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AAN DE SLAG MET KIESKEURIG



Kieskeurig: voedingsbeleid op school

Update 2016:
Engagement ministers Crevits en Vandeurzen, de 

onderwijskoepels en de voedingsindustrie

Doel: komen tot een evenwichtiger en gezonder dranken- en 
tussendoortjesbeleid in de Vlaamse scholen

 Nieuwe aanbevelingen dranken en tussendoortjes

 www.gezondeschool.be/kieskeurig

http://www.gezondeschool.be/kieskeurig


Kieskeurig website



Methodiek: 4 strategieën



Methodiek < Aanbod



Beleidsinstrumenten: hoe?

Beschikbare fiches (apart af te drukken bv. voor gebruik 
tijdens overleg)

Fiche 1: aanbod dranken BaO

Fiche 2: aanbod dranken S0

Fiche 3: aanbodkanalen

Fiche 4: aanbod gratis water

Fiche 5: afspraken energiedranken

Fiche 6: aanbod tussendoortjes



AANBEVELINGEN VOLGENS
KIESKEURIG



Aanbevelingen dranken Kieskeurig BaO
Dranken Aanbod op school Beleid

Water (plat en bruisend)

Witte melk 

Calciumverrijkte sojadrank natuur

Verse groentesoep

Basis 

(ruim beschikbaar)

Voor deze dranken wordt een aanmoedigingsbeleid 

gevoerd. Deze dranken zijn bij voorkeur dagelijks en via 

verschillende kanalen beschikbaar op school.

Gezoete melkdranken en calciumverrijkte sojadranken (met fruit 

of chocolade)

Thee, koffie (zonder toevoeging van suikers)

Fruitsap (Sinds 2011 is wettelijk vastgelegd dat  fruitsap geen toegevoegde 

suikers mag bevatten ), groentesap

Gearomatiseerde waters (zonder toegevoegde suikers en/of 

zoetstoffen)

Dranken op basis van granen, noten en zaden (zonder en met 

toegevoegde suikers) – geen volwaardig alternatief voor melk en 

calciumverrijkte sojaproducten

Bij voorkeur niet (in 

afbouw)

Voor deze dranken wordt een uitdoof-

/ontmoedigingsbeleid gevoerd. Deze dranken biedt de 

basisschool bij voorkeur niet aan. Biedt de school deze 

momenteel nog aan, dan wordt dit aanbod afgebouwd.

Frisdranken (met toegevoegde suikers)

Light frisdranken (met zoetstoffen)

Fruitdranken en nectars (met toegevoegde suikers) 

Sportdranken

Energiedranken (met cafeïne en/of taurine)

Alcoholische dranken (bv. tafelbier)

Nooit Voor deze dranken wordt een verbodsbeleid gevoerd. 

Deze dranken horen niet thuis in de basisschool.



Aanbevelingen dranken Kieskeurig SO
Dranken Aanbod Beleid

Water (plat en bruisend)

Witte melk 

Calcium verrijkte sojadrank natuur

Verse groentesoep

Thee, koffie (zonder toevoeging van suiker)

Gearomatiseerde waters (zonder toegevoegde suikers en 

zoetstoffen)

Basis 

(ruim beschikbaar)

Voor deze dranken wordt een aanmoedigingsbeleid gevoerd. 

Deze dranken zijn bij voorkeur dagelijks en via verschillende 

kanalen beschikbaar op school.

Gezoete melkdranken en calciumverrijkte sojadranken (met fruit of 

chocolade

Fruitsap (Sinds 2011 is wettelijk vastgelegd dat  fruitsap geen 

toegevoegde suikers mag bevatten), groentesap

Light frisdranken 

Dranken op basis van granen, noten en zaden (zonder en met 

toegevoegde suikers) – geen volwaardig alternatief voor melk en 

calciumverrijkte sojaproducten

Opties voor 

uitbreiding 

(beperkt 

beschikbaar) 

Voor deze dranken wordt een gedoogbeleid gevoerd. Deze 

dranken zijn via minder kanalen en/of op beperkte momenten 

tijdens de schooldag beschikbaar (bv. er zijn meer 

aanbodkanalen voor water dan voor light frisdranken).

Frisdranken (met toegevoegde suikers)

Fruitdranken en nectars (met toegevoegde suikers)

Isotone sportdranken

Bij voorkeur niet 

(in afbouw)

Voor deze dranken wordt een uitdoof-/ontmoedigingsbeleid

gevoerd. Deze dranken biedt de school bij voorkeur niet aan. 

