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Voeding en onderwijs

   Langer 
Gezond Leven 2004-2007 stelt het

Kabinet voor de toename van overge-
wicht in Nederland te stoppen en er
naar te streven deze trend bij kinde-
ren te keren. Het Voedingscentrum
draagt hieraan bij door zijn
Masterplan Preventie Overgewicht
waarin het project De Gezonde
Schoolkantine valt. Het wordt met
subsidie van het ministerie van VWS
gefinancierd. Eerder voerde het
Voedingscentrum al een door
ZorgOnderzoek Nederland (ZonMw)

gesubsidieerd proefproject uit op
zeven scholen, in samenwerking met
de GGD Midden Nederland, de GGD
Hart voor Brabant en de GGD
Fryslân (van 2000 tot 2003).

Speerpunten in het schoolkantine-
project zijn:
– het realiseren van een gezond en
evenwichtig aanbod van voeding in
de kantine, dat voldoet aan de richt-

lijnen van het Voedingscentrum;
– een veilig aanbod door het invoeren
van hygiënenormen;
– het behandelen in de lessen
Verzorging van de voedselkeuze van
scholieren in de kantine;
– het invoeren van beleid dat is
gericht op een gezonde schoolkanti-
ne.

Het project is bestemd voor alle
schooltypen, van vmbo tot vwo, en
richt zich op degenen die betrokken
zijn bij de schoolkantine: schoollei-
ding, docenten, leerlingen, ouders,
kantinebeheerder of cateraars.
Hoewel alle leerlingen van de school-
kantine gebruik maken, zijn de lessen
gericht op twaalf- tot zestienjarigen
binnen de vakken Verzorging en
Biologie in de onderbouw. Voor alle
doelgroepen binnen de school werd
schriftelijk en digitaal materiaal ont-
wikkeld. Voor de GGD’en is een
handboek gemaakt over het onder-
steuningstraject.

Onderzoek van TNO-PG liet zien
dat het realiseren van een gezond en
veilig kantineaanbod een meerjaren-
plan is dat door de schooldirectie
moet worden ondersteund. Daarin
kwam ook naar voren dat GGD’en
vooral procesbegeleiding kunnen bie-
den, maar daarbij hebben ze hulp
nodig van voedingsspecialisten. Het
Voedingscentrum biedt GGD-mede-
werkers onder andere ondersteuning
in de vorm van (schriftelijke) mate-
rialen, geeft ze workshops en voorziet
hen van telefonische adviezen.

Onderzoek    Om de ondersteuning
van de invoering van het project
Gezonde Schoolkantine door de
GGD’en te optimaliseren, inventari-
seerde het Voedingscentrum of de
GGD’en die op scholen actief zijn
nog wensen hebben over de begelei-
ding door het Voedingscentrum.

Hiervoor is afgelopen voorjaar een
kwalitatief onderzoek onder de 36
GGD’en in Nederland uitgevoerd.
Hiervoor zijn voornamelijk GVO- of
JGZ-medewerkers telefonisch bena-
derd die voedingsbeleid en -educatie
op middelbare scholen in hun taken-
pakket hebben. De gegevens van 28
GGD’en zijn in het onderzoek ver-
werkt. Uit het onderzoek komen,
behalve een overzicht van de stand
van zaken rond het project De
Gezonde Schoolkantine, ook een aan-
tal aanbevelingen ter optimalisering
van het project naar voren.

Het valt op dat het thema voeding
voor middelbare scholieren steeds
meer terrein wint ten opzichte van
thema’s als roken en seksualiteit.
Nota’s over het lokaal gezondheidsbe-
leid van de gemeenten, (meer)jaren-
plannen van GGD’en en de specifieke
afdelingen, zoals GVO en JGZ van
deze organisaties, geven steeds meer
aandacht aan voeding ter preventie
van overgewicht. Het merendeel van
de ondervraagde GGD’en werkt
samen met andere instanties op het
gebied van voedingsbeleid en -educa-
tie op een middelbare school. Er
wordt het meest samengewerkt met
diëtisten, sportverenigingen en lokale
sportfederaties. Daarnaast wordt er in
mindere mate samengewerkt met
gemeenten, thuiszorgorganisaties en
overige instanties als het RIAGG, de
GGZ en jeugd- en jongerenwerkers.

Gezonde Schoolkantine    Inmid-
dels is ongeveer de helft van de 28
respondenten met De Gezonde
Schoolkantine begonnen. Tien daar-
van werken actief of zeer actief met
De Gezonde Schoolkantine. Zeer
actief wil zeggen: actief scholen wer-
ven voor het project, de boer op gaan
in de regio, en deelnemen in de werk-
groep die bijvoorbeeld de nieuwbouw

Onderzoek naar samenwerking Voedingscentrum en GGD

GGD’en helpen scholen met de invoering
Door de invoering van het project Gezonde School-

kantine van het Voedingscentrum, anderhalf jaar gele-

den, zijn in Nederland steeds meer scholen bezig met het

gezonder maken van hun kantine. Daarbij worden ze

begeleid door GGD’en. In maart van dit jaar deed het

Voedingscentrum onderzoek naar de praktische uitvoe-

ring door de GGD’en, met als doel de begeleiding van de

invoering te verbeteren.
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van de kantine regelt. Actief wil zeg-
gen: het project aanbieden aan scho-
len. Een kleiner deel van de GGD’en
werkt passief met De Gezonde
Schoolkantine, dat wil zeggen, scho-
len moeten zichzelf bij de GGD mel-
den als zij met het project willen star-
ten.

De respondenten geven aan dat de
mate van activiteit vaak samenhangt
met de fase van het project. In de
startfase, wanneer bijvoorbeeld scho-
len moeten worden geworven en
gesprekken gevoerd met de schoollei-
ding, is de GGD actiever bezig dan
wanneer het project een tijdje loopt.

Van de respondenten geven er dertien
aan dat vooral de afdeling GVO zich
bezighoudt met het project de
Gezonde Schoolkantine, bij drie
GGD’en gaat het om de afdeling JGZ.
De GGD-medewerker (GVO) houdt
zich bezig met de coördinatie van het
project en vaak ook met de praktische
ondersteuning.

Deelname    Zestien GGD’en geven
aan dat in hun regio scholen zijn
gestart met de Gezonde School-
kantine. Het gaat dan in de meeste
gevallen om een tot drie schoolloca-
ties per regio. Twee regio’s van de

GGD Rivierenland en de Gemeente
Den Haag/dienst OCW, vallen op
omdat daar zeven tot negen schoollo-
caties met het project zijn gestart. Van
de respondenten die nog niet zijn
begonnen, willen vijf GGD’en bin-
nenkort beginnen.

Het merendeel van de GGD’en geeft
aan vragen te krijgen van scholen
over het project. Ongeveer de helft
registreert de vragen. De meeste vra-
gen gaan over de uitvoering van het
project, een kleiner deel gaat over het
assortiment in de kantine, bijvoor-
beeld: hoe zorg je voor een evenwich-
tig aanbod zonder snacks. Slechts

oering van een gezonde kantine 
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enkele respondenten hebben activitei-
ten ontwikkeld die niet worden
genoemd in het project Gezonde
Schoolkantine, zoals het gratis ver-
strekken van groenten en fruit en
activiteiten rond voeding en bewe-
ging.

Van de 28 respondenten geven er
twintig aan dat er geen extra geld
voor ondersteuning beschikbaar is
gesteld door de gemeente of de GGD.
In de regio’s Westfriesland, Eind-
hoven, Nieuwe Waterweg Noord, Kop
van Noord-Holland, Rivierenland,
Zuid-Hollandse Eilanden, Zuid-Hol-
land-Zuid en West-Brabant is dit wel
het geval.

Het merendeel van de GGD’en geeft
aan dat er nog geen resultaten
beschikbaar zijn, omdat men pas kort
bezig is. Een klein deel van de onder-
zochte instellingen geeft aan dat de
resultaten zijn weer te geven als pro-
cesmatige resultaten, beleidsmatige
resultaten en resultaten op het gebied
van de assortimentskeuze. Negen
respondenten geven aan dat leerlin-
gen en het kantinepersoneel enthou-
siast zijn, er worden werkgroepen
gevormd en het assortiment is naar
ieders tevredenheid aangepast.

