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slap, krijgen allergieën, zijn hyperactief, 
allemaal verschijnselen van de tijd waarin 
wij leven. Te veel suiker, te veel vet, te 
veel smaak- en kleurstoffen en conser-
veringsmiddelen. Te weinig beweging, 
daglicht, verse lucht, te veel computer en 
TV. Drukke kinderen, vermoeide kinde-
ren, verveelde kinderen, ze kosten de 
leerkrachten te veel energie, en zo heeft 
hij of zij minder tijd voor de eigenlijke 
leeropdracht (en niet te vergeten het ple-
zier op school). Soms gaat de helft van 
de schooldag verloren aan het corrigeren 
van vervelend en hangerig gedrag.

Het gaat Tijd voor Eten niet alleen 
om het plezier van de schattige kleine 
kinderen aan tafel maar ook om de 
emancipatie van vrouwen en het leefbaar 
maken van jonge gezinnen die gewoon 
lekker willen werken en het beste met 
hun kinderen voor hebben. Gezinnen die 
hun kinderen met een gerust hart naar 
school kunnen sturen en weten dat ze In 
goede handen zijn.
 
De school kan alle opvoedtaken niet al-
leen oplossen, het is ook niet realistisch 
om dat te verwachten van een school. Er 
is een professionele aanpak nodig en dat 
kost geld, aandacht en inzet.

Vernieuwing en verbetering zal uit ‘het 
onderwijs’ en ‘de overheid’ moeten ko-
men. Maar het zal ook van de ouders en 
het bedrijfsleven moeten komen. Het Is 
tijd om samen te werken en nieuwe vor-
men uit te proberen. Samenwerken met 
partijen die nog niet gekoppeld zijn aan 
het onderwijs. 
Ik wil opnieuw het bedrijfsleven aanspre-
ken - liever niet de Unilevers, maar vooral 
zorgverzekeraars, woningbouwcorpora-
ties, ICT bedrijven, makelaars, banken, 
reclamebureaus, vermogensbeheerders. 
Het onderwijs is een basisvoorziening 
van de samenleving. Als het goed gaat 
met het onderwijs dan werkt dat positief 
door In elk onderdeel van de samenle-
ving.

Tijd voor Eten kan en wil hierin een be-
langrijke bijdrage leveren.
Maar onze aanpak moet een nog veel 
groter draagvlak gaan krijgen.

Eigenlijk gaat het in het kort hierom: eten 
op school moet beter, dan gaat het beter 
met de kinderen en kunnen de ouders 
gewoon lekker werken en hun ding doen. 
Vanaf 15 uur is er dan weer Tijd voor het 
gezinsleven, met iets meer Tijd voor ont-
spanning, iets minder druk op de ketel. 
De kinderen komen namelijk al met een 
lekkere en gezonde maaltijd in hun buik 
terug van school. Zijn dan dus minder 
moe, zeuren minder om snoep. Omdat ze 
verzadigd zijn. 

Dikke kinderen kosten de maatschappij 
op den duur veel geld, kinderen die ziek 
zijn door foute voeding worden moe, 
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Startschot
14 maart 2008
De Kikker
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Aanwezigen:
René Ameling   ROC van Amsterdam Gastronomie & Keukenmanagement
Walter Abma   Groene Hoed
Annelies Acda    GGD Beleidsadviseur Volksgezondheid  
Erna Arts   ROC Amsterdam, domein HTVF Hotelschool
Riekele Bron   Onderwijs en Welzijnsaccomodaties, Stadsdeel Osdorp
Justine de Graaf  Hogeschool Amsterdam, opleiding voeding
Simone van den Ham  Proeftuin Amsterdam
Piet Hekker   De Bakkerswinkel Amsterdam
Tom de Jong   Directeur Johannesschool
Ineke Linthorst   Directeur OBS De Globe 
Monique Mulder  Mattmo
Rinske van Noortwijk  Greenwish
Arnoud Passenier  Coördinator Strategisch Beleid VROM
Liesbeth van der Pol  DOK Architecten, 
Adilia Roda   Werkbedrijf Gemeente Amsterdam
Hans Rutten   Innovatienetwerk, Algemene zaken, Voeding
Marijke van Schendelen Proeftuin Amsterdam
Olivier Takx   Bricks Finance, penningmeester TVE
Pim Vermeulen   Proeftuin Amsterdam
Catharina Verveer  Bestuurder Tijd voor Eten  
Kees Viergever  DMO Amsterdam PL Dagarr. en Combinatiefuncties
Doris Voss   GGD / Tijd voor eten
Ricardo Winter   College van Bestuur ROC van Amsterdam 

