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 2002 is vanuit de Raad 
van Europa (RvE) - samen met de

Wereldgezondheidsorganisatie - ini-
tiatief genomen tot beleidsvoorberei-
dende acties. Deze hebben inmiddels
geresulteerd in de resolutie Gezond
Eten op School (zie kader). Deze is in
het afgelopen jaar geadopteerd door
de ministerraad van de RvE en dient
als instrument voor de verschillende
lidstaten om uiteindelijk tot een
gemeenschappelijk beleid te komen,
waarvoor per land een wettelijk kader
kan worden vastgesteld.

Er is door werkgroepen vanuit de
raad niet alleen aan de opstelling van
de resolutie gewerkt. Ook is gevolg
gegeven aan drie speerpunten waar-
mee tot een gemeenschappelijk

Europees beleid kan worden geko-
men:
1. Een inventariserend onderzoek
naar de stand van zaken rond de

voedselvoorziening op scholen in
Europa.
2. De organisatie van een forum
waarin beleidsvoorstellen onder spe-
cialisten zijn getoetst. In anderhalve
dag bespraken 178 participanten uit
27 landen uit de onderwijs- en de
voedings- en gezondheidssector de
resultaten van het inventariserende
Europese onderzoek.
3. De voorbereiding van een pakket
beleidsmaatregelen. Hieronder vallen:
de opstelling van praktische richtlij-
nen voor professionals in verschillen-
de landen; de rapportage van het
Forum (2004); de opstelling van
review papers; een website voor pro-
fessionals; de opstelling van vier
expert papers met casestudies over
innoverend beleid.

Inventariserend onderzoek    Het
inventariserende onderzoek naar de

stand van zaken op het gebied van
Eten op School vond in 2003 plaats in
44 Europese landen (1). Hieruit
kwam naar voren dat het merendeel
van de landen overgewicht en obesi-
tas van schoolkinderen identificeert
als een van de grootste problemen
voor de volksgezondheid. Veel landen
zijn de afgelopen jaren met schoolin-
terventies gestart die gezond eten en
bewegen bevorderen om overgewicht
te voorkomen.

De manier waarop kinderen eten tij-
dens de schooldag varieert sterk in
Europa: van volledig thuis eten tot
een of meerdere maaltijden op
school, met tussen deze twee uitersten
veel gradaties. In zeventig procent van
de landen krijgen de kinderen een
warme maaltijd op school geserveerd.

In de meeste landen zijn snoep-,
snack- en frisdrankautomaten popu-
lair, vooral in het voorgezet onder-
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wijs. De automaten zijn regelmatig
een bron van inkomsten voor deze
scholen. In verschillende landen
wordt echter actie ondernomen om
deze automaten van scholen te weren,
zoals in Frankrijk, waar ze verboden
zijn. Andere landen, zoals Schotland,

verplichten het opnemen van gratis
water en ongezoete vruchtensappen
naast de frisdranken in de automaten.
De respondenten gaven aan meer
aandacht te besteden aan het aanbie-
den van gezonde tussendoortjes in
winkeltjes en kantines, onder andere
door middel van een betere prijstel-
ling of betere voorlichting.

Goed voedingsonderwijs wordt
genoemd als ondersteuning voor
scholieren bij het maken van een
goede voedingskeuze en om voeding
interessant te maken. Hiervoor zijn
volgens de respondenten goed
getrainde docenten, goed ondersteu-
nend materiaal en aansprekende
onderwijsmethoden nodig. Volgens
het onderzoek wordt in alle landen
voedingsonderwijs gegeven. In het
basisonderwijs gebeurt dat meestal
door de klassenleerkracht; in het
voortgezet onderwijs in de meeste
gevallen door de biologiedocent en
iets minder door een docent huis-
houdkunde of lichamelijke opvoe-
ding. De meest landen rapporteren
echter dat het geven van voedingson-
derwijs niet systematisch en structu-
reel gebeurt. Ook de training van
docenten in voeding gebeurt in min-
der dan de helft van de landen alleen

tijdens de opleiding. De helft van de
landen rapporteerde dat er aandacht
was voor voeding door nascholings-
cursussen. Meer aandacht voor voe-
ding binnen de opleiding, vooral die
van basisschoolleerkrachten, wordt
wenselijk genoemd.

