
Het Voedingscentrum helpt scholen een gezondere kantine te realiseren met het programma 
De Gezonde Schoolkantine. Met de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum 
kunnen scholen hun schoolkantines zo inrichten dat leerlingen makkelijker voor gezondere 
opties kunnen kiezen. De Schoolkantine Brigade ondersteunt scholen daarbij. 

Het aantal gezondere  
schoolkantines blijft groeien 

Momenteel zijn er in Nederland circa 1550 vo-schoollocaties 
en 550 mbo-schoollocaties. Veel scholen zijn al jaren bezig met 
het gezonder maken van het aanbod in de kantine. Wanneer 
een school voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van 
het Voedingscentrum, kan de school een Schoolkantine Schaal 
aanvragen. Deze schaal is één jaar geldig. 

Sinds 2017 ontvingen 731 unieke schoollocaties één of 
meerdere schalen, waarbij meer dan 70% van de scholen  
een gouden schaal behaalde. Het aantal schaaluitreikingen 
blijft daarnaast elk jaar groeien. Een mooie ontwikkeling! 
In deze factsheet worden de getallen over verschillende jaren 
verder toegelicht. 



Resultaten
Van alle scholen die eten of drinken aanbieden, heeft tot nu toe 51,3% (963 scholen) ooit een Schoolkantine Schaal behaald.  
In de afgelopen drie jaar heeft 39% (731 scholen)  van de scholen een schaal gekregen. Hiervan heeft 56,2% (411 scholen)    
al meerdere keren een schaal behaald. Deze scholen hebben een gezondere schoolkantine dus opgenomen in hun werkwijze.  
Van de scholen die nog geen schaal hebben behaald, maken we inzichtelijk in hoeverre ze actief werken aan de Richtlijnen  
Gezondere Kantines. Deze informatie gebruiken wij om scholen op maat te ondersteunen.

Meer weten 
Meer weten over het programma Gezondere Schoolkantine, of ook hulp krijgen van de Schoolkantine Brigade?  
Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine

www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine 
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Status van een  
gezondere schoolkantine

Definitie Aantal schoollocaties

Geborgd Schaal behaald in 2019,  
en minimaal twee keer in de drie jaren hiervoor.

202 schoollocaties

Licht geborgd Schaal behaald in 2019,  
en minimaal één keer in de twee jaren hiervoor.

209 schoollocaties

Alleen 2019 Alleen een Schaal behaald in 2019. 200 schoollocaties

Alleen 2018 Voor het laatst een Schaal behaald in 2018. 81 schoollocaties

Alleen 2016 of 2017 Voor het laatst een Schaal behaald in 2016  
of 2017.

45 schoollocaties

Vóór 2016 Vóór 2016 een Schaal behaald. 213 schoollocaties

Nooit een Schaal behaald Nog nooit een Schaal behaald. 926 schoollocaties

Voedingsaanbod niet aanwezig School heeft aangegeven geen eten of  
drinken aan te bieden.

259 schoollocaties

Totaal 2135 schoollocaties