Het doel van de bijeenkomst is drieledig; 
- verstrekken van informatie over het project.
- draagvlak bereiken voor de uitvoering van 
het project, ofwel een ‘go’ of ‘no-go’. 
- bij een ‘go’ een kerngroep vormen die een 
projectplan maakt. 
Deelnemers in de kerngroep zijn;
- GGD Amsterdam, 
- ROC Amsterdam,
- Tijd voor Eten, 
- Stadsdeel Osdorp,
- DOK architecten.
Opdrachtgevers zijn de schoolbesturen van 
de Johannes en de Globe.
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Ruimte volgens de norm:
kantoor: ARBO: minimaal 7,5 m2 bvo pp

basisschool: rijksnorm: minimaal 3,5 m2 bvo pp
in de klas: 1,4 m2 pp

Ruimte volgens het budget:
kantoor Silodam: 25 m2 bvo pp

stadsdeelkantoor: 15 m2 pp + kantine
basisschool: 3,5 m2 bvo pp

Ruimte voor
Eten
op School
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42 m2
kantoor: 6 p
klaslokaal: 30 p
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socioloog Rineke van Daalen: “ Als de wens 
is dat vrouwen werken, dan moet je een 
goede regeling voor kinderen treffen. Het 
is een trend dat de overheid zich terughou-
dend opstelt. Geen nieuwe taken. Neder-
land kan slecht wennen aan de gedachte 
dat overblijven goed georganiseerd moet 
worden en dat het geld kost. Maar wil je dat 
beide partners werken - en dat willen we - 
dan is dat wel de consequentie.



Sfeer
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Inspiratie:
Amsterdam Watergraafsmeer:
Restaurant de Kas
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Pilot “Tijd voor eten” 
Europaschool/buurthuis Olympus 
Amsterdam Oud-Zuid

h
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Het initiatief
In 2004 heeft Doris Voss een activiteit voor gezond eten georganiseerd 
op de school van haar kind (de Europa school in Oud- Zuid). Dit heeft zij 
onder de vlag van Kidscatering gedaan. De activiteit werd positief gewaar-
deerd. Ouders en kinderen waren enthousiast over de lekkere warme en 
eenvoudige lunch, die tussen de middag aan de kinderen werd aangebo-
den. In 2005 is door Doris Voss, Esther Boukema en Catharina Verveer 
de stichting Natuur Tijd en Tafel opgericht met als doel het organiseren 
van activiteiten voor kinderen, die er aan bijdragen, dat zij evenwichtig en 
gezond opgroeien.
In het voorjaar van 2006 zijn er voldoende middelen aanwezig en mensen 
bereid om de pilot van start te laten gaan. Op 25 april worden de eer-
ste groepen leerlingen van de Europa basisschool in het naastgelegen 
buurthuis Olympus door Doris Voss ontvangen. Van april tot juli hebben 
de groepen (ongeveer 24 kinderen) 2/3 en 4/5 één keer in de drie weken 
van een warme lunch genoten. Van september tot december hebben de 
groepen 6/7/8 één maal per drie weken een lunch gekregen. De lunch 
wordt geserveerd op dinsdag en donderdag. In totaal zijn 210 kinderen 
opgevangen.

15



Voorbeeld: 
Amsterdam Geuzenveld:
Brede School ‘t Koggeschip

Overgewicht in Geuzeveld

‘Eten op scholen’ richt zich niet alleen op 
de tussenschoolse opvang. De gezond-
heid van de kinderen is net zo belangrijk. 
In het stadsdeel Geuzeveld - Slotermeer 
wonen relatief veel kinderen met overge-
wicht zo blijkt uit de alarmerende cijfers 
van de GGD, afdeling Jeugdgezond-
heidszorg, waaruit blijkt dat binnen het 
stadsdeel het percentage kinderen met 
overgewicht het hoogst is van Amster-
dam. In andere stadsdelen ligt dit percen-
tage lager. Niet alleen het percentage aan 
kinderen met overgewicht ligt hoger dan 
normaal, ook het percentage met obesi-
tas (ernstig overgewicht) ligt hoger in de 
rest van de stad.

