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VISIE op een duurzame Cateringservice 

De cateringservice onderschrijf t de visie van de school op het gebied van duurzame ontwikkeling en 

tracht er naar vermogen voor te zorgen dat de impact van de mensheid moet blijven binnen de 

grenzen die de planeet stelt en dat we als cateringservice er aan moeten bijdragen en een 

voorbeeldfunctie in moeten vertolken. Daarnaast vinden we dat we een sociale en economische basis 

moeten zien te creëren waarin iedereen kansen krijgt om gelukkig te kunnen worden.  

MISSIE 

De missie van het Koning Willem I College duurzame ontwikkeling bij de catering is  

via de faciliteiten een zo groot mogelijke bijdrage te leveren in het blijven binnen de grenzen van de 
aarde en het scheppen van een sociale basis waarin iedereen gelukkig kan worden.  

 

Doelstellingen 

cateringfaciliteiten die duurzaam en gezond zijn (B7) 

 

Hier de ondertekening door de catering manager, ons CvB en de directeur facilitair dat we gaan voor 

een duurzame en gezonde catering. Dat beleid is goed zichtbaar opgehangen. 

  

     

 

Catering 

KWIC.DZH.B7.CATERING 

DATUM:18-10-21 

REVISIE: 1 
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Het beleid in de catering 

Het beleid is eerst gezonde producten aan te bieden. De ongezonde zijn moeilijker te pakken en 

worden minder verlicht. Die liggen niet rechts, op heuphoogte of bij de kassa waar je langer stilstaat. 

Geen reclames voor ongezonde producten. De mogelijkheid water te tappen en in de automaten 

wordt aangegeven hoeveel calorieën producten bevatten.   
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Fruit, gezonde frisdrank, biologische zuivelproducten, water. 

 

Watertappunten in de school. 
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De calorieën zetten bij de frisdrank e.a. producten. 

 

In de snoepautomaten staat (als je goed kijkt) dat blauw = < 110 kcal per portie en wit is > 110 kcal.  



 
Geautoriseerd door de directeur Facilitair Bedrijf  & IT                                                                                                                               Pagina 5 van 5  
Paraaf 
 
 

 

Onze horeca-afdeling bereidt zoveel mogelijk producten van de streek, van het seizoen en biologisch. 

Ze hanteren de 80-20 regel. 80 % groenten 20 % vlees (of geen vlees). Ze betrekken voedsel van de 

Heereboeren. In feite heeft de school een boer in dienst die gewassen teelt op een biologische 

manier waar de school om vraagt. Ze hebben beleid tegen voedselverspilling hoog in het vaandel 

staan en  gebruiken restjes in allerhande andere producten.  

Ze hebben geëxperimenteerd met een wormenhotel en hebben gevraagd om een inse ctenhotel. 

Dat hotel is in oktober 2020 geplaatst.  

 

Is het interessant om de echte prijs aan te geven.  

Vlees duurder en vegetarisch goedkoper.  