Om de obesogene omgeving rond
scholen aan te pakken, zou nationale
regelgeving moeten worden ontwik-
keld, bijvoorbeeld door het vertalen
van richtlijnen voor goede voeding
naar het schoolniveau, door het sti-
muleren van een gezond voedings- en
beweegbeleid op scholen en door op
school de gezonde keuze de gemakke-
lijkste te maken (door gezonde pro-
ducten aan te bieden). Ook zouden
docenten hiertoe beter moeten wor-
den opgeleid. Instituten die aan de
WHO zijn gelieerd, kunnen nationale
regeringen hierbij ondersteunen.

In de meeste landen eten kinderen

warme maaltijd op school

Resolutie Healthy Eating at School
In september 2005 werd de resolutie Healthy eating at School
(Resolution ResAP (2005)3) geadopteerd door twintig lidstaten die
binnen de Raad van Europa het zogenoemde Partial Agreement in the
Social and Public Health Field hebben ondertekend. Ook Nederland
maakt hier deel van uit. De resolutie bevat de volgende aandachts-
punten:
– breng de praktijk van voedselvoorzieningen in scholen van de lid-
staten in kaart, om te bekijken of deze in het kader van een Gezonde
School-aanpak worden uitgevoerd; 
– overweeg nationale richtlijnen en voedingsnormen te ontwikkelen
of uit te breiden voor voedselvoorziening op scholen, in het kader van
een Gezonde School-aanpak, waarbij alle stakeholders worden
betrokken en systemen van monitoring en evaluatie worden ontwik-
keld; 
– overweeg het nemen van faciliterende maatregelen op nationaal en
regionaal niveau, zodat scholen een gezond voedingsbeleid gemakke-
lijker kunnen adopteren en implementeren. Dit kan neerkomen op
financiële ondersteuning om scholen op weg te helpen. Het kan ook
gericht zijn op het aanbieden van praktische en controle-instrumen-
ten voor de implementatie op school. 

De appendix noemt een aantal voorbeelden ter ondersteuning van
de resolutie: 
– promotie van groente- en fruitverstrekking op school;
– aanbieden van gezonde alternatieve dranken, zoals vers water en
halfvolle melk;
– reduceren van consumptie van voedingsmiddelen met veel suiker,
vet en zout;

– een totaalaanpak maken van de obesogene omgeving in en om
school, zoals de schoolkantine, de automaten, verkooppunten van
voedsel en dranken in en vlakbij school;
– ontwikkelen van schoolbeleid wat betreft marketing van voedsel en
dranken;
– prijsbeleid ter promotie van gezonde voedingsmiddelen ontwikke-
len;
– actief ouders, scholieren en andere stakeholders betrekken;
– samenwerken met voedselproducenten en cateraars;
– aandacht voor duurzaamheidsaspecten hebben;
– het curriculum aanpassen zodat alle scholieren de school verlaten
met de nodige kennis en vaardigheden over voedselproducten, het
kiezen en kopen van voedsel, voedselbereiding en genieten van
gezond voedsel;
– nascholing van alle personeel verzorgen, betrokken zijn bij de voed-
selproductie en bereiding in de school;
– partners en stakeholders identificeren, vooral van thema-instituten
op dit gebied;
– verbanden leggen tussen gezond eten op school en de Gezonde
School-aanpak;
– duurzame monitoring en evaluatie opzetten;
– verzekeren dat naast het voorkomen van overgewicht, scholieren
niet hongerig of ondervoed op school verblijven;
– praktische instrumenten ontwikkelen om implementatie van gezond
voedselaanbod op scholen op lokaal gemeentelijk of regionaal niveau
te realiseren.
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Nieuwe fora    In het verlengde van
de acties van de Raad van Europa
vond in maart de eerste van een serie
internationale fora plaats over voe-
dingsbeleid en interventies die soci-
aal-economische determinanten van
de gezondheid van adolescenten beïn-
vloeden. Honderd beleidsmakers,
onderzoekers en specialisten op
gebied van voeding, sport en bewegen
en gezondheid en onderwijs uit vijf-
tien landen, bespraken tijdens het
eerste forum in Florence de uitkom-
sten van het zogeheten HBSC-onder-
zoek (2), diverse casestudies en de
ontwikkeling, implementatie en eva-
luatie van programma’s die zijn
gericht op de sociale, economische en
culturele determinanten van de
gezondheidsstatus en gezondheidsge-
dragingen van jongeren. De resultaten
van het forum vormen een voorberei-
ding voor de Europese ministerscon-
ferentie van de Wereldgezondheids-
organisatie over overgewicht, die in
november 2006 in Istanbul wordt
gehouden.

