
Aan de slag met 
een gezond dranken-

beleid op school.



Beste directie, 
Beste leerkracht, 

Gezondheid is en blijft een belangrijk thema in heel wat scholen. 
Het gezondheidsbeleid maakt zelf integraal deel uit van het school-
beleid. Een school die een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uitwerkt 
zal gegarandeerd meer en betere resultaten boeken op vlak van de 
psychische en fysieke gezondheid van hun leerlingen. 

Kinderen en jongeren hebben van nature een voorkeur voor zoete 
smaken. Ze drinken daardoor nog te vaak frisdrank, fruitsap en
gesuikerde melkdranken in plaats van water. De school kan hier 
alvast iets aan doen door vooral gezonde dranken aan te bieden! 

Aan de slag!

Ben je geprikkeld door het thema en wil je het drankenbeleid in jouw 
school verder aanpakken, maar weet je niet hoe? 

Neem deze gids rustig door en ga aan de slag met de vele concrete 
voorbeelden. Deze gids is gericht naar de 1e, 2de en 3de graad van 
het secundair onderwijs. 

Doet jouw school al veel, maar blijft een structureel plan uit? Ben je 
op zoek naar ondersteuning om jouw actie te concretiseren? 
Contacteer Logo Gezond+ (Luna.baele@gezondplus.be) voor onder-
steuning op de maat van jouw school.
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1. Frisdranken op secundaire scholen

Uit onderzoeken blijkt dat het frisdrankgebruik van de Vlaamse 
jongeren wel daalt, maar toch nog hoog ligt. De meeste jongeren 
drinken te weinig water en eten te weinig fruit. Overgewicht en 
obesitas vormen een bedreiging voor de gezondheid.

Daarom hebben de Vlaamse ministers van Onderwijs Hilde Crevits 
en Welzijn Jo Vandeurzen samen met verschillende spelers uit de 
voedingsindustrie en de onderwijspartners afspraken gemaakt 
rond het aanbod op scholen. Dit resulteert in een engagements-
verklaring waarin alle partners zich er toe verbinden inspanningen 
te leveren om stapsgewijs een evenwichtig gezondheidsbeleid voor 
dranken en tussendoortjes te ondersteunen. Hierbij wordt gestreefd 
naar een evenwichtig en gevarieerd aanbod dranken en tussen-
doortjes in de scholen tegen het schooljaar 2020-2021.

Het belang van een evenwichtig voedingspatroon leer je best aan 
op jonge leeftijd. Met deze engagementsverklaring slaan het onder-
wijs, de overheid en de voedingsindustrie de handen in elkaar om 
jongeren te stimuleren bewuste keuzes te maken en een gezonde 
levensstijl na te streven. 

Op deze wijzigingen in het landschap zal ook Coca-Cola inspelen. 
Zij zullen tegen september 2018 geen gesuikerde frisdrank meer 



aanleveren in de automaten op de scholen. Coca-Cola heeft als lid 
van vakorganisatie FEVIA een verklaring ondertekend waarin het zich 
engageert om basis- en secundaire scholen te ondersteunen bij 
hun drankenbeleid. Een belangrijke stap richting een evenwichtig 
drankenaanbod op scholen. In eerste plaats is het belangrijk om 
leerlingen, het schoolteam en de ouders te informeren. Eens er 
draagvlak is voor een evenwichtig drankenaanbod op school kan 
het aanbod gewijzigd worden. 

Het stappenplan om je drankenaanbod aan te passen vind je
in bijlage 1.
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2. Een gezonde school?

De gezondheidsmatrix is de methodiek bij uitstek om gezondheids-
acties te integreren in het gezondheidsbeleid op school. Een ge-
zonde school zet in op de verschillende niveaus en maakt gebruik 
van meerdere strategieën.

Scholen werken vaak meer rond gezondheid dan ze zelf beseffen. 
Daarom is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van alle 
acties die op school plaatsvinden. Met behulp van de gezondheids-
matrix inventariseer je op een overzichtelijke manier de bestaande 
schoolwerking per gezondheidsthema. Op basis van deze inventaris 
kan je onderbouwde doelstellingen formuleren voor een kwaliteits-
vol en integraal gezondheidsbeleid op jouw school.

STRATEGIEËN

Een gezondheidsbeleid op school bestaat uit een combinatie van 
vier strategieën. Zo kan je als school inzetten op gezondheids-
educatie van leerlingen, leerkrachten, schoolpersoneel, ouders…. 
Naast educatie kan je ook de klas/schoolomgeving aanpakken 
zodat gezond gedrag de voor de hand liggende keuze wordt. Ook 
regelgeving en afspraken op school zijn belangrijk onderdeel van het 
gezondheidsbeleid door gezond gedrag te stimuleren en ongezond 
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gedrag te beperken. Tot slot hebben bepaalde leerlingen extra zorg 
en begeleiding nodig. 

NIVEAUS

Niet elke actie die je op school introduceert is van toepassing voor 
de volledige school. Bij elke actie moet er gekeken worden op welk 
niveau wordt ingegrepen. Is het een actie of maatregel gericht naar 
individuele leerlingen of een specifieke groep leerlingen (bv. leer-
lingen met diabetes)? Of is het eerder een actie voor de volledige 
klas? Sommige maatregelen kunnen ook effect hebben op de 
volledige school (bv. inrichting speelplaats). Tot slot kan ook de 
schoolomgeving betrokken worden in het gezondheidsbeleid (zoals 
de ouders, vrienden, winkels, fietspaden, organisaties in de buurt…). 
Een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid veronderstelt een samenhang 
binnen en tussen deze verschillende niveaus. 

Om een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid op school uit te werken, 
is een afgewogen mix van de verschillende strategieën en niveaus 
noodzakelijk. Op die manier kan dit beleid resulteren in duurzame 
effecten op het niveau van gezondheid gerelateerd gedrag.

Op de volgende pagina’s worden de vier strategieën duidelijk toe-
gelicht. Bovendien krijg je per niveau inspiratievolle voorbeelden 
voor een kwaliteitsvol frisdrankenbeleid op jouw school. 
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3. De gezondheidsmatrix

JOUW BEGINSITUATIE IN KAART

De eerste stap in de richting van het gezondheidsbeleid is inventari-
seren van wat er al gebeurt op de school. Op basis van dit overzicht 
krijg je een overzicht van waar de schoolwerking al sterk op inzet en 
waar werkpunten zijn voor een gezondheidsbeleid. 

Op basis van de beginsituatie kan je een actieplan opmaken voor 
een kwaliteitsvol en integraal gezond drankenbeleid op jouw school. 

Via deze link kan je je beginsituatie in kaart brengen.

Op de volgende pagina’s vind je een ingevulde matrix met voorbeelden 
van acties die kan dienen bij het opmaken van jouw beginsituatie.

