
 
 

pag. 1                                                                                                    Altra College Zuidoost Voedingsbeleid – Gezonde schoolkantine 

Voedingsbeleid Altra College Zuidoost  

Volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines 

 

      
 

Het Altra College Zuidoost heeft een interne omgeving waar gezond eten en drinken gemakkelijk te organiseren is, 

omdat deze keuze bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen, docenten en ondersteunend personeel 

zetten wij hier op in. 

 

Visie 

Binnen Altra College Zuidoost vinden we het belangrijk dat het aanbod in de kantine vooral gezondere keuzes biedt. Gezond 

eten en drinken gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij. 

Onze school heeft kleine klassen en biedt veel individuele begeleiding. Wij zijn een kleine school en hebben een kleiner 

aanbod in de kantine dan grotere middelbare scholen. Sinds een aantal maanden hebben wij een aantal aanpassingen 

gedaan in ons aanbod. Dit voeren wij steeds verder door, totdat we een kantine zijn met alleen gezonde keuzes. 

 

De Gezonde Schoolkantine 

We werken op onze school zoveel mogelijk volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het 

Voedingscentrum.  

 

Onze kantine heeft de volgende basis: 

De kleine kantine biedt zoveel mogelijk een betere keuze. Incidenteel worden de leerlingen beloond voor hun goede 

gedrag. Dan zal er bijvoorbeeld een broodje kipburger of een broodje gezond worden aan geboden. 

Wij bieden zoveel mogelijk betere keuzes aan in onze kantine. Het laatste jaar maken we een cultuuromslag binnen ons 

aanbod, waardoor er producten met minder zout, minder vet en minder suiker verkrijgbaar zijn. Betere keuzes zijn 

gedefinieerd door het Voedingscentrum.  

Onze school heeft geen automaten. Bij het verkooppunt wordt het aanbod getoond in tekst en met foto’s. Wij werken niet 

met aanbiedingen. Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. 

De kantine stimuleert water drinken. We bieden kannen met water aan. Na enige terughoudendheid maken leerlingen hier 

steeds meer gebruik van. In onze Gezonde Schoolkantine is in de kantine water altijd gratis beschikbaar.   

Onze ambitie 

Onze ambitie is een zilveren kantine: 

• Het uitgestalde aanbod bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes. 

• We bieden minstens verse groente of fruit aan. 

• De presentatie in de kantine stimuleert het maken van een betere keuze. 

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

Met de gymleraar en de kantinemedewerker/conciërge brengen wij ieder half jaar het aanbod in de kantine in kaart met de 

Kantinescan. Daarnaast is ons beleid terug te vinden op de schoolwebsite. 

 

Gezonde School vignet 

De Gezonde School-aanpak is een werkwijze waarmee Altra College Zuidoost werkt om structureel te werken aan 

gezondheid. De gezonde school is gebaseerd op de vier pijlers Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, 

Signaleren en Beleid. 

 

Gezondheidseducatie 

Door gezondere producten aan te bieden in de kantine worden leerlingen zich bewuster van eten met minder zout en 

suiker en drinken zonder suiker. In de klassen zullen we meer aandacht besteden aan gezondere voeding, dit omdat we 

gezondere producten in de kantine aanbieden en we de leerlingen dan kunnen uitleggen waarom we dit doen. 

 

Fysieke en sociale omgeving 

 

Fysieke omgeving 

Het Altra College Zuidoost richt de schoolomgeving zo in dat het gezond eten en drinken stimuleert. Naast het faciliteren 

van De Gezonde Schoolkantine bieden we gekoeld water in kannen aan in de kantine. Leerlingen kunnen altijd vragen om 

gratis water. Tijdens de gymles wordt dit altijd aangeboden in de gymzaal. Omdat we een kleine school zijn, is een 

watertappunt nog niet haalbaar voor ons. 

 

Sociale omgeving 

Via mentoren benaderen we ouders/verzorgers en op onze website over ons beleid en betrekken we hen in het proces door 

ze erin mee te laten werken.  

Daarnaast komt het beleid in de schoolgids en wordt het meegenomen in de jaarplanning. 

 

Signaleren 

Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. 

Hierbij zijn de schoolarts, mentoren, zorgcoördinatoren, gymdocent en de conciërge/kantinebeheerder betrokken. 

Signalering wordt besproken in het zorgteam en de ouders/verzorgers worden betrokken in dit proces.  

 

Beleid 

Het Altra College Zuidoost voert een actief beleid rond gezonde voeding wat halfjaarlijks wordt geëvalueerd; de laatste 

evaluatie heeft aan het begin van het nieuwe schooljaar 2020/2021 plaatsgevonden. De coördinatie van het thema voeding 

ligt bij de conciërge/kantinebeheerder en de gymleraar/MT-lid. Wij beschrijven op onze website en in de schoolgids en in 

het beleidsplan van het komende schooljaar wat wij doen om een gezond aanbod in de schoolkantine te garanderen en wat 

we doen op gebied van educatie en signaleren. 

https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx
https://www.altrahorizononderwijs.nl/altra-scholen/altra-college-zuidoost/nieuws-7/stappen-naar-een-gezondere-school
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De school handhaaft het beleid rondom gezonde voeding door middel van onze conciërge/kantinemedewerker, docenten 

en zorgcoördinatoren die (in de pauze) toezicht houden op het gedrag van de leerlingen rondom voeding en spreken de 

leerlingen hier zo nodig op aan. 

 

We informeren ouders/verzorgers over het voedingsbeleid en de schoolregels en zorgen ervoor dat het beleid via de 

website en de schoolgids altijd gemakkelijk is in te kijken, ook voor de leerlingen. 

 

Pleinbeleid 

Onze school is onderdeel van de omgeving. Om de gang naar supermarkten tegen te gaan voeren wij een pleinbeleid. De 

leerlingen mogen het schoolterrein in pauzes niet verlaten.  

 

Meenemen eten en drinken 

Er zijn afspraken over het meenemen van eten en drinken naar school. Bij energiedrankjes, zoals Redbull, AA-drink en 

frisdranken worden leerlingen aangesproken. Ook op het eten van chips, snoep en chocola spreken we leerlingen aan. Ze 

mogen het na schooltijd buiten school nuttigen. 

De conciërge/kantinemedewerker, docenten en zorgcoördinatoren 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 de ouders/verzorgers ingelicht.  

 

Hygiëne & duurzaamheid 

In onze kantine wordt er gewerkt volgens de HACCP-regels. 

We werken veel met verse producten. Hiervan maken we per dag niet meer dan nodig is, zodat we zoveel verspilling van 

voedsel tegengaan.  

 

Leerlingen/Studenten 

Onze leerlingen kunnen in de leerlingenraad meepraten over de eetomgeving binnen de school. 

 

 


