
De Nulmeting van GoodFood@School
helpt je om een zicht te krijgen op het
voedingsaanbod op school, wat er al is
rond voedingseducatie en wat het
bestaande voedingsbeleid is.

NULMETING
GoodFood@School

 



het voedingsaanbod
wat er reeds voorhanden is rond voedingseducatie
het bestaande voedingsbeleid op school

Uitgevoerd door:
Op:
 
 

NULMETING

GOODFOOD@SCHOOL: 

MET DEZE NULMETING WILLEN WE EEN ZICHT KRIJGEN OP:

HET IS DE BEDOELING OM VIA INZICHTEN UIT DEZE ANALYSE TE
KOMEN TOT:

een geïntegreerd duurzaam voedingsbeleid
afgestemde leerinhouden rond duurzame gezonde
voeding doorheen de verschillende leerjaren en vakken
concreet stappenplan voor het verduurzamen van het
voedingsaanbod op school

algemene info (voor directie)
voedingsaanbod (voor keuken)
voedingseducatie (voor leerkrachten)
voedingsbeleid (voor directie)

DEZE ANALYSE BEVAT VIER LUIKEN:



 

 
 

1. Algemene informatie 
 

Naam van de school 
Telefoonnummer  

e-mailadres 
 

Directie  
Inrichtende macht (schoolbestuur)  
Scholengroep/-gemeenschap  
Type onderwijs (GO, Kath., Sted.)  
Lagere / middelbare school  
Studierichtingen  
Studieaanbod  
Aantal leerlingen  
Aantal personeelsleden (VTE)  
Internaat?  
 
 

Contactpersonen school 
Naam Functie Mailadres Telefoon 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

Raden / werkgroepen binnen de school 
Type Aantal 

leden 
Vergaderfrequentie Werking 

Ouderraad    
Leerlingenraad    
Schoolraad    
Pedagogische raad    
Personeelsvergaderin
g 

   

MOS-werkgroep    
…    
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2. Voedingsaanbod 
 

2.1. Algemeen 
 

o Beschikt u over lokalen die speciaal werden ingericht voor de maaltijden?  
- Wat is er precies aanwezig?  

 
 Hoe is het nu? 

(Vul deze kolom in om de 
beginsituatie op school in kaart 
te brengen) 

Evaluatiemoment 
(Vul deze kolom enkele 
maanden later in en ontdek 
wat er veranderde) 

Beschikt u over lokalen die 
speciaal werden ingericht voor 
de maaltijden?  
Wat is er precies aanwezig? 

  

Beschikken de lokalen over 
geluidsbeperkende 
voorzieningen? 

  

Zijn er andere 
comfortvoorzieningen? 

  

Hoeveel zitplaatsen zijn er?   
Hoe lang duurt de 
middagpauze? 

  

Wat is de reële gemiddelde 
duur van de maaltijd? 

  

 
Hoeveel…  Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
warme maaltijden worden er 
tijdens de lunch geserveerd?  

  

broodjes worden er op een 
middag gegeten? 

  

aantal ontbijten worden er 
geserveerd? 

  

aantal middagmaaltijden 
worden er geserveerd 

  

leerlingen brengen hun 
brooddozen mee? 

  

 
Op welke manier wordt het volgende georganiseerd? 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Afruimen   
Afvalsortering   
Afwas    
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2.2. Warme maaltijden en broodjes 
 

2.2.1. Aard en structuur van de schoolkeuken 
 

Beschrijving van de structuur en organisatie van de keuken: 

 
□ Er is een volledig uitgeruste keuken ter plaatse (kookplaten, koelkast, voorraadruimte, vaatwas, 
…)  
 

o Wordt de keuken uitgebaat in eigen beheer? J/N 
o Wordt de keuken uitgebaat door een cateraar? J/N 

o Zo ja, contactgegevens:  
 
 
□ Er is een keuken met beperkte mogelijkheden, nl. (ga naar 2.3) 
□ Er is geen keuken voorzien (ga naar 2.3) 

 
 
 
Welke service wordt voorzien?  
 
