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In de kern van de SDG’s

Gelinkt met oorzaken

én oplossingen

Waarom? 



Hoe kan je aan de hand van een thema 
zoals gezonde en duurzame voeding 

werken aan meerdere SDG’s? 

Waarom ?



Inzetten op gezonde, duurzame en toegankelijke voeding 



Inzetten op voedselvaardigheden/geletterdheid



Impact duurzame consumptie



Whole School Approach



Waarom gezonde en duurzame voeding op school?

Lichamelijk vlak 

ɩ Groei & ontwikkeling

• Gewicht

• Gebit

• Weerstand

• Op lange termijn: 
chronische aandoeningen 

Mentaal vlak

ɩ Humeur

ɩ Goed in je vel voelen

ɩ Goed slapen

ɩ Verhoogde concentratie



Duurzame voeding is

gezonde voeding

voor iedereen

beschikbaar,

overal ter wereld,

en niet alleen nu maar 
ook in de toekomst.

Wat is gezonde en duurzame voeding?



Wat is gezonde en duurzame voeding?

Sociale duurzaamheid Economische duurzaamheid Ecologische duurzaamheid

Voor iedereen 
wereldwijd, nu en in 
de toekomst.

Aan een rechtvaardige 
prijs voor alle spelers in 
de keten.

Binnen de draagkracht
Van de planeet.

Wat is duurzame voeding:



6 duurzame
uitgangspunten

1. Minder vlees, meer plantaardig
2. Lokaal & seizoensgebonden
3. Duurzame vis 
4. Eerlijke handel
5. Duurzame productie 
6. Minder voedselverspilling 
+ (kraantjes)water 
+ afvalbeleid 

Wat is gezonde en duurzame voeding?



Wat is GoodFood@School?

Vlaanderen De stad De school

Ondersteuning van 
stedelijke werkgroepen

De beïnvloeding van het 
Vlaams beleid

Met en voor scholen 
uitzoeken wat er werkt



Vlaanderen

School Food Councils = uiteenlopende 
spelers die samen een strategie bepalen 
rond een gezond en duurzaam 
voedingsbeleid op school in hun stad

De stad

Charter voor gezonde en 
duurzame 
schoolmaaltijden

Vlaams project 
rond 
tussendoortjes

Bundeling leermiddelen op 
KlasCement over gezonde 
en duurzame voeding

Wat is GoodFood@School?



Wat is GoodFood@School?

GoodFood@School helpt scholen:

1. Bij het aanpakken van de 
voedingsconsumptie op school

2. Het verhogen van de voedselgeletterdheid 
via educatie

Gedragsverandering!

Want het is de combinatie van beide, die zal leiden tot:

Een gezond en duurzaam voedingsbeleid op alle scholen in Vlaanderen! 

De school



Toolkit



Aan de Slag!
Het GoodFood@School Charter



www.mentimeter.com

Code: 11 20 92

Kennismaking

http://www.mentimeter.com


Actiefiches



Zet jongeren zelf aan het stuur 
van verandering en laat hen 

anderen inspireren.

Aan de slag met voedselambassadeurs



Maatregelen vanuit de behoefte 
van de leerlingen zelf zullen beter 
onthaald worden en effectiever 
zijn. Een menucommissie is de 
ideale tool om hen inspraak te 
geven.

Aan de slag met een menucommissie



Een afvalmeting is een handige 
manier om in kaart te brengen 
hoeveel er van welke voeding 
wordt verspild. Het vormt de 
eerste stap naar acties tegen 
voedselverspilling.

Aan de slag rond voedselverspilling



Seizoensgebonden fruit en 
groenten uit de buurt zijn 
lekkerder, goedkoper én beter 
voor het milieu.

Aan de slag rond lokaal & seizoensgebonden



In het zuiden, maar ook bij ons 
verdienen boeren aandacht. Ze krijgen 
vaak een (te) lage prijs voor hun 
producten, terwijl het risico voor 
misoogsten door de 
klimaatveranderingen alleen maar 
groter wordt.

Aan de slag rond eerlijke handel



Minder vlees eten heeft een 
groot positief effect, zowel op 
ecologisch, socio-economisch als 
gezondheidsvlak.

Aan de slag rond meer plantaardige voeding



Andere actiefiches



Toelichting Stappenplan

1. Creëer een draagvlak

– Zoek bondgenoten!