De GGD en schoolbestuur in de persoon 
van Paul van Putten, tevens voorzitter 
van het penvoerdersoverleg Dagarrange-
menten en Combinatiefunties en lid van 
de stuurgroep Brede Talentontwikkeling, 
zien gezonde voeding met het project 
‘Eten op scholen’ als een goed middel om 
dit probleem aan te pakken. 
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Project loopt

‘Tijd voor eten’ is een burgerinitiatief dat zich richt op een gezonde lunch 
op school. Kinderen gaan bij “Tijd voor eten” uit eten op school, waarbij 
de ontwikkeling van sociale vaardigheden minstens zo belangrijk is als 
gezonde voeding. 

‘Eten op scholen’ is een nog door de GGD Amsterdam te ontwikkelen to-
taalpakket dat zich richt op gezonde lunches op basisscholen met een link 
naar de tussenschoolse opvang. Het richt zich op gezonde lunch op basis-
scholen.We koppelen het ook aan de ontwikkeling van sociale waardighe-
den. Dit pakket ‘Eten op scholen’ is nog niet volledig uitgewerkt, er zijn nog 
veel open vragen. ‘Eten op scholen’ laat zich voeden door de ervaringen 
met ‘Tijd voor Eten’. Het experiment op basisschool Het Koggeschip in 
Geuzenveld is een experiment dat bijdraagt aan de vormgeving van ‘Eten 
op scholen’ .
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Voorbeeld: 
Amsterdam Geuzenveld:
Brede School ‘t Koggeschip

Op het Koggeschip gaan alle groepen én 
hun leerkrachten dit schooljaar gebruik 
maken van het aanbod van Tijd voor Eten. 
Suzan van Zijl is project assistent van Tijd 
voor Eten op de brede school t Koggeschip.  
Op deze school krijgt zij een bijscholing bij 
SEC, onderdeel van ROC van Amsterdam 
en een baan. Dat is mogelijk gemaakt door 
het project Dagarrangementen & Com-
binatiefuncties, maar vooral ook door de 
inzet van directeur Suzan Baldinger en het 
schoolbestuur KBA.
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Projectpartners

Stichting KBA, een schoolbestuur met confessionele scholen in heel 
Amsterdam, in de persoon van Paul Putten, is van de partij. De eerste 
school waar het project mee start in schooljaar 2008-2009. “‘t Kogge-
schip” valt onder dit bestuur.
De gemeente Amsterdam, met name wethouder van onder andere zorg 
en milieu, Marijke Vos, is erg enthousiast over het project, met name 
vanwege de positieve effecten op de gezondheid van kinderen. Ook de 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen, met name Kees Viergever, pro-
jectleider dagarrangementen is betrokken. Streven is het betrekken van 
de afdeling onderwijs.
Ministeries van VROM (Arnoud Passenier) en LNV (De Proeftuin) zijn 
geinteresseerd met betrekking tot respectievelijk het toekomstige beleid 
gericht op faciliteiten in scholen en het gebruik van duurzame landbouw-
producten.
ROC van Amsterdam biedt stagiaires: Derde jaars studenten van de 
afdeling Hotelschool verzorgen tweemaal per week de lunch op basis-
school ‘t Koggeschip. 
Dagen: dinsdag en donderdag. Tijden: 09.00-14.00 uur
Invulling door drie studenten per dag. Begeleiding op locatie is aanwezig 
door middel van een projectverantwoordelijke. Deze projectverantwoor-
delijke draagt zorg voor bestellingen, materialen en instructie.
Voorbereiding: studenten krijgen een SOP uitgereikt (in ontwikkeling) 
en krijgen de DVD, gemaakt tijdens een eerdere lunch te zien, zodat zij 
weten wat er van hen verwacht wordt. De lunch is verweven in de ma-
nagement opdracht die de derde jaar studenten uitvoeren op locatie ROC 
Elements.
Mogelijkheden 2009 _ 2010 en verder: ROC van Amsterdam biedt stagi-
aires op verschillende niveaus die in de toekomst kunnen bijdragen aan 
management, logistiek, voedselbereiding en gastheer/gastvrouw op vier 
dagen (ma-di-do-vrij) tussen 09.00-14.00 uur, op vier scholen en moge-
lijke uitrol naar 14 scholen in Amsterdam.
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Voorbeeld: 
Amsterdam Osdorp:
Kraemerschool en Visser ‘t Hoofdschool
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ontwikkeling programma van eisen

