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Deelnemende scholen pilootproject: 

• 21 secundaire scholen hebben ingetekend voor het pilootproject, waarvan 2 

(financieel ondersteunde) scholen vroegtijdig hebben afgehaakt wegens 

andere verwachtingen (nl. het leek de trekker meer werk dan ze had verwacht 

bij inschrijving) en afwezigheid van de trekker.  

• Deelnemende scholen: 19 secundaire scholen in Vlaanderen die 

fruit/groenten gedurende 4 à 6 weken verkopen (minstens 1x per week) 

o 13 werden financieel ondersteund door de retailers 

o 6 werden niet financieel ondersteund 

 

1 Vragenlijst leerlingen  

 

1.1 Methodologie  

 

Een online vragenlijst, bestaande uit 58 vragen, werd opgesteld voor leerlingen uit 

deelnemende scholen. De link naar de vragenlijst werd verstuurd naar de trekkers 

van het project met de vraag of ze deze na de testperiode naar alle leerlingen willen 

versturen. In de periode van afname werd aan de trekkers gevraagd om 2 

herinneringen te versturen naar de leerlingen om de vragenlijst in te vullen. De 

vragenlijst werd afgenomen in de periode van 25/3/19 tot 15/5/19.  

 

De resultaten werden geanalyseerd met SPSS. Er werd gebruik gemaakt van chi²’s 

voor testen van statistische significantie. De resultaten worden weergeven in 

kruistabellen. 

 

1.2 Beschrijvende karakteristieken 

 

Na afloop van de testperiode, vulden 2068 leerlingen uit 14 verschillende scholen 

de vragenlijst in. Er zaten grote verschillen in het responspercentage per school; het 

responspercentage varieerde van 13% tot 100%. 

 

Leerlingen 

Karakteristieken van leerlingen die de vragenlijst invulden: 

• 65% meisjes, 35% jongens 

• Gewoon secundair onderwijs (13 scholen) 

o 2017 leerlingen 

o 29% 1
ste

 graad, 39% 2
de

 graad, 31% 3
de

 graad 

o Richting 1
ste

 graad:  

▪ A-stroom: 68% 

▪ B-stroom: 25% 

▪ Weet het niet: 7% 

o Richting 2
de

 en 3
de

 graad:  

▪ ASO: 33%  

▪ TSO: 42% 

▪ BSO: 24% 

▪ KSO: 2% 

• Bijzonder secundair onderwijs (1 school) 

o 51 leerlingen 
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De vragenlijst werd opmerkelijk meer ingevuld door meisjes (vergeleken met 

jongens), en door leerlingen uit de A-stroom (vergeleken met leerlingen uit de B-

stroom). Deze trend komt ook voor bij andere bevragingen (o.a. evaluatievragenlijst 

Bullshit Free Generation).  

 

Scholen 

Karakteristieken van de scholen waarvan leerlingen de vragenlijst invulden: 

• Provincie 

o Oost-Vlaanderen: 4 scholen 

o West-Vlaanderen: 2 scholen 

o Antwerpen: 5 scholen 

o Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 1 school 

o Vlaams-Brabant: 1 school 

o Limburg: 1 school 

• Onderwijsnet 

o Gesubsidieerd vrij onderwijs: 7 scholen 

o Gemeenschapsonderwijs: 4 scholen 

o Gesubsidieerd officieel onderwijs: 3 scholen 

• Financiële ondersteuning:  

o 12 scholen werden financieel ondersteund 

o 2 scholen werden niet financieel ondersteund 

• Kostprijs van een portie fruit en groenten in de schoolwinkeltjes:  

o In 4 scholen betaalden de leerlingen €0,20 per portie 

o In 8 scholen betaalden de leerlingen €0,30 per portie 

o In 1 school betaalden de leerlingen €0,40 per portie 

o In 1 school betaalden de leerlingen €0,50 per portie 

 

 

1.3 Resultaten 

 

1.3.1  Tussendoortjes 

 

Verkoop van fruit en groenten tijdens de testperiode 

Fruit 

91% (n=1836) van de leerlingen heeft gemerkt dat er fruit verkocht werd op school.  

46,5% (n=854) van deze leerlingen heeft tijdens het project fruit gekocht op school 

als tussendoortje. 

• 14,5% (n=118): (bijna) altijd als het schoolwinkeltje open was 

• 60,6% (n=493): meerdere keren 

• 24,8% (n=202): 1 keer 

 

(Snack)groenten 

47% (n=912) van de leerlingen heeft gemerkt dat er (snack)groenten verkocht 

werden op school.  

37,3% (n=330) van deze leerlingen heeft tijdens het project groenten (snack)gekocht 

op school als tussendoortje. 

• 11% (n=35): (bijna) altijd als het schoolwinkeltje open was 

• 42,6% (n=136): meerdere keren 

• 46,4% (n=148): 1 keer 
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Verband tussen ‘geslacht’ en ‘het kopen van fruit of groenten in het winkeltje’? 

In totaal kocht 50,6% van de meisjes (n=620) en 43,5% (n=280) van de jongens 

minstens één keer fruit of groenten in het schoolwinkeltje.  

 

Er werd een verband gevonden tussen ‘geslacht’ en ‘het kopen van fruit of 

groenten’: meisjes kochten significant meer fruit of groenten dan jongens. 

 

Verband tussen ‘graad en ‘het kopen van fruit of groenten in het winkeltje’? 

In totaal kocht 47% (n=243) van de eerste graad, 46% (n=328) van de 2
de

 graad, en 

53% (n=308) van de 3
de

 graad fruit of groenten in het schoolwinkeltje.  

 

Er werd een verband gevonden tussen ‘graad’ en ‘het kopen van fruit of groenten’: 

leerlingen van de 3
de

 graad kochten significant meer fruit of groenten vergeleken 

met leerlingen van de 1
ste

 en 2
de

 graad. Er werd geen verschil gevonden in het kopen 

van fruit of groenten tussen leerlingen van de 1
ste

 en 2
de

 graad. 

 

Verband tussen ‘richting’ en ‘het kopen van fruit en groenten in het winkeltje’? 

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel procent van de leerlingen binnen 

een bepaalde studierichting fruit of groenten kopen. 

