maken
voor de maaltijden en door in minimaal
twee momenten te voorzien voor tussendoortjes.

Nog belangrijker dan in de dagschool
is de dialoog met de interne leerlingen over hun wensen en voorkeuren
in verband met het eten. Door het
voedings- en drankenaanbod van de
school voldoende af te stemmen op
de wensen van de internen, kan ‘illegaal eetgedrag’ worden voorkomen.




“Ongeveer vijf jaar geleden is onze basisschool werk beginnen maken van
het voedingsbeleid. De eerste stap
naar een beter gezondheidsbeleid was
het aanbod en de promotie van ‘andere dranken en tussendoortjes’ (water,
fruit, gezonde koekjes …) en het verbod om frisdrank en snoep mee naar
school te brengen. De ouders werden
hierover geïnformeerd via het schoolreglement. Vervolgens waren de verjaardagsfeestjes aan de beurt. Er werd
aan de ouders gevraagd om pannenkoeken te bakken, cake te maken of
een boek voor de schoolbibliotheek
aan te kopen in plaats van snoep mee
te geven. Om dit project verder te stimuleren, werden er in de schoolkrant
receptjes gepubliceerd om ouders
ideeën aan te reiken.
Daarna was de schoolcatering aan de
beurt. Vroeger stond de school zelf in
voor het bereiden van maaltijden, nu
gebeurt dit via externe catering. In het
begin was er veel negatieve kritiek, en
het aantal leerlingen dat bleef eten,
daalde drastisch. De school heeft
echter niet toegegeven en de negatieve kritiek omgebouwd tot positieve
kritiek, zodat er nu opnieuw een stijging is van het aantal etenblijvers. Een
voorbeeld hoe dit gerealiseerd werd:
op de ouderavond de cateraar laten
koken voor de ouders om ze kennis
te laten maken met de nieuwe manier
van werken.”
Een evenwichtig voedings– en drankenaanbod uitbouwen en het in de
bedden is
bredere schoolwerking inbedden
een geleidelijk proces. Je hebt er
meerdere schooljaren voor nodig en
tig stimuli,
ook nadien moet je regelmatig
gen inbouuitbreidingen of bijsturingen
asen. Een
wen. Het best werk je in fasen.
voorbeeld:
- Veranderingen in het voedingsdings- en
drankenaanbod: dit schooljaar
ooljaar
aar wer
we
werr
een
n an
anderr
ken we bijvoorbeeld aan ee
drankenaanbod, pas later zullen
n we
e sc
school
de samenstelling van de
school-sturen.
maaltijden bekijken en bijsturen.
- Ontwikkeling en afstemming
ming
ng van
v
bijbehorende acties: naast
st e
een bijgestuurd drankenaanbod w
willen we
en maken
bijvoorbeeld ook afspraken
es ze
met de leerlingen welke drankjes
ebrengen;
ebreng
naar school mogen meebrengen;
s hierover
hi
we zullen ook de ouders
informeren.

Scholen kiezen het best voor een procesmatige werkwijze, die aansluit bij de
kadermethodiek van het gezondheidsbeleid op school. Vertaald naar
het voedings- en drankenaanbod ziet
dat er in grote lijnen zo uit:
1) De huidige situatie analyseren:
a. Heeft de school zicht op het concrete aanbod: wat wordt aangeboden, op welke momenten, via
welke kanalen, tegen welke condities?
b. Heeft de school zicht op de appreciatie door de leerlingen via de
omzet en/of een kwalitatieve bevraging van de leerlingen?
c. Wat vindt de school belangrijk,
hoe ziet het ideale aanbod eruit
voor de school, wat kan zeker
niet?
d. Wat is mogelijk? Waarvoor bestaat binnen de school voldoende
draagvlak? Welke marge heeft de
school in de contracten met de
cateraar of distributeurs? …
2) Doelen vooropstellen en plannen:
a. Wat wil de school prioritair aanpakken in haar voedings- en drankenaanbod?
b. Binnen welke (bredere) doelstellingen van het voedingsbeleid valt
dit?
c. Wat moet de school doen om die
doelstelling te bereiken? Moeten
er motiverende en educatieve activiteiten worden georganiseerd?
Zijn er ondersteunende regels of
afspraken nodig?
d. Hoe kan de school haar acties en
activiteiten concreet organiseren?
Wie neemt welke taken op binnen
het schoolteam? Wat kunnen het
keukenpersoneel of de cateraar
binnen een bepaalde termijn veranderen?
3) Acties en projecten uitvoeren
a. Verlopen de acties en activiteiten
volgens een zekere planning?
g? ErErr
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maal een parameter? Of gaat het
om de attitudes en vaardigheden
die we via het aanbod en de bijbehorende acties aanbrengen?
b. Levert het project duurzame veranderingen op in bijvoorbeeld het
aanbod? Hoe verankert de school
dit structureel binnen haar werking? Wat wordt behouden, wat
is minder gepast gebleken voor
de school?
 


ding én beweging
“In deze school wordt het principe van
een gezonde geest in een gezond lichaam sterk gedragen.”
In heel wat scholen wordt de actieve
voedingsdriehoek in de praktijk omgezet door een gezondheidswerking uit
te bouwen rond gezonde leefstijl. De
nadruk ligt daarbij enerzijds op evenwichtige voeding, met als centraal
element een evenwichtig voedings- en
drankenaanbod op school en anderzijds op voldoende bewegen. Dat laatste gebeurt via een uitgebreid aanbod
van sport- en bewegingsactiviteiten.
Concreet: bij bewegings- en sportactiviteiten geeft de school haar leerlingen
bijvoorbeeld altijd de kans om water te
drinken en na de activiteit last ze een
expliciet drinkmoment in. Een ander
idee is in de voedingseducatie ook het
energieverbruik te verwerken via o.a.
beweging en sport.
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Checklist: link tussen culinaire en pedagogische
werking