Biedt de school deze momenteel nog aan, dan wordt dit aanbod 

geleidelijk aan afgebouwd.

Alcoholische dranken (bv. tafelbier)

Energiedranken (met cafeïne en/of taurine)

Hypertone sportdranken

Nooit Voor deze dranken wordt een verbodsbeleid gevoerd. Deze 

dranken horen niet thuis op school.



Aanbevelingen tussendoortjes Kieskeurig BaO en SO

Tussendoortjes Aanbod Beleid

Vers fruit

Groenten bv. kerstomaatjes, wortel, verse groentesoep

Yoghurt natuur (zonder toegevoegde suikers), verse 

kaas natuur (zonder toegevoegde suikers), alternatief 

op basis van soja natuur (met calcium verrijkt)

Noten (ongezouten) 

Belegde boterham, rijstwafel, beschuit, knäckebröd

Basis (ruim beschikbaar) Voor deze tussendoortjes wordt een 

aanmoedigingsbeleid gevoerd. Deze tussendoortjes zijn 

bij voorkeur dagelijks en via verschillende kanalen 

beschikbaar op school.

Fruit op sap of siroop

Gedroogd fruit

Smoothies

Yoghurt met fruit (met toegevoegde suikers of zoetstof) 

of alternatief obv soja met fruit (met calcium verrijkt)

Melkdesserts zoals pudding, rijstpap, of alternatief op 

basis van soja (met calcium verrijkt)

Granenkoek, droge koek

Opties voor uitbreiding (beperkt beschikbaar) Voor deze tussendoortjes wordt een gedoogbeleid 

gevoerd. Deze tussendoortjes zijn via minder kanalen 

en/of op beperkte momenten tijdens de schooldag 

beschikbaar (bv. er zijn meer aanbodkanalen voor fruit 

dan voor droge koeken).

Koeken met chocolade

Wafels, cake, taart

Snoep, chocolade, snoeprepen

Koffiekoeken, croissants, donuts

Worstenbroodjes

Chips en andere zoute snacks

Bij voorkeur niet (in afbouw) Voor deze tussendoortjes wordt een uitdoof-

/ontmoedigingsbeleid gevoerd. Deze tussendoortjes 

biedt de school bij voorkeur niet aan. Biedt de school 

deze momenteel nog aan, dan wordt dit aanbod 

geleidelijk aan afgebouwd.



Aanmoedigingsbeleid 

Hoe?

▪ Informeren

▪ Prijsbeleid

▪ Gezonde aanbod in de kijker plaatsen

▪ Gezonde aanbod aantrekkelijk maken

▪ Stimulerende afspraken opstellen

▪ Voorbeeldfunctie van het personeel



Gedoogbeleid 

Hoe?

▪ Aantal aanbodkanalen beperken

▪ Aantal aanbodmomenten beperken

▪ Beperkende afspraken opstellen

▪ Portiegrootte beperken



Uitdoofbeleid 

Hoe?

▪ Aantal aanbodkanalen beperken

▪ Aantal aanbodmomenten beperken

▪ Variatie in aanbod beperken

▪ Kleinst beschikbare portie aanbieden

▪ Prijsbeleid

▪ Beperkende afspraken opstellen



Verbodsbeleid 

Een verbod is vanzelfsprekend voor:

▪ Energiedranken (fiche beschikbaar)

▪ Alcoholische dranken

▪ Hypertone sportdranken

 Neem afspraken hierover op in school- en arbeidsreglement

http://www.gezondeschool.be/assets/uploads/pages/Kieskeurig/Vig14-Kieskeurig-Fiche5_energiedranken.pdf


Aandachtspunten 

▪ Informeren en draagvlak creëren

▪ Stel stimulerende afspraken op (tegenover verbodsmaatregel)

▪ Maak afspraken met het schoolteam

▪ Maak afspraken met de leverancier

▪ Sta stil bij de aanbodkanalen op school



SCHOOL AAN HET WOORD
KA GRIMBERGEN



Vorig aanbod drankjes KA Grimbergen
Dranken Aanbod Beleid

Water (plat en bruisend)

Verse groentesoep

Basis 

(ruim beschikbaar)

Voor deze dranken wordt een aanmoedigingsbeleid gevoerd. 

Deze dranken zijn bij voorkeur dagelijks en via verschillende 

kanalen beschikbaar op school.