 

Graad Richting 

leerlingen die 

fruit kopen 

% (n) 

leerlingen die 

groenten kopen 

% (n) 

1
ste

 graad 
A-stroom 41,5 (144) 33,5 (59) 

B-stroom 48,9 (64) 41,6 (32) 

2
de

 en 3
de

 

graad 

ASO 50,1 (214) 38 (60) 

TSO 40,3 (213) 32,8 (87) 

BSO 55,7 (172) 46,2 (72) 

/ BuSO 43,2 (19) 36 (9) 

 

 

Bij leerlingen uit de eerste graad, werd geen verband gevonden tussen 

studierichting (A-stroom, B-stroom) en het al dan niet kopen van fruit of groenten in 

het winkeltje.  

 

Bij leerlingen uit de tweede en derde graad werd wél een verband gevonden tussen 

studierichting en het al dan niet kopen van fruit of groenten in het winkeltje. 

• Leerlingen uit het BSO en ASO kochten significant meer fruit en groenten dan 

leerlingen uit het TSO. 

• Leerlingen uit het BSO kochten niet significant meer of minder fruit en 

groenten dan leerlingen uit het ASO. 

 

Opgelet: het verband tussen studierichting en het al dan niet kopen van fruit en 

groenten kan ook veroorzaakt worden door de school. Als TSO-leerlingen toevallig 

op scholen zitten die de verkoop van groenten en fruit minder goed hebben 

aangepakt (bv. minder mooie aankleding, minder sensibilisering), kan er sprake zijn 

van een schijnverband tussen studierichting (TSO, BSO, ASO) en fruit- en 

groenteverkoop, en wordt het effect veroorzaakt door de (aanpak van de) school.  

 

BuSO kan niet betrouwbaar vergeleken worden met de andere richtingen, gezien het 

beperkt aantal respondenten uit BuSO. 
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Mening van de leerlingen over de kostprijs van fruit en groenten.  

In onderstaande tabel wordt in percentages weergegeven wat leerlingen vonden van 

de kostprijs van een portie fruit en groenten. Dit wordt enerzijds weergegeven voor 

alle leerlingen samen, en anderzijds voor een deel van de leerlingen (nl. voor 

leerlingen die 20 cent, 30 cent, of minstens 40 cent voor een portie betaalden in het 

schoolwinkeltje). 

 

 Fruit Groenten 

 
Alle 

leerlingen 

€0,20 

/portie  

€0,30 

/portie  

≥ €0,40 

/portie 

Alle 

leerlingen 

€0,20 

/portie  

€0,30 

/portie  

≥ €0,40 

/portie 

% dat het veel 

te duur vond 
3,8 1,5 5,3 2,3 4,3 2,4 5,5 1,9 

% dat het iets 

te duur vond 
11,5 4 13,8 15 10,6 5,3 11,3 17,8 

% dat het niet 

goedkoop, 

maar ook niet 

duur vond 

47,8 51,6 45 51,7 50,8 56 50,7 41,1 

% dat het iets 

te goedkoop 

vond 

10,9 15,9 9,9 7 9,4 11,5 9,2 6,5 

% dat het veel 

te goedkoop 

vond 

4,1 5,7 4,5 0,3 4 6,7 3,7 0 

% dat dat de 

kostprijs niet 

(meer) wist 

21,8 21,2 21,6 23,7 20,9 18,2 19,7 32,7 

 

Er werd een significant verband gevonden tussen de mening van leerlingen over de 

kostprijs, en de kostprijs van een portie in het winkeltje. Hoe duurder het fruit en de 

groenten verkocht worden, hoe kleiner het percentage leerlingen die dit percipieert 

als te goedkoop, en hoe groter het percentage leerlingen dit percipieert als te duur. 

De enige uitzondering hierop is dat het % leerlingen dat het te duur vond iets lager 

ligt bij leerlingen die minstens 40 cent betaalden voor een portie fruit (17,3%), 

vergeleken met leerlingen die 30 cent betaalden voor een portie fruit (19,1%). 

Onder geen enkele conditie vond meer dan 20% (zelfbepaalde cut-off o.b.v de 

resultaten) van de leerlingen de kostprijs (iets of veel) te duur. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat zowel 20, 30, 40 als 50 cent een aanvaardbare prijs is 

voor een portie fruit of (snack)groenten. 
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Verband tussen ‘kostprijs in het schoolwinkeltje’ en ‘kopen van fruit en 

groenten’?  

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel procent van de leerlingen een 

portie fruit of groenten kocht, wanneer de kostprijs in het winkeltje 20 cent, 30 cent 

of minstens 40 cent is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd een verband gevonden tussen het percentage leerlingen die een portie fruit 

of groenten koopt in het schoolwinkeltje en de kostprijs van een portie in het 

schoolwinkeltje. Significant meer leerlingen kopen een portie fruit of groenten 

wanneer deze 20 cent kost, dan wanneer deze 30 cent of meer kost. Er is geen 

verschil in aantal leerlingen die een portie fruit of groenten koopt, wanneer deze 30 

cent dan wel meer dan 30 cent kost (nl. 40 cent of 50 cent).  

  

 

leerlingen die 

fruit kopen  

% (n) 

leerlingen die 

groenten kopen 

% (n) 

€0,20 / portie 58,4 (275) 44,3 (116) 

€0,30 / portie 42,5 (453) 34,2 (176) 

≥ €0,40 /portie 42 (126) 35,5 (38) 
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Waarom kochten leerlingen al dan niet fruit of groenten?   

Aan leerlingen die fruit of groenten kochten werd gevraagd om aan te geven 

waarom ze deze kochten. Ze konden 3 redenen kiezen uit een lijst.   