Een aantal scholen staat op het punt plannen te ontwikkelen voor de toe-
komst in een nieuw gebouw, liefst in een multifunctionele accomodatie, 
een brede school, dus.
Tijd voor Eten / Eten op Scholen krijgt daarbij de unieke kans van begin 
af aan betrokken te worden bij de ideeen, de plannen en bij het program-
ma van eisen. Het gaat daarbij om de vraag welke ruimten en welke or-
ganisatie een verantwoorde en vooral ook gezellige omgang met het eten 
tussen de middag mogelijk maken. Met andere woorden: Wat ontbreekt 
in de gangbare programma’s van eisen, zoals deze tegenwoordig door 
de gemeenten worden opgesteld en wat betekent dat voor de budget-
ten? Door middel van een aantal voorbeeldprojecten kunnen zo nieuwe 
algemeen bruikbare uitgangspunten worden geformuleerd.
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Eventuele 
verdere
voorbeelden
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geringe aanpassing:
Amsterdam Osdorp: De Punt

Scholen in wijken met minder subsidiemogelijkheden, dus meer inbreng 
van bestuur en ouders:

In planning
Amsterdam Oud Zuid: Theophile de Bock

In voorbereiding:
Amsterdam Centrum: De Kleine Reus
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Voorbeeld: 
Amsterdam Osdorp:
Brede School De Kikker
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aanpassing met restaurant
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Routing 
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Verlichting
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Open keuken
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Inspiratie:
schooltuinen
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Inspiratie:
Backerswinckel



Inspiratie:
Bosch & Fjord:
Ordrup Skole, Danmark
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Welcome
in my 

Back Yard
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G.G.D.

 

Afkortingen:
TVE Tijd Voor Eten
D&C Dagarangementen & Combinatie functies
BTO Brede Talent Ontwikkeling
DRO Dienst Ruimtelijke Ordening
VSA Vacature Service Amsterdam
DWI Dienst Werk Inkomen
UWV Uitvoeringsinstituut Werkenemers Verzekeringen
DMO Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

TVE

Bijstands moe-
ders geven les 
in koken op 
school.

Scholing bij-
standsmoe-
ders als leer-
meester.

Functie als 
leermeester 
bij stagekeu-
ken.

Ouders
G.G.D.
School

Proeftuin
D.R.O.
G.G.D.

Proeftuin
D.R.O.
G.G.D.

Re-e-
intergratie.

Sociale 
buurt.

Eten op 
school.

Scholing bij-
tands 
moeder als 
keukenhulp.

Kinderen 
eten ge-
zonde lunch 
op school.

Gezonde 
voeding 
thuis.

Goede 
voeding al-
gemeen.

Goede 
voeding al-
gemeen.

Gezond 
Gedrag.

U.W.V.
D.W.I.
ROC
Schoolbestuur

TVE
GGD
DMO
(D&C).

BTO
Brede school

Alle in de groene vlakken ge-
noemde instanties werken nauw 
samen.

Ook zijn de volgende ministeries 
nauw betrokken bij het proces.
VROM
LNV
OCW
VWS
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TVE en ROC Amsterdam werken samen en zijn begonnen met 1 stage 
keuken in een brede school genaamd; “Het Koggenschip”. Deze stage 
keuken staat daar voor een proefperiode. Doormiddel van deze periode 
kunnen wij het effect van eten op school daadwerkelijk bekijken. Als de 
uitslagen hiervan positief zijn, is het mogelijk dat er een subsidie Vrij 
komt, om meerdere scholen te voorzien van een stage keuken.

Hiervoor verantwoordelijk zijn, 
Vrom
Dok Architecten
Stadsdeel Geuzenveld
Centrale stad
Schoolbestuur
B.T.O.
D.R.O.
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