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Voedingsbeleid Dulon College – locatie RHW 

volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines 
 

Visie 
Dulon College, locatie Reehorsterweg is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, dit 

draagt bij aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze studenten en medewerkers. Tevens is 

bewezen dat mensen beter presteren met gezonde voeding en daarbij ook lekker in hun vel zitten.  

Wij vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. 

Binnen onze onderwijsomgeving leren onze studenten meer over gezond gedrag. Binnen het generiek 

onderwijs wordt de leefstijltest uitgevoerd en wordt er aandacht besteed aan Vitaal Burgerschap waarbij 

gezonde voeding een vast onderdeel vormt. Daarnaast is de vertaling gemaakt in de kantine, de 

dagelijkse praktijk. Zo ontmoet de student de theorie en praktijk in één. 

 
Educatie 

Gezonde voeding komt aan bod bij alle opleidingen locatie Reehorsterweg in leerjaar één en twee binnen 

het generiek onderwijs, namelijk de lessen Burgerschap, dimensie vier, Vitaal Burgerschap. 

Het aantal uren is vrij in te vullen door de Burgerschapsdocent. Iedere student moet tenminste één bewijs 

voeding aanleveren voor het Burgerschap-portfolio. Hiervoor is een lesbrief voeding ontwikkeld die vanaf 

schooljaar 2016-2017 door alle burgerschapsdocenten wordt gebruikt.  

 

Daarnaast heeft het onderwerp ‘voeding’ in een selectief aantal opleidingen nog extra ruimte binnen de 

lessen (vak Vitaliteit). Te denken valt aan de opleidingen bij de teams Zorg, Welzijn, Sport & Bewegen en 

Business & Support 

 
Omgeving 

Onze gezonde schoolkantine voldoet aan de richtlijnen van het voedingscentrum. Het aanbod van de 

gezonde schoolkantine bestaat voor minimaal 80% uit gezonde producten uit de schijf van vijf (zoals fruit, 

broodjes, salades) en maximaal 20 % uit niet basisvoedingsmiddelen (zoals snoep en snacks). Daarnaast 

is er vastgelegd om geen producten te verkopen zoals energiedrankjes. 

 

Toezien op de uitvoering van het voedingsbeleid gezonde schoolkantine Reehorsterweg 

Met de kantinebeheerder is afgesproken dat ieder jaar het aanbod van de gezonde schoolkantine 

gecheckt wordt via de kantinescan van het voedingscentrum. De uitkomsten worden gerapporteerd 

richting de school en de kantinebeheerder. Als er nieuwe producten worden toegevoegd dan wordt er 

eerst gekeken of deze producten voldoen aan de gezonde schoolkantine, uitstraling goud. 

Tot slot kan het assortiment ook (onaangekondigd) getoetst worden door het Voedingscentrum. 

 

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan  

Binnen de verschillende productgroepen (zoals fruit, brood, zuivel) kunnen studenten en medewerkers 

een eigen keuze maken. In alle productgroepen biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt 

voor het uitgestalde aanbod en voor het aanbod in de automaten.  
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Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes 

De kantine hanteert drie uitstralingspunten: 

1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod, liggen allen betere keuzes. Gezonde 

producten liggen vooraan. 

2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen de betere keuzes. Ten minste de 

bovenste helft (meestal op ooghoogte) bestaat uit betere keuzes.  

3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes zoals fruit.  

 

De kantine stimuleert water drinken 

In onze gezonde schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod, gratis uitgifte 

vanuit kannen, als in de automaten. Tevens is de kantine en het gezonde schoolplein voorzien van een 

centraal watertappunt (Joint the Pipe). De hygiënische watertappunten zijn voor iedereen te gebruiken.  

 

Inrichting 

- Onze kantine is sinds maart 2017 nog duurzamer ingericht met groen 

- (zwerf) Afval wordt gescheiden ingezameld in de gangen en centrale ruimtes. Er staan geen 

prullenbakken meer in de klaslokalen en/of kantoorruimte. 

 

Signalering  

De resultaten van TestJeLeefstijl geven daarnaast een algemeen beeld van de prevalentie van problemen 

op het gebied van voedingsgewoonten en gewicht op de hele school. Jaarlijks wordt deze interventie 

afgenomen bij de studenten en maakt onderdeel uit van de Health Check in het 1e jaar als onderdeel van 

Vitaal Burgerschap. 

 

Problemen van studenten op het gebied van voeding en gewicht kunnen gesignaleerd worden tijdens 

studieloopbaanbegeleiding. Wanneer een studieloopbaanbegeleider problemen op dit gebied signaleert 

kan hij of zij doorverwijzen naar het zorgteam (studentenbegeleiding/zorg). Deze bestaat uit onder andere 

een ambulant of persoonlijk begeleider, een zorgcoördinator, schoolpsycholoog en schoolarts.  

 

Onze ambitie  
 
Educatie  

Het is onze ambitie dat de student zich bewust wordt van zijn/haar eigen leefstijl in combinatie met  

voeding. Dit willen we bereiken door aandacht te schenken aan kennis over leefstijl en voeding. In ons 

onderwijsaanbod zit kennis gecombineerd met actieve werkvormen die het bewustzijn van de student 

vergroten. Pas wanneer een student zich bewust is van zijn/haar leefstijl kan er een kleine of grote 

verandering plaatsvinden. Hierin is het belangrijk dat de student uitgedaagd wordt zelfstandig de keuze(s) 

te maken. 

  

Daar waar het onderwerp ‘voeding’ nog extra ruimte krijgt binnen de lessen (opleidingen bij de teams 

Zorg, Welzijn, Sport & Bewegen en Business & Support), is het onze ambitie om ook de transfer naar de 

diverse doelgroepen te kunnen maken. Vanuit het bewustzijn van de student t.a.v. leefstijl en voeding dit 

kunnen overbrengen op de deelnemer(s) waar deze student mee werkt. 

 
 
 
 
  



 3 

Omgeving 
Locatie Dulon College, Reehorsterweg heeft als ambitie om jaarlijks de gouden kantine te behouden. De 
focus ligt de komende tijd op de onderstaande punten: 
 

- Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere 

keuzes en 20 % uitzonderingen. 

- De focus zal gelegd worden op de looproute in de gezonde schoolkantine, de looproute heeft  

invloed op de aankoop van een student en/of medewerker. 

 
 

Signalering  

Binnen de uitvoering van de Health Check wordt onderzocht naar de mogelijkheid om de leefstijltest voor 

een 2e keer uit te zetten. Momenteel vindt dit alleen plaats bij aanvang van het 1e leerjaar. Een 2e meting 

is wenselijk om de persoonlijke ontwikkeling van de student op gebied van gezond gedrag zichtbaar te 

maken. De mogelijkheid bestaat om de test bij afsluiting van het vak Burgerschap af te nemen.  

 

Ede, 26 november 2019. 

 

Mede namens de leden werkgroep Gezonde School, 

 

 

 

 

 

 

Femmy Rave 

Locatiedirecteur Dulon College 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