Ja/Nee

De school beschikt over een voedingsbeleid met aandacht voor
het voedings- en drankenaanbod, de voedingseducatie in de klas
en schoolprojecten rond voeding
Evenwichtige voeding komt aan bod binnen
verschillende vakken
In het voedingsbeleid worden inhoudelijke accenten gelegd die aansluiten bij de eigenheid en
inhouden van het onderwijstype en de onderwijsvorm (secundair onderwijs) van de school
Voor scholen en mpi’s met internaat: het internaat voorziet in een
evenwichtig voedings- en drankenaanbod
Leerlingen kunnen bij het ontbijt altijd bruin
brood, een stuk fruit of mager beleg kiezen
De warme maaltijd bevat een voldoende grote
portie groenten; daarnaast is er ook altijd rauwkost als extra bij de broodmaaltijd
De leerling krijgt minimaal twee keer per dag
een stuk fruit aangeboden
De school heeft zicht op het voedings- en drankenaanbod en het
gebruik ervan
De school heeft een overzicht van wat wordt
aangeboden, op welke momenten, via welke
kanalen, tegen welke voorwaarden
De school heeft zicht op de marge in de contracten met cateraars of distributeurs
De school weet in welke mate de leerlingen
op het aanbod ingaan en in welke mate ze het
appreciëren
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Binnen het schoolteam wordt duidelijk gemaakt
hoe het ideale aanbod er uitziet, wat minimaal
moet worden aangeboden en wat op school
onaanvaardbaar is
De school heeft doelstellingen vastgelegd voor haar voedingsbeleid en voor acties rond het voedings- en drankenaanbod
De school heeft een planning uitgewerkt waarin de acties rond
het voedings- en drankenaanbod beschreven worden
De school plant een evaluatie van acties en doelstellingen binnen
de werking rond evenwichtige voeding
Binnen het schoolbeleid zijn de verschillende thema’s en
werkgebieden inhoudelijk afgestemd op de schoolwerking rond
evenwichtige voeding

5.2. Draagvlak en deskundigheid
binnen het schoolteam



 

“Binnen onze school wordt gewerkt met
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acties rond het voedings- en drankenaanbod succes zullen hebben. De ‘betrokkenheid’ van het personeelslid in
de school ‘werkt’ in drie richtingen:
1. Actief deelnemen aan het voedingsbeleid, met name meedoen met de
acties rond een evenwichtig voedings- en drankenaanbod.
2. De eigen deskundigheid gebruiken
om mee invulling te geven aan het
beleid.
3. Een voorbeeldfunctie opnemen.



 
Werken aan een voedingsbeleid op
school vereist een interne beleidsstructuur waarin participatie van de
verschillende functies op school gegarandeerd is. Zo moet het keuken- en
eetzaalpersoneel bij de werking rond
een evenwichtig voedings- en dran-

kenaanbod zeker betrokken worden.
De sterke link met de pedagogische
werking van de school en de impact
van organisatorische en financiële aspecten maken dat ook zoveel mogelijk
leraren en de directie moeten meedoen.
Voeding op school is een item waarmee iedereen op school in zijn dagelijks functioneren te maken krijgt. Naast
een actief groepje dat stapsgewijs de
acties rond een evenwichtig aanbod
uitwerkt, is brede communicatie met
het hele schoolteam dan ook een must.
Dat kan gebeuren in de personeelsvergadering of via andere schoolinterne
structuren (vakgroepen, klassenraden,
comités …). Meteen vormen de infomomenten een gelegenheid voor inspraak vanuit het brede team.


  
“De school merkt op dat het niet altijd
gemakkelijk is om het keukenpersoneel
en de mensen ‘aan de andere kant van
de toog’ (leerling of personeelslid) op
eenzelfde lijn te krijgen. Zo zit bij het
keukenpersoneel ingebakken dat er
‘in ieder geval’ mayonaise op belegde
broodjes moet, terwijl vanuit de school
door een aantal personeelsleden en
leerlingen al is gevraagd om de mayonaise apart aan te bieden. Het is niet
altijd even gemakkelijk iedereen hiervan
te overtuigen.”
“Het vraagt voor mij als leraar een inspanning om in mijn lessen rond voeding te werken. Zo heb ik in mijn opleiding nooit iets geleerd over warenkennis
of het lezen van etiketten. Dat zijn nochtans zaken die leerlingen moeten weten
en die aansluiten bij het gezondheidsbeleid op school.”
Willen we een kwaliteitsvolle keten bij
de productie, de samenstelling en het
aanbieden van schoolmaaltijden, dan
moeten we de deskundigheid van het
keuken- en eetzaalpersoneel goed
opvolgen en bevorderen. Dat houdt
verschillende facetten in. Zo moeten
maaltijden niet enkel evenwichtig worden samengesteld, ook hygiënevoorschriften en correcte bereidingswijzen
zijn noodzakelijke aandachtspunten
– ongeacht of men werkt met eigen
schoolkeuken of externe cateraar. Expertise rond het schikken (verzorgd
bord), proportioneren (de helft groenten, matige hoeveelheid saus …) en
het bedienen van maaltijden zijn eveneens belangrijk. Ten slotte moet het
keuken- en eetzaalpersoneel over de
gepaste sociale vaardigheden en attitudes beschikken, wil het leerlingen
mee stimuleren om evenwichtig te leren eten. Zaalpersoneel dat leerlingen

bij de bediening aanspoort om bijvoorbeeld voldoende groenten te nemen of dat zich eerder negatief uitlaat
over de bloemkool op het menu, het
maakt een groot verschil.
De brug slaan tussen de pedagogische werking van de school en het
voedingsaanbod, is niet evident. Van
leraren vraagt dit veel deskundigheid.
Nascholing rond bijvoorbeeld warenkennis en voedingsleer kunnen daartoe bijdragen. Daarnaast kan intervisie
tussen leraren en keuken- en eetzaalpersoneel wederzijds begrip en inzicht
in elkaars werking bevorderen.


 
“Ook het team moet achter het voedingsaanbod op school staan: waarom
eten zij niet warm op school? Is het
omdat zij ’s avonds warm eten in gezinsverband, of vinden zij het eten op
school slecht? Tel op hoeveel leraren
op school warm blijven eten en je hebt
meteen een goed waardeoordeel over
het aanbod van de schoolmaaltijden.
Of: hoeveel leraren drinken er melk…?
Deze onderwerpen zouden op school
ook eens moeten besproken worden.”
De voorbeeldfunctie van het personeel, de leraren in het bijzonder, blijft
een moeilijk gegeven. Voor beweging
en sport is dit vaak gemakkelijker:
scholen organiseren (geregeld) sportactiviteiten voor/met het personeel.
Maar hoe pak je dit aan als het om een
evenwichtig voedingsgedrag gaat?
Scholen kunnen en mogen van hun
personeel niet verwachten dat ze te
allen tijde evenwichtig eten. Wel moeten binnen het team de gemeenschappelijke waarden en normen duidelijk
gemaakt worden, die als basis dienen
voor afspraken over het gedrag dat

personeelsleden wel of niet mogen
stellen in de nabijheid van leerlingen
(bv. het pak frieten ’s middags niet
komen opeten in de eetzaal of tijdens
een extramurosactiviteit). De school
kan een gemeenschappelijk gedragen waardenkader rond evenwichtig
eten schragen door een stimulerend
voedingsbeleid voor het personeel te
voeren. Fruit op de vergadertafel of de
mogelijkheid voor leraren om tijdens
de speeltijd soep te krijgen zijn mogelijke acties.



