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Voedingsbeleid volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen 
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Het Vakcollege Maarsbergen heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit 
bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We maken hiermee de gezonde keuze 
de makkelijke keuze. 
 
Visie 
Op het Vakcollege Maarsbergen vinden wij het onderwerp gezondheid erg belangrijk. Dit betekent 
dat wij het belangrijk vinden dat de school, naast het gezin, een omgeving is die de gezondheid en de 
gezonde leefstijl bevordert voor de leerlingen. Gezondheid draagt immers bij aan de ontwikkeling en 
leefstijl van de leerlingen. De positieve gevolgen hiervan zijn: betere schoolprestaties en minder 
schooluitval. Gebleken is dat gezondheid en onderwijsleerresultaten nauw met elkaar samenhangen. 
Hierdoor zijn gezondere keuzes de basis voor een optimale ontwikkeling bij leerlingen. We kiezen 
voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond 
eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.  
 
De Gezonde Schoolkantine 
We werken op onze school volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen die zijn opgesteld door 
het Voedingscentrum.  
 
Onze kantine heeft de volgende basis: 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de 
kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in 
de automaten.  

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. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes. 
3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes . 

 

De kantine stimuleert water drinken 
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod aan de 
balie als wel een waterpunt in onze aula wordt (kraan) tapwater gratis aangeboden. 

Onze ambitie 
Onze ambitie is een ideale kantine: 
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• Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor 100% uit betere keuzes 
uit de Schijf van Vijf. 

• We bieden iedere dag groente en fruit aan en bestaat het aanbod voor tenminste 80% uit 
betere keuzes 

• De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken. 

• Momenteel voldoet de gezonde kantine aan het niveau goud, de Richtlijn Eetomgevingen 
voor Scholen. 

• We blijven vasthouden en werken aan een zo goed mogelijk product welke past binnen het 
beleid gezonde kantine. 
 

Structureel beleid 

Met de werkgroep gezonde kantine brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart d.m.v. 
een kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie. Daarnaast is ons beleid terug te 
vinden op de schoolsite. 
Gezondheidsbevordering en -preventie worden aangepakt in een breder perspectief. We hebben een 
integraal schoolgezondheidsbeleid waarin aandacht is voor een gezond en veilig schoolklimaat, een 
helder voedingsbeleid en het stimuleren van sport en bewegen. Dit alles in samenspraak met 
studenten, het schoolteam en het overkoepelend management. De GGD ondersteunt de school 
hierbij. 
 

Gezonde School vignet 

Ben je als school aantoonbaar bezig met gezondheid, dan kun je het vignet Gezonde School 
aanvragen. Je school mag zich dan 3 jaar lang een Gezonde School noemen. 
De Gezonde School-aanpak is een werkwijze waarmee Vakcollege Maarsbergen werkt om structureel 
te werken aan gezondheid. De gezonde school is gebaseerd op de vier pijlers namelijk 
gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid. 
 
Sport en bewegen is een belangrijk thema op school en voldoet aan alle de criteria om het vignet 
gezonde school te dragen. Het vignet is dan ook door de school aangevraagd. 
De school heeft recent een beweegplein laten aanleggen vanuit het motto bewegen en sport is 
essentieel en hoort  bij een gezonde leefstijl. De school heeft voortdurend aandacht voor sport en 
bewegen. Sport en bewegen zorgt voor een betere gezondheid, vitaliteit, fitheid en meer 
zelfvertrouwen bij de leerlingen. Ook is het goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling. 
Leerlingen leren samenwerken, doelen stellen en met winst en verlies omgaan. 
 

Gezondheidseducatie 
 
Op gebied van gezondheid wordt structureel aandacht besteed aan voeding in de lessen bij de 
vakken:  Mens & Dienstverlenen in leerjaar 1 en in het leerjaar 2,3 en 4 bij de lessen Bakken & 
Recreatie. 
 

Fysieke en sociale omgeving 

Het Vakcollege Maarsbergen richt de schoolomgeving zo in dat het gezond eten en drinken 
stimuleert. Naast het faciliteren van de gezonde schoolkantine hebben we niet alleen een 
waterdrinkpunt in de aula maar ook  bij de Gymsectie kunnen leerlingen eenvoudig zelf water 
tappen.  
 

http://www.gezondeschool.nl/
http://www.gezondeschool.nl/
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Sociale omgeving 

We borgen het voedingsbeleid in het schoolbeleidsplan en/of in de schoolgids en presenteren het op 
onze website. Zo weten leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers wat we aan gezonde voeding 
doen. 
 

Signaleren 

Alle 2e klas leerlingen worden door GGD opgeroepen. De schoolarts bespreekt met de leerlingen 

(ouders) de zorgen hierover. Natuurlijk zijn de mentoren ook hierbij betrokken. De mentoren kunnen 

het met de ouders, zorgteam bespreken. In de 4e klas worden de leerlingen door de 

schoolverpleegkundige  uitgenodigd. 