 

In onderstaande tabellen staat naast elke mogelijke reden vermeld hoeveel procent 

van de leerlingen hiervoor koos:  

 

Mogelijke redenen om fruit te kopen % leerlingen die 

voor deze reden 

koos 

 ‘Omdat ik honger had’ 58 

 ‘Omdat ik graag fruit eet’ 46 

 ‘Omdat het er lekker uitzag’ 33 

 ‘Omdat ik geen tussendoortje mee had van thuis’ 29 

 ‘Omdat het goedkoop was’ 25 

 ‘Omdat ik gezond wil eten’ 21 

 ‘Omdat het aangeboden werd’ 17 

 ‘Omdat er keuze was tussen verschillende fruitsoorten’ 9 

 ‘Omdat het fruit verkocht werd op een gezellige plek’ 3 

 ‘Omdat we inspraak kregen in het fruit dat werd aangeboden’ 3 

 ‘Omdat het fruit mooi gepresenteerd was’ 2 

 

 

Mogelijke redenen om (snack)groenten te kopen % leerlingen die 

voor deze reden 

koos 

‘Omdat ik honger had’ 58 

‘Omdat het er lekker uitzag’ 41 

‘Omdat ik graag (snack)groenten eet’ 37 

‘Omdat ik geen tussendoortje mee had van thuis’ 28 

‘Omdat het goedkoop was’ 25 

‘Omdat ik gezond wil eten’ 20 

‘Omdat het aangeboden werd’ 15 

‘Omdat er keuze was tussen verschillende (snack)groenten’ 6 

‘Omdat de (snack)groenten fruit verkocht werd op een gezellige plek’ 5 

‘Omdat de (snack)groenten mooi gepresenteerd waren’ 3 

‘Omdat we inspraak kregen in de groenten die werden aangeboden’ 3 
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Aan leerlingen die geen fruit of groenten kochten werd gevraagd om aan te geven 

waarom ze deze niet kochten. Ze konden 3 redenen kiezen uit een lijst.   

 

In onderstaande tabellen staat naast elke mogelijke reden vermeld hoeveel procent 

van de leerlingen hiervoor koos:  

 

Mogelijke redenen om geen fruit te kopen % leerlingen die 

voor deze reden 

koos 

‘Omdat ik een tussendoortje mee had van thuis’ 59 

‘Omdat ik geen honger had’ 43 

‘Omdat de rij om aan te schuiven te lang was’ 17 

‘Omdat er niet genoeg tijd was tijdens de pauze’ 15 

‘Omdat ik het fruit niet graag eet’ 14 

‘Omdat het te duur was’ 12 

‘Omdat het er niet lekker uitzag’ 11 

‘Omdat het niet handig is om een stuk fruit te eten’ 9 

‘Omdat er geen keuze was tussen verschillende fruitsoorten’ 7 

‘Omdat het fruit niet mooi gepresenteerd was’ 7 

‘Omdat ik niet gezond wil eten’ 6 

‘Omdat het fruit niet werd verkocht op een gezellige plek’ 5 

‘Omdat er geen fruitsla was’ 4 

 

 

Mogelijke redenen om geen (snack)groenten te kopen % leerlingen die 

voor deze reden 

koos 

‘Omdat ik geen honger had’ 50 

‘Omdat ik een tussendoortje mee had van thuis’ 49 

‘Omdat ik de (snack)groenten niet graag eet’ 25 

‘Omdat de rij om aan te schuiven te lang was’ 16 

‘Omdat het te duur was’ 13 

‘Omdat het er niet lekker uitzag’ 13 

‘Omdat er niet genoeg tijd was tijdens de pauze’ 11 

‘Omdat het raar is om groenten als tussendoortje te eten’ 8 

‘Omdat er geen keuze was tussen verschillende (snack)groenten’ 7 

‘Omdat er geen dipsaus was’ 6 

‘Omdat ik niet gezond wil eten’ 4 

‘Omdat de groenten niet mooi gepresenteerd waren’ 4 

‘Omdat de groenten niet werden verkocht op een gezellige plek’ 3 

 

Invloed van het winkeltje op het consumeren van gezonde tussendoortjes 

De helft van de leerlingen die gemerkt heeft dat er gezonde tussendoortjes verkocht 

werden (50%, n=774) gaf aan dat het schoolwinkeltje ervoor zorgde dat ze meer 

gezonde tussendoortjes aten dan gewoonlijk.   

 

Verder gaf de overgrote meerderheid van de leerlingen die gemerkt heeft dat er 

gezonde snacks verkocht werden (84%, n=1306) aan dat ze het leuk vonden dat er 

gezonde snacks (fruit en/of (snack)groenten) verkocht werden op school. Hieruit 

kunnen we besluiten dat de overgrote meerderheid het gezonde aanbod op school 

accepteerde, en zelfs apprecieerde.  
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1.3.2  Water met een smaakje 

 

Verkoop van water met een smaakje tijdens de testperiode 

Er waren 6 scholen die reeds een aanbod hadden van water met een smaakje (nl. via 

een drankautomaat). Deze scholen hebben geen smaakjeswater verkocht in het 

schoolwinkeltje. Twee scholen hebben geen smaakjeswater aangeboden.  

 

Van de 6 overige scholen (n = 1026 leerlingen) die smaakjeswater verkocht hebben 

in het winkeltje, heeft 45,4% (n = 427) van de leerlingen gemerkt dat er water met 

een smaakje verkocht werd op school.  

26,7% (n = 113) van deze leerlingen heeft tijdens het project smaakjeswater gekocht 

op school. 

• 12% (n=13): (bijna) altijd als het schoolwinkeltje open was 

• 50% (n=56): meerdere keren 

• 38% (n=42): 1 keer 

 

Verband tussen ‘geslacht’ en ‘het kopen van smaakjeswater in het winkeltje’? 

In totaal kocht 25,1% (n=71) van de meisjes en 29,8% (n=42) van de jongens 

minstens één keer smaakjeswater in het schoolwinkeltje.  

 

Er werd geen verband gevonden tussen ‘geslacht’ en ‘het kopen van smaakjeswater’: 

het kopen van smaakjeswater verschilde niet tussen meisjes en jongens. 

 

Verband tussen ‘graad en ‘het kopen van smaakjeswater in het winkeltje’? 

In totaal kocht 30,4% (n=41) van de eerste graad, 25,7% (n=37) van de 2
de

 graad, en 

19,3% (n=21) van de 3
de

 graad smaakjeswater in het schoolwinkeltje. 

 

Er werd geen verband gevonden tussen ‘graad’ en ‘het kopen van smaakjeswater’: 

het kopen van smaakjeswater verschilde niet tussen leerlingen van de 1
ste

, 2
de

 en 3
de

 

graad. 

 

Verband tussen ‘richting’ en ‘het kopen smaakjeswater in het winkeltje’? 

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel procent van de leerlingen binnen 

een bepaalde studierichting smaakjeswater kocht.  