“De school voorziet jaarlijks in werkingsmiddelen voor de organisatie van het
voedings- en bewegingsbeleid. Deze
budgettaire ruimte is er mede gekomen
door het brede draagvlak dat hiervoor
bestond binnen het schoolteam.”
“We wilden de leerlingen die warm bleven eten of hun broodlunch meebrachten als extra rauwkost aanbieden. De
school kon wel de kost van de groenten op zich nemen, maar niet die van
de koeltoog die hiervoor nodig was.
Daarom deden we mee aan een projectoproep en zo kwamen we aan het
vereiste budget.”
Een randvoorwaarde en meteen een
stimulans voor het schoolteam is in
werkingsmiddelen voorzien om op
school acties uit te werken rond een
evenwichtig voedings- en drankenaanbod. Naast een (bescheiden) budget dat eventueel in de begroting van
de school kan worden opgenomen,
kan ook actief worden gezocht naar
externe projectmiddelen om te werken
rond gezonde voeding. In dit verband
vermelden we het projectenfonds
Dynamo2, waarvoor scholen elk voorjaar gezondheidsprojecten kunnen indienen.
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Checklist: draagvlak en deskundigheid in het schoolteam

Ja/Nee

Onze school heeft een actieve werkgroep die met een voedingsbeleid bezig is; zowel keuken- en eetzaalpersoneel
als leraren en directie maken er deel van uit
De school communiceert systematisch en met het volledige schoolteam rond het voedingsbeleid en de acties die
daaruit voortkomen
Binnen de school heeft elk teamlid inspraak in het voedingsbeleid; we voorzien er de gepaste kanalen en tijdstippen
voor
Het keuken- en eetzaalpersoneel beschikt over voldoende vaardigheden om evenwichtig eten te stimuleren bij de
leerlingen
Leraren beschikken over voldoende kennis over evenwichtige voeding om dit in hun lessen aan bod te laten komen

5.3. Werken met/naar leerlingen
en ouders




 
waarde?
“De school betrok de leerlingenraad bij
de uitbouw van haar voedingsbeleid.
De leerlingen werd gevraagd naar initiatieven die de school moest nemen
qua voedings- en drankenaanbod. Op
aangeven van de leerlingen werden er al
waterfonteintjes en fruitpersen geplaatst
op de speelplaats.”
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“In de eetzalen zitten de leerlingen met
leeftijdgenoten aan tafels van acht
personen, met vaste plaatsen die elk
schooljaar opnieuw worden toegekend.
De school heeft geëxperimenteerd met
‘tafeloudsten’ die de verantwoordelijkheid over de tafel hadden. Maar dit
project werd weer afgevoerd, omdat
verscheidene tafeloudsten misbruik
maakten van hun machtspositie.”
Een perfect evenwichtig menu dat niemand lust of een school vol fruit met
leerlingen die massaal stiekem snoep
meebrengen van buiten de school? Dat
is natuurlijk niet de bedoeling. De uitbouw van een evenwichtig voedingsen drankenaanbod is een middel om
te komen tot gezond eetgedrag. Willen we de leerlingen aanzetten tot gezond eetgedrag, dan moeten we hen
betrekken en inspraak geven bij de uitbouw van een evenwichtig voedingsen drankenaanbod op school.
In de praktijk kan de school verschillende leerlingen op allerlei manieren
inspraak geven in het voedings- en
drankenaanbod. Zo kan naast een
‘klachtenbus’ voor de middagmalen
een bevraging worden georganiseerd
over de schoolmaaltijden. Voor het
vastleggen van de concrete weekmenu’s kan met de schoolkeuken
of de cateraar afgesproken worden
om ‘smaakpanels’ te organiseren.
Leerlingen kunnen via de leerlingenraad of klasgesprekken worden uitgedaagd om hun mening te geven
over het aanbod van frisdranken of
snoep op school.

Naast formele en informele inspraakmogelijkheden, kan de school leerlingen zelf acties laten uitwerken of initiatieven laten nemen voor een project.
Zo kunnen ze een ‘fruitveiling’ organiseren, een soepproject met regelmatige bedelingen uitwerken of een heus
schoolwinkeltje runnen met een evenwichtig aanbod van tussendoortjes.






medewerking
“In onze school worden ook de ouders
bij het voedingsbeleid betrokken. Via het
oudercontact wordt er zoveel mogelijk
informatie gegeven. Zo leggen we aan
de ouders uit dat het ook anders kan, bij
verjaardagsfeestjes zelfgemaakte cake
in plaats van snoep meegeven bijvoorbeeld. We organiseerden daarenboven
een infoavond rond evenwichtige voeding. En bij de organisatie van het gezonde ontbijt vragen we aan de ouders
wie er kan helpen.”
“In onze school, een buso-school, is
het zeker niet gemakkelijk om een evenwichtig voedingsbeleid door te voeren. Vooral de ouders remmen dat af.
Tijdens de week worden de leerlingen
gewogen. Wanneer ze na het weekend
terugkomen zijn ze soms wel twee kilo
bijgekomen. Ouders moeten dus even
gemotiveerd zijn als hun kinderen.”
Zeker in de basisschool, maar ook in
de secundaire school worden ouders
het best nauw betrokken bij het voedingsbeleid op school. Fundamenteel
is bijvoorbeeld duidelijke communicatie
over het hoe en waarom van het voedings- en drankenaanbod. We kunnen
niet zomaar, zonder enige motivatie, de
vleesportie in de schoolmaaltijd verkleinen of de groenteportie vergroten, leerlingen stimuleren om drinkbaar water
van de kraan te drinken of het aanbod
van frisdranken gevoelig in prijs doen
stijgen. Als we leerlingen en ouders
niet inlichten en motiveren, oogsten we
vooral onbegrip en klachten.
Ook binnen de communicatie- en
overlegkanalen tussen scholen en
ouders (ouderraad, oudercontact …)

