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Cateraars: lege
schoolkantine
door vetregels
Minder suiker,minder vet,min
der calorieën.Nude scholen
opengaan, staangezondekanti
nes ookweer opdeagenda.Het
Voedingscentrumwil de criteria
aanscherpen,maar veel cateraars
weigeren zich te verbindenaan
die aangescherpte criteria.Ook
zij zijn voor eengezonde school,
zegtRuudBaljé, voorzitter van
brancheorganisatie VOCC,maar
het assortimentwordt zo ‘wel erg
onaantrekkelijk’ voor demeeste
leerlingen.
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. De voedselnormen
voor schoolkantines
worden vanaf september
aangescherpt.. Cateraars vrezen dat
kinderen naar de snack-
bar of supermarkt vluch-
ten.. De omgeving van de
school moet ook mee-
denken.

Cateraars: gezondere
voeding jaagt iedereen
de schoolkantine uit
Minder suiker, minder vet, minder calorieën. Nu de scholen opengaan,
staan de gezonde kantines ook weer op de agenda. Het Voedingscentrum
wil de criteria aanscherpen, maar cateraars vrezen dan omzet te
verliezen. ‘Het assortiment wordt wel erg onaantrekkelijk.’
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D I E N S T E N

E
en leerlinge vanhetMBOColle-
geNoord inAmsterdambestelt
eenRedBull, de kantinebe-
heerder probeert haar te ont-
moedigen. ‘Te veel suiker, te
veel calorieën.Neem liever een

flesjewater, dat is veel gezonder.’
Het is eenbekendbeeldop scholen.De

beheerders doenhunbest,maarde leer-
lingen lopenweg. Zij zoekenhunheil lie-
ver in een snackbar, indit gevalHasBere-
ket.Daar kopen zij voor €5,49 eenbroodje
frikandel, eenbakpatat en eenblikje cola.

NA VEZELS OOK BELEG
OnderdenoemerGezondeVoedingop
Scholen scherpt de stichting Jongerenop
GezondGewicht (Jogg) samenmethet
Voedingscentrumdecriteria aan voor
schoolkantines. ‘Jongeren tussende14 en
18 jaar etengemiddeldminderdanhon-
derd gramgroentenperdag’, zo geeft Peter
Legters, programmamanagerGezonde
Schoolomgevingbij Jogg, een voorbeeld
vande slechte eetgewoonten. ‘Datmoeten
er 250 zijn.’

Totnu toewerdbij de lunchenhet ont-
bijt inde schoolkantine alleengelet ophet
aantal vezels inhet brood.Maarmochten
dekantines in septemberweer openmo-
gen, danwordt ookhet beleg een item.

Kaas en vleeswaren zijn toegestaan,
zolang zemaar vergezeldwordendoor
halvarine, sla, komkommerof tomaat. Bij
de snacks ligt de lat opmaximaal 75 calo-
rieën. Ter vergelijking: eenMars-reepheeft
er 229.

Veel cateraarsweigeren zich te verbin-
denaandeaangescherpte criteria. ‘Ook
wij zijn voor eengezonde school’, zegt
RuudBaljé, voorzitter vandebrancheor-
ganisatieVerenigdeOndernemendeCon-
tractCateraars (VOCC).

‘Maarniet onder alle omstandigheden.
Wantdoorde aanscherpingwordthet as-
sortimentwel erg onaantrekkelijk voorde
leerlingen.’

Volgensde cateraars vandeVOCC ligt
denadrukbij de gezonde school te veel op
de voeding. Aanmeerbewegenof alcohol-
preventie zouaanmerkelijkminder aan-
dachtwordenbesteed.

Metdenieuwecriteria stroomtde
school bij elkepauze leeg, zo vreest voorzit-
ter Baljé. ‘Dankopenálle leerlingenbij de
dichtstbijzijnde supermarkt of snackbar
zakkenchips, saucijzenbroodjes enbak-
ken friet.Opdiemanier kunnenwehele-
maal geen invloedmeeruitoefenen.’

Zeker als de school ooknogeensonge-
zond voedsel propageert.NeemhetDelti-
onCollege, een regionaal opleidingscen-
trumvoormiddelbaar beroepsonderwijs
inde regioZwolle.Hier ontvingende stu-
dentenbij de introductie een foldermet
kortingsbonnen.Voordebioscoop, voor
kledingwinkels,maar ook voordeMcDo-
nald’s endeMultivlaai.

De cateraars zittendoorde coronacrisis
al lange tijd zonder inkomsten. Zijndie er
straksdanwelweer voldoende?

MET OPEN ARMEN
Nederland telt ongeveer 2100 scholen voor
het voortgezet onderwijs enhetmiddel-
baar beroepsonderwijs,waarvan er 1900
eenkantinehebben.Ongeveer dehelft
daarvanhoudtde catering in eigenhand

Scholen gaan voor
gezond eten in hun
kantines, maar een
snackkar voor de deur
helpt dan niet.
FOTO: ROBINUTRECHT/ANP

Ongezonde
omgeving
. Schoolkantines kam
pen vaak met hevige con
currentie, zo blijkt uit
cijfers van onderzoeks
bureau Locatus. Bij twee
derde van de scholen kun-
nen de leerlingen eten ko-
pen binnen vijf minuten
wandelen. Dat zijn iets
meer scholen dan in 2004.
Deze toename wordt
vooral verklaard door de
stijging van het aantal
lunchrooms.