Light frisdranken Opties voor 

uitbreiding 

(beperkt 

beschikbaar) 

Voor deze dranken wordt een gedoogbeleid gevoerd. Deze 

dranken zijn via minder kanalen en/of op beperkte momenten 

tijdens de schooldag beschikbaar (bv. er zijn meer 

aanbodkanalen voor water dan voor light frisdranken).

Frisdranken (met toegevoegde suikers)

Fruitdranken en nectars (met toegevoegde suikers)

Isotone sportdranken

Bij voorkeur niet 

(in afbouw)

Voor deze dranken wordt een uitdoof-/ontmoedigingsbeleid

gevoerd. Deze dranken biedt de school bij voorkeur niet aan. 

Biedt de school deze momenteel nog aan, dan wordt dit aanbod 

geleidelijk aan afgebouwd.

Nooit Voor deze dranken wordt een verbodsbeleid gevoerd. Deze 

dranken horen niet thuis op school.



Huidig aanbod drankjes KA Grimbergen
Dranken Aanbod Beleid

Water plat 

Verse groentesoep

Basis 

(ruim beschikbaar)

Voor deze dranken wordt een aanmoedigingsbeleid gevoerd. 

Deze dranken zijn bij voorkeur dagelijks en via verschillende 

kanalen beschikbaar op school.

Opties voor 

uitbreiding 

(beperkt 

beschikbaar) 

Voor deze dranken wordt een gedoogbeleid gevoerd. Deze 

dranken zijn via minder kanalen en/of op beperkte momenten 

tijdens de schooldag beschikbaar (bv. er zijn meer 

aanbodkanalen voor water dan voor light frisdranken).

Fruitdranken: Vb. Caprisun Bij voorkeur niet 

(in afbouw)

Voor deze dranken wordt een uitdoof-/ontmoedigingsbeleid

gevoerd. Deze dranken biedt de school bij voorkeur niet aan. 

Biedt de school deze momenteel nog aan, dan wordt dit aanbod 

geleidelijk aan afgebouwd.

Nooit Voor deze dranken wordt een verbodsbeleid gevoerd. Deze 

dranken horen niet thuis op school.





Vorig aanbod tussendoortjes KA Grimbergen

Tussendoortjes Aanbod Beleid

Verse groentesoep

Basis (ruim beschikbaar) Voor deze tussendoortjes wordt een 

aanmoedigingsbeleid gevoerd. Deze tussendoortjes zijn 

bij voorkeur dagelijks en via verschillende kanalen 

beschikbaar op school.

Yoghurt met fruit (met toegevoegde suikers of zoetstof) 

of alternatief obv soja met fruit (met calcium verrijkt)

Melkdesserts zoals pudding, rijstpap, of alternatief op 

basis van soja (met calcium verrijkt)

Granenkoek, droge koek

Opties voor uitbreiding (beperkt beschikbaar) Voor deze tussendoortjes wordt een gedoogbeleid 

gevoerd. Deze tussendoortjes zijn via minder kanalen 

en/of op beperkte momenten tijdens de schooldag 

beschikbaar (bv. er zijn meer aanbodkanalen voor fruit 

dan voor droge koeken).

Koeken met chocolade

Wafels, cake, taart

Snoep, chocolade, snoeprepen

Bij voorkeur niet (in afbouw) Voor deze tussendoortjes wordt een uitdoof-

/ontmoedigingsbeleid gevoerd. Deze tussendoortjes 

biedt de school bij voorkeur niet aan. Biedt de school 

deze momenteel nog aan, dan wordt dit aanbod 

geleidelijk aan afgebouwd.



Huidig aanbod tussendoortjes KA Grimbergen

Tussendoortjes Aanbod Beleid

Groenten bv. kerstomaatjes, wortel, verse groentesoep

Mini-komkommer

Mini-paprika’s

Noten (ongezouten) 

Rijsttafel, beschuit, knäckebröd, maïswafel

Basis (ruim beschikbaar) Voor deze tussendoortjes wordt een 

aanmoedigingsbeleid gevoerd. Deze tussendoortjes zijn 

bij voorkeur dagelijks en via verschillende kanalen 

beschikbaar op school.