kan evenwichtige voeding op school
regelmatig besproken worden. Geef
niet enkel informatie, maar vraag
de ouders ook wat ze ervan vinden.
Rekening houden met bijvoorbeeld
het waardenpatroon van ouders rond
voeding kan bijdragen tot meer
wederzijds begrip. De school zal zijn
werking ook beter kunnen afstemmen
op de thuissituatie van haar leerlingen. Kinderen en jongeren aanzetten
tot evenwichtig eten, zal daar enkel
makkelijker door worden.
Scholen kunnen ouders ook activeren
om zelf hun steentje bij te dragen bij
het voedingsbeleid en bij het tot stand
brengen van een evenwichtig voedings- en drankenaanbod. Een voorbeeld: in verschillende scholen zijn
‘schilouders’, die aan de slag gaan
wanneer er fruit aangeboden wordt.
Of het feestcomité dat op zoek gaat
naar een meer evenwichtig aanbod
op de Italiaanse avond, de jaarlijkse
barbecue of het carnavalfeest. Goed
communiceren met ouders en ze
ruimte voor inspraak geven bij beslissingen rond het aanbod op school zijn
de codewoorden. Dat vergt een ernstige inspanning van de school en ook
tijd, maar het loont de moeite.
Maar wat doe je als ouder wanneer
de school geen of weinig aandacht
besteedt aan de thematiek van voeding? Polsen bij ouders van medeleerlingen hoe zij hiertegenover staan of
de klasleraar aanspreken is een goed
begin. Ook het oudercomité is een
mogelijk kanaal waar ouders met hun
vragen en voorstellen terecht kunnen.
Van daaruit kan dan de directie worden aangesproken.
Het is een meerwaarde voor de school
wanneer ouders niet enkel ‘meeleven’
en ‘meedoen’, maar ook ‘meedenken’ en ‘meebeslissen’ bij de uitwerking van een voedingsbeleid. Zo ontstaat een breed draagvlak voor het
voedingsbeleid in de school en wordt
het ook makkelijk de ideeën achter
dat beleid over te dragen naar de
leerlingen thuis.

Checklist: leerlingen en ouders erbij betrekken

Ja/Nee

Onze school heeft een structuur of procedure waarlangs leerlingen hun mening kunnen geven over het voedings- en
drankenaanbod
Onze school communiceert systematisch met de leerlingen over het voedingsbeleid en de acties die ze daarvoor
onderneemt
Binnen de school hebben de leerlingen inspraak in het voedingsbeleid; we voorzien er de gepaste kanalen en tijdstippen voor
Onze school heeft een structuur of procedure waarlangs ouders hun mening kunnen geven over het voedings- en
drankenaanbod
Onze school communiceert systematisch met de ouders over het voedingsbeleid en de acties die ze hiervoor
onderneemt
Ouders krijgen inspraak in het voedingsbeleid; de school voorziet er de gepaste kanalen en tijdstippen voor

5.4. Partners voor een voedingsbeleid op school




“We merkten op dat heel wat leerlingen aan overgewicht lijden. In samenwerking met een diëtist hebben we op
basis van de actieve voedingsdriehoek
een (ander) weekmenu uitgewerkt voor
de schoolmaaltijden.”
Om het concrete aanbod van schoolmaaltijden, dranken en tussendoortjes
evenwichtiger uit te bouwen, kan de
school ondersteuning nodig hebben
van externe partners. De meest voor
de hand liggende hulp vindt ze bij het
personeel van de schoolkeuken, de externe traiteur of cateraar, de leverancier
en distributeur, maar ze kan ook een
beroep doen op het advies van derden,
zoals een diëtiste. Meestal kunnen ook
het clb of het Lokale Gezondheidsoverleg (Logo) advies geven.
Heel wat contracten in verband met
leveringen, catering en distributie worden bovenschools afgesloten door de
inrichtende macht of door de scholengemeenschap. Voor een wijziging
van het aanbod kan het daarom nodig
zijn om de ‘contractant’, met name de
inrichtende macht of de scholengemeenschap, aan te spreken.





en voedingsgerelateerde problemen
“Leerlingen met eetstoornissen hebben
de neiging om voor hun broodlunch het
minimale mee te brengen. Bij het afruimen van de schoolmaaltijden merken we

dat er bijna niets van gegeten is. Daarom
houdt de school regelmatig steekproefsgewijs controles. Leerlingen die niet of
nauwelijks eten, worden onmiddellijk
doorgestuurd naar de arts van het clb.”
In haar voedings- en drankenaanbod
zal de school rekening moeten houden met leerlingen met bijzondere behoeften. De school kan bv. te maken
krijgen met obese kinderen, kinderen
met eetstoornissen of andere voedingsgerelateerde problematieken. In
beide gevallen is een goede communicatie met de ouders en een intense
samenwerking met het clb aangewezen. Vanuit het clb kan het gesprek
met de ouders worden (mee)gevoerd,
de expertise worden aangereikt om
een aangepast aanbod uit te werken
en kunnen bijvoorbeeld leerlingen met
eetstoornissen worden begeleid en/of
doorverwezen.
 



De uitbouw van een evenwichtig voedings- en drankenaanbod ligt vervat
binnen een bredere schoolwerking
rond voeding. Dit voedingsbeleid slaat
een brug tussen aanbod, educatieve
werking en schoolorganisatie. Voor
de begeleiding van dit proces kan de
school een beroep doen op verschillende partners:
- De scholengemeenschap kan de
school deskundigheid aanreiken
door ze ervaringen te laten uitwisselen met andere scholen en via
nascholing en vorming voor leraren,
keukenpersoneel e.a. Daarnaast is
er ook beleidsondersteuning moge-

lijk door contracten af te sluiten met
externe cateraars, distributeurs e.a.
en door de school te helpen bij het
uitwerken van projectdossiers voor
fondsen.
- Het clb kan de school advies geven
en begeleiden bij de stapsgewijze
uitbouw van haar voedingsbeleid.
Het reikt gepaste beleidsinstrumenten
(analyse- en planningsinstrumenten
…) aan en een overzicht van educatieve materialen.
- De pedagogische begeleiding kan
advies geven om een gezondheidsbeleid op school uit te bouwen,
om de voedingseducatie te koppelen aan de verschillende vakken
en bijbehorende eindtermen/ontwikkelingsdoelen en leerplannen,
en om de leerinhouden in de klasen schoolwerking te integreren.
- Het Lokaal Gezondheidsoverleg
(Logo) heeft een concreet aanbod
van projecten, acties en materialen
die scholen kunnen gebruiken om
hun voedingsbeleid uit te bouwen.
Daarnaast kan het de school advies
geven rond de aanpak van het voedingsbeleid en de uitbouw van een
evenwichtig voedings- en drankenaanbod. (Voor de contactgegevens
van de Logo’s zie:
www.vlaamselogos.be).