. In het onderzoek van
Locatus zijn 2125 scholen
meegenomen. Bijna 300
van die scholen hebben
meer dan vijf fastfood
locaties in de omgeving.
Daarbij moet gedacht
worden aan snackbars,
shoarmazaken of vesti-
gingen van bijvoorbeeld
McDonald’s. Ongeveer
220 scholen hebben drie
of vier van dergelijke za-
ken binnen bereik van de
leerlingen.

. Havo, mavo en vmbo
scholen hebben het min
ste aantal aanbieders van
eten in de buurt.Maar bij
de mbo’s is het externe
aanbod juist groter dan
gemiddeld. Mogelijk komt
dat doordat deze scho-
len een regionale functie
hebben. Zij moeten beter
bereikbaar zijn en zijn dus
vaker gevestigd bij sta-
tions. Zeker op grotere
stations is over het alge-
meen veel eten te koop.

en laat de lunches verzorgendoor vrijwil-
ligers of doorhet bedrijf dat ook verant-
woordelijk is voorde schoonmaak vanhet
gebouw.De resterende scholenhureneen
cateraar in.

Veel vandie cateraars vrezen verlies van
omzet als de criteriawordenaangescherpt.
‘Onze ledendenkendat dedervingkanop-
lopen tot 30%’, zegtBaljé. ‘Wanneer er een
snackbar of supermarkt indeomgeving
is, komtdat percentagehoger uit danwan-
neer erniets indebuurt is.’

DatweetRalphMarkwat van cateraar
FHCFormulebeheer uit eigen ervaring.
‘Wij beherenonder anderedekantine van
een school inAmstelveen.Hoegezonder
wij die kantinemaakten, des te blijerwerd
defiliaalmanager vandeAlbertHeijn te-
genover de school.Die zag zijn omzetmet
sprongen stijgen, vooral inproductenmet
bladerdeeg. Ikwerddaarmet openarmen
ontvangen.’

VolgensbrancheorganisatieVOCCmag
de verantwoordelijkheid voor eengezonde
schoolkantineniet alleenbij de cateraars
liggen. Ermoet ookgekekenwordennaar
deomgeving.Want zolangdaar opalle
uren vandedag vanalleswordt aangebo-
den, vechtende cateraars volgensde ver-
eniging tegendebierkaai.

AANPASSINGEN
‘Het aanbodmoetwordenaangepast aan
specifiekeomstandigheden’, zegtMark-
wat vanFHCFormulebeheer. ‘Opeenbe-
veiligings- of sportopleiding is ander voed-
sel nodigdanopeenopleiding verzorging.
Ookals er veel snackbars indeomgeving
zijn, zijn er aanpassingennodig.’

Michiel vanNoort deelt diemening.
Hij is eigenaar vanFirstMateConsultan-

“
‘Hoegezonderwij de
kantinemaakten, des
teblijerwerddeAH
tegenover de school’
Ralph Markwat
cateraar FHC Formulebeheer

cy&Concepts, eenadviesbureau voorde
horecadat onder andere concepten ver-
zint voor schoolkantines. ‘Ikherkende
problemen vande cateraars’, zegt hij. ‘De
voorschriften van Jogggaan voorbij aande
economischehaalbaarheid.’

Maar stichting Jogg is niet onderde
indruk vandebezwaren. ‘De cateraars
hebben voldoendemogelijkhedenom
in te spelenopdeomstandigheden inde
buurt’, zegt programmamanager Legters.
Het hoogste goudenkeurmerkbiedt im-
mers ruimte voor eenassortimentmet
20%ongezondeproducten. Enbij het zil-
verenkeurmerk geldt dat voor 40%vanhet
aanbod.

WilmadeReus zoekt deoplossing voor-
al indedialoog. Zij is bestuurslidbij Ca-
termaat, een coöperatie diede cateringop
ongeveer honderd scholen verzorgt. ‘Bij
een school inBreda stond tijdensdemid-
dagpauze altijd een frietkar’, zegtDeReus.
‘Die is na goedoverleg tussende school, de
eigenaar vandekar enons ergens anders
gaan staan.’

In een tweetal schoolkantines vanCater-
maat zijndenieuwe richtlijnen van Jogg al
doorgevoerd.DeReus is tevredenover de
eerste resultaten. ‘Die zijnmede tedanken
aanhet overleg, ookmetde leerlingen.
Diewillen een leukekantine. Endat gaat
verder danalleen snacks en snoep.Ook
bijvoorbeeld een tafelvoetbalspel kande
leerlingen verleiden.’

TocherkentDeReusdatnabije super-
marktenen snackbarsdeGezondeSchool
ondermijnen. ‘Als deomgevingondanks
het overlegnietmeedoet,’ zegt ze, ‘wordt
het natuurlijkwelmoeilijk eengoede
schoolkantineneer te zetten.’
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