Fruit op sap of siroop

Gedroogd fruit

Granenkoek, droge koek

Groentenchips (bio)

Sesam-repen

Ontbijtganen

Opties voor uitbreiding (beperkt beschikbaar) Voor deze tussendoortjes wordt een gedoogbeleid 

gevoerd. Deze tussendoortjes zijn via minder kanalen 

en/of op beperkte momenten tijdens de schooldag 

beschikbaar (bv. er zijn meer aanbodkanalen voor fruit 

dan voor droge koeken).

Koeken met chocolade

Wafels

Bij voorkeur niet (in afbouw) Voor deze tussendoortjes wordt een uitdoof-

/ontmoedigingsbeleid gevoerd. Deze tussendoortjes 

biedt de school bij voorkeur niet aan. Biedt de school 

deze momenteel nog aan, dan wordt dit aanbod 

geleidelijk aan afgebouwd.









KA Grimbergen: initiatieven om tot dat aanbod te komen

▪ Frisdrankautomaat vervangen door vijf waterfonteintjes
- Beslissing van de school
- Gezondheidsbeleid

▪ Gezonde automaat
- Keuze Project minionderneming: automaat
- Enkel toelating gezondere producten
- Zoektocht betaalbare automaat door zelffinanciering 

door de leerlingen
- Spiraalautomaat met beperkingen



KA Grimbergen: initiatieven om tot dat aanbod te komen

▪ Gezonde automaat
Nog geen wijzigingen aan het schoolreglement
Water drinken in de klas kan, frisdranken niet.



KA Grimbergen: aandachtspunten

▪ Informeren en draagvlak creëren

 Wie werd allemaal betrokken bij het project? 

- alle leerlingen, leerkrachten en personeel. Het uitvoeren gebeurde enkel

door de leerlingen economie voor het vak Bedrijfsbeheer.

 Hoe werd dit gedaan?

Er werd een enquête afgenomen via Smartschool.



KA Grimbergen: aandachtspunten

▪ Stel stimulerende afspraken op (tegenover verbodsmaatregel)

 Er is gratis water voor iedereen via de waterfonteintjes, de gezonde producten

worden zo veel mogelijk aan studentenprijzen aangeboden, water drinken in 

de klas mag.



KA Grimbergen: aandachtspunten

▪ Maak afspraken met het schoolteam

 Welke afspraken werden gemaakt met het schoolteam?

Met de werkgroep ‘Gezondheid op school’ werd afgesproken het aanbod in 

de mate van mogelijke gezond te houden.  



KA Grimbergen: aandachtspunten

▪ Maak afspraken met de leverancier

 Welke afspraken werden gemaakt met de leverancier?

We krijgen een beperkte korting bij de leveranciers (Colruyt en Bio Planet)



KA Grimbergen: aandachtspunten

▪ Sta stil bij de aanbodkanalen op school

 Welke aanbodkanalen werden gebruikt?

Enkel de spiralenautomaat en de waterfonteintjes

 Waren dit de meest geschikte? Waarom wel/niet?

Neen, de spiralenautomaat heeft beperkingen

Waterfonteintjes niet handig voor leerlingen zonder flesje

Enkel plat water



KA Grimbergen: Proces

▪ Hoe is het initiatief onthaald geweest?

Zeer positief, veel success

▪ Hoe is dit initiatief verlopen?

 Wat waren moeilijkheden?

- gepaste en betaalbare producten vinden

- Aanschuiven voor de automaat

- De automaat altijd gevuld houden

- Boekhoudkundige moeilijkheden (telling)

 Wat waren succesfactoren?

- er was een grote behoefte

- voor ieder wat wils

- tijdelijke ‘ongezondere’ producten



KA Grimbergen: Proces

▪ Wat zijn de verdere plannen? 

▪ We hielden een enquête op school om na te gaan of de leerlingen nog meer

gezonde producten op school wensen. Hierbij enkele reusltaten: 

▪ Op de vraag of de leerlingen graag nog een extra 

gekoelde automaat zouden wensen, naast de 

bestaande automaat, antwoordden 317 leerlingen

bevestigend en 37 leerlingen negatief.
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Gekoelde automaat?



• Welke producten wensen de leerlingen graag in de toekomst in een gekoelde 
automaat zien?  Enkele resultaten:
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• Hoeveel willen leerlingen echter uitgeven aan gezondere producten?
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IEDEREEN AAN HET WOORD



Nog vragen, nu of later?

Contact: 

Jolien Plaete, stafmedewerker voeding en onderwijs

Jolien.plaete@vigez.be

mailto:Jolien.plaete@vigez.be