Checklist: partners voor een voedingsbeleid
De school heeft zicht op de partners (en hun aanbod) die het voedingsbeleid kunnen ondersteunen
Er zijn afspraken met het clb over de opvolging en begeleiding van leerlingen met voedingsgerelateerde
problematieken
Bij de voorbereiding en uitwerking van acties kan de school advies inwinnen bij een schoolnabije partner (clb of
pedagogische begeleiding) of een externe partner (Logo, diëtist …)

Ja/Nee
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6. Meer weten?

Informatie over de actieve voedingsncrete uitbouw van
driehoek en de concrete
een evenwichtig voedingsaanbod:
ema’s en doelgroewww.vig.be > thema’s
pen > voeding
Download op deze webstek ook de
gen per leeftijdvoedingsaanbevelingen
he uitwerking van
groep en de praktische
ngs- en drankeneen geschikt voedingsaanbod via: Vanhauwaert,
auwaert, E. (2006)
Praktische voedingss- en beweeggids.
Brussel, VIG.
Voor een uitgebreid overzicht rond
evenwichtige voeding en de concrete
toepassing ervan: Vanhauwaert, E.,
Buytaert, B., Moens, O. & Wouters, E.
(2007). Handboek gezondheidspromotie. Evenwichtig eten en gezond
bewegen. Leuven, Lannoo Campus.
Voor allerlei gezondheidstests, onder
andere het uitwerken van jouw persoonlijke actieve voedingsdriehoek, zie:
www.gezondheidstest.be
www.fitteschool.be > Test jezelf
De huidige situatie van het voedingsaanbod en het voedingsbeleid in
Vlaamse scholen vind je in: Moens, O.,
Tambuyzer, J. & Wouters, E. (2007).
Verslag van de indicatorenmeting
voor een rook-, voedings- en bewegingsbeleid in bedrijven en scholen in
Vlaanderen en Brussel. Brussel, VIG.
(Te downloaden via www.vig.be > indicatorenbevraging)

Informatie over het uitwerken van een
gezondheidsbeleid op school en de
concrete invulling ervan voor onder
andere het thema voeding:
www.gezondeschool.be
Op deze webstek ook analyse-instrumenten om de voedingswerking
in jouw school in kaart te brengen:
www.gezondeschool.be > gezonde voeding en beweging
De methodiek voor de praktische uitwerking van een geïntegreerd voedings- en bewegingsbeleid op school:
Moens, O., Vanhauwaert, E., Costers,
R. (2006). Fitte school: hoe begin je eraan? Brussel, VIG-SVS-Nice.
(Te downloaden via: www.gezondeschool.be of www.fitteschool.be)
Een uitgebreid overzicht van materialen en acties, van goedepraktijkvoorbeelden en organisaties die rond voeding in onderwijs werken, vind je op
de portaalsite:
www.gezondopschool.be > voeding
Voor acties met betrekking tot de uitbouw van een evenwichtig voedingsaanbod op school, kan je onder meer
terecht op:
www.fitteschool.be naast een algemene methodiek voor voedingsbeleid op school (zie hierboven)
vind je hier concrete materialen,
projecten e.d. om de voedingswerking op school invulling te geven.

www.fruit-op-school.be, de website van
www.fruit-op-sch
Tutti Frutti, met
de schoolfruitprojecten
schoolfruitpr
educatieve materialen
mat
en praktische
tips voor een frui
fruitbeleid op school.
www.schoolsnak
www.schoolsnakker.be, de online toolkit
die leerlingenraden
leerlingenra
van het secundair
onderwijs helpt om actief te werken
dranken- en tusaan een evenwichtig
evenwi
sendoortjesaanbod op school en die
sendoortjesaan
praktische tips geeft voor het voevan de sedings- en drankenaanbod
dranke
cundaire school.
schoo
choo
oo
Open je mond voor gezond, Sint-Niklaas,
Logo Waasland, 2007 (Te downloaden
via: www.gezondheidsbeleidopschool.
be) geeft concrete tips om een evenwichtig voedings- en drankenaanbod
op school uit te werken.
Een brede webstek met materialen,
acties en projecten rond evenwichtige
voeding en beweging voor Wallonië:
www.mangerbouger.be
Voor buitenlandse acties, projecten en
materialen kan je terecht op:
www.voedingscentrum.nl > onderwijs
> de gezonde schoolkantine
www.foodinschools.org
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7. Bijlage: checklist voedingsen drankenaanbod op school
1. Visie op schoolcatering

Ja/Nee

De school heeft een visie op schoolcatering
De schoolvisie rond voedings- en drankenaanbod is afgestemd op het opvoedingsproject
De schoolvisie komt tegemoet aan de situatie en
eventuele problematieken op school
De schoolvisie wordt gedragen door het schoolteam
Leerlingen en ouders kennen de schoolvisie
De visie van de schoolkok/traiteur/cateraar is gekend op school
De school heeft zicht op de breedte, diversiteit
en mogelijkheden van het aanbod/de werking
van de eigen schoolkeuken, de externe traiteur
of cateraar
Er is een werkgroep op school van directie, leraren en keukenpersoneel die werkt rond gezonde schoolcatering
Ofwel:
De school heeft een rechtstreeks aanspreekpunt (voor wensen en
klachten) bij de externe traiteur/cateraar
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De werkgroep op school communiceert systematisch met leerlingen, ouders en het schoolteam
en houdt rekening met hun mening en wensen
Ofwel:
De school houdt rekening met de mening en
wensen van leerlingen, ouders en personeelsleden in haar communicatie met de externe
traiteur/cateraar
In het concrete maaltijdenaanbod, de organisatie van de eetzaal en
het eetgebeuren wordt ‘klantvriendelijkheid’ als maatstaf gehanteerd
De school neemt initiatieven om de schoolmaaltijden aantrekkelijk te maken
De school maakt werk van een aangenaam
ingerichte en sfeervolle eetzaal
De school heeft oog voor een vlotte bediening
en voldoende (maal-)tijd
Het maaltijdenaanbod is ingebed in een breder voedingsbeleid
waarin voedingseducatie in de klas en het actief stimuleren op
school van het maken van bewuste keuzes deel uitmaken
In zijn maaltijdenaanbod houdt de school rekening met de
aanwezigheid van kansengroepen, specifieke doelgroepen en
leerlingen met bijzondere behoeften voor wie in een apart menu
(kan) voorzien wordt(en)