Aansluitend aan het forum vond
een bijeenkomst plaats van 34 specia-
listen uit verschillende Europese lan-
den. Onder hen vijf waarnemers van
internationale organisaties, waaron-
der de FAO, WFP, UNICEF, de Raad
van Europa en de EU en negen
WHO-vertegenwoordigers. Door hen
werd het conceptdocument Food and
Nutrition Policy for Schools besproken
waarin een voedings- en voedselbe-
leid op school wordt aanbevolen. Dit
zou van de grond moeten komen
door het instellen van een werkgroep
op school, het uitvoeren van een situ-
atieanalyse en het uitvoeren van een
actieplan voor de ontwikkeling van
een schoolbeleid gebaseerd op voe-
dingsrichtlijnen. Een tweede onder-
werp had betrekking op de voedsel-
voorziening op scholen. Hierin zijn
criteria besproken voor het gezond
aanbieden van voedsel in een gezonde
omgeving. Speciale aandacht gaat
daarbij uit naar ontbijtprojecten; het
automatenaanbod en winkeltjes in
school; groente-, fruit- en school-

melkprogramma’s; de verkrijgbaar-
heid van vers water voor alle scholie-
ren; en de rol van de gezondheids-
diensten in school. Als derde belang-
rijk onderwerp kwam de beweging
van schoolkinderen aan de orde.

Het rapport van deze bijeenkomsten
zal als achtergrondmateriaal dienen
voor de Europese ministersconferen-
tie in Istanbul. De aanbevelingen zul-
len worden gebruikt om de lidstaten
te ondersteunen bij het ontwikkelen
van schoolbeleidsmaatregelen die zijn
gericht op de preventie van overge-
wicht voor kinderen en jongeren in
de schoolleeftijd.

EU Groenboek    Naast deze ont-
wikkelingen is vanuit de Europese
Unie in december 2005 ook nog het
zogenoemde Groenboek uitgegeven,
waarin gezonde voeding en beweging
centraal staan. De publicatie ervan is
in lijn met het beleidsvoorbereidende
werk van de Wereldgezondheidsorga-
nisatie en de Raad van Europa. Een
paragraaf in het Groenboek heeft spe-
ciale aandacht voor kinderen en jon-
geren op school. Het onderdeel over
voorlichting, reclame en marketing
gaat vooral in op het toezien dat
kwetsbare consumenten, zoals kinde-
ren niet mogen worden misbruikt
door reclames voor voedingmiddelen
met veel vet, zout en suiker, en met
suiker gezoete frisdranken.

Nederland    De initiatieven van het
Voedingscentrum in Nederland die
zijn gericht op schoolgaande kinde-
ren, sporen aardig met de internatio-
nale ontwikkelingen. Het is voor ons
interessant welke beleidsondersteu-
nende maatregelen de gezondheids-
ministers met hun collega-ministers
van onderwijs, landbouw en planning
gaan afspreken voor de uitvoering
van het beleid. De resolutie van de
Raad van Europa is hiervoor een
goede aanzet. Het Groenboek van de
EU ten slotte stelt concrete maatrege-
len voor om overgewicht en obesitas
voor de hele bevolking in Europa aan
te pakken in meerdere settings. Het is

te hopen dat er binnen niet al te lange
tijd na het Groenboek een Witboek
met implementeerbare maatregelen
zal verschijnen, ter preventie van
overgewicht voor jongeren in de
schoolsetting, die ook de obesogene

omgeving rondom de school zal gaan
aanpakken. Dat is hard nodig als 
wij in de toekomst overgewicht 
bij jongeren willen voorkomen.
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