 

Graad Richting 

leerlingen die 

smaakjeswater kopen 

% (n) 

1
ste

 graad 
A-stroom 25,4 (16) 

B-stroom 35,5 (22) 

2
de

 en 3
de

 

graad 

ASO 21 (21) 

TSO 17,7 (17) 

BSO 35,1 (20) 

/ BuSO 38,9 (14) 

 

 

Bij leerlingen uit de eerste graad, werd geen verband gevonden tussen 

studierichting (A-stroom, B-stroom) en het al dan niet kopen van smaakjeswater in 

het winkeltje.  
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Bij leerlingen uit de tweede en derde graad werd wél een verband gevonden tussen 

studierichting en het al dan niet kopen van smaakjeswater in het winkeltje:  

• Leerlingen uit het BSO kochten significant meer smaakjeswater dan leerlingen 

uit het TSO. 

• Wat betreft het kopen van smaakjeswater, werd er geen significant verschil 

gevonden tussen leerlingen uit het ASO en TSO of tussen leerlingen uit het 

ASO en BSO.  

 

Mening van de leerlingen over de kostprijs van het smaakjeswater.  

In 3 scholen werd het smaakjeswater zelf gemaakt, terwijl het in flesjes aangeboden 

werd in de andere 3 scholen. Zelfgemaakt smaakjeswater werd goedkoper verkocht 

(€0,10) dan smaakjeswater in flesjes ( ≥ €0,20).  

 

 
Alle 

leerlingen 

€0,10 

/portie  

≥ €0,20 / 

portie 

% dat het veel te 

duur vond 
3,8 6 2,5 

% dat het iets te 

duur vond 
8,3 4,7 10,2 

% dat het niet 

goedkoop, maar 

ook niet duur vond 

48,1 48,3 48 

% dat het iets te 

goedkoop vond 
9,9 17,4 5,8 

% dat het veel te 

goedkoop vond 
3,8 5,4 2,9 

% dat dat de 

kostprijs niet 

(meer) wist 

26,2 18,1 30,5 

 

Er werd geen verband gevonden tussen de mening van leerlingen over de kostprijs, 

en hoeveel de leerlingen voor een portie betaalden. 

Verband tussen ‘kostprijs in het schoolwinkeltje’ en ‘kopen van water met een 

smaakje’?  

Wanneer het smaakjeswater 10 cent kostte, werd dit gekocht door 30,9% van de 

leerlingen. Bij een kostprijs van 20 cent of meer, werd smaakjeswater gekocht door 

24,4% van de leerlingen.  

 

Er werd geen verband gevonden tussen ‘kostprijs in het schoolwinkeltje en ‘het 

kopen van smaakjeswater’. 
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Waarom kochten leerlingen wel of geen smaakjeswater?   

Aan leerlingen die water met een smaakje kochten in het winkeltje werd gevraagd 

om aan te geven waarom ze dit kochten. Ze konden 3 redenen kiezen uit een lijst.   

 

In onderstaande tabellen staat naast elke mogelijke reden vermeld hoeveel procent 

van de leerlingen hiervoor koos:  

 

 

Mogelijke redenen om water met een smaakje te kopen % leerlingen 

die voor deze 

reden koos 

‘Omdat ik dorst had’ 62 

‘Omdat het er lekker uitzag’ 49 

‘Omdat ik graag water met een smaakje drink’ 43 

‘Omdat het goedkoop was’ 32 

‘Omdat ik geen drank mee had van thuis’ 17 

‘Omdat het aangeboden werd’ 14 

‘Omdat er keuze was tussen verschillende soorten smaakjeswater’ 12 

‘Omdat we inspraak kregen in het smaakjeswater dat werd aangeboden’ 5 

‘Omdat het smaakjeswater mooi gepresenteerd was’ 5 

‘Omdat het smaakjeswater verkocht werd op een gezellige plek’ 2 

 

Aan leerlingen die geen water met een smaakje kochten in het winkeltje werd 

gevraagd om aan te geven waarom ze dit kochten. Ze konden 3 redenen kiezen uit 

een lijst.   

 

In onderstaande tabellen staat naast elke mogelijke reden vermeld hoeveel procent 

van de leerlingen hiervoor koos:  

 

 

Mogelijke redenen om geen water met een smaakje te kopen % leerlingen 

die voor deze 

reden koos 

‘Omdat ik drank mee had van thuis’ 59 

‘Omdat ik geen dorst had’ 50 

‘Omdat ik niet graag water met een smaakje drink’ 28 

‘Omdat het er niet lekker uit zag’ 13 

‘Omdat het te duur was’ 11 

‘Omdat er niet genoeg tijd was tijdens de pauze’ 9 

‘Omdat er geen keuze was tussen verschillende soorten smaakjeswater’ 9 

‘Omdat de rij om aan te schuiven te lang was’ 7 

‘Omdat het niet mooi gepresenteerd was’ 4 

‘Omdat het zelfgemaakt is’ 3 

‘Omdat het smaakjeswater niet verkocht werd op een gezellige plek’ 2 
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1.3.3  Leerlingenparticipatie 

In totaal gaf 18% (n=272) van de leerlingen aan dat ze meegeholpen hebben bij de 

uitwerking van het project. Leerlingen konden zelf kiezen hoe veel taken ze op zich 

namen, en hoe vaak ze zich hiervoor engageerden. In onderstaande tabel wordt 

weergegeven welke taken de helpers op zich namen. 

 

Taak Percentage helpers 

dat minstens 1x 

een bepaalde taak 

op zich nam 

Snijden van groenten en fruit 46% (n=126) 

Verkopen van snacks 35% (n=95) 

De afwas doen 16% (n=44) 

Versieren toog/winkeltje 18% (n=48) 

Meehelpen aan de organisatie 16% (n=43) 

Meehelpen aan de inrichting van de ruimte 11% (n=31) 

Muziek afspelen 5% (n=14) 

 

Verder werd nagegaan of er in scholen met een hoge mate van leerlingenparticipatie 

meer fruit of groenten verkocht werd. Per school werd het percentage berekend van 

leerlingen die minstens 1 taak op zich nam. Volgens werd bekeken of dit percentage 

samenhing met de verkoop van groenten en fruit per school.  

