
NIVEAU 1: 
LEERLING

NIVEAU 2: 
KLAS

NIVEAU 3: 
SCHOOL

NIVEAU 4: 
OMGEVING BUITEN DE SCHOOL

AANPAK 1:  
EDUCATIE

• CLB-medewerkers nemen gezonde, 
duurzame voeding mee op in hun 
begeleidingspakket

• Leerlingen worden individueel 
aangesproken op hun gedrag 
rond duurzame voeding (vb: eten 
weggooien, niet recycleren, veel 
verpakkingen ...)

• Voedingseducatie in het 
lessenpakket

• Projectwerking rond speciale 
dagen (vb: klimaatweek, 
wereldvoedseldag, week van de Fair 
Trade … )

• Kookworkshop op school (vb:. 
gekoppeld aan de lessen humane 
wetenschappen, in samenwerking 
met een woonzorgcentrum)

• Affichecampagne op school
• Themadag op school
• Infosessie voor de leerlingenraad
• Infosessie binnen de verschillende 

werkgroepen op school
• Vorming voor leerkrachten rond 

nieuwe leerlijn voeding

• Aangepaste visie toelichten aan alle  
schoolpartners

• (nieuws)brief naar ouders rond  
duurzame voeding

• Infosessie voor ouders rond  
lunchpakketten, tussendoortjes …

• Ideeën uitwisselen met andere  
scholen

• Infosessie op de ouderraad
• Infosessie voor cateringteam  

en/of de verantwoordelijken van de  
schoolrefter

AANPAK 2:  
OMGEVING

• Aan- en ontmoedigingsbeleid 
voor jongeren met ongezonde, 
niet-duurzame eetpatronen (vb: 
in samenspraak met ouders en 
winkels in de schoolomgeving)

• Inschakelen van 
jongerenambassadeurs om andere 
leerlingen te overtuigen

• Waterkraantjes in de klas die 
gebruikt mogen worden om 
drinkbussen te vullen

• Gezonde duurzame tussendoortjes 
voorzien in de klas

• De voedingsdriehoek en/of “lekkere 
foto’s” van gezonde duurzame 
voeding ophangen in de klas

• Plaatsen waterfonteinen
• Invoer drinkbussen
• ‘Brooddozenbattle’ houden: 

wedstrijd rond duurzame brooddoos
• Organiseren van een afvalmeting
• Verduurzaming van vaste activiteiten 

zoals restaurantdag, opendeurdag …
• De refter zo inrichten dat die aanzet 

tot een gezonde en duurzame lunch.
• Een positieve refterbelevenis 

creëren. 

• Afspraken met externe cateraar
• Duurzame criteria vast opnemen  

in de aanbesteding voor  
schoolcatering

AANPAK 3:  
AFSPRAKEN 
EN REGELS

• Een subsidiëringssysteem voor 
maaltijden van leerlingen uit 
kansarme milieus

• Water drinken in de klas toestaan • Opnemen regels in schoolreglement 
(vb: geen snoep of energiedrankjes 
op school)

• Visie op gezonde, duurzame voeding 
integreren in de schoolvisie (vb. op 
de website)

• Afvalbeleid op school (pmd, papier 
en karton …)

• Oprichten van een werkgroep rond 
duurzaam voedingsbeleid

• Duurzame voeding als vast  
thema op de ouderraad

• Enkel gezonde tussendoortjes  
meegeven aan je kind.

INGEVULDE GEZONDHEIDSMATRIX:
Nood aan voorbeelden om de matrix in te vullen voor jouw school?  
Hier vind je acties en initiatieven rond duurzame voeding over de verschillende aanpakken en niveaus heen.


