
 

 
 

VO-Surhuisterveen een Gezonde School! 
Hieronder kunt u lezen waarom VO-Surhuisterveen een gezonde school is. VO-Surhuisterveen 

heeft namelijk een beleid voor een gezonde kantine, biedt lesstof aan over gezonde voeding en 

biedt zorg aan leerlingen met een ongezond eetpatroon. 

 
Beleid Gezonde kantine VO-Surhuisterveen 

 
VO-Surhuisterveen heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan 

de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen.  

 

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten 

gezond is. Op onze school leren de leerlingen tijdens biologie over gezond eten en kunnen in 

onze kantine gezonde keuzes maken. 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 kantine heeft de volgende basis: 
 
De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan  
 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt 
de kantine minstens één betere keuze aan. Bijvoorbeeld het aanbieden van volkorenbrood i.p.v. 
witbrood, of water i.p.v. frisdrank en fruit i.p.v. zoete snack .Dit geldt voor het uitgestalde 
aanbod én voor het aanbod in de automaten. 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. 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 als 
in de automaten.  Alle leerlingen kunnen hun gratis dopper vullen met (on)gekoeld water bij het 
speciale watertappunt in de kantine. 
 
 

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


 
In onze kantine 
 
Onze kantine heeft een gezonde uitstraling, die gezonde keuzes van onze leerlingen moet 
stimuleren. Er zijn voldoende mogelijkheden om te bewegen. Zo is er een mogelijkheid voor de 
leerlingen om te tafeltennissen, darten en tafelvoetballen. 
In onze kantine is het nuttigen van energiedrankjes en grote zakken chips verboden. Ook het 
nuttigen van ongezonde, buiten onze eigen kantine gekochte snacks, zijn niet toegestaan. 
 
Onze ambitie  
 
Onze ambitie is een zilveren kantine: 

- Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor  minimaal 60% uit 
betere keuzes 

- We bieden minstens  fruit aan 
- De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze 

 
VO-Surhuisterveen werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine: 
Samen met onze kantinemedewerker 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.  

 

Wat leren onze leerlingen over gezonde voeding? 

 
In het tweede leerjaar biedt het vak biologie een lessenserie van 9 lessen aan over gezonde 

voeding. VO-Surhuisterveen gebruikt hiervoor de erkende lesmethode van het Voedingscentrum 

Weet wat je eet (www.wwje.nl) 

 

Signalering en zorg 

 

Onze medewerkers hebben een belangrijke taak bij het signaleren van een ongezond eetpatroon 

bij onze leerlingen. Denk hierbij aan docenten, mentoren, conciërges en de kantinemedewerker. 

Ook onze schoolarts heeft een belangrijke taak hierin. Onze schoolarts screent alle leerlingen in 

het eerste en derde schooljaar. Signalen rondom slechte voedingsgewoonten en gewicht worden 

besproken in ons zorgteam. VO-Surhuisterveen informeert leerlingen en ouders bij wie ze 

terecht kunnen voor vragen en/of hulp rond voeding. 

http://www.wwje.nl/

