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We leven in een wereld van overdaad. Juist daarom is het zo belangrijk 
dat jongeren leren dat gezond eten de normaalste zaak van de wereld is. 
Veel scholen willen ook graag een gezond kantine-aanbod, met behoud 
van een zekere keuzevrijheid. Ook al omdat veel ouders graag zien dat 
de school op de gezondheid van hun leerlingen letten. Maar ook 
leerlingen zelf willen niet de hele dag worden verleid. 
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Inleiding: 
 
Voor u ligt het voedingsbeleid van het Veluws College. Hierin kunt u lezen vanuit welke visie 
het beleid is vorm gegeven en worden de gemaakte beleidskeuzes onderbouwt.  
 
Motivatie 

Leerlingen worden tijdens hun gehele schoolloopbaan geconfronteerd met een groot 
aanbod van voedingsmiddelen en tussendoortjes. Vanuit de overheid wordt er veel ingezet 

om de jeugd en ouders bewust te maken welke keuzes er zijn en wat gezonde en ongezonde 
keuzes zijn. Keuzes die er voor zorgen dat wij  minder te maken krijgen met de gevolgen van 

overgewicht en obesitas en langer gezond kunnen leven Een van de dingen waarop we als 
school kunnen letten is het aanbod aan eten en drinken voor leerlingen en personeel 
 

 
Visie 
 
Het Veluws College Twello creëert een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit 
bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen en personeel 
 

 

Educatie: 

Bij verschillende vakken (biologie, scheikunde, project en mentorles) komt het onderwerp en 

het belang van gezonde voeding structureel aan bod. Er wordt o.a. aandacht besteedt aan 

de “Schijf van Vijf” van het voedingscentrum. 

 
 
 
 
Uitvoering 
 
 Educatie 
 
Het Veluws College Twello heeft de methode “Weet wat je Eet” in het curriculum voor 2019-
2020 opgenomen. 
 

Klas 1:   Kies duurzaam (Tijdens de introductieweek, of in een project-uur) door mentor 

Klas 2:   Eetmeter, Eet-niks-te -veel, Leef-je-uit-met-groente-en-fruit, (tijdens biologie les)  



door biologiedocent 

Houd-je-energie-in-balans, Zo-eet-je-gezond Koop-en-kook, Voorkom-voedselinfectie, 

Vergelijkend warenonderzoek, (tijdens project: hoe fit ben jij?) door projectgroep 

Klas 3:    Zorg-voor-genoeg-bouw-en-brandstoffen (tijdens scheikunde les) door scheikunde docent 

 
 
Signalering: 
 

In de brugklas worden alle leerlingen door een verpleegkundige van de GGD gezien. Deze 
bespreekt o.a. de lengte en gewicht met de leerlingen. Als er opvallende signalen zijn is er 
contact tussen verpleegkundige en ondersteuningscoördinator. 
Verder kunnen medewerkers van de school opvallende dingen bespreken met de mentor, 
waar nodig treedt de mentor in overleg met de ondersteuningscoördinator.  
Als de problematiek groter blijkt te zijn worden, via een kernteam, ouders en/of huisarts 

en/of andere specialisten ingeschakeld  
 

 
Aanbod kantine: 
 

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de aula gezond is. Op onze 
school leren de leerlingen en personeel over gezond eten en kiezen en in de aula kunnen zij 
dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. 
 
 
Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die 
zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de 
makkelijke keuze.  
 
Onze aula heeft de volgende basis: 
 
Bij de verkoop van broodjes, etc bieden we  minstens 80%  betere keuze aan  
 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) 
biedt de kantine minstens vier gezonde keuzes aan en maximaal een ongezondere keuze . 
Dit geldt voor het uitgestalde aanbod. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het 
Voedingscentrum.  
 
Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes 
 
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten: 

1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes 
2. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes   

 
 
 

http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx
http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl/stap-voor-stap/kies-een-gezonder-aanbod.aspx


De kantine stimuleert water drinken 
 
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod 
als bij het watertappunt. Verder zijn er bij het verkooppunt flesjes water te koop 
 
Onze ambitie  
De ambitie voor het komende schooljaar is om het aanbod zodanig te hebben dat we 
voldoen aan het ontvangen van de gouden schaal. Dit houdt in dat onze kantine voldoet aan 
onderstaande criteria:  
 

- Het uitgestalde aanbod bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes 
- We bieden groente en fruit aan 
- De aankleding van de kantine en de aula stimuleert leerlingen en personeel 

onbewust om de betere keuze te maken 
 

 
Het Veluws College Twello werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine  
 
Er is een werkgroep gecreëerd waarin de gemeente, GGD, ouders en de school zijn 
vertegenwoordigd om met elkaar het beleid uit te voeren en waar nodig bij te stellen. Deze 
werkgroep wordt geleid door een vertegenwoordiger van de school die hiervoor is 
gefaciliteerd met 25 klokuren per jaar. De coördinatie is in handen van Karin Linthorst. Het 
eerste doel van deze werkgroep was het realiseren van een gezonde kantine. De eerste 
schaal is in november 2019 uitgereikt. Daarna zetten zij zich in voor het Vignet Gezonde 
School – themacertificaat Voeding  
Deze werkgroep volgt de regelgeving en noodzakelijkheden om de gouden schaal jaarlijks te 
kunnen ontvangen en dat het Vignet gezonde school gewaarborgd is. 
De werkgroep heeft contact met leveranciers over gezonde producten en komen zo tot 
prijsafspraken. De gezonde producten goedkoop en dus aantrekkelijk te maken. 
Verder borgt deze werkgroep dat er in de lessen biologie en scheikunde aandacht wordt 
besteed aan voedingsgewoontes en risico’s van bepaalde keuzes. Het samen opzoek gaan en 
bewust worden van gezonde keuzes en de voordelen van deze keuzes.  
De werkgroep brengt het gedrag van de medewerkers onder de aandacht door te wijzen op 
het voorbeeldgedrag richting leerlingen. Ook bij buitenschoolse activiteiten wijzen de 
werkgroep leden op de gezonde school, denk hierbij aan traktaties en wat wij aanbieden 
tijdens ouderavonden. 
 

Samen met onze voorzitter werkgroep gezonde school/ conciërge/ouders en leerlingenraad 
zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het 

Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.  
 
Afspraken 
 
Het MT ziet er op toe dat er regels worden gehandhaafd voor het wel of niet meebrengen 

van producten, vanaf thuis of de supermarkt, naar school.  

Zo wordt er niet toegestaan dat er energydranken, grootverpakking en warme snacks 
meegebracht worden naar de school. Drinkflessen mogen maximaal volume van 0,5 liter 

https://www.gezondeschool.nl/
https://www.gezondeschool.nl/


bevatten. De afspraken zullen aan het begin van het schooljaar door de mentoren worden 
gecommuniceerd met de leerlingen. 
 

Als leerlingen de school binnenlopen met grootverpakkingen, dan worden ze verzocht deze 
in hun kluis te leggen. Bij herhaling worden de grootverpakkingen en energydrinks 
ingenomen en weggegooid.  
 
Leerlingen klas 1 en 2 mogen het schoolterrein niet verlaten. De leerlingen uit klas 3 en 4 
mogen in de middagpauze zich buiten het schoolterrein begeven 

 
Aandacht voor de gezonde school 
 
De directie zal een passage opnemen in de schoolgids waarin de ouders geïnformeerd 
worden over de gezonde school.  
Ook op de website zal t.z.t. zichtbaar worden gemaakt dat we trots zijn op het vignet en de 

schaal. 
Het personeel wordt jaarlijks door de coördinator geïnformeerd tijdens de teamvergadering 

over de ontwikkelingen van de gezonde school en de gezonde leefstijl. Voorbeeldgedrag 
wordt hier besproken wat betreft lunch, traktaties etc. 
Jaarlijks wordt er een wedsrijd voor de leerlingen uitgeschreven voor het bedenken van een 
gezond broodje. 
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