
HET 
DUURZAAMHEIDS-
SCHEMA

ZO GA JE TE WERK:
In de Gezondheidsmatrix onderscheiden we drie aanpakken  
(educatie, omgeving, afspraken & regels) op  
vier niveau’s (leerling, klas, school en omgeving buiten de school). 

Geef alle zaken die jouw school doet op vlak van gezonde, duurzame 
voeding een plek in de matrix.

RESULTAAT:
Je hebt nu een handig overzicht van alle losse acties en initiatieven  
die jouw school al doet rond gezonde, duurzame voeding. 

Zo zie je op welke niveaus en met welke aanpakken er al wordt 
ingezet  
en op welke vlakken de kansen liggen om een echt beleid te creëren.

NOOD AAN WAT VOORBEELDEN? 

Bekijk het ingevulde duurzaamheidsschema ter inspiratie 
en ontdek wat waar een plek krijgt in het schema.



Inspiratie nodig? www.goodfoodatschool.be



NIVEAU 1: 
LEERLING

NIVEAU 2: 
KLAS

NIVEAU 3: 
SCHOOL

NIVEAU 4: 
OMGEVING BUITEN DE SCHOOL

AANPAK 1:  
EDUCATIE

AANPAK 2:  
OMGEVING

AANPAK 3:  
AFSPRAKEN 
EN REGELS

AANPAK 4:  
ZORG EN 
BEGELEIDING
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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 milie

• 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.

©Gezond Leven



STAPPENPLAN 
VOOR GEZONDE, DUURZAME VOEDING

OP JOUW SCHOOL
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ZO GA JE TE WERK:
1. Neem je ingevulde checklist  

bij het spinnenweb erbij
2. Duid jouw score per onderdeel 

met een stip aan op de 
bijhorende as in het schema

3. Verbind jouw scores via een 
lijn met elkaar

RESULTAAT:
Je krijgt een visuele voorstelling 
van hoe succesvol jouw beleid 
rond gezonde, duurzame voeding 
is. Je ziet op welke vlakken jouw 
school goed scoort en op welke 
onderdelen je nog kan inzetten om 
je beleid sterker te maken.

Bespreek de resultaten met je 
team. Met een sterk en evenwichtig 
beleid rond gezonde, duurzame 
voeding zorg je ervoor dat het echt 
deel gaat uitmaken van alles wat er 
in de school gebeurt.

Inspiratie nodig? 
www.goodfoodatschool.
be
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ZO GA JE TE WERK:
1. Vul de checklist hieronder in (samen met je werkgroep rond gezonde, duurzame voeding)
2. Tel per onderdeel de punten op
3. Neem het GoodFood@School Spinnenweb erbij en plaats jouw scores bij elk onderdeel op het schema
4. Bespreek de bevindingen met je team

METEN IS WETEN

1. Worden gegevens verzameld en geanalyseerd?

JA NEE

Heeft de school zicht op de leerinhouden rond gezonde, duurzame voeding die 
in de klas aan bod komen? +2 0

Heeft de school zicht op schoolacties, maatregelen, regels en procedures rond 
gezonde, duurzame voeding? +2 0

Kent de school de aandachtspunten en problematieken die bij leerlingen leven 
rond gezonde, duurzame voeding? +4 0

Heeft de school zicht op het welbevinden van de leerlingen en houdt ze dat bij? +2 0

Peilt de school naar de wensen en verwachtingen voor het beleid rond 
gezonde, duurzame voeding bij:

• het schoolteam +2 0

• de leerlingen +2 0

• de ouders +2 0

Heeft de school zicht op de mogelijkheden voor de uitbouw van een beleid rond 
gezonde, duurzame voeding? (financieel, tijd, mankracht, motivatie) +4 0

TOTAAL

2. Worden projecten opgevolgd en geëvalueerd?

JA NEE

Reflecteert de school over de doelstellingen en de gekozen acties en projecten 
van het beleid rond gezonde, duurzame voeding? +4 0

Evalueert de school de acties en projecten binnen het beleid rond gezonde, 
duurzame voeding? +4 0

Besteedt de school aandacht aan hoe het beleid rond gezonde, duurzame 
voeding verloopt en wat de effecten zijn? +6 0

Evalueert de school de resultaten van het beleid rond gezonde, duurzame 
voeding en wordt er nagedacht over de uitwerking, opvolging en bijsturing van 
het verdere beleid?

+6 0

TOTAAL



CHECKLIST SPINNENWEB
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AANPAK VAN HET BELEID

1. Wat zijn de prioriteiten, doelstellingen en de planning? 

JA NEE

Selecteert de school welke aandachtspunten prioritair zijn voor het beleid 
rond gezonde, duurzame voeding? +4 0

Formuleert de school te behalen doelstellingen voor het beleid rond gezonde, 
duurzame voeding? +4 0

Kiest de school acties die geschikt zijn om de doelstellingen te realiseren? +2 0

Kiest de school acties die afgestemd zijn op de leerlingenpopulatie en de 
specifieke context van de school? +4 0

Werkt de school een planning uit met daarin de doelstellingen, de acties, het 
verloop van de acties en de timing? +4 0

Besteedt de school aandacht aan de taakverdeling bij het opstellen van acties 
rond gezonde, duurzame voeding? +2 0

TOTAAL

2.  Is het beleid rond gezonde, duurzame voeding verankerd  
in het schoolbeleid?

JA NEE

Neemt de school de visie over gezonde, duurzame voeding op in haar 
pedagogisch project? +6 0

Zorgt de school dat het beleid rond gezonde, duurzame voeding overeenstemt 
met de verschillende onderdelen van het schoolbeleid (zorg-, veiligheids-, 
nascholings-, taal-, GOK- beleid …)?