2. Productie van schoolmaaltijden

Ja/Nee

School en maaltijdenbereider hebben zicht op de verschillende
stadia in het productieproces
Het productiesysteem en –proces houden rekening
met ‘gezonde’ bereidingswijzen die de voedselkwaliteit en voedingswaarde van de ingrediënten
maximaal op peil houden en waarin met weinig
toegevoegde vetstoffen wordt gewerkt
Het productiesysteem en –proces bieden voldoende keuzemogelijkheden voor de samenstelling van menu’s
Het productiesysteem en –proces geven de
school de kans om flexibel en kort op de bal te
spelen qua aantal maaltijden (aanwezige eters,
afwezigen)

Voor de bereiding van de schoolmaaltijden worden kwaliteitsvolle
ingrediënten gebruikt
De school of de traiteur/cateraar beschikken
over een netwerk van kwaliteitsleveranciers
Binnen de school of bij de externe partner is
de expertise aanwezig voor de aankoop van
kwaliteitsingrediënten
De HACCP-normen worden gedurende het volledige productie-,
transport- en bedieningsproces bewaakt
De school heeft een HACCP-plan voor de
schoolmaaltijden
Het HACCP-plan wordt opgesteld in samenspraak met keuken-, eetzaal- en onderhoudspersoneel
De betrokkenen zijn op de hoogte van het
HACCP-plan en kennen hun taken binnen dat plan

3. De schoolmaaltijd

Ja/Nee

De school biedt een evenwichtig menu van schoolmaaltijden aan
Het middagmaal bevat een voldoende grote
portie groenten (1/2 bord)
In de warme maaltijd is soep voorzien
In het middagmaal is de portie vlees beperkt
(1/4 bord)
Het weekmenu omvat een gevarieerd aanbod
van groenten
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Het weekmenu bevat maximaal twee keer half
vet tot vet vlees
Het weekmenu bevat minimaal één keer vis
Het weekmenu bevat minder dan één keer per
week een gefrituurd gerecht
Het weekmenu bevat minstens twee keer vers
fruit als dessert
De maaltijden op school zien er smakelijk uit
Leerlingen vinden de schoolmaaltijden lekker
Leraren en personeelsleden vinden de schoolmaaltijden lekker
Op school bestaat de mogelijkheid om op medische, religieuze of
ethische vraag een andere maaltijd te krijgen (halal, vegetarisch
…)
Een vegetarische maaltijd wordt soms in het menu voorzien
De warme eters kunnen rauwkost bij hun middagmaal krijgen
Broodeters kunnen rauwkost bij hun broodmaaltijd krijgen
Broodeters hebben de mogelijkheid om soep te nemen bij het
middagmaal
Als er brood wordt voorgeschoteld, dan is er altijd de keuze tussen wit en bruin brood

4. Het eetzaalgebeuren

Ja/Nee

In de eetzaal wordt de maaltijd rechtstreeks vanuit de koel- of
warmte-eenheid geserveerd
Het eetzaalpersoneel let bij het bedienen op de verhoudingen van
voedingsmiddelen met het oog op een evenwichtige maaltijd
Leerlingen kunnen bij hun maaltijd kleinere of
grotere porties vragen
Leerlingen kunnen een extra portie groenten en
(gekookte) aardappelen (of rijst) vragen
Voorkeurproducten bij bv. het dessert (vers fruit,
yoghurt, pudding …) worden in de kijker gezet
of direct in het zicht aangeboden

Extra’s zoals mayonaise en andere sauzen, zout,
suiker enz. kunnen apart worden genomen
Het eetzaalpersoneel hecht belang aan de presentatie van de
maaltijd op het bord; de schoolmaaltijden ogen verzorgd
De inrichting van de eetzaal draagt bij tot een aangename eetzaalsfeer
Er is voldoende ruimte voor de eters in de
eetzaal
De eetzaal is opgesplitst in kleinere eeteenheden
Er is tafelversiering en wanddecoratie in de
eetzaal
De leerlingen hebben voldoende ‘maal-tijd’
De eetzaal wordt ook tijdens de maaltijden netjes gehouden
Gebruikers van de eetzaal kunnen rustig eten, ze ondervinden
geen lawaaihinder tijdens de maaltijd
Het eetzaaltoezicht stimuleert leerlingen om van alle voedingsproducten te proeven

5. Dranken en tussendoortjes

Ja/Nee

De school heeft een aanbod van gratis drinkbaar water voor de
leerlingen
Leerlingen kunnen gratis drinkbaar water
drinken tijdens recreatie- en middagpauzes
Tijdens de middag staan er in de eetzaal kannen
met gratis drinkbaar water op tafel
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Leerlingen kunnen tijdens de schooldag op verschillende momenten water drinken, bij voorkeur
ook tijdens de lesuren
De school heeft een evenwichtig aanbod van dranken
De school heeft een dagelijks aanbod van water
en (witte) melk
De basisschool heeft geen regelmatig aanbod
van frisdranken
De basisschool heeft geen aanbod van light
frisdranken
In de secundaire school met een aanbod van
frisdrank kost een blikje frisdrank meer dan een
flesje mineraalwater
De school heeft een evenwichtig aanbod van tussendoortjes
De school heeft een dagelijks aanbod van vers
fruit
De basisschool heeft geen regelmatig aanbod
van chocoladekoeken, chocolade, wafels, cake,
chips, suikersnoep
In de secundaire school met een aanbod van
tussendoortjes kost een product uit de categorie
‘beperkt aanbod’ meer dan een product uit de
groep ‘basisaanbod’