– Start een werkgroep

– Onderteken het charter

2. Breng de beginsituatie in kaart

3. Bepaal de prioriteiten

4. Werk een actieplan uit
– Whole school approach

5. Voer je actieplan uit

6. Evalueer en stuur bij

7. Veranker in het schoolbeleid

Naar een structureel voedingsbeleid:



Toelichting stappenplan

Voorbereiding



Case: Technisch Instituut Heilige Familie





ɩ Start een werkgroep:

– Ouders – leerlingen –
directie – cateraar –
leerkrachten - …

ɩ Onderteken het GF@S-
charter

ɩ Communiceer!

Stap 1: creëer een draagvlak op je school



Stap 2: Breng de beginsituatie in kaart
Nulmeting



Stap 3: bepaal prioriteiten en doelstellingen

Gezonde tussendoortjes Minder vlees 



Stap 3: bepaal prioriteiten en doelstellingen

Minder voedselverspilling Meer lokaal & seizoensgebonden



ɩ Per thema een 
doelstelling formuleren.

– Vb.: % minder vlees / 
meer bio

ɩ Planning op korte en 
lange termijn

ɩ Tijdslijn 

Stap 4: Werk een actieplan uit 



Stap 5: Voer je actieplan uit 

Gezonde tussendoortjes: nudging



Stap 5: Voer je actieplan uit 

Gezonde tussendoortjes: nieuw aanbod tienuurkar



Stap 5: Voer je actieplan uit 

Minder vlees: workshop vegetarisch koken voor grootkeukens



Stap 5: Voer je actieplan uit 

Minder vlees: workshop plantaardig koken voor leerkrachten voeding



Stap 5: Voer je actieplan uit 

Minder voedselverspilling: afvalmetingen



Stap 5: Voer je actieplan uit 

Lokaal & seizoensgebonden: GF@S Belgian Style  



Stap 5: Voer je actieplan uit 
Belang van communicatie!

ɩ Nieuwsbrief van de school

ɩ Pancartes 

ɩ In ‘de Vitrine’

ɩ Tijdens ‘het woordje’

ɩ Banner van smartschool

ɩ In de schoolagenda

ɩ …



Stap 6: Evalueer en stuur bij

ɩ Conflicterende belangen –
hoe ga je daar mee om?

– Choose your battles



Stap 7: Veranker in het beleid

Schrijf een voedingsbeleid 
uit. Mogelijke elementen:

ɩ Visie op voeding

ɩ Visie op warme maaltijden

ɩ Visie op overige consumptie 

ɩ Voedingseducatie 

Draag dit uit!



Stap 8: terug naar stap 1 



Toolkit



Starterskit KlasCement



Wat neem je mee uit deze workshop?

www.mentimeter.com

Ga jij aan de slag op jouw school?



En nu?

o Ga zelf aan de slag met de toolkit

o Onderteken als school het charter

o Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief

o Doe inspiratie op op onze website

o Doe met je leerlingen mee aan #ronddewereld

https://www.goodfoodatschool.be/nl/toolkit-aan-de-slag
https://www.goodfoodatschool.be/nl/home/digitaal-charter
https://vredeseilanden.us1.list-manage.com/subscribe/post?u=b5763a6a4911da74175f22ac7&id=348460d255
https://www.goodfoodatschool.be/nl/home/digitaal-charter
https://www.rikolto.be/nl/doe-mee/ronddewereld


Wij ondersteunen jullie!

Welkom op het maandelijkse GoodFood@School vragenuurtje

o Volledig vrijblijvend!

o Eerstvolgend moment: woensdag 31/3, 14h-15h

Of stuur ons een mailtje met je vraag

https://www.goodfoodatschool.be/nl/goodfoodschool-vragenuurtje


Klikken om tekst toe te voegen

Naomi Dries
naomi.dries@rikolto.org

Karen Slosse
karen.slosse@rikolto.org

Myrthe Peijnenborg
myrthe.peijnenborg@rikolto.org

GoodFood@School
www.goodfoodatschool.be
info@goodfoodatschool.be

Rikolto België vzw
Blijde Inkomststraat 50
3000 Leuven
016/31 65 80
www.rikolto.be
info@rikolto.be

http://www.goodfoodatschool.be/
http://www.rikolto.be/

