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1. Het vignet ‘De Gezonde School’  
Kantine Kluiverboom heeft in schooljaar 2018-2019 de wens uitgesproken om het vignet ‘De 
Gezonde School’ te behalen. Dit vignet is een initiatief van de Rijksoverheid en op dit 
moment zijn er in Nederland al 627 scholen die een vignet hebben gehaald ,waaronder 16 
MBO scholen.  
 
Een  Gezonde School is een school die effectief aandacht besteedt aan gezondheid. De 
kantine in het gebouw de Kluiverboom heeft een bijzondere positie in het gebouw. Het 
bediend de leerlingen van het Werkman VMBO en het CSG Kluiverboom. Voor beide scholen 
kan dus het vignet Gezonde school worden aangevraagd. 
 
Scholen komen in aanmerking voor een vignet wanneer zij voldoen aan vier pijlers:  
1. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van testjeleefstijl.nl.  

2. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. 
Bijvoorbeeld door specifieke lessen op een thema uit te voeren.  

3. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke 
en sociale omgeving. Denk hierbij aan een rookvrij schoolplein of een Gezonde 
Schoolkantine en aan het geven van het goede voorbeeld door ouders en medewerkers.  

4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en medewerkers zijn 
vastgelegd in het schoolbeleid. 
 
Met het vignet Gezonde School mogen de scholen zich gedurende drie jaar Gezonde Scholen 
noemen en het logo voeren.  
 

2. De Gezonde Schoolkantine  
Het voedingscentrum heeft richtlijnen opgesteld waar een schoolkantine aan moet voldoen 
om in aanmerking te komen voor het vignet. Er zijn drie niveaus waarin je een gezonde 
schoolkantine kunt schalen. Onder andere de verhouding betere keuzes versus 
uitzonderingen, de wijze waarop we de betere keuzes presenteren en aanbieden bepalen 
het niveau:  
1. Zilver (60% betere keuze/ 40% uitzondering)  

2. Goud (80% betere keuze/ 20% uitzondering)  

3. Ideaal: (100% betere keuze)  
 
Kantine Kluiverboom heeft de ambitie uitgesproken om eerst voor een zilveren 
schoolkantine te gaan om vervolgens door te groeien naar Goud. 



Een gouden schoolkantine:  
 voldoet aan de 4 basisregels:  

 
1. de kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan;  

2. Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes;  

3. De kantine stimuleert water drinken;  

4. De richtlijnen Gezondere Kantines zijn schriftelijk vastgelegd in het beleid.  
 

 voldoet aan minimaal 8 uitstralingspunten (waarvan punt 1 t/m 3 in ieder geval):  
1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan betere keuzes.  

2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan betere keuzes.  

3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.  

4. Groente en fruit presenteer je op een aantrekkelijke manier.  

5. Op de looproute door de kantine zie je de betere keuzes het eerst.  

6. Bij prijsacties bied je alleen betere keuzes aan.  

7. Op beeldmateriaal van eten en drinken laat je alleen producten uit de Schijf van Vijf zien.  

8. Het aanbod op de menukaart en/of de prijslijst bestaat voor het merendeel uit betere 
keuzes.  

9. De reclames op automaten van eten en drinken, laten alleen producten uit de Schijf van 
Vijf zien.  

 Het zichtbare aanbod (balie én automaten) bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes, 
zoals volkorenbroodjes met gezond beleg, halfvolle melk, fruit of snackgroente.  

 biedt zowel groente als fruit aan.  
 

3. Hoe borgt de Kantine Kluiverboom een Gezonde Schoolkantine?  
Als onderdeel van de ondersteuningsronde 2018 heeft het voedingscentrum een advies 
uitgebracht voor onze schoolkantine. De verbeterpunten zijn doorgevoerd zodat we voldoen 
aan de gestelde eisen van een zilveren schoolkantine. De start van schooljaar 2018-2019 was 
een geschikt moment om te starten met de Gezonde Schoolkantine.  
De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:  
1. Op de looproute door de kantine zie je de betere keuzes eerst. Een nieuwe inrichting van 
het buffet maakt dit mogelijk;  

2. Op beeldmateriaal laten we alleen nog producten uit de Schijf van Vijf zien;  

3. We verkopen alleen bruin brood (harde eis voedingscentrum. 

4. We bieden in iedere productcategorie een betere keuze aan;  

5. We hebben geen automaten in de school, alleen een kantine die de hele dag geopend is. 
6. Gezonde producten zoals flesjes water, fruit en melk worden tegen aantrekkelijke en 
stimulerende prijzen verkocht.  

7. Tapwater stellen we op alle locaties gratis ter beschikking. 
8. Energiedrankjes zijn verboden in de school. 
 
Om in de toekomst te borgen dat onze kantine nog steeds hieraan voldoet vullen we jaarlijks 
in december opnieuw de kantinescan op de site van het voedingscentrum in en passen we 
aan waar nodig.  



 

4. Welke locatie krijgt een vignet  
Het vignet wordt aangevraagd voor de kantine Kluiverboom. Hierin bevind zich het CSG 

Kluiverboom en het Werkman College.  

 

 
 
 
 
 