Uit de analyses bleek dat er geen verband was tussen ‘leerlingenparticipatie’ en 

‘verkoop van fruit of groenten’. Dat wil zeggen dat een school met veel 

leerlingenparticipatie een gelijke hoeveelheid fruit of groenten verkocht als een 

school met weinig leerlingenparticipatie.  
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2 Vragenlijst trekker van het project 

 

2.1 Methodologie 

 

Een online vragenlijst, bestaande uit 15 vragen, werd opgesteld voor de trekkers van 

het project op school. De trekkers werden na afloop van de testperiode via mail 

gevraagd om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst werd afgenomen in de 

periode van 4/4/19 tot 15/5/19.  

 

2.2 Beschrijvende karakteristieken 

18 trekkers uit 18 verschillende scholen vulden de vragenlijst in. Van deze 18 

scholen waren er.. 

• … 13 financieel ondersteunde scholen 

• … 5 niet-financieel ondersteunde scholen 

 

2.3 Resultaten 

 

Alle trekkers zijn bereid om de verkoop in het winkeltje verder te zetten (vb. 

volgend jaar):  

• 39% (n=7) van de trekkers zou niets willen veranderen aan hoe het nu loopt. 

Dit was het antwoord van 7 trekkers uit een financieel ondersteunde school. 

• 61% (n=11) van de trekkers zou willen doorgaan, op voorwaarde dat er zaken 

veranderen. Zaken die zouden moeten veranderen:  

o Meest voorkomend: het project moet gedragen worden door meerdere 

mensen (zowel meer leerkrachten als meer leerlingen)  

o Ook vermeld:  

▪ Een financieel ondersteunde school gaf aan dat de prijs voor de 

leerlingen iets duurder zou moeten zijn, zodat de school uit de 

kosten komt voor extra aankopen (vb. kommetjes voor fruitsla).  

▪ Een niet-financieel ondersteunde school had problemen met de 

leverancier, en gaf aan te willen werken met een andere 

leverancier. 

▪ Een vlottere communicatie en samenwerking met de supermarkt 

(zie verder). 

▪ Fruit verkopen in een ander seizoen. 

▪ Het project stap voor stap uitbouwen. 

 

Is het project financieel draagbaar voor de school?  

• 17 trekkers gaven aan dat het project financieel draagbaar is voor de school. 

• 1 trekker gaf aan dit niet te weten. Deze school van deze trekker kreeg geen 

financiële ondersteuning.  
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Vragen die enkel gericht waren naar trekkers uit scholen met financiële 

ondersteuning 

Alle trekkers vonden de korting van de supermarkt een meerwaarde voor het 

project.  

 

De supermarkt waarmee de school samenwerkte werd beoordeeld op basis van een 

aantal aspecten (zie onderstaande grafiek). De trekker diende aan te geven in welke 

mate zij tevreden waren over elk aspect. 

 

 

Over het algemeen waren de trekkers vrij tevreden over de supermarkt waarmee zij 

samenwerkte. Een kleine minderheid was niet tevreden over de procedure die men 

moest volgen om fruit/groenten te bestellen, en de communicatie met de 

supermarkt.  

Verder werd aan de trekkers gevraagd wat er vlot liep of wat ze positief vonden aan 

de samenwerking met de supermarkt. Op deze open vraag gaven de trekkers 

volgende antwoorden: 

• Steeds goed geholpen, door vriendelijk en behulpzaam personeel. 

• Het fruit stond steeds op het afgesproken moment klaar. 

• De afhaling verliep vlot. 

• De contactpersoon was bereikbaar. 

• Aanpassingen aan de bestelling waren mogelijk. 

• Het fruit was heel vers en kwaliteitsvol. 

• We werden vlot bediend. 

• Communicatie verliep zeer vlot.  

• We kregen steeds antwoorden op onze vragen. 

• De supermarkt was vlakbij. 
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Ook werd aan de trekkers gevraagd wat er niet goed liep bij de samenwerking met 

de supermarkt en wat ze graag anders zouden zien. Op deze open vraag gaven de 

trekkers volgende antwoorden: 

• Bestelling via papier (en naar de supermarkt brengen) was zeer omslachtig. 

Een e-mailadres waar we de bestelling kunnen plaatsen zou alles oplossen. 

• Het personeel was niet op de hoogte van de bestelling, dus het fruit stond 

niet klaar 

• Communicatie: de verantwoordelijke was moeilijk bereikbaar. 

• Het aantal porties kwam niet helemaal overeen met de bestelling. 

• We konden niet afwijken van het vaste fruitaanbod. 

• Het fruit was niet altijd super vers 

• Het toewijzen van een supermarkt aan een school. 

 

Vragen die enkel gericht waren naar trekkers uit scholen zonder financiële 

ondersteuning 

Waar haalden de scholen zonder financiële ondersteuning fruit/groenten (de school 

kon meerdere antwoorden aanduiden)?  

• 80% van de scholen: in de supermarkt 

• 20% van de scholen: bij een lokale handelaar 

• 20% van de scholen: op de markt 

Hoe tevreden waren deze scholen over de manier waarop fruit/groenten tot in de 

school werden gebracht?  

 

De school die ‘ontevreden’ had aangeduid, had problemen ervaren met de 

leverancier, en moest op zoek gaan naar een andere leverancier.  
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3 Telefonische interviews met de trekker van het project 

3.1 Methodologie 

 

Wanneer de 1
ste

 of 2
de

 verkoop in het winkeltje plaatsvond werd een telefonisch 

interview afgenomen met de trekker van het project. Voor deze gesprekken werd 

gebruik gemaakt van een semi-gestructureerde interviewleidraad. De interviews 

duurden gemiddeld een half uur.   

 

3.2 Beschrijvende karakteristieken 

 

Het interview werd afgenomen met 18 trekkers uit 18 verschillende scholen.  

• … 12 financieel ondersteunde scholen 

• … 6 niet-financieel ondersteunde scholen 

 

3.3 Resultaten 

 

Start schoolwinkeltje 

Idealiter werd het winkeltje minstens eenmaal per week, gedurende zes weken 

geopend. De start van het winkeltje was gepland in de week van 4 februari en zou 

eindigen in de week van 18 maart. Er zijn echter heel wat scholen die zich niet 

hebben kunnen schikken naar het ideale verloop wegens omstandigheden.  