Zijn er bijkeukens? J/N 
Op welke manier werken hoofd- en bijkeukens samen?  
 

2.2.2. Werking keuken 
 
MENUPLANNING 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Wanneer?    
Door wie?   
Menuvergaderingen?    
Menucyclus?   
Welke criteria gelden bij 
samenstellen van maaltijden? 
Financieel 
Lokaal 
Seizoensgebonden 
Cultuurgebonden 
Vegetarisch  
Faire ingrediënten 

  

Hoe en hoe vaak komen 
nieuwe recepten tot stand?  

  

Hoe / door wie worden de te 
bereiden volumes bepaald?  

  

Bestelsysteem door school? 
Indien ja, hoe werkt dat?  
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Wordt er rekening gehouden 
met input van directie, 
leerlingen, ouders, …?  

  

 
AANKOOPDIENST 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Wie staat in voor aankopen?   
Hoe worden aankopen 
beheerd? 

  

Hoe ziet aankoopbeleid eruit?    
Wat is het aandeel van de 
diverse producten hieronder 
opgesomd?  

- Verse producten 
- Half afgewerkte 

producten 
- Kant-en-klare producten 
- Diepvriesproducten  

  

Wat wordt zelf bereid, wat 
niet?  

  

Wanneer en hoe lang op 
voorhand gebeuren 
bestellingen? 

  

 
 
PRODUCTIE-EENHEID 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Waar worden de maaltijden 
geproduceerd?  
Verschillende afdelingen 
(warme keuken, koude 
keuken, broodjesbar …)? 

  

Productie-uren?   
Aantal personeelsleden?  
Werkdruk? 

  

Flow productie/werkwijze: 
(bijv. start om welk uur? Wat 
gebeurt eerst? Op welke 
manier worden taken 
gecommuniceerd? Wordt er 
gebruik gemaakt van 
technische fiches? 
Taakverdeling chef / 
sous-chef…) 

  

Controles: intern/extern?   
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Worden er 
wegwerpmaterialen gebruikt? 
Zo ja, de welke?  
Op consumptieniveau? 
Bereidingsniveau 
Stockniveau 
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AANBOD 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Is er keuze uit:  
verschillende maaltijden? 
Verschillende broodjes? 
Saladbar? Componenten? 
Verwerkt of niet? Aantal en 
soorten sauzen? 
Soepen? Zelf bereid? 
Ingrediënten?  
Desserten (zelf 
bereid/kant-en-klaar)? 

  

Is vegetarisch een 
standaardaanbod of enkel op 
bestelling? 

  

Wat met speciale verzoeken? 
(halal, vegetarisch, glutenvrij, 
…) 

  

Hoe wordt het aanbod 
opgesteld? (vb. eerst desserts, 
daarna warm gedeelte, daarna 
saladbar) 

  

 
o Overzicht van menu voor afgelopen maand: 

 
o Top 5 succesmenu’s: 

o   
o   
o   
o   
o  

 
PRIJZEN EN MARGES 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Welke verkoopprijzen? 
Prijzencommissie? Hoe worden 
verkoopprijzen bepaald?  

  

Dekken de verkoopsprijzen de 
totale productiekosten? 

  

Specifieke voordelen voor 
personeel? 

  

Speciale prijsvoorwaarden, vb. 
voor kansarme gezinnen? 

  

Hoe vaak worden de prijzen 
herzien? 

  

Productie- en personeelskost: 
door wie gedragen? 
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Gemiddelde foodcost voor 
warme middagmaaltijden: 

  

Gemiddelde inkomst per 
passage in de refter: 

  

Problemen met onbetaalde 
schoolfacturen voor 
maaltijden? 