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school/gezondheidsbeleid-op-school/wat-is-een-gezondheidsbeleid-op-school
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Tijdens het 
medisch consult 
adviseert en 
sensibiliseert 
het CLB de jongere 
over gezonde
leefstijl op maat 
van de leerling.

Leerlingen die 
vaak ongezonde
dranken drinken 
tijdens de speeltijd 
aanmoedigen en 
motiveren om 
gezond te drinken

De voedings-
driehoek

Lesmodule 
frisdranken en
tussendoortjes

Voeding komt als  
thema aan bod in 
de lessen door 
gebruik te maken
van educatief 
materiaal. 

Uitstap/toneelstuk/
video over gezonde 
voeding

Klasgesprek over
frisdranken

In elke klas is drink-
baar water voorzien

Maak je eigen
suikerbord? 

Klasuurtje

Affiches/folders van 
de voedingsdriehoek 
in de eetzaal

De automaten 
bevatten gezonde 
boodschappen en 
nodigen uit om het 
gezonde alternatief 
te kiezen. 

Pedagogische 
studiedag voor het 
schoolpersoneel over 
een drankenbeleid

Projectweek/dag/
maand over gezond 
drinken

Prijsbeleid ten 
voordele van gezonde 
alternatieven

Schoolpersoneel 
geeft het goede 
voorbeeld

Communicatie over 
het voedingsbeleid 
naar de ouders via 
de website 

Informatie over het 
drankenaanbod op 
school in de nieuws-
brief van de school 

Voedings- en 
drankenbeleid in 
de kijker op de 
opendeurdag

Voordracht rond 
gezonde voeding en 
gezond drinken voor 
de ouders

Aanbod van gratis 
water tijdens ouder-
contact/opendeurdag

Ouderparticipatie
voor drankenbeleid

In communicatie 
naar de ouders wordt 
steeds verwezen naar
gezondopvoeden.be 

LEERLING KLAS SCHOOL OMGEVING

ED
UC

AT
IE

http://gezondopvoeden.be
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Het aanbod van
de frisdranken
op school wordt 
aangepast in 
functie van een 
aantal dieetvoor-
schriften (indien 
nodig: allergieën, 
diabetes,…)

Er gelden
afspraken op maat 
van leerlingen met 
specifieke noden

In elke klas is er
een kraantje met 
drinkbaar water 
voorzien

Er worden bekers/
drinkflessen
voorzien voor 
de leerlingen

Leerlingen mogen 
hun flesje water 
vullen aan de 
kraantjes in de klas

Aanbod van gratis
water tijdens ouder-
contact/opendeurdag

Ouderparticipatie
voor drankenbeleid

Samenwerken met 
lokale partners rond 
voeding

Afspraken met de 
ouders over welke 
dranken wel en niet 
mogen worden mee-
gebracht van thuis. 

Uitdoofbeleid

Afspraken met WGC, 
buurtwinkels,… 

LEERLING KLAS SCHOOL OMGEVING

O
M

GE
VI

NG
SI

NT
ER

VE
NT

IE
S

Een evenwichtig 
aanbod van dranken 
in de automaat en
op school

Verschillende water-
tappunten op school 

Schoolpersoneel geeft 
het goede voorbeeld

Prijsbeleid ten voor-
dele van gezonde 
alternatieven

Inrichting van de 
eetzaal in functie van 
het aanbod (water in 
de kijker)

Werkgroep rond
gezondheidsbeleid

Thema gezonde 
voeding op de leer-
lingen-/ ouderraad.

Afspraken om het 
thema voeding in 
te bouwen in het 
curriculum

BE
LE

ID
, A

FS
PR

AK
EN

EN
 R

EG
EL

GE
VI

NG
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Maatregelen op
maat van leerlingen 
met voedings-
problemen. Vb. een 
verkennend gesprek, 
doorverwijzing,…

Klasgenoten krijgen 
informatie over 
impact van een
voorkomende ziekte 
van een klasgenoot 
die een invloed 
heeft op zijn/haar 
voedings- en eet-
gedrag op dagelijks 
leven.

Bespreekbaar 
maken van groeps-
druk (vb. klas eet 
collectief telkens 
ongezonde snacks 
na de les LO/drinkt 
frisdrank) zonder 
een individuele 
leerling aan te 
spreken.

Indien er problemen/ 
bezorgdheden zijn 
op vlak van leefstijl 
wordt dit gesignaleerd 
aan de ouders

Het CLB biedt 
psychosociale 
ondersteuning 
naar aanleiding van 
opvoedingsvragen 
over gezondheid

Samenwerking en 
doorverwijzing naar 
andere diensten

LEERLING KLAS SCHOOL OMGEVING

ZO
RG

 E
N 

BE
GE

LE
ID

IN
G

Signaleren van het 
minder functioneren/
bezorgdheden van/
over leerlingen op de 
klassenraad

CLB is beschikbaar 
voor begeleidings-
gesprekken met leer-
lingen op school. 

Schoolteam wordt 
opgeleid om correct 
te handelen in geval 
van leerling met 
diabetes/allergie



4. Integraal werken

Het is belangrijk dat het gezondheidsbeleid op school een samen-
hangend geheel vormt en dat deze onderdelen elkaar versterken. 
Soms spreken de boodschappen die aan de leerlingen over gezond-
heid worden gegeven elkaar tegen. Stel jezelf daarom eens de vraag 
of je fysieke schoolomgeving geen ‘ongezonde’ signalen uitzendt. 

Enkele voorbeelden: 

- Komen de afspraken over dranken en tussendoortjes overeen met  
 de boodschap in de lessen over gezonde voeding? 
- Staat de aanwezigheid van urinoirs voor jongens niet in contrast  
 met de gezondheidsaanbeveling om zittend te plassen?
- Wordt er aan de leerlingen geleerd om voldoende water te drinken,  
 maar mogen ze tijdens de lesuren geen water drinken? Of leren ze  
 over het belang van voldoende beweging, maar moeten ze de hele  
 dag stilzitten? 

Ga meteen aan de slag en bedenk hoe je kinderen kan stimuleren om 
meer water te drinken. Leg bijvoorbeeld de link met duurzaamheid 
en bekijk hoe de school kan tussenkomen in hervulbare flessen. Zo 
wordt er niet gefocust op het verbieden van frisdranken, maar wordt 
de gezonde keuze aangemoedigd.
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SUCCESFACTOREN VOOR EEN GESLAAGD GEZONDHEIDS-
BELEID OP SCHOOL

Betrokkenheid en participatie van ouders, leerlingen en personeel

Draagvlak voor de veranderingen in het beleid creëer je door van bij 
de verschillende stappen in dialoog te gaan met leerlingen, ouders 
en het schoolteam. En door hen te informeren over het aanbod en 
de afspraken op school. 

Evidence based werken

Om de kwaliteit van het voedingsbeleid op te volgen voorzie je best 
zowel een monitoring tijdens de acties als een evaluatie achteraf. 
Dit document helpt je om jouw drankenaanbod in kaart te brengen. 

Deskundigheid

Om optimaal aan een gezondheidsbeleid te werken is het belangrijk 
dat je als school voldoende kennis en vaardigheden hebt. Het is een 
grote meerwaarde om voor het schoolteam of de ouders in te zetten 
op deskundigheidsbevordering en een workshop of voordracht te 
organiseren.

https://www.gezondleven.be/files/voeding/Bijlage1-Checklist_dranken_SO_3.pdf
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STRATEGIE 1: EDUCATIE

Dit is ongetwijfeld de strategie die het best aansluit bij de basis-
opdracht van de school. Als je wil dat kinderen en jongeren bewust 
kiezen voor een gezonde levensstijl zal je hen eerst moeten infor-
meren over wat gezond gedrag is, wat de voordelen zijn en hoe dit  
kan het toegepast worden in het dagelijks leven. Het typische beeld 
van de leerkracht die voor de klas uitleg verschaft aan de leerlingen 
is hier maar een klein onderdeel van. Als je wil dat elke bezoeker 
van de school (leerlingen, schoolteam, ouders, leveranciers…) ge-
ïnformeerd wordt over een gezonde levensstijl zal je dit ruimer 
moeten zien dan enkel het klaslokaal. Een affiche in de inkomhal of 
een infoavond voor ouders zijn maar enkele voorbeelden. Ontdek 
hieronder hoe je iedereen op jouw school kan informeren en sensi-
biliseren over gezonde en ongezonde dranken. 

Aandachtspunt: Als leerkracht heb je een belangrijke voorbeeld-
functie. Drink ook zelf voldoende water en vermijd om frisdrank te 
drinken in het bijzijn van de leerlingen.
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Leerling

Hieronder vallen alle activiteiten waarbij je informatie verschaft 
aan een specifieke leerling of groep leerlingen. Sommige leerlingen 
hebben nood aan specifieke informatie. Het is belangrijk om hier als 
school aandacht voor te hebben. Dit kan gaan over leerlingen met 
een etnisch culturele achtergrond, lage SES, bepaalde aandoening 
(bv. diabetes), … 

GEZONDHEIDSTESTJES EN ACTIEPLAN
Leerlingen bewustmaken van hun eigen groenten-, fruit- en waterge-
bruik? Laat ze het zelf uitzoeken met de gezondheidstestjes. Na het 
invullen krijgen ze persoonlijke feedback en kunnen ze een persoon-
lijk actieplan opstellen. 

De testjes vind je hier: https://mijn.gezondleven.be/

EDUCATIE
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Klas

Van taal tot wiskunde, van geschiedenis tot aardrijkskunde. In de 
klas staat educatie centraal en proberen we de leerlingen zoveel 
mogelijk bij te leren. Ook gezondheidseducatie krijgt hier een plaats. 
Waarom is roken ongezond? Wat zijn de voordelen van voldoende 
beweging? Hoe ziet een gezond ontbijt er uit? Het zijn maar enkele 
zaken die kunnen behandeld worden.

Ook wat betreft onze drinkgewoontes kunnen kinderen en jongeren 
(én volwassenen) nog heel wat leren. Weet iedereen dat je minstens 
1,5L water per dag mag drinken en hoeveel glazen dit dan zijn? Of 
dat cola en fruitsap evenveel suiker bevatten?

Heel wat goede praktijken vind je hier. 

INFORMATIEDOSSIER: ENERGIE IN EEN BLIKJE
Dit dossier bundelt betrouwbare informatie over energiedranken. 
Wat zijn ze, wat doen ze en waarom zijn ze zo populair bij jongeren?
Het dossier vind je op www.gezondleven.be.

LESMODULE DRANKEN EN TUSSENDOORTJES
Deze lesmodule leert leerlingen om te gaan met informatie op het 
voedingsetiket en keuzes te maken. Zo kunnen leerlingen op een 
bewuste en kritische manier producten kiezen uit het beschikbare 
aanbod op school en ook buiten de school. De module vind je op 
www.gezondleven.be.

EDUCATIE

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school/educatie
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MAAK JE EIGEN SUIKERBORD
Laat leerlingen zelf ontdekken hoeveel suiker er in verschillende 
dranken zit. Breng zelf enkele lege verpakkingen mee of laat de leer-
lingen voor één keer hun favoriete drankje meebrengen naar school. 
Knip de etiketten uit en vul samen met de leerlingen zakjes met de 
juiste hoeveelheid suiker. Kleef nu alles op een bord en je hebt een 
zelfgemaakt suikerbord voor in de klas! 

EDUCATIE

dranken
hoeveel suiker?*

water

melk

sinaas
appel

sap

sport
drank

appel
sap

fris
drank

vruchten
limonade

choco
melk

* De suikerklontjes geven de hoeveelheid vrije suikers weer  
     per aangegeven portie. 1 suikerklontje = 5 à 6 gram suiker

Vrije suikers = toegevoegde suikers + suikers van nature aanwezig 
in vruchtensappen, honing, siropen en vruchtenconcentraat.
Gebaseerd op de Belgische voedingsmiddelentabel Nubel.

Meer info en tips www.gezondleven.be
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HET BIEDEN VAN PRODUCTINFORMATIE
Naast het informeren van leerlingen in de klas, is het ook een goed 
idee om productinformatie te geven. Wat betekent nu een hoeveel-
heid suikers, zout? En wat zijn Kcal? 
Het is belangrijk dat jongeren uit het secundair onderwijs bewust 
keuzes leren maken, en dat kunnen ze enkel als ze zich bewust zijn 
van wat ze drinken. 

KLASUURTJE
De beste manier op gezond drinken op de beleidsagenda te plaatsen 
is bottom-up- up aantonen dat leerlingen dit een belangrijk thema 
vinden. Laat tijdens een klasuurtje de leerlingen eens los om na te 
denken over hoe zij ‘gezond drinken op school’ zouden aanpakken. 
Is er bij hen behoefte aan een drankenbeleid? Hoe zien zij de aan-
pak hiervan? 
Wanneer leerlingen de kans krijgen om input te geven, het gevoel 
krijgen dat er naar hen geluisterd wordt en ze de kans krijgen om 
zelf het thema in handen te nemen, heeft het beleid dat je als 
school wil voeren meer draagvlak en slaagkans.

EDUCATIE



20

School

Ook buiten het klaslokaal kan er ingezet worden op educatie. Door 
bijvoorbeeld het suikerbord dat je in de klas hebt gemaakt (zie edu-
catie op klasniveau) op te hangen op een centrale plaats op school. 
Op deze manier wordt de boodschap niet alleen verspreid naar alle 
leerlingen op school maar bereik je bovendien zelf de ouders en 
andere schoolbezoekers. 

Een infosessie voor leerkrachten over het belang van water drinken 
heeft ook een impact op de volledige school. Geef het thema een 
plaatsje op de personeelsvergadering en bespreek met het volledige 
schoolteam hoe je water toegankelijk kan maken in de klas. 

Breng jij het drankenaanbod in jouw school in kaart? Gebruik het 
handige stappenplan in bijlage 1.

AFFICHES ‘HOEVEEL SUIKER IN DRANKJES EN TUSSENDOORTJES’
Heb je geen suikerbord op school? Geen probleem. Je kunt dezelfde 
boodschap perfect ook overbrengen met de affiche ‘Hoeveel suiker 
in drankjes?’. Hang deze op een centrale plaats op school (bv. de 
refter). De affiche vind je in bijlage 2.

EDUCATIE
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dranken
hoeveel suiker?*

water

melk

sinaas
appel

sap

sport
drank

appel
sap

fris
drank

vruchten
limonade

choco
melk

* De suikerklontjes geven de hoeveelheid vrije suikers weer  
     per aangegeven portie. 1 suikerklontje = 5 à 6 gram suiker

Vrije suikers = toegevoegde suikers + suikers van nature aanwezig 
in vruchtensappen, honing, siropen en vruchtenconcentraat.
Gebaseerd op de Belgische voedingsmiddelentabel Nubel.

Meer info en tips www.gezondleven.be
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Bijlage 2



tussendoortjes      
hoeveel suiker?*

stuk fruit yoghurt natuur boterham met kaas

droog koekje

snoepreepwafel boterham met choco 

yoghurt met fruit

125 g

125 g

20 g

50 g 50 g

30 g choco

20 g

chocoladekoekje

* De suikerklontjes geven de hoeveelheid vrije suikers weer  
     per aangegeven portie. 1 suikerklontje = 5 à 6 gram suiker

Vrije suikers = toegevoegde suikers + suikers van nature aanwezig 
in vruchtensappen, honing, siropen en vruchtenconcentraat.
Gebaseerd op de Belgische voedingsmiddelentabel Nubel.

Meer info en tips www.gezondleven.be
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Omgeving

Wanneer je op school rond een bepaald thema aan de slag gaat is 
het belangrijk om ook de omgeving zoveel mogelijk te betrekken. Als 
het project of de actie ook buiten de schoolmuren aandacht krijgt 
kan dit de boodschap naar de jongeren enorm versterken. 

De ouders spelen hier een belangrijke rol. Informeer hen over wat je 
doet en waarom, zo raken ook zij betrokken bij jullie acties en wordt 
de slaagkans alleen maar groter. 

BRIEF VOOR OUDERS 
Bezorg de ouders een brief over het standpunt van de school tegen-
over frisdranken. Zo zijn ze meteen op de hoogte over het beleid van 
de school en krijgen ze de nodige informatie over het thema. 

GEZOND OPVOEDEN
Ouders zijn een belangrijke bondgenoot van de school wat betreft 
gezondheid. Als je als school rond een bepaald gezondheidsthema 
werkt word je vroeg of laat geconfronteerd met ouders die zich  
vragen stellen over hun opvoedingsrol. Hoe leer ik mijn kind groenten 
eten? Hoe ga ik als ouder verstandig om met computertijd en 
stimuleer ik mijn kind tot voldoende beweging? Hoe leer ik mijn kind 
gezonde keuzes maken?, ... 

Daarom heeft het Vlaams instituut Gezond Leven de website 
www.gezondopvoeden.be gelanceerd. Op deze website vinden 
ouders van kinderen tussen de 2 en 18 jaar informatie en tips over 
hoe ze hun kinderen gezonde leefgewoonten kunnen aanleren. 

Neem deze website mee in de communicatie naar ouders. Je kunt 
ook affiches en folders verkrijgen via info@logogezondplus.be.

EDUCATIE



STRATEGIE 2: OMGEVINGSINTERVENTIES

Als je wil dat leerlingen, leerkrachten, schoolpersoneel en bezoekers 
een gezond gedrag stellen zal de schoolomgeving hen hiertoe moe-
ten motiveren. De gezonde keuze moet de logische keuze worden. 
Als school zorg je er dus best voor dat water steeds de gemakkelijke 
keuze is.

Leerling

Sommige leerlingen hebben nood aan specifieke interventies. 
Leerlingen met diabetes hebben bijvoorbeeld best steeds een blikje 
frisdrank bij de hand in geval van een suikerdip.
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Klas

In het ideale scenario is water steeds beschikbaar in de klas en 
kan de leerling op elk moment water drinken. Heb je liever niet dat 
leerlingen continu met een drinkbeker of –fles op hun bureau staan, 
kies dan voor vaste watermomenten, bv. tussen 2 lesblokken. 
Benoem dit dan ook echt als een watermoment zodat de leerlingen 
gemotiveerd worden om effectief water te drinken. 

Of je nu kiest voor vaste watermomenten tussen de lessen of 
continu water drinken doorheen de lessen, heb voldoende aandacht 
voor de toegankelijkheid van drinkbaar water. Je kunt de leerlingen 
ook aansporen om een drinkfles mee te brengen die ze rechtstreeks 
kunnen vullen van de kraan.

Geef als leerkracht ook het goede voorbeeld! Drink zelf water in de 
klas en drink mee tijdens de drinkwatermomenten. Dit motiveert de 
leerlingen enorm om zelf water te drinken, en bovendien is het ook 
goed voor jouw gezondheid.

OMGEVINGSINTERVENTIES
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School

Water moet de logische keuze worden op school. Daarom is het 
belangrijk om het voldoende in de kijker te plaatsen. Zorg er 
bijvoorbeeld voor dat er in de refter op elke tafel een kan met 
water en voldoende glazen staan. Pas dit niet enkel toe voor de 
leerlingen maar bekijk of water ook voldoende beschikbaar is in 
de leraarskamer. 

Voldoende aandacht voor hygiëne is cruciaal. Vuile kraantjes 
demotiveren leerlingen om water te drinken. 

Aandachtspunt: heb extra aandacht voor water drinken na een 
sportmoment of bij warm weer.

DRINKWATERPUNTEN 
Kraantjes en lavabo’s op school hebben allerhande functionaliteiten: 
handen wassen, verfborstels uitspoelen, emmers vullen… en water 
drinken. Dit laatste komt soms in het gedrang omdat door al die 
voorgaande functionaliteiten de hygiëne van de kraantjes niet 
altijd te garanderen is. Daarom kan je er voor kiezen om een aantal 
kraantjes op school exclusief te reserveren om water te drinken. 

WATERBAR OP SCHOOL 
Installeer tijdens het schoolevenementen samen met de leerlingen 
een waterbar. Laat de leerlingen zelf verschillende fruitwaters 
(water op smaak gebracht met stukjes fruit en bv. een beetje munt). 
Presenteer in een mooi glas en voeg er bij voorkeur nog een ijs-
blokje aan toe. Je kunt ze gratis uitdelen of verkopen, zo hebben de 
laatstejaars direct dé ideale inzamelactie voor hun schoolreis.

OMGEVINGSINTERVENTIES
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NIEUWEN BOSCH ZET EERSTE STAP RICHTING DUURZAAM

Het einde van plastic wegwerpflessen is in zicht voor de humaniora 
Nieuwen Bosch in Gent. Voor een paar euro’s kunnen leerlingen een 
hippe Dopper-fles kopen en de school voorziet een handige water-
tap op een aantal plaatsen. Ook het schoolreglement wordt binnen-
kort aangepast: binnen de schoolmuren zal enkel nog kraantjes-
water worden getapt. Het drinken van kraantjeswater aanmoedigen 
en het gebruik van plastic ontmoedigen is een eerste start in een 
aantal initiatieven waarmee GoodFood@School werk maakt van 
duurzame voeding op school. 

27
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OMGEVINGSINTERVENTIES

Vervolgactie: Proefactie
In een kleinschalig verkenningsonderzoek kon iedereen die dat 
wilde, proeven van 6 soorten water. Het is overduidelijk dat er veel 
verschil in smaak werd ervaren. Het kraantjeswater werd in de 
blinde proef gesmaakt en beter bevonden dan het water van enkele 
andere bekende merken. 

Vervolgactie: Fruitwateractie
Op 14 juni 2018 had iedere leerling die een Nieuwenbosch-dopper-
fles had aangekocht zijn flesje terugverdiend. Om dat te vieren 
konden de leerlingen hun water pimpen met een ijsblokje en een 
smaakje (fruit, kruiden, groenten,..).
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Omgeving

Als je op school rond water werkt is het aan te raden om ook de 
omgeving erbij te betrekken. Zorg bijvoorbeeld dat op evenementen 
die plaatsvinden op school ook steeds water beschikbaar is of dat 
andere gebruikers van de school ook toegang hebben tot de drink-
water- en sanitaire voorzieningen. 

POSTER OVER DRINKWATER
(PROJECT ROND MONDZORG VANUIT WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM BOTERMARKT)

Studenten mondzorg gingen tijdens hun stage in het wijkgezond-
heidscentrum Botermarkt aan de slag rond gezond drinken en de 
link met mondzorg. Ze ontworpen een informatief affiche om de 
buurtbewoners te sensibiliseren betreffende gezond drinken. 
Meer informatie: gezondheidspromotie@wgcbotermarkt.be 

RATATOUILLE
Samenwerking met lokale partners rond voeding en gezond drinken 
is een succesfactor. Wanneer je op school in een bepaalde week/ 
maand aan de slag gaat rond gezond drinken, bekijk zeker ook het 
aanbod in de buurt. 
Ratatouille is een praat- en kookgroep rond voeding en opvoeding, 
vooral gericht aan ouders met jonge kinderen. Bekijk of er andere 
projecten rond voeding doorgaan in de buurt en ga op zoek naar 
raakvlakken. Hoe meer draagvlak in de buurt, hoe meer kans op 
slagen.

OMGEVINGSINTERVENTIES
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STRATEGIE 3: BELEID, AFSPRAKEN EN REGELGEVING

Om een goede werking van de school te garanderen worden er 
regels opgesteld en afspraken gemaakt. Een deel van die regels en 
afspraken zijn opgenomen in het schoolreglement. Het overige deel, 
en misschien wel het grootste deel, zijn op een eerder informele 
wijze vastgelegd (mondeling of schriftelijk) tussen leerkrachten en 
leerlingen, leerkrachten en ouder, ouders onderling… Al deze regels 
en afspraken kunnen een invloed hebben op het gezondheidsbeleid 
van de school. 

Afspraken kunnen gezond gedrag stimuleren (Vb.: enkel water 
drinken in de klas is toegestaan) of ongezond gedrag verbieden of 
inperken (Vb.: frisdrank verbieden op de hele school). We geven de 
voorkeur aan positieve en stimulerende maatregelen maar een ver-
bod is in sommige gevallen onvermijdelijk. 

Let er wel op dat de afspraken en regelgeving niet in strijd zijn met 
andere gemaakte keuzes. Bekijk dus zeker eens het schoolreglement 
en ga na of dit niet in strijd is met het gezondheidsbeleid. 

Tot slot is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt over de 
gemaakte afspraken en deze consequent opgevolgd werden. Enkel 
zo zal dit een effect hebben op het gezondheidsbeleid.
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Leerling

Sommige leerlingen hebben nood aan extra begeleiding of maat-
regelen. Maak met deze leerlingen specifieke afspraken en houd 
hiermee rekening bij de opmaak van het schoolreglement. Zo kan 
je bijvoorbeeld een leerling met diabetes toelaten om frisdrank te 
drinken in de klas bij een hypoglykemie of kunnen er afspraken ge-
maakt worden met kinderen in armoede dat de school voor hen een 
drinkfles aankoopt of hen gratis soep aanbiedt als tussendoortje.

REGELGEVING
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Klas

Voor zowel kinderen als volwassen geldt de aanbeveling om 1,5 liter 
water per dag te drinken. Het is echter wel de bedoeling dat deze 
hoeveelheid water gespreid over de dag wordt ingenomen. Daarom 
is het aan te raden om niet alleen water drinken toe te laten tijdens 
de pauzes maar ook tijdens de lessen. 

Als je water drinken in de klas toelaat kan je hier op maat van de 
klas nog enkele afspraken over maken zodat dit op een goede 
manier kan verlopen. Het werken met herbruikbare drinkflessen 
kan het risico op morsen doen afnemen. 

GROEPSAANKOOP HERBRUIKBARE DRINKFLESSEN
Ga als school voor een groepsaankoop van drinkflessen. Door een 
groot aantal drinkflessen te bestellen kan je met de leverancier 
onderhandelen over de prijs. Op deze manier maak je een drinkfles 
ook toegankelijk voor leerlingen in armoede. Bovendien is kraantjes- 
water minstens 50 keer goedkoper dan flessenwater.

REGELGEVING
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School

Er worden nog vaak frisdranken (66%) en light frisdranken (63%) 
aangeboden, waarbij het in bijna alle gevallen een dagelijks aanbod 
betreft. Kies voor water als drank nummer 1 op school. Afspraken 
en regels rond dranken worden best eenduidig en transparant ge-
formuleerd.

NAAR EEN EVENWICHTIG AANBOD VAN DRANKEN
IN DE SECUNDAIRE SCHOLEN
Gezond drinken, waarom? Hoe? Het antwoord vind je in het stappen-
plan in bijlage 1. Het stappenplan helpt je jouw drankenaanbod in 
kaart te brengen en een beleid uit te stippelen op de maat van jouw 
school.

REGELGEVING



Omgeving

Als school kan je er voor kiezen om enkel gezonde dranken aan 
te bieden. Maar je kunt ook afspraken maken om enkel gezonde 
dranken mee te geven naar school. Ook met de winkels in de buurt 
kunnen afspraken gemaakt worden om gezonde dranken in de 
kijker te plaatsen.

REGELGEVING
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STRATEGIE 4: ZORG EN BEGELEIDING

Wat heeft een leerling met een gezondheidsprobleem gerelateerd 
aan voeding nodig om optimaal te participeren op school? Wat kan 
er vanuit de klas en de school aan ondersteuning geboden worden 
op vlak van voeding? Welke begeleiding kan een CLB bieden en hoe 
kan er worden samengewerkt met externe diensten? 

GRATIS WATER VOOR ALLE KINDEREN
Alle kinderen op school krijgen op die manier gelijke toegang tot het 
water die vanuit de school beschikbaar wordt gesteld. 

HET CLB BIEDT EXTRA BEGELEIDING VOOR LEERLINGEN MET
OVERGEWICHT OF OBESITAS
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5. Meer inspiratie?

Nog niet voldoende geïnspireerd door bovenstaande voorbeelden? 
Neem dan zeker contact op met jouw CLB-medewerker of surf eens 
naar onderstaande websites:

Gezonde School

Op Gezonde School vind je alles terug over het gezondheidsbeleid 
op school. Je kunt er terecht voor uitgebreide informatie over de 
gezondheidsmatrix en de nodige achtergrond voor jouw beleid. Bo-
vendien vind je er allerlei acties en materialen rond verschillende 
gezondheidsthema’s. 

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school
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6. Bijlagen

naar een evenwichtig aanbod van dranken in het secundair onderwijs © vlaams instituut gezond leven 2018 1

stappenplan
naar een evenwichtig aanbod
van dranken in de secundaire school

WAAROM?

Een evenwichtig aanbod van dranken opstellen is een 
belangrijk onderdeel van het voedingsbeleid op school.

Naast het drankaanbod is het ook belangrijk om 
te werken aan:

• educatie 
(aandacht voor gezonde voeding in de lessen)

• afspraken 

• zorg en begeleiding 
(aandacht voor leerlingen met specifieke 
behoeften)

DOEL?

Het uiteindelijke doel is dat de school enkel nog 
dranken uit de categorie basisaanbod aanbiedt en het 
gebruik daarvan aanmoedigt.

HOE?

Leerlingen, schoolteam en ouders informeren     
(als deze niet mee zijn in het verhaal kan dit weerstand 
oproepen).

Is er voldoende draagvlak bij alle betrokken 
partijen?

ja
Wijzig het aanbod onmiddelijk volgens de aanbeve-
lingen (tussenstappen zijn dan niet nodig)

nee
• creeër draagvlak

• bepaal binnen welke termijn het aanbod wordt     
  gewijzigd 

• gebruik het stappenplan

www.gezondleven.be
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STAPPENPLAN

STAP 1
IN KAART BRENGEN DRANKAANBOD

Heef t jouw school een evenwichtig 
aanbod van dranken?  

Met de checklist ‘analyse van het 
drankaanbod in het secundair 
onderwijs’ kan je het huidige aanbod 
van dranken op jouw school in kaart 
brengen. 

Duid op deze checklist aan:
• welke dranken jouw school aanbiedt
• wanneer je ze aanbiedt
• via welke kanalen
• portiegrootte 
• prijs

37
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STAP 2
AFTOETSEN AANBOD AAN DE AANBEVELINGEN VAN VOEDINGSBELEID OP SCHOOL

Dranken* Aanbod op school Beleid

Water (plat en bruisend)

Witte melk 

Calciumverrijkte sojadrank natuur

Verse groentesoep

Thee, koffie (zonder toevoeging van suikers)

Gearomatiseerde waters (zonder toegevoegde suikers en zoetstoffen)

Basis                 

 (ruim beschikbaar)

Voor deze dranken wordt een                               
aanmoedigingsbeleid gevoerd.  

Deze dranken zijn bij voorkeur dagelijks en via 
verschillende kanalen beschikbaar op school.

Fruitsap (sinds 2011 is wettelijk vastgelegd dat fruitsap geen toegevoegde 
suikers mag bevatten)

Groentesap

Gezoete melkdranken en calciumverrijkte sojadranken                                           
(met fruit, vanille of chocolade)

Light frisdranken 

Dranken op basis van granen, noten en zaden                                                 
(zonder en met toegevoegde suikers) – geen volwaardig alternatief voor melk 
en calciumverrijkte sojaproducten

Opties voor 
uitbreiding

(beperkt beschikbaar) 

Voor deze dranken wordt een gedoogbeleid 
gevoerd. 

Deze dranken zijn via minder kanalen en/of op 
beperkte momenten tijdens de schooldag beschik-

baar (bv. er zijn meer aanbodkanalen voor water 
dan voor light frisdranken).

Frisdranken (met toegevoegde suikers)

Fruitdranken en nectars                                                                                                  
(met toegevoegde suikers)

Isotone sportdranken

Bij voorkeur niet

(in afbouw)

Voor deze dranken wordt een                                  
uitdoof-/ontmoedigingsbeleid gevoerd. 

Deze dranken biedt de school bij voorkeur niet 
aan. Biedt de school deze momenteel nog aan, dan 

wordt dit aanbod afgebouwd. 

Energiedranken                                                                                                              
(met cafeïne en/of taurine)

Alcoholische dranken                                                                                                     
(bv. tafelbier)

Hypertone sportdranken

Nooit

Voor deze dranken wordt een verbodsbeleid 
gevoerd.  

Deze dranken horen niet  thuis op school.

* Meer info over deze dranken in hun plaats in een gezonde voeding vind je op de website van Gezond Leven
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STAP 3
AANGEPAST BELEID

Naargelang het huidige aanbod van dranken op jouw 
school zal je dus een aanmoedigingsbeleid, uitdoofbe-
leid, verbodsbeleid of een combinatie hiervan moeten 
voeren. 

Hieronder vind je tips over hoe je elk soort beleid vorm 
kan geven.

Randvoorwaarden geldig voor elk beleid:

• Creëer draagvlak     
Doe dit o.a. door in dialoog te gaan met leerlin-
gen, ouders en schoolteam en hen te informeren 
over het aanbod en de afspraken op school. 

• Zorg voor zoveel mogelijk stimulerende  
afspraken     
Tegenover elke verbodsmaatregel staat bij 
voorkeur een stimulerende maatregel.   
Bv: de school schaft het aanbod aan gesuikerde 
melkdranken af en kinderen mogen dit ook niet 
meer meebrengen, maar vanaf nu wordt er gratis 
water aangeboden en mogen de kinderen ook in 
de klas water drinken.

• Maak afspraken met het schoolteam over hun 
voorbeeldfunctie    
Bv: spreek af dat ook leraren geen frisdranken 
meebrengen of drinken in aanwezigheid van de 
leerlingen. Nodig eventueel een externe uit om 
hierover toelichting te geven.

• Maak afspraken met de leverancier   
Neem bovenstaande aanbevelingen mee naar on-
derhandelingen met de leverancier om te komen 
tot afspraken over prijzen, portiegrootte, assorti-
ment enz. in het voordeel van het basisaanbod. 

• Sta stil bij de aanbodkanalen op school           
Zijn dit de meest geschikte? Hiervoor kan je ge-
bruik maken van de schoolfiche “Aanbodkanalen 
voor dranken en tussendoortjes” en stel je de 
vragen uit de tabel “het overwegen waard”.

 Meer informatie over de aanbodkanalen voor 
gratis water vind je in de schoolfiche “Naar een 
(gratis) wateraanbod op school”.
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verbodsbeleid
voor dranken uit de categorie ‘nooit’
Indien je als school geen dranken uit de categorie   
‘nooit’ aanbiedt, dan kan je onmiddellijk overgaan 
naar de tips voor het voeren van een uitdoofbeleid. 

Vanzelfsprekend verbod op alcohol 

Voor bepaalde dranken is een verbod vanzelfsprek-
end. Alcoholische dranken zijn bij wet verboden 
voor kinderen en jongeren onder de 16 jaar. Ook 
energiedranken en (light) frisdranken horen niet 
thuis in het aanbod van een basisschool en worden 
ook niet meegebracht. We gaan ervan uit dat 
Vlaamse basisscholen deze dranken niet (meer) 
aanbieden aan de leerlingen en ook over het mee-
brengen ervan duidelijke afspraken hebben. Als dat 
nog niet gebeurd is, neem deze afspraken dan op 
in het school- en arbeidsreglement.  

Drank op opendeurdagen, recepties ...

Bespreek ook wat jullie doen met het aanbieden 
en consumeren van dranken uit de categorie ‘nooit’ 
op bv. opendeurdagen, schoolfeesten, recepties, 
… Gelden dan dezelfde afspraken of wordt er dan 
een uitzondering gemaakt, en voor wie? Wat je ook 
beslist, zorg dat er op zijn minst ook een gezond 
aanbod beschikbaar is op die momenten. Houd bij 
het maken van de afspraken ook rekening met de 
voorbeeldfunctie van de school/het schoolteam. 
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uitdoof-/ontmoedigingsbeleid
voor dranken uit de categorie 
‘bij voorkeur niet’
Indien je als school geen dranken uit de categorie ‘bij 
voorkeur niet’ aanbiedt, dan kan je overgaan naar de 
tips voor het voeren van een aanmoedigingsbeleid.

Doel van het uitdoofscenario

Het uiteindelijke doel van het uitdoofscenario is dat 
de dranken uit de categorie ‘bij voorkeur niet’ uit 
de school verdwijnen: ze worden niet meer aange-
boden en mogen niet meer meegebracht worden 
tijdens schooldagen.

Draagvlak bij de betrokken partijen

Indien er in jouw school voldoende draagvlak is bij 
alle betrokken partijen dan kan je ervoor kiezen 
om de dranken uit de categorie ‘bij voorkeur 
niet’ onmiddellijk uit het aanbod te halen en het 
meebrengen ervan te verbieden. Verwacht je 
weerstand, dan kan het nuttig zijn om met tussen-
stappen te werken en het aanbod geleidelijk aan te 
laten uitdoven. Bepaal dan op welke termijn je dit 
wil bereiken.

39
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Mogelijke stappen voor een uitdoofscenario

• Beperk het aantal kanalen waar de dranken uit 
de categorie ‘bij voorkeur niet’ aangeboden 
worden       
Bv: het aantal automaten op school verminderen.

• Beperk het aantal momenten tijdens de 
schooldag waarop de dranken uit de categorie 
‘bij voorkeur niet’ aangeboden worden   
Bv: enkel nog tijdens de middagpauze. 

• Beperk de variatie in het assortiment   
Bv: verlaag het aantal soorten frisdrank.

• Bied de kleinst beschikbare portie aan  
Bv: geen flessen van 50 cl.

• Zorg voor een hogere prijszetting   
Bv: frisdranken zijn het duurst.

• Maak beperkende afspraken  
Bv: Het drinken van frisdranken (ook zelf mee-
gebrachte) is enkel nog toegelaten tijdens de 
middag en niet meer tijdens de andere pauzes.

 Bv: spreek af dat dranken die niet op school 
worden aangeboden ook niet mogen worden 
meegebracht van thuis.     
Opgelet: het omgekeerde mag niet. De school 
mag niet verbieden om dranken mee te brengen 
die ze zelf aanbiedt.

 Neem deze afspraken op in het school- en 
arbeidsreglement/leefregels van de school.       
Bij voorkeur worden de wijzigingen in het aan-
bod en de afspraak (= verbod om dranken uit 
de categorie ‘bij voorkeur niet’ mee te brengen 
naar school) tegelijkertijd ingevoerd.  
Indien er nog onvoldoende draagvlak bestaat, 
ga hierover dan in dialoog met de leerlingen, 
ouders en schoolteam. Je kan de betrokkenen 
bewust maken van het belang van gezond 
drinken en van hun voorbeeldfunctie, bijvoor-
beeld door een externe uit te nodigen om 
hierover toelichting te geven (vb. diëtiste, CLB) 
of door met de leerlingen een affiche te maken 
die het suikergehalte van verschillende dranken 
weergeeft. 

 Bespreek ook of er eventuele uitzonderingen 
op de gemaakte afspraken mogelijk zijn bv. 
bieden we nog dranken uit de categorie ‘bij 
voorkeur niet’ aan op de opendeurdag of op 
feestjes (bv. kerstfeestje, carnavalsfeestje, …)? 
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gedoogbeleid
voor dranken uit de categorie ‘opties 
voor uitbreiding’
Indien je als school geen dranken uit de categorie 
‘opties voor uitbreiding’ aanbiedt, dan kan je onmid-
dellijk overgaan naar de tips voor het voeren van een 
aanmoedigingsbeleid. 

De dranken in deze categorie zijn minder gezond dan 
de dranken uit het basisaanbod, maar worden nog wel 
gedoogd. Bij het voeren van het gedoogbeleid, is het 
belangrijk om het gebruik van dranken uit de categorie 
‘opties voor uitbreiding’ te beperken. 

Hoe kan je dit aanpakken?

• Beperk het aantal kanalen waar de dranken uit 
de categorie ‘opties voor uitbreiding’ aangeboden 
worden te beperken      
Bv: er zijn meer aanbodkanalen voor water dan 
voor light frisdranken.

• Beperk het aantal momenten tijdens de 
schooldag waarop de dranken uit de categorie 
‘opties voor uitbreiding’ aangeboden worden   
Bv: enkel tijdens de middagpauze. 

• Maak beperkende afspraken: het drinken van 
dranken uit de categorie ‘opties voor uitbreiding’ 
(ook meegebrachte) is enkel toegestaan op af-
gesproken momenten die beperkt zijn in tijdsduur  
Bv: enkel tijdens de middagpauze. 

• Beperk de portiegrootte     
Bv: onderhandel met de leverancier om de kleinst 
mogelijke portie van deze dranken te leveren.
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aanmoedigingsbeleid
voor dranken uit het basisaanbod
Naast het voorzien van dranken uit het basisaanbod, is 
het van belang om het gebruik van deze dranken aan te 
moedigen. 

Hoe kan je dit aanpakken?  

• Informeer de leerlingen, de ouders en het 
schoolteam over de keuzes van de school en de 
eventuele aanpassingen in het aanbod 
Waarom zit er bijvoorbeeld voortaan meer water 
in de automaat en worden er geen frisdranken 
meer aangeboden?

• Bied de dranken uit het basisaanbod gratis of 
zo goedkoop mogelijk aan:
• Voorzie gratis water voor zowel leerlingen als 

schoolteam – zie fiche “Naar een (gratis) wat-
eraanbod op school”. Indien jouw school nog 
over loden leidingen beschikt, dan raden we 
een gratis aanbod van leidingwater uiteraard af. 

• Voorzie gratis water na bv. de les lichamelijke 
opvoeding, middagsportactiviteiten en bij warm 
weer. Een gratis wateraanbod kan ook tijdens 
bv. vergaderingen, oudercontacten en open-
deurdagen. 

• Maak gezonde dranken goedkoper    
Bv: in de automaat is water het goedkoopst.

• Zet het basisaanbod in de kijker
• Hang affiches op die de gezonde keuze aan- 

prijzen. 
• Plaats in overleg met de leverancier een af-

beelding van water op de fronten van de 
automaat. 

• Stel drinkflessen of glazen/bekers ter beschik-
king.

• Bied water aan in flesjes van (minstens) 0.5 
liter of vrij te nemen.

• Maak het aanbod aantrekkelijk
• Zorg voor variatie binnen het basisaanbod bv. 

plat en spuitwater, gearomatiseerd water.
• Bied de mogelijkheid om een kom verse groen-

tesoep te drinken tijdens de pauze(s).
• Zorg in de warmere maanden voor gekoelde 

dranken of ijsblokjes.
• Zorg voor een aantrekkelijke locatie en goede 

hygiëne van de watertappunten (niet in of vlak 
aan de toiletten bijvoorbeeld).

• Maak stimulerende afspraken
• Sta toe dat leerlingen in de klas water drinken
• Las tijdens de lesdag verschillende momenten 

in om water te drinken     
Bv: voor en na elke pauze.

• Laat ze hun fles of drinkbus tijdens de pauzes 
(bij-)vullen

• Moedig leerlingen aan om gedurende de 
lesdag te drinken door ze er regelmatig aan 
te herinneren      
Bv: zeker na de les lichamelijke opvoeding en bij 
warm weer.

• Heb aandacht voor de voorbeeldfunctie van 
het personeel en maak hierover afspraken met 
hun      
 Bv: als leraar water drinken tijdens de lesdag, 
soep eten bij een broodmaaltijd, dezelfde regels 
naleven die voor de leerlingen gelden, …).  

naar een evenwichtig aanbod van dranken in het secundair onderwijs © vlaams instituut gezond leven 2018 10

Zoals in de inleiding reeds aangegeven, is een even-
wichtig aanbod van dranken installeren op school een 
belangrijk onderdeel van het voedingsbeleid op school. 

Om het gebruik van dit gezonde aanbod te stimul-
eren, is het belangrijk om het drankenaanbod en de 
gemaakte keuzes van de school eveneens aan bod te 
laten komen in de klas en zorg/begeleiding.

• educatie (in de klas)

 Het secundair onderwijs wil de bekwaamheid om 
een gezonde keuze te maken stimuleren en leer-
lingen aanmoedigen tot een evenwichtig drinkge-
drag. Het voorzien van een gezond aanbod op 
school is daartoe essentieel. Daarnaast is het ook 
belangrijk om jongeren via educatie keuzevaardig 
te maken en kritisch te leren zijn t.a.v.  het aanbod 
buiten de school en de gevoerde reclame voor 
dranken.

 Materialen kan je vinden op de webiste van  
Gezond Leven.

 Hieronder vind je alvast enkele voorbeelden van 
materialen om in de klas te gebruiken:

• Om leerlingen vanaf 12 jaar bewust te maken 
van hun drinkgewoontes kan je gebruik maken 
van de volgende gezondheidstest: de vochttest.

• De lesmodule etiketten lezen (vanaf 12 jaar) 
leert leerlingen kritisch omgaan met de infor-
matie op het voedingsetiket. De aandacht gaat 
hierbij vooral naar dranken en tussendoortjes. 
Met een handleiding voor de leraar, een Power-
Pointpresentatie voor in de klas en werkbladen 
voor de leerlingen.  

• Pedagogische dossiers over energiedranken en 
reclameopvoeding. De dossiers bevatten ach-
tergrondinformatie over de betreffende thema’s. 
Als leerkracht kan je ze informatie gebruiken om 
zelf een les samen te stellen op maat van jouw 
leerlingen. De Powerpointpresentaties bieden 
illustratiemateriaal en/of opdrachten om de 
lessen vorm te geven. 

• Lesmateriaal over gezonde voeding in het alge-
meen (de actieve voedingsdriehoek)

STAP 4
GEEF HET DRANKAANBOD EEN 
PLAATS IN HET VOEDINGSBELEID 
OP SCHOOL

• in zorg en begeleiding

 Houd rekening met de leerlingen met bijzon-
dere behoeften. Een leerling met diabetes moet 
bijvoorbeeld bij een hypoglycemie (te laag 
suikergehalte in het bloed) een suikerrijke drank 
kunnen drinken. De school kan ook te maken krij-
gen met kinderen met overgewicht, jongeren met 
eetstoornissen of andere voedingsgerelateerde 
problemen. In alle gevallen is een goede commu-
nicatie met de leerling en de ouders belangrijk. 
Werk hiervoor samen met het Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB). 

MEER INFO www.gezondleven.be
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