 

• 10 scholen zijn gestart in de week van 4 februari 

o 9 financieel ondersteunde scholen 

o 1 niet-financieel ondersteunde school 

• 3 scholen zijn gestart in de week van 11 februari 

o 1 financieel ondersteunde school (o.w.v. fietsongeval trekker) 

o 2 niet-financieel ondersteunde scholen (o.w.v. school-activiteit, en 

nood aan meer voorbereidingstijd)  

• 2 scholen zijn gestart in de week van 18 februari 

o 2 financieel ondersteunde scholen (op vraag van de supermarkt) 

• 3 scholen zijn gestart na de krokusvakantie (tot de paasvakantie) 

o 1 financieel ondersteunde school (o.w.v. gebroken voet)  

o 2 niet-financieel ondersteunde scholen (reden: meer voorbereidingstijd 

nodig) 

• 1 school is gestart op 25 april 

o 1 niet-financieel ondersteunde school (reden: meer voorbereidingstijd 

nodig) 

 

Hoe heeft de trekker het project aangepakt? 

• Na de ontvangst van het pakket Snack & Chill hebben alle trekkers de 

informatie grondig doorgenomen, en besproken met de directie hoe ze het 

project konden aanpakken.  

• Om de mening te weten van de leerlingen, namen alle scholen de vragenlijst 

‘Wat wil jij op school’ af. Uit de vragenlijst konden de scholen afleiden dat de 

overduidelijke meerderheid van de leerlingen een gezond aanbod wil op 

school. Daarom hebben ze besloten het project te starten.  
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Leerlingenparticipatie?  

Leerlingenparticipatie was er in alle scholen (in meerdere en mindere mate):  

• In sommige scholen nam de leerlingenraad het project op zich.  

• In sommige scholen werd een richting of verschillende richtingen betrokken 

(o.a. 2
de

 graad voeding - verzorging, 3
de

 jaar kantoor, 7
de

 jaar 

projectassistentie, 3
de

  jaar handel, richting hout-metaal, richting 

grootkeuken) 

• In 1 school werd participatie verdeeld over de verschillende jaren heen. Zo 

werd het winkeltje in week 1 uitgebaat door de zesdejaars, in week 2 door de 

vijfdejaars enz.  

• Leerlingen die zich vrijwillig hadden opgegeven in de vragenlijst ‘Wat wil jij 

op school’. 

• Leerlingen die zich vrijwillig aanboden als het project bezig was. 

• Leerlingen werden mondeling aangesproken of via smartschool. 

 

Wat werd gedaan en door wie?  

• Meestal organiseerde de verantwoordelijke leerkracht het aanbod en 

bestellingen.  

• De betrokken leerlingen maakten de planning op voor de verkoop, versneden 

het fruit (indien het versneden werd), verkochten het aanbod en kleedden de 

toog aan. 

• Bij een lage vorm van participatie werden leerlingen enkel aangesteld om in 

het winkeltje te staan of enkel gevraagd om fruit te snijden.  

 

Reclame voor het winkeltje? 

• Bij zowat alle scholen werd reclame gemaakt via Smartschool. Leerlingen 

kregen via een mededeling informatie over wat er per week zou verkocht 

worden.  

• Bij een tiental scholen stond info over Snack & Chill op digiborden of 

televisieschermen in de inkomsthal. 

• De meeste scholen hebben de poster uit het pakket Snack & Chill op een 

centrale plaats gehangen.  

• Een tweetal scholen hebben zelf affiches en posters gemaakt voor het project. 

 

De toog & gezellige omkadering 

• De meeste scholen verkochten het aanbod in een bestaand winkeltje op 

school of maakten gebruik van een tafel, al dan niet aangekleed. Drie scholen 

hebben zelf een toog/bar ineen getimmerd. In één school werden de snacks 

verkocht in een caravan. 

• Heel wat leerkrachten gaven aan dat een aparte ruimte creëren moeilijk lag 

(o.w.v. plaatsgebrek, toezicht, korte periode van de pilootstudie). 
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Aanbod in het winkeltje?  

• Financieel ondersteunde scholen boden voornamelijk fruit en groenten aan 

uit de vaste kalender. Af en toe weken scholen af van de kalender, en boden 

ze andere fruit- of groentesoorten aan.  

• Het aanbod in de niet-financieel ondersteunde scholen verschilde tussen de 

scholen. Zo was er een school die soep aanbood. Een andere school maakte 

elke week iets binnenshuis; de leerlingen uit de tweede graad voeding - 

verzorging maakten soep, mueslirepen, havermoutkoekjes, mocktails, 

groenten met dressing en mandarijnpartjes in donkere chocolade. Een andere 

niet-financieel ondersteunde school kocht iedere week 1 à 2 fruitsoorten op 

de markt. Een andere school zal fruit laten leveren door een lokale 

fruitwinkel, maar is voorlopig nog niet gestart. De andere niet-financieel 

ondersteunde scholen wisten op het moment van het interview nog niet zeker 

wat ze precies zouden aanbieden, of waar ze dit zouden halen.   

 

Fruitsla of fruitbrochette aangeboden? 

• De meerderheid van de scholen heeft 1 of meerdere keren fruitsla of 

fruitbrochette aangeboden. 

• Een kwart van de scholen gaf aan dat fruitsla of fruitbrochette praktisch niet 

haalbaar was. Hun aanbod bestond uit volledige stukken fruit. Redenen: 

o Er was vb. geen leskeuken aanwezig op school. 

o Er was geen tijd om het fruit te versnijden tijdens de lessen.  

 

De materialen in het pakket Snack & Chill 

De meningen van de trekkers over de materialen waren steeds positief: 

• De documenten zijn goed en duidelijk opgesteld.  

• Mooie lay-out.  

• De materialen spreken aan om het project op te starten. 

 

Wat vind je van het concept? 

• Uit de interviews bleek dat alle trekkers enthousiast zijn over het concept 

Snack & Chill (nl. gezonde snacks in een gezellige omkadering).  

• Alle trekkers vinden de korting van de supermarkt een meerwaarde voor het 

project. 

• Vier leerkrachten gaven aan dat het project niet veel tijd in beslag neemt.  

• Acht leerkrachten zijn van mening dat het project voor de trekker en 

betrokken leerlingen veel tijd in beslag neemt.  

• Ongeveer de helft van de trekkers gaf aan dat Snack & Chill beter tot uiting 

zou komen indien er een aparte werkgroep voor zou bestaan.  

• Het project zou idealiter moeten ingevoerd worden in het beleid van de 

school. 