 

De zorgcoördinator krijg ook een terugkoppeling van de gesprekken en een overzicht van de risico’s 

(er moet wel toestemming van ouders en leerling zijn).  

 

Beleid 
Het Vakcollege Maarsbergen voert voortdurend een actief beleid rond gezonde voeding en zet zich in 
voor een rookvrije school. Regelmatig wordt er geëvalueerd of mocht hier aanleiding toe zijn worden 
verbeterpunten of eventuele knelpunten herzien. Wij beschrijven in het beleid wat wij doen om een 
gezond leefomgeving te borgen, het aanbod in de schoolkantine te garanderen en om aangeven wat 
de school doet op gebied van educatie en signaleren. 

 
De school handhaaft het beleid rondom gezonde voeding door middel van onze conciërge, docenten 
en kantinebeheerder die (in de pauze) toezicht houdt/houden op het gedrag van de leerlingen 
rondom voeding en spreken de leerlingen hier zo nodig op aan. 
 
Ouders/verzorgers worden regelmatig op de hoogte gehouden wat betreft nieuws over het thema 
gezonde voeding op school. Dit doen wij door middel van een nieuwsbrief, een mail , informatie op 
de website of informatie-  ouderavonden. 
 
Samenwerking 
Ouders/verzorgers hebben zeker ook een belangrijke rol in de gezonde leefstijl van hun kind. Dit kan 
door gezonde leefstijl ook in de huiselijke omgeving te stimuleren .  
De Gezonde School-adviseur van de GGD ondersteunt het Vakcollege Maarsbergen bij de gezonde 
schoolaanpak rond het thema Voeding.  
Binnen school is er samenwerking met leerlingen uit verschillende leerrichtingen om leerstof van uit 
hun leeromgeving in de gezonde kantine uit te voeren.   
 
Pleinbeleid 

Onze school ligt landelijk en op een behoorlijke afstand van de supermarkten en snackbars. Dit 
bemoeilijkt om bij lesuitval of pauze supermarkten en snackbars te bezoeken. In ons pleinbeleid is 
tevens opgenomen dat leerlingen in de pauzes en de tussenuren ons plein niet mogen verlaten. 
 
Naast de gezonde kantine op Vakcollege Maarsbergen zetten wij ons al een aantal jaren in voor een 
rookvrije school. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook 
eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van 
meeroken. Dit houdt in dat de leerlingen maar ook de werknemers tijdens schooltijd op geen enkele 
plek mogen roken.  
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Door ons “beweegplein” met verschillende sport- en spelmogelijkheden op het plein aan te bieden 
proberen we het starten van roken te voorkomen. Door de leerlingen een leuk alternatief te bieden 
hoeven de leerlingen zich niet te vervelen op het plein en ligt de nadruk meer op bewegen. 
 

Meenemen eten en drinken 
Er zijn afspraken over het meenemen van eten en drinken naar school. Zo zijn grootverpakkingen en 
energydranken voorbeelden van producten die bij ons op school niet zijn toegestaan. Conciërge, 
docenten, de kantinebeheerder zien hierop toe. Bij het constateren van voedingsmiddelen die op 
school niet zijn toegestaan worden deze producten ingenomen. Bij het structureel niet naleven van 
de afspraken gaat de school in gesprek met de desbetreffende leerlingen en worden 
ouders/verzorgers ingelicht.  
 

Gezondheidseducatie 
Naast de structurele lessen over voeding worden er op onze school ook gastlessen en/of 
bedrijfsbezoeken gegeven waarin het thema voeding centraal staat. 
 

Hygiëne & duurzaamheid 

• In onze kantine wordt er gewerkt volgens de Hazard Analysis and Critical Control Points 
(HACCP-regels)  

• Er zijn maatregelen genomen om voedselverspilling tegen te gaan 

• Materialen worden gescheiden en/of gerecycled en volgens de milieunormen afgevoerd 

• Inkoopbeleid is zoveel als mogelijk gericht op milieuvriendelijk materiaal. 
 

Medewerkers 
Ons team stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede 
voorbeeld. We streven naar een gezond en duurzaam aanbod voor alle bijeenkomsten, zoals bij 
schoolfeesten en vergaderingen. 
Nieuwe medewerkers worden ingelicht over het voedingsbeleid op school. 
De Leerlingen en het personeel zijn actief betrokken bij het aanbod in de kantine 
 

Ouders/verzorgers 

Ouders/verzorgers maken we steeds attent op onze gezonde schoolkantine en de aandacht voor 
gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs. We vragen ouders/verzorgers vanuit de 
thuissituatie ook aandacht te hebben hiervoor. 
 
Leerlingen 
Leerlingen worden door middel van voeding in de lessen uitgedaagd om mee te denken over een 
gezonder aanbod in de kantine en een gezonde leefstijl. De leerlingen zijn actief betrokken bij het 
aanbod in de kantine door middel van enquêtes/kantinediensten/voedingslessen. 
                           


