
Onderzoeksresultaten

Van de 12 – 15 jarigen is 15 – 20% te 

dik en dit percentage neemt toe. Het 

veranderen van de schoolomgeving kan 

een bijdrage leveren aan de bevorde-

ring van de consumptie van gezonde 

Automatisch gezonder? 
Resultaten van het school snack- en 
frisdrankautomatenproject
Verandering van het automatenassortiment op scholen leidt meteen tot het gewenste effect: wanneer 
in de automaten meer laag caloriehoudende snoep, snacks en frisdranken wordt aangeboden, kiezen 
scholieren vaker voor deze producten. Zij consumeren daardoor minder calorieën dan scholieren op
scholen, waar in het automatenaanbod producten met veel suikers en vet de overhand hebben. 
Een knelpunt is dat de beschikbaarheid van snoep en snacks met weinig vet en suiker momenteel 
beperkt is. Het geven van productinformatie en verlagen van de prijzen blijkt in dit onderzoek niets toe 
te voegen. 

voeding	bij	scholieren.	In	het	school	

snack-en frisdrankautomatenproject 

onderzocht	TNO	in	samenwerking	

met	het	NIGZ	en	Voedingscentrum	de	

mogelijkheden en effecten van veran-

dering van het aanbod in automaten op 

scholen in het voortgezet onderwijs. 

Centraal staat de vraagstelling of het 

automatenexperiment de consumptie 

van snacks en frisdrank door scholie-K
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ren in de gewenste richting verandert 

en in welke mate de maatregelen zijn 

gerealiseerd en worden gewaardeerd. 

Het project heeft tot doel om inzicht te 

krijgen in het implementatieproces van 

de aanpassing van het automatenaan-

bod en van een lespakket op scholen 

in het voortgezet onderwijs. Het is 

uitgevoerd bij 13 experimentele scholen 

in	vier	GGD-regio’s.	Een	vergelijking	is	

gemaakt met 16 controlescholen waar 

niets	is	veranderd.	De	scholen	zijn	‘at	

random’ aan de onderzoeksgroepen 

toegedeeld.

Het automatenexperiment
Het project startte met het geven van 

voedingslessen	in	de	klassen.	Daarna	is	

het automatenexperiment in drie fasen 

uitgevoerd: 

Fase 1 Het aanpassen van het   

assortiment in de schoolauto-  

maten volgens richtlijnen van   

het Voedingscentrum.

Fase 2 Het geven van productinforma-

tie door middel van labeling (zie 

figuur 1).

Fase 3 Het verlagen van de prijzen van 

lager caloriehoudende produc-

ten met 10%. 

De	producten	in	de	automaten	zijn	

onderverdeeld in drie voedingscatego-

rieën: basisvoedingsmiddelen, extra’s 

en	frisdrank.	Deze	productcategorieën	

zijn in dit project verder onