
FICHE 6:
FRUIT EN GROENTEN:  
WAAR HALEN EN HOE 
BETALEN?
WAAR HAAL IK 
GROENTEN EN 
FRUIT?
Er zijn verschillende mogelijkheden! Kies 
de optie die het best aansluit bij de wensen 
van de school:

 ▶ Is er al een aanbod van fruit en 
groenten tijdens de pauze? 

Ga na of je deze kan ver-
kopen in de bar. 

 ▶ Is jouw school een landbouwschool? 

Benut je eigen troeven en verkoop 
zelfgekweekte groenten en fruit!

 ▶ Is er in jouw buurt een landbouwschool? 

Pols of jullie tegen een voor-
delige prijs fruit en groen-
ten kunnen verkrijgen. 

 ▶ Is er in jouw buurt een groente- 
en fruitveiling? (www.vbt.eu)

Pols of er overschotten zijn.

 ▶ Is er in jouw buurt een initia-
tief van de Korte Keten?

Ga na of een samen-
werking mogelijk is.

 ▶ Koop fruit en groenten in een 
nabijgelegen supermarkt, bij een 
lokale handelaar, of op de markt.

HOEVEEL KOST DIT  
VOOR DE SCHOOL?
Dit hangt af van de kostprijs van fruit en groenten in de schoolbar. Die prijs 
kies je uiteraard zelf, maar we geven graag volgende tips mee om de kans 
op succes te verhogen:

1 Opgelet: volgens de Commissie Zorgvuldig Bestuur mag ondersteuning van een leverancier (bv. 
supermarktketen, lokale handelaar...) niet zichtbaar gemaakt worden voor leerlingen en ouders binnen de 
schoolcontext. Zo mag de leverancier bv. niet vermeld worden in ruimtes waar leerlingen verblijven.

Leerlingen vinden het héél belangrijk dat de snacks goedkoop 
worden aangeboden. We raden aan om fruit of groenten te ver-
kopen aan 20 cent per portie. Uit de testfase bleek namelijk dat 
de fruit en groenten veel meer over de toonbank gingen als ze 
verkocht werden aan 20 cent per portie, dan wanneer ze verkocht 
werden aan 30 cent of meer.

Kan de school dit niet dragen qua kost? 

 ▶ Misschien wil de ouderraad een deeltje bijdragen? 

 ▶ Misschien wil het lokale bestuur een deeltje bijdragen?

 ▶ Kies voor korting op fruit en groenten binnen 
het project Snack & Chill, door bij inschrijving 
aan te geven dat je de korting wil krijgen. Hou 
wel rekening met de inschrijvingsperiode.

 ▶ Lees in fiche 5 na welke financiële voordelen de scholen 
krijgen die bij inschrijving kiezen voor korting. Ga hiermee 
naar een leverancier van fruit en groenten, en vraag of 
deze ook bereid is om een (gelijkaardige) korting te geven 
op fruit en groenten binnen het project Snack & Chill1. 

 ▶ …

Is dit geen optie?

 ▶ Als je de porties in de bar verkoopt aan de kost-
prijs van het fruit en groenten in de winkel, dan heb 
je er geen winst aan, maar ook geen verlies.

 ▶ Onthoud: als er nog ongezonde snacks verkocht worden 
op school, dan moet het gezonde aanbod zéker goedko-
per zijn dan het ongezonde aanbod, aldus de jongeren.

 ▶  

 ▶  