+6 0

Stemt de school het beleid rond gezonde, duurzame voeding af op het 
pedagogische project? +4 0

Neemt de school de doelstellingen en acties van het beleid rond gezonde, 
duurzame voeding op in de algemene beleidsdocumenten van de school  
(vb: schoolbeleidsplan, schoolwerkplan, jaarplannen …)?

+4 0

TOTAAL
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DESKUNDIGHEID

1.  Hoeveel kennis heeft het schoolteam van gezonde, duurzame voeding  
op school?

JA NEE

Weet het schoolteam waar ze geschikte educatieve methodieken, acties en 
materialen rond gezonde, duurzame voeding kunnen vinden? +4 0

Weet het schoolteam hoe ze problemen bij leerlingen kunnen detecteren? +4 0

Kent het schoolteam de (basis)technieken voor leerlingenbegeleiding? +4 0

Deelt het schoolteam actief ervaringen en materialen rond gezonde, duurzame 
voeding (vb: uitwisselen in de leraarskamer, vakwerkgroepen  …)? +4 0

Volgen er leden van het team nascholing over het beleid rond gezonde, 
duurzame voeding op school (vb. een pedagogische workshop op school, een 
externe nascholing)?

+2 0

Nemen leden van het team deel aan overleg of ervaringsuitwisseling met 
andere scholen en organisaties rond gezonde, duurzame voeding op school? +2 0

TOTAAL

2. Werkt de school samen met partners?

JA NEE

Heeft de school contact met partners (en hun aanbod) die het beleid rond 
gezonde, duurzame voeding kunnen ondersteunen? +4 0

Vraagt de school bij de voorbereiding, uitwerking en opvolging van het beleid 
advies en begeleiding van het CLB of de PBD? +4 0

Maakt de school afspraken met het CLB over de ondersteuning en begeleiding 
van het beleid rond gezonde, duurzame voeding? +4 0

Maakt de school afspraken met het CLB over procedures, opvolging en 
begeleiding van leerlingen met voedingsgerelateerde problematieken? +4 0

Vraagt de school bij de voorbereiding, planning en uitwerking van acties om 
advies (of andere ondersteuning) van externe partners? +4 0

TOTAAL
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BETROKKENHEID

1.  Hoe betrokken is het schoolteam bij het beleid rond gezonde,  
duurzame voeding? JA NEE

Heeft de school een transparante besluitvorming bij het beleid rond gezonde, 
duurzame voeding? +2 0

Staat de directie achter het beleid rond gezonde, duurzame voeding in de 
school? +3 0

Heeft de school een aanspreekpunt voor het beleid rond gezonde, duurzame 
voeding? +1 0

Heeft de school een werkgroep waarin het beleid rond gezonde, duurzame 
voeding aan bod komt? +2 0

Communiceert de school duidelijk over de acties, projecten, regels en 
afspraken binnen het beleid naar alle leden van het schoolteam? +2 0

Heeft het schoolteam inspraak in het beleid rond gezonde, duurzame voeding? 
Zijn hiervoor kanalen en tijdstippen voorzien? +3 0

Werken leden van het team mee aan acties rond gezonde, duurzame voeding? +1 0

Kunnen leden van het team zelf initiatief nemen in het beleid rond gezonde, 
duurzame voeding? +3 0

Is het schoolteam tevreden over het beleid rond gezonde, duurzame voeding? +3 0

TOTAAL

2.  Zijn leerlingen en ouders betrokken bij het beleid rond gezonde, 
 duurzame voeding? JA NEE

Communiceert de school duidelijk naar alle leerlingen over acties, projecten, 
regels en afspraken? +2 0

Hebben de leerlingen inspraak in het beleid? Zijn hiervoor kanalen en 
tijdstippen voorzien? +3 0

Werken leerlingen mee aan acties? +1 0

Kunnen leerlingen zelf initiatief nemen in het beleid? +3 0

Zijn de leerlingen tevreden over het beleid rond gezonde, duurzame voeding? +3 0

Communiceert de school duidelijk naar alle ouders over acties, projecten, 
regels en afspraken? +2 0

Hebben de ouders inspraak in het beleid rond gezonde, duurzame voeding?  
Zijn hiervoor kanalen en tijdstippen voorzien? +2 0

Werken ouders mee aan acties? +1 0

Zijn de ouders tevreden over het beleid rond gezonde, duurzame voeding? +3 0

TOTAAL
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