Rol Voedingscentrum    De helft
van de benaderde GGD’en heeft geen
mening over de ondersteunende rol
van het Voedingscentrum omdat zij
er tot nu toe geen gebruik van hebben
gemaakt. Uit de groep respondenten
die wel gebruik hebben gemaakt van
de ondersteuning, geven er tien aan
dat de ondersteuning voldoende is.
Eén GGD geeft bijvoorbeeld aan dat
de urenindicatie voor de vier bijeen-
komsten in het eerste jaar van het
project een goede ondersteuning
biedt, andere GGD’en vinden deze
indicatie te optimistisch. Aangegeven
wordt dat de tijdsplanning voor scho-
len reëler moet, want het is een uitge-
breid project en scholen voeren soms
maar enkele onderdelen uit. Als nut-
tig werd onder andere genoemd het
downloaden van het handboek. Ook
werd de workshop gewaardeerd en

werd er gepleit voor meer workshops
en uitwisseling van informatie.

Het merendeel van de respondenten
heeft suggesties voor het Voedings-
centrum ter verbetering van de
ondersteuning aan GGD’en. Deze
suggesties gaan voornamelijk over de
communicatie vanuit het Voedings-
centrum, volgens de respondenten
dient deze te worden verbeterd: lan-
ger van te voren informeren over ini-
tiatieven, zoals de Stimuleringsprijs
voor de Gezonde Schoolkantine en
meer beschikbare en bereikbare
medewerkers om dit project te onder-
steunen. In mindere mate worden het
verzamelen van ‘best practices’ en het
faciliteren van een overgewichtoverleg
genoemd. Achttien van de responden-
ten heeft suggesties voor het
Voedingscentrum ter verbetering van
de Gezonde Schoolkantine die gaan
over aanpassingen van het materiaal
voor de leerlingen en de combinatie
van het project met het onderwerp
beweging. Ook zou het project op
punten kunnen worden ingekort.

Aanbevelingen    Na anderhalf jaar
implementatie blijkt dat vijftien
GGD’en met het project de Gezonde
Schoolkantine werken in hun regio,
dat er 54 scholen aan meedoen en dat
het aantal scholen waarmee ze wer-
ken, wordt uitgebreid. Vijf GGD’en
staan in de startblokken om te gaan
beginnen. Dit is een mooi resultaat,
zeker gezien het feit dat de respon-
denten aangeven hiervoor geen extra
budget of formatie te krijgen. De con-
clusies van dit onderzoek leveren een
aantal aanbevelingen op voor het
Voedingscentrum om de implementa-
tie van het project te optimaliseren.
Ten eerste is de afstemming van werk-
zaamheden tussen een landelijke
organisatie, zoals het Voedings-
centrum, en de regionale GGD’en
essentieel om een goed eindresultaat
op de scholen neer te zetten. Dit kan
naar de mening van de respondenten
worden verbeterd. GGD’en verwach-
ten vroegtijdig te worden geïnfor-
meerd en ingeschakeld, hebben

behoefte aan een vaste contactper-
soon en uitwisseling van informatie
en zijn op zoek naar ‘best practices’
uit andere regio’s. Het faciliteren van
een overleg op het gebied van de pre-
ventie van overgewicht zou daar
prima in passen. Daarnaast zouden er
halffabrikaten beschikbaar moeten
worden gesteld, die zijn afgestemd op

de verschillende doelgroepen en
waarin het thema bewegen is geïnte-
greerd.

Het is echter onduidelijk hoeveel
scholen zonder ondersteuning van de
GGD zijn begonnen met de Gezonde
Schoolkantine. Hier zou meer onder-
zoek naar moeten worden gedaan. Er
zullen meer inspanningen moeten
worden verricht om alle 1.200 school-
locaties te stimuleren een gezonde
schoolkantine te realiseren binnen de
randvoorwaarden die het mogelijk
maken op school. Ondanks de deel-
name van vijftien GGD’en en 54
scholen moet er nog veel werk wor-
den verricht om de Gezonde
Schoolkantine te implementeren 
bij de andere middelbare 
scholen in Nederland.

Meeste vragen over uitvoering van

het project

Inmiddels is het pak-

ket De gezonde

Schoolkantine door

zo’n 700 middelbare

scholen in Nederland

aangevraagd, de

website wordt regel-

matig geraadpleegd

en GGD’en kunnen

het handboek vanaf

de site downloaden. 