  

 
 
LEVERANCIERS 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Procedures van de bestellingen 
en leveringen 

  

Procedures stockbeheer   
Belangrijkste criteria bij het 
kiezen van leveranciers 

  

Belangrijkste leveranciers op 
dit ogenblik:  
Groenten 
Fruit 
Soepen 
Vlees 
Gevogelte 
Vis 
Bakkerij 
Droge voeding 
Zuivel 
Dieetproducten (glutenvrij, 
eiwitarm, lactosevrij, …) 

  

Procedure bij nieuwe 
producten: 
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2.3. Tussendoortjes 
 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Is er mogelijkheid tot het 
kopen van snacks en 
snoepgoed? 
Waar juist op school? 
Wanneer 

  

Is er mogelijkheid tot het 
kopen van vers fruit? Waar 
juist op school? Wanneer? 

  

 
 
VENDING 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Aantallen en soorten 
automaten 

  

Type contract   
Wie doet het beheer?   
Aanvulfrequentie? Door wie?   
Inhoud en prijszetting?   
 
 
VERPAKKING 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Welke wegwerpmaterialen 
worden er geburikt?  
Op consumptieniveau 
Op bereidingsniveau 
Op stockniveau 

  

   
 
 
PRIJZEN EN MARGES 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Welke verkoopprijzen? 
Prijzencommissie? Hoe worden 
verkoopprijzen bepaald? 

  

Specifieke voordelen voor 
personeel? 

  

Hoe vaak worden de prijzen 
herzien? 

  

Productie- en personeelskost: 
door wie gedragen? 

  

Gemiddelde foodcost voor een 
tussendoortje? 
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Gemiddelde inkomst per 
verkocht tussendoortje? 

  

 
 
 
LEVERANCIERS 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Procedures bestellingen en 
leveringen 

  

Procedures stockbeheer   
Belangrijkste criteria bij het 
kiezen van leveranciers 

  

Belangrijkste leveranciers op 
dit ogenblik: 
Fruit 
Soepen 
Bakkerij 
Zuivel 
Dieetproducten (glutenvrij, 
lactosevrij,…)  

  

Procedures bij nieuwe 
producten? 

  

 
 

2.4. Dranken 
 
 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Welke dranken (koud/warm)?   
Zijn er waterfonteinen 
voorzien? 
Type? 

  

 
 
VENDING 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Aantallen en soorten:   
Type contract:   
Wie doet beheer:   
Aanvulfrequentie? Door wie?   
Leveranciers   
Inhoud en prijszetting   
 
 
VERPAKKING 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
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Welke wegwerpmaterialen 
worden gebruikt 
Op consumptieniveau 
Op stockniveau 

  

   
 
 
PRIJZEN EN MARGES 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Welke verkoopprijzen? 
Prijzencommissie? Hoe worden 
verkoopprijzen bepaald?  

  

Specifieke voordelen voor 
personeel: 

  

Hoe vaak worden de prijzen 
herzien? 

  

Productie- en personeelskost: 
door wie gedragen? 

  

Gemiddelde foodcost voor een 
drankje? 

  

Gemiddelde inkomst per 
verkocht drankje 
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LEVERANCIERS 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Procedures bestellingen en 
leveringen 

  

Procedures stockbeheer   
Belangrijkste criteria bij het 
kiezen van leveranciers 

  

Belangrijkste leveranciers op 
dit ogenblik 
Koude dranken 
Koffie, thee en aanverwanten: 
… 

  

Procedures bij nieuwe 
dranken: 

  

 

2.5. Voedingsaanbod tijdens events 
 

 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Voor welke schoolevents 
wordt een voedingsaanbod 
en/of drankaanbod voorzien? 

  

Welk aanbod?   
Wie bepaalt het aanbod?   
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3. Voedingseducatie 
 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Komt voeding als thema aan 
bod tijdens de lessen? 

  

Zo ja, in welk theorievak: 
Vak 
Thema 
Studiejaar/graad 
Methodiek 
Inhoud 

  

Zo ja, in welk praktijkvak: 
Vak 
Thema 
Studiejaar/graad 
Methodiek 
Inhoud 

  

Zo ja, in welk project: 
Vak 
Thema 
Studiejaar/graad 
Methodiek 
Inhoud 

  

Zo ja, als vakoverschrijdend 
thema:  
Vak 
Thema 
Studiejaar/graad 
Methodiek 
Inhoud 

  

 
 
Acties 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Werden er reeds acties 
gehouden rond voeding? 

