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Vorm een Schoolkantineteam 

 Directielid 

 Cateraar en/of kantinebeheerder, kantinemedewerkers 

 Leerlingen 

 Docenten 

 Ouders/ ouderraad/ MR 

 Samenwerking met de GGD 

 



Inventariseren: hoe staan we ervoor? 

 Schoolbezoek 

 Kantinescan 

 Introductiepakket 

 



Doelen en acties bedenken: wat gaan 

we doen? 

Richtlijnen Gezondere Kantines 

 Basisregels 

 Het fundament: 4 basisregels 

 Uitstraling 

 Punt 1 t/m 3 verplicht 

 Punt 4 t/m 9 keuzes 

 Verhouding betere keuze/ uitzondering  

 Zowel balie (alle zichtbare producten) als  in automaten (alle facings) 

 Groente en/ of fruit 

 

 

 



Doelen en acties bedenken: wat gaan 

we doen? 

Basisregels 

 De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan  

 Op alle opvallende plaatsen staan betere keuzes 

 De kantine stimuleert water drinken, zowel bij de balie als in de automaten 

 De school heeft een visie op een gezonde kantine vastgelegd 

 



Doelen en acties bedenken: wat gaan 

we doen? 

Uitstraling 

 Groente/fruit presenteer je op een aantrekkelijke manier 

 Op de looproute door de kantine zie je de betere keuzes  eerst 

 Bij (prijs)acties bied je uitsluitend betere keuzes aan 

 Op beeldmateriaal van eten en drinken laat je in de kantine uitsluitend betere 

keuzes zien 

 Het merendeel van de menukaart of de assortimentslijst bestaat uit betere 

keuzes 

 De reclames op automaten van eten en drinken, bestaan uitsluitend uit betere 

keuzes 

 



Doelen en acties bedenken: wat gaan 

we doen? 

Zilver 

 Basisregels 

 3 van de 6 uitstralingsregels 

 Verhouding: minimaal 60% betere keuze – 40% uitzondering 

 Groente of fruit 

 

Goud  

 Basisregels 

 5 van de 6 uitstralingsregels 

 Verhouding: minimaal 80% betere Keuze – 20% uitzondering 

 Groente en fruit 

 



Doelen en acties bedenken: wat gaan 

we doen? 

Maar denk ook aan: 

 Promotie ‘wij werken aan een gezonde schoolkantine’ 

 Lessen gezond en duurzaam eten 

 Kantine-inrichting 

 Omgeving van de school 

 Verduurzaming van de schoolkantine 

 Veiligheid/ HACCP 

 



Leg het vast in beleid: verankering 

zorgt voor bestendiging 

Aandachtspunten 

 Richtlijnen Gezondere Kantines 

 Visie op eten & drinken op school 

 Pleinbeleid 

 Vignet Gezonde School (themacertificaat Voeding) 

 



Aan de slag!  

  



Evalueer acties: hoe blijft de Gezonde 

Schoolkantine een succes 

Zet het weer op de agenda 

 



Vragen? 

 www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine 

 degezondeschoolkantine@voedingscentrum.nl  

 070 – 306 88 75 

 

 Kom naar een van de scholingsdagen, uitnodigingen volgen bij 

het introductiepakket! 

 

http://www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine
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