6. Link tussen culinaire en pedagogische werking

Ja/Nee

De school beschikt over een voedingsbeleid met aandacht voor
het voedings- en drankenaanbod, de voedingseducatie in de klas
en schoolprojecten rond voeding
Evenwichtige voeding komt aan bod binnen
verschillende vakken
In het voedingsbeleid worden inhoudelijke accenten gelegd die aansluiten bij de eigenheid en
inhouden van het onderwijstype en de onderwijsvorm (secundair onderwijs) van de school
Voor scholen en mpi’s met internaat: het internaat voorziet in een
evenwichtig voedings- en drankenaanbod

Leerlingen kunnen bij het ontbijt altijd bruin
brood, een stuk fruit of mager beleg kiezen
De warme maaltijd bevat een voldoende grote
portie groenten; daarnaast is er ook altijd rauwkost als extra bij de broodmaaltijd
De leerling krijgt minimaal twee keer per dag
een stuk fruit aangeboden
De school heeft zicht op het voedings- en drankenaanbod en het
gebruik ervan
De school heeft een overzicht van wat wordt
aangeboden, op welke momenten, via welke
kanalen, tegen welke voorwaarden
De school heeft zicht op de marge in de contracten met cateraars of distributeurs
De school weet in welke mate de leerlingen
op het aanbod ingaan en in welke mate ze het
appreciëren
Binnen het schoolteam wordt duidelijk gemaakt
hoe het ideale aanbod er uitziet, wat minimaal
moet worden aangeboden en wat op school
onaanvaardbaar is
De school heeft doelstellingen vastgelegd voor haar voedingsbeleid en voor acties rond het voedings- en drankenaanbod
De school heeft een planning uitgewerkt waarin de acties rond
het voedings- en drankenaanbod beschreven worden
De school plant een evaluatie van acties en doelstellingen binnen
de werking rond evenwichtige voeding
Binnen het schoolbeleid zijn de verschillende thema’s en
werkgebieden inhoudelijk afgestemd op de schoolwerking rond
evenwichtige voeding

7. Draagvlak en deskundigheid in het schoolteam
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Ja/Nee

Onze school heeft een actieve werkgroep die met een voedingsbeleid bezig is; zowel keuken- en eetzaalpersoneel
als leraren en directie maken er deel van uit
De school communiceert systematisch en met het volledige schoolteam rond het voedingsbeleid en de acties die
daaruit voortkomen
Binnen de school heeft elk teamlid inspraak in het voedingsbeleid; we voorzien er de gepaste kanalen en tijdstippen
voor
Het keuken- en eetzaalpersoneel beschikt over voldoende vaardigheden om evenwichtig eten te stimuleren bij de
leerlingen
Leraren beschikken over voldoende kennis over evenwichtige voeding om dit in hun lessen aan bod te laten komen

8. Leerlingen en ouders erbij betrekken

Ja/Nee

Onze school heeft een structuur of procedure waarlangs leerlingen hun mening kunnen geven over het voedings- en
drankenaanbod
Onze school communiceert systematisch met de leerlingen over het voedingsbeleid en de acties die ze daarvoor
onderneemt
Binnen de school hebben de leerlingen inspraak in het voedingsbeleid; we voorzien er de gepaste kanalen en tijdstippen voor
Onze school heeft een structuur of procedure waarlangs ouders hun mening kunnen geven over het voedings- en
drankenaanbod
Onze school communiceert systematisch met de ouders over het voedingsbeleid en de acties die ze daarvoor
onderneemt
Ouders krijgen inspraak in het voedingsbeleid; de school voorziet er de gepaste kanalen en tijdstippen voor

9. Partners voor een voedingsbeleid
De school heeft zicht op de partners (en hun aanbod) die het voedingsbeleid kunnen ondersteunen
Er zijn afspraken met het clb over de opvolging en begeleiding van leerlingen met voedingsgerelateerde
problematieken
Bij de voorbereiding en uitwerking van acties kan de school advies inwinnen bij een schoolnabije partner (clb of
pedagogische begeleiding) of een externe partner (Logo, diëtist …)

Ja/Nee
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7.1 Samenvatting in het Frans:

Mieux manger à l’école
Guide pratique pour l’élaboration d’une offre alimentaire
équilibrée à l’école
Tous les acteurs concernés par l’élaboration d’une offre alimentaire à l’école
sont confrontés au même défi: comment stimuler un comportement alimentaire équilibré chez les enfants et
les jeunes tout en tenant compte de
leurs préférences alimentaires, d’un prix
accessible pour tous, des possibilités
logistiques de l’école et de la rentabilité
de la cantine ?
Avec l’appel à projets ‘Mieux manger à
l’école’ lancé à l’automne 2006, la Fondation Roi Baudouin a donné en Flandre un coup de pouce à 28 projets de
qualité visant à promouvoir une alimentation saine à l’école.
La Fondation a également mis en place
un réseau réunissant des directions
d’école, des services PMS, des professionnels de la santé, des cuisiniers scolaires et d’autres acteurs. Des visites de
travail à des entreprises de restauration,
des cuisines industrielles et des écoles
ont permis aux membres du réseau
d’échanger des expériences et d’explorer plus à fond les divers aspects de

la restauration scolaire. Ce guide pratique en est le résultat. Partant des faits
concrets, des opinions recueillies et de
nombreux exemples tirés des actions
soutenues, des projets visités et des
groupes de travail, le guide donne des
conseils et des informations pratiques
aux écoles, aux responsables de cantine et aux professionnels de la santé.
Le guide pratique situe la méthodologie
pour une politique de santé à l’école et
les recommandations pour une offre
alimentaire équilibrée en regard de la
situation actuelle dans les écoles flamandes.
Le choix de posséder sa propre cuisine
ou de faire appel à un fournisseur externe, l’attention aux possibilités de choix,
aux groupes défavorisés et aux besoins
particuliers sont autant d’éléments qui
trouveront leur fondement dans le projet d’école. Pour une offre équilibrée de
repas scolaires de qualité, il est essentiel de prêter attention aux différents
aspects du processus de production,
à la composition équilibrée du repas

et à une bonne organisation de la cantine. Outre les ‘trucs et astuces’ pour
une offre équilibrée de repas, le guide
donne aussi des pistes pratiques pour
l’élaboration d’une offre équilibrée de
boissons et de collations à l’école.
Une offre alimentaire saine ne portera
ses fruits – un comportement alimentaire équilibré - que si elle s’insère dans
une politique alimentaire plus vaste.
Combinée avec des activités éducatives et adaptée à la spécificité de
l’école, elle doit être progressivement
intégrée dans le quotidien de l’école. La
compétence de l’équipe éducative et le
soutien du personnel, des élèves et des
parents constituent des conditions nécessaires à cet effet.
Les différents aspects d’une offre alimentaire équilibrée s’accompagnent à
chaque fois d’une check-list pratique
permettant à chaque école d’évaluer
dans quelle mesure l’offre proposée
tient compte de ces aspects. L’école
voit ainsi d’emblée les points à améliorer éventuellement.
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7.2 Samenvatting in het Duits:

Gesundes Essen in der Schule
Praktischer Leitfaden für den Ausbau eines ausgewogenen Lebensmittel- und Getränkeangebots in der Schule
Alle, die bei der Ausarbeitung eines Nahrungsangebots in der Schule beteiligt sind,
stehen vor derselben Herausforderung:
Wie können wir ein ausgewogenes Ernährungsmuster fördern, ohne die Entscheidungsfreiheit der Kinder und Jugendlichen, akzeptable Preise, die praktischen
Möglichkeiten in der Schule und die Rentabilität aus dem Auge zu verlieren? Mit
dem Projektaufruf „Gesund essen in der
Schule“ im Herbst 2006 regte die KönigBaudouin-Stiftung in Flandern 28 qualitätsvolle Initiativen und Projekte an, die
ein ausgewogenes Lebensmittelangebot
in der Schule fördern wollen. Es kam ein
Netzwerk von Schuldirektoren, CLB-Mitarbeitern, Gesundheitsarbeitern, Schulköchen und weiteren Personen zustande, die Cateringfirmen, Großküchen und
Schulen besuchten. Das sorgte für einen
regen Erfahrungsaustausch und konstruktive Diskussionen über die verschiedenen
Aspekte des Schulcaterings.
Daraus ist der praktische Leitfaden entstanden. Auf der Grundlage konkreter
Fakten, gesammelter Erfahrungen und
zahlreicher Beispiele aus den unterstütz-

ten Maßnahmen, besuchten Projekten
und Arbeitsgruppen gibt dieser Leitfaden
konkrete Empfehlungen und praktische
Tipps für Schulen, Cateringfirmen und
Gesundheitsarbeiter.
Der Leitfaden vergleicht die Methodik für
ein Gesundheitskonzept in der Schule und
die Empfehlungen für ein ausgeglichenes
Nahrungsmittel- und Getränkeangebot mit
der aktuellen Lage in flämischen Schulen.
Die Schulvision bildet die Grundlage unter
anderem für die Entscheidung zwischen
einer eigenen Schulküche und einer externen Cateringfirma und behandelt die
Wahlmöglichkeiten, Zielgruppen und
besonderen Bedürfnisse. Bei einem ausgewogenen Angebot von qualitätsvollen
Schulmahlzeiten sind die Berücksichtigung der verschiedenen Aspekte des
Produktionsprozesses, eine ausgewogene Zusammensetzung der Mahlzeit und
ein gut organisierter Speisesaal von wesentlicher Bedeutung. Neben „Tipps und
Tricks“ für ein ausgeglichenes Angebot
von Schulmahlzeiten gibt der Leitfaden
auch die Faustregeln und praktischen

Möglichkeiten für den Ausbau eines ausgewogenen Angebots an Getränken und
Imbissen in der Schule.
Ein ausgewogenes Angebot von Lebensmitteln und Getränken kann nur effektiv
sein – und zu einem ausgewogenen
Ernährungsmuster führen wenn es in
ein breiteres Nahrungsmittelangebot integriert wird. Kombiniert mit pädagogischen Maßnahmen und abgestimmt auf
die Eigenheit und Spezifizität der Schule
muss es schrittweise in den Schulalltag
integriert werden. Voraussetzungen dafür sind die Sachkenntnis des Schulteam
und eine breite Akzeptanz bei Personal,
Schülern und Eltern.
Zu den verschiedenen Aspekten eines
ausgewogenen Nahrungsmittel- und Getränkeangebots in der Schule enthält der
Leitfaden jeweils eine praktische Checkliste. Anhand dieser kann geprüft werden, inwieweit diese Aspekte im Angebot in der Schule berücksichtigt werden.
Gleichzeitig bekommt die Schule auch
einen Überblick über die Verbesserungsmöglichkeiten.
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7.3 Samenvatting in het Engels:



at school

Good practice guide for balanced nutrition at school
Anyone involved with developing menus
in schools faces the same challenge: how
can we promote a balanced diet without
encroaching on students’ freedom of
choice, while bearing in mind affordability, the practicalities of the school environment and profitability? In autumn 2006,
the project call Healthy Eating at School
by the King Baudouin Foundation kickstarted 28 high-quality Flemish initiatives
and projects aiming to promote healthy
menus in school cafeterias . A network
was created comprising headteachers,
staff from the Student Support Centre
network (CLB)CLB, healthcare professionals, school cooks and other people
on working visits in catering companies,
mass caterers and schools. Through the
network, stakeholders were able to exchange experiences and have constructive discussions about various aspects
of catering in schools.
The good practice guide is the result of
their efforts. The guide draws on hard

facts, joint visions and numerous examples from the initiatives, projects and
working groups to provide concrete advice and practical tips for schools, caterers and healthcare workers.
It also contrasts health policy methodology and the recommendations for a balanced range of food and drinks with the
current situation in Flemish schools.
Various factors, including the choice
between a school kitchen and an external caterer and the attention given
to choices, disadvantaged groups and
special requirements, are all based on
the school’s vision. The following considerations are essential in providing a
balanced range of high-quality school
meals: the different aspects of the production process, nutritionally balanced
meals and a well-organised dining room
procedure. Not only does the guide list
tips on achieving a balanced range of
school meals, it also provides rules of

thumb and practical solutions for building up a balanced range of drinks and
snacks at school.
A balanced range of food and drinks can
only be effective – that is, it can only result in healthy eating habits – as part of
a wider nutrition policy. If it is combined
with educational activities and adapted
to the school’s unique characteristics,
it should gradually become part of the
school’s daily routine. However, for
this to happen, the school’s team must
have a certain degree of expertise
and staff, students and teachers must
support the idea.
In the guide, there is a checklist for each
aspect of providing healthy food and
drinks at school. Those involved in the
project can use it to determine to what
extent their school takes account of the
various aspects. The checklists can also
be used to identify potential areas for improvement quickly and easily.
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Praktijkgids voor een evenwichtig voedingsen drankenaanbod op school

