Akkoord Gezonde
Voeding op Scholen
2021 - 2025
De schoolomgeving heeft grote invloed
op het leven van jongeren. Een gezond
voedingsaanbod op scholen biedt een
belangrijke basis voor de leefstijl van deze
jongeren. Het Akkoord Gezonde Voeding
op Scholen stimuleert een gezondere
keuze van eten en drinken op vo- en
mbo-scholen.

Ambitie
Deelnemers aan het Akkoord Gezonde
Voeding op Scholen hebben de ambitie
om op basis van de Richtlijn van het
Voedingscentrum1 scholieren op school
te stimuleren tot een gezondere keuze
van eten en drinken door deze keuze
gemakkelijker en aantrekkelijker te maken.

Doelstelling
Deelnemers aan het Akkoord dragen er
zorg voor - afhankelijk van hun positie in
de keten - dat het aanbod van eten en
drinken op scholen minimaal voldoet aan
niveau ‘Zilver’ van de Richtlijn van het
Voedingscentrum. Zij streven naar niveau
‘Goud’ op 50% van de scholen waar zij het
aanbod van eten en drinken verzorgen.

Bij niveau Zilver bestaat ten minste 60
procent van het aanbod uit gezondere
broodjes, fruit, salades en andere
gezondere producten. Water om te drinken
is altijd beschikbaar. Voor leerlingen is het
extra makkelijk om een gezondere keuze te
maken, want die producten liggen vooraan
en op de meest aantrekkelijke plekken.

Preventieakkoord
In het Nationaal Preventieakkoord (2018)
is de ambitie opgenomen dat in 2040 een
gezonde leefstijl onderdeel is van het DNA
van de school en dat een gezonder aanbod
van eten en drinken daar een belangrijk
onderdeel van is.

Deelnemers
Deelnemers aan dit Akkoord zijn bedrijven
die invloed hebben op het aanbod van eten
en drinken op scholen. Zowel direct door
aanwezigheid binnen de scholen als indirect
door het aanbod van producten dat binnen
de scholen wordt geboden. Deelnemers
worden onderverdeeld in:
Cateringbedrijven en leveranciers van
gevulde automaten, die actief zijn
binnen de school
Producenten van voeding en dranken
en groothandels, die leveren aan
cateraars dan wel rechtstreeks aan
scholen
Leveranciers van watertappunten op
scholen.
JOGG beheert het Akkoord, faciliteert de
uitvoering hiervan en draagt zorg voor de
verbinding met een werknet van relevante
stakeholders. Het Voedingscentrum
fungeert als kenniscentrum, biedt
ondersteuning bij vragen en draagt zorg
voor monitoring.
Overzicht van deelnemers (per april 2021)

Toetreding nieuwe
deelnemers
Ook onderdeel worden van dit werknet?
Nieuwe deelnemers kunnen zich gedurende
de looptijd van het Akkoord het gehele
kalenderjaar bij JOGG aanmelden voor
toetreding tot het Akkoord Gezonde Voeding
op Scholen. Voor meer informatie zie het
Akkoord Gezonde Voeding Op Scholen

Akkoord Gezonde Voeding op Scholen is door 35 partijen ondertekend,
en heeft geleid tot

750 gezonde schoolkantines waarvan 118 een gouden en

16 een zilveren Kantineschaal hebben.
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Samen maken we gezond gewoon.
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