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   van de
middelbare scholen heeft het pak-

ket de Gezonde Schoolkantine inmid-
dels aangevraagd. Hiermee kunnen
scholen zelf een kantinebeleid ont-
wikkelen. Daarbij wordt niet alleen
gekeken naar het aanbod in de kanti-
ne en in de automaten, maar ook
naar de ondersteuning in de lessen.
Leerlingen leren wat het belang is van
gezonde voeding en hoe zij zelf een
bewuste keuze kunnen maken. Die
bewuste keuze zou terug te vinden
moeten zijn in het kantineaanbod,
waarbij geldt: ‘maak de gezonde keuze
de makkelijkste’. Dat betekent niet dat

alle ‘ongezonde’ producten moeten
verdwijnen, maar wel dat er een even-
wichtiger aanbod komt, waarbij het
accent ligt op gezonde basisproducten
als bruine broodjes, magere zuivel en
fruit. Af en toe mag er best worden
gekozen voor een kroket of een sau-
cijzenbroodje, als de dagelijkse basis
maar goed is.

‘De gezonde keuze de makkelijkste
maken’ betekent ook dat een door-
dachte prijsstelling wordt gebruikt
om de verkoop van gezonde produc-
ten te stimuleren. Als gezonde pro-
ducten standaard goedkoper worden
aangeboden dan minder gezonde
producten, kan dat voor jongeren een
doorslaggevende factor zijn.
Bovendien wordt hiermee het signaal
afgegeven dat wat je echt nodig hebt,
niet duurder mag zijn dan de zogehe-
ten extra’s. Ook met behulp van pro-
motie en presentatie kan het nodige
worden gedaan om het imago van
gezonde voeding te verbeteren en de
verkoop ervan te stimuleren. Extra
informatie over producten - bijvoor-
beeld over de energetische waarde en
wat er dan vervolgens voor nodig is
om, bij wijze van spreken, één kroket
te verbranden - is heel concreet en
herkenbaar. Jongeren blijken hiervoor
heel gevoelig te zijn.

Workshops   Preventiemedewerkers
van de ggd kunnen vanuit hun
bestaande contacten met scholen hen
motiveren om een gezonde school-
kantine op te zetten. Daarnaast kun-
nen zij bij invoering van de Gezonde
Schoolkantine een belangrijke rol ver-
vullen als procesbegeleider of advi-
seur. Het Voedingscentrum heeft in
november een eerste workshop gege-
ven voor ggd-medewerkers die met de
Gezonde Schoolkantine aan de slag
willen. Hier bleek dat juist aan hele
praktische informatie veel behoefte is.

Hoe help je scholen bij het stellen van
prioriteiten, hoe kunnen scholen
onderhandelen met hun leveranciers,
hoe kun je omgaan met de bezwaren
die scholen aandragen, wat zijn argu-
menten om vooral wel met de gezon-
de schoolkantine aan de slag te gaan?
Bij de volgende workshop in maart
van dit jaar zal nog extra rekening
worden gehouden met deze praktijk-
behoeften.

Cateraars   Ook van de kant van de
cateraars krijgt de Gezonde School-
kantine veel belangstelling. Scholen
zijn voor de cateringbranche een
belangrijke groeimarkt en ook ziet
men dat de markt vraagt om een
ander concept dan tot voor kort werd
geleverd. Cateraars krijgen steeds
meer vraag naar gezonde producten
en op deze behoefte spelen zij natuur-
lijk in. Een aantal cateraars en auto-
matenleveranciers heeft zijn aanbod
al aangepast aan de richtlijnen van de
Gezonde Schoolkantine en maakt
daarvoor gebruik van de Assorti-
mentsmeter, een handig instrument
waarbij het aanbod in de kantine een-
voudig kan worden doorgelicht en
waarbij aan de hand van de score
adviezen worden gegeven om het
aanbod te verbeteren (zie www.voe-
dingscentrum.nl).

Op de Nationale Onderwijstentoon-
stelling (25-29 januari, Jaarbeurs,
Utrecht) laat het Voedingscentrum in
samenwerking met een cateraar op
het Gezondheidsplein zien hoe een
gezonde schoolkantine er uit 
zou kunnen zien.

Meer informatie

Voedingscentrum, Den Haag; 070-3068888;

Info@voedingscentrum.nl; 

www.voedingscentrum.nl. Een gratis pakket kan

bij EDG Klantenservice worden besteld: 

tel. 030-2417043.

Voedingsvoorlichting

De Gezonde Schoolkantine

De gezonde keuze de gemakkelijkste
Sinds de lancering van de Gezonde Schoolkantine in sep-

tember 2004 hebben ruim 400 scholen voor voortgezet

onderwijs het pakket aangevraagd. De regionale ggd

benaderde een deel van deze scholen om afspraken te

maken over invoering van de Gezonde Schoolkantine.

Ook is er veel vraag naar aanvullende informatie, zowel

van scholen als van ggd’s en cateraars.
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