• In de interviews gaven alle trekkers aan dat ze het project graag op langere 

termijn willen uitvoeren.  

 

  



19 

 

4 Focusgroepsgesprekken met leerlingen 

4.1 Methodologie 

 

Focusgroepsgesprekken met leerlingen werden afgenomen tijdens de testperiode. 

Aan de trekkers van het project werd gevraagd om 5 à 8 leerlingen te vinden die 

bereid zijn om deel te nemen aan het gesprek; bij voorkeur zowel leerlingen die 

geholpen hebben bij het project, als leerlingen die niet hebben meegeholpen. Voor 

deze gesprekken werd gebruik gemaakt van een semi-gestructureerde 

interviewleidraad. De interviews duurden gemiddeld een half uur.   

 

4.2 Beschrijvende karakteristieken 

Er werden 13 focusgroepsgesprekken afgenomen met 81 leerlingen uit 

verschillende richtingen (ASO, TSO, KSO, BSO, BuSO) en verschillende graden. Deze 

gesprekken vonden in 13 deelnemende scholen (1 focusgroepsgesprek per school):  

 

• 10 financieel ondersteunde scholen 

• 3 niet-financieel ondersteunde scholen 

 

Elk focusgroepsgesprek werd afgenomen met 6 à 8 leerlingen. Uit de 12 afgenomen 

gesprekken bleek dat de leerlingen op de hoogte waren van het project. Bij één 

school waren de leerlingen in de focusgroep niet op de hoogte van het project.  

 

4.3 Resultaten 

De leerlingen stonden steeds positief t.o.v. het project.   

Bij meer dan de helft van de scholen is het winkeltje populair. In sommige scholen 

verschilt de populariteit afhankelijk van de graad. Terwijl bij de ene school vooral de 

3e graad groenten en fruit koopt, is het bij de andere school vooral de 1ste graad. 

De leerlingen zelf hebben hier geen verklaring voor. Er is ook één school waar het 

project niet zo populair was. Als reden gaven de leerlingen aan dat het winkeltje op 

een speelplaats staat waar niet veel leerlingen komen.   

De prijs van de snacks was volgens vele leerlingen een belangrijke reden waarom de 

winkeltjes populair waren. Alle leerlingen vonden de prijs goedkoop. Ook de 

leerlingen die 50 cent betaalden voor een portie. Leerlingen die minder betaalden 

voor een portie hadden dan weer twijfels bij het kopen van een portie aan 50 cent.   

Veel leerlingen dachten dat het winkeltje populairder zou zijn in warmere maanden. 

In de zomer leek het hen leuker om fruit te eten. Volgens de leerlingen is het nog 

steeds niet cool om gezond te eten en hebben ze nog altijd een voorkeur voor 

ongezonde snacks.  

Ondanks de verschillen in populariteit zag elke school het zitten om het winkeltje 

het hele jaar door open te houden. Dit mits de nodige aanpassingen en voorkeuren. 

Ook moet er gekeken worden naar de haalbaarheid binnen elke school. Een paar 

scholen zouden het winkeltje net meerdere dagen in de week willen openhouden, 

terwijl andere scholen één dag in de week voldoende vonden. 

Volgens de leerlingen was het niet nodig om (voor de testperiode van 4 à 6 weken) 

het winkeltje te versieren. Als het project het hele jaar zou doorgaan, zou dit wel 

een must zijn. In sommige scholen werd muziek afgespeeld. Leerlingen uit scholen 

waar geen muziek werd afgespeeld, gaven aan dat ze dit ook zouden willen. Ze 
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denken ook dat het winkeltje daardoor populairder zou worden. De meeste 

leerlingen gaven aan dat de plek waar de snacks verkocht werden, gezellig was. In 

scholen met een populair winkeltje, bleven leerlingen er vaak nog rondhangen. 

Wat de participatie van de leerlingen betreft, valt het op dat het vaak dezelfde 

personen zijn die de taken uitvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld over één klas of één 

jaar die zich vooral bezighoudt met het project. De leerlingen vinden het vaak niet 

erg dat ze moeten meehelpen want ze hebben hier zelf voor gekozen. Als het 

winkeltje het hele jaar door open zou zijn, zouden meer leerlingen ingeschakeld 

mogen worden. Het kwam ook vaak voor dat de leerlingen van de richting voeding 

en verzorging samen met de leerkracht het project op poten zetten. Bij sommige 

scholen werd het project getrokken door de leerlingenraad.   

Veel leerlingen gaven aan dat ze meer variatie zouden willen in het aanbod van 

groenten en fruit. Sommige scholen verkochten bijvoorbeeld slechts 2 verschillende 

soorten fruit en/of groenten per keer.  

Verder was er ook een opvallend mening over de betaalkaart die ontwikkeld werd 

door Gezond Leven. Leerlingen gaven aan dat ze liever een portie kopen voor 20, 30 

of 50 cent dan dat ze eerst een betaalkaart moeten kopen. Een betaalkaart is 

namelijk duurder en de beurten moeten opgebruikt zijn voor het winkeltje sluit. Om 

die reden werd de betaalkaart niet veel gebruikt in de scholen.  
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5 Belangrijkste conclusies 

Uit de resultaten kan besloten worden dat leerlingen fruit, groenten en 

smaakjeswater kopen wanneer het aangeboden wordt in kader van het project Snack 

& Chill. Bijna de helft van de leerlingen die het fruitaanbod opmerkte tijdens de 

testperiode van 4 à 6 weken, heeft fruit gekocht. Voor (snack)groenten en 

smaakjeswater lag dit aantal iets lager (respectievelijk 37% en 27% van de 

leerlingen). Wat betreft (snack)groenten was dit te verwachten, gezien het eten van 

groenten als tussendoortjes (voorlopig) iets minder ingeburgerd is in onze 

maatschappij. Bovendien blijkt uit de evaluatie dat de overgrote meerderheid van 

leerlingen die opmerkte dat er gezonde snacks verkocht werden (84%) het gezonde 

aanbod accepteert, en zelfs apprecieert. 

Hoewel uit de resultaten blijkt dat een leerlingen fruit (nl. 42%) en groenten (34%) 

kopen wanneer het aangeboden wordt aan 30, 40 of 50 cent per portie, zien we dit 

aantal significant verhogen wanneer een portie fruit of groenten verkocht wordt 

voor 20 cent (nl. 58% van de leerlingen koopt fruit; 44% van de leerlingen koopt 

groenten). Deze resultaten liggen volledig in lijn met het vooronderzoek waaruit 

blijkt dat prijs een belangrijke factor is om al dan niet fruit of groenten te kopen. 

Ook in de focusgroepsgesprekken met de leerlingen kwam dit sterk naar voor.  

Uit het vragenlijstonderzoek blijkt verder dat, onder geen enkele conditie, meer dan 

20% van de leerlingen de kostprijs (iets of veel) te duur vond. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat zowel 20, 30, 40 als 50 cent een aanvaardbare prijs is 

voor een portie fruit of (snack)groenten. Echter, gezien significant meer leerlingen 

een portie kopen wanneer deze 20 cent kost, zullen scholen aangeraden worden om 

fruit en groenten te verkopen aan 20 cent per portie.  

Uit de resultaten kan besloten worden dat het project vlotter loopt in financieel 

ondersteunde scholen, en dit om verschillende redenen (niet enkel de gunstigere 

prijs):  

 

Ten eerste zijn alle financieel ondersteunde scholen op tijd begonnen, of hadden 

een goede reden voor uitstel (nl. ziekte of op vraag van de supermarkt). Bijna alle 

niet-financieel ondersteunde scholen zijn later begonnen dan de vooropgestelde 

planning. Een mogelijke verklaring is dat, door de samenwerking met de 

supermarkt, de school verplicht is om zich aan een bepaald tijdsschema te houden. 

In tegenstelling tot niet-financieel ondersteunde scholen, moeten scholen die 

financiële ondersteuning krijgen geen tijd investeren in het samenstellen van een 

fruit/groente kalender, en het zoeken van een leverancier. 

 

Ten tweede legden scholen zonder financiële ondersteuning vaak minder focus op 

fruit (vb. havermoutkoekjes, notenreep, rijstwafels). Een mogelijke verklaring is de 

angst dat de verkoop niet zou aanslaan. De focus op fruit (en groenten) is er 

automatisch bij financieel ondersteunde scholen, gezien het aanbod vast ligt. 

 

Ten derde vulden slechts 2 niet-financieel ondersteunde scholen de vragenlijst voor 

leerlingen in. Het niet of laattijdig invullen is ook een resultaat dat sterk aantoont 

dat de sponsoring zorgt voor meer motivatie en dus een belangrijke parameter is 

voor het slagen van het project.  

 

De samenwerking met een supermarkt is niet alleen o.w.v. de financiële 

ondersteuning een succesfactor voor het project, maar ook als incentive om tijdig en 
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met een aanbod van fruit en groenten van start te gaan. De organisatie van een 

nieuw project vraagt tijd en moeite. De korting van de supermarkt kan naast een 

significant hogere verkoop bij leerlingen ook toedragen om voorbij die beginfase te 

raken. Ondertussen wordt het gezonde aanbod en het kopen van gezonde snacks 

een gewoonte bij de leerlingen en kan iedereen met eigen ogen waarnemen dat 

leerlingen de gezonde snacks wel degelijk aankopen en lusten. Bovendien kunnen 

scholen de financiële ondersteuning goed gebruiken, gezien uit de resultaten blijkt 

dat significant meer leerlingen fruit en groenten kopen, wanneer deze verkocht 

worden voor 20 cent per portie (vergeleken met 30 cent of meer per portie). 

 

Verder gaven alle trekkers van het project aan bereid te zijn de verkoop in het 

winkeltje verder te zetten (vb. volgend schooljaar). Voor de meerderheid zouden 

enkele zaken moeten veranderen. De meest voorkomende opmerking was de hoge 

werklast. Op verschillende manieren wordt hieraan tegemoet gekomen:   

 

Ten eerste zal in de handleiding duidelijk vermeld staan dat het project gedragen 

moet worden door meerdere leden van het schoolteam (vb. leerkracht, 

secretariaatsmedewerker, leerlingenbegeleider, directie,..). Ook zullen tips 

geformuleerd worden om meer leerlingen te mobiliseren.  

 

Ten tweede zullen we scholen adviseren om het project stap voor stap op te 

bouwen. Zo worden deelnemende scholen aangeraden het winkeltje te voorzien voor 

een deel van de leerlingen. Gezien uit de resultaten blijkt dat de verkoop van fruit 

en groenten het populairst is bij de 3
de

 graad, en bij ASO en BSO, zou men met deze 

groep kunnen starten. Of men kan de resultaten van de vragenlijst afwachten die 

men bij aanvang van het project bij de leerlingen afneemt; is er meest interesse bij 

de 1
ste

 graad? Dan kan het project gestart worden voor leerlingen van de 1
ste

 graad. 

In het 2
de

 jaar dat Snack & Chill doorgaat, zou men verder kunnen uitbreiden. 

Ondertussen wint het project aan bekendheid, en zijn er misschien ook meerdere 

leerkrachten en leerlingen bereid om mee te helpen. Het belang van het geleidelijk 

aan opbouwen van een gezond aanbod komt bovendien ook terug in het 

bestelformulier voor schooljaar 2019-2020; scholen zullen fruit/groenten kopen 

voor een bepaald percentage van het aantal leerlingen. Dit percentage stijgt 

gestaag, naarmate het project vordert. 

 

Ten derde was het voor sommige scholen niet (altijd) mogelijk om fruitsla te maken, 

en/of nam dit (te) veel tijd in beslag. In de handleiding zullen tips en tricks 

toegevoegd worden om fruit en groenten op een eenvoudige en snelle manier in 

hapklare en aantrekkelijk vorm aan te bieden. Het snijden van fruit en groenten kan 

eventueel zelfs gebeuren tijdens de openingsuren van het winkeltje. Zo wordt de 

voorbereidingstijd tot een minimum beperkt. Bovendien zullen deelnemende 

scholen een toolkit kunnen aanvragen, met materialen die hen daarbij kunnen 

helpen: snijplank, schilmesje, appelsnijder, bananensnijder, ..  

Ten vierde zal in de handleiding duidelijker vermeld worden dat het creëren van een 

aparte ruimte geen noodzaak is. De toog/tafel/… kan vb. ook op de speelplaats 

staan, of in de eetzaal.  