  

Rond welke thema’s is de 
school nog actief? 

  

Werden er in het verleden 
acties opgezet rond een 
themadag of een themaweek? 
Vb. week van de Fair Trade, 
Bioweek, duurzame vis week 

  

Hoe wordt gecommuniceerd 
over deze acties? 
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4. Voedingsbeleid 
 

4.1. Gezondheid 
 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Is er een gezondheidsbeleid op 
school?  

  

Zo ja, is dit ingeschreven in het 
schoolreglement? In welke 
bewoordingen?  

  

 

4.2. Voeding 
 
 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
 
Wordt er in het 
gezondheidsbeleid verwezen 
naar voeding? Zo ja, in welke 
bewoordingen? 

  

Wat is het huidige standpunt 
inzake voeding op school? Wat 
kan wel? Wat kan niet?  

  

Zijn er richtlijnen 
uitgeschreven over wat wel of 
niet meegenomen mag 
worden in de brooddoos? 

  

Zijn er afspraken over het 
meebrengen van 
tussendoortjes van buiten de 
school? 
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Moedigt de school het gebruik 
van bepaalde tussendoortjes 
aan? Ontmoedigt de school 
het gebruik van bepaalde 
tussendoortjes? Hoe? 

  

Zijn er afspraken rond het 
drinken van water in de klas? 

  

Zijn er afspraken over het 
meebrengen van dranken van 
buiten de school? 

  

Moedigt de school het gebruik 
van bepaalde dranken aan?  
Ontmoedigt de school het 
gebruik van bepaalde 
dranken? Hoe?  

  

Zijn ouders op de hoogte van 
het beleid rond voeding? 
Zo ja, hoe worden ze op de 
hoogte gebracht? 

  

 

4.3. Duurzame voeding  
 

4.3.1. Visieontwikkeling 
 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Heeft de school reeds een visie 
op duurzame voeding 
ontwikkeld?  

  

Zo ja, wat zijn de belangrijkste 
elementen in deze visie? 
 

  

Wie werd/wordt betrokken bij 
deze visieontwikkeling? 

  

Wordt hier breed over 
gecommuniceerd of gebeurt 
dit eerder onder de radar?  
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4.3.2. Vlees & vegetarische maaltijden? 

 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Worden er initiatieven 
genomen om de 
vleesconsumptie onder 
controle te houden? Zo ja, 
welke? 

  

Welke acties lopen er? 
 

  

 
 

4.3.3. Lokaal aankopen? Seizoensgebonden? 
 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
In hoeverre wordt rekening 
gehouden met seizoens en of 
lokaal aangekochte 
producten?  

  

 
 

4.3.4. Afval 
 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
Is er een beleid om afval te 
beperken?  
Zo ja, welk? 

  

 
 

4.3.5. Duurzame productie?  
 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
In hoeverre is de school 
bekend met de principes?  

  

Werden hier in het verleden 
reeds acties voor op touw 
gezet? 

  

Wordt met duurzame 
productie rekening gehouden 
bij het bestellen van voeding 
en dranken? 

  

Indien ja, wat is het aandeel 
van BIO-gelabelde producten?  
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4.3.6. Eerlijke handel?  
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
In hoeverre is de school 
bekend met de principes? 

  

Werden hier in het verleden 
reeds acties voor op touw 
gezet? 

  

Wordt met fair trade rekening 
gehouden bij het bestellen 
van voeding en dranken? 

  

Indien ja, wat is het aandeel 
van fairtrade gelabelde 
producten? 

  

 
 

4.3.7. Duurzame vis?  
 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
In hoeverre is de school 
bekend met de principes? 

  

Wordt hiermee rekening 
gehouden bij aankoop? 

  

Indien ja, wat is het aandeel 
gelabelde producten? 

  

 
 

4.3.8. Communicatie 
 
 Hoe is het nu? Evaluatiemoment 
In welke mate wordt er 
gecommuniceerd over 
duurzame voeding? 

  

Hoe kunnen 
leerlingen/ouders/leerkrachten 
feedback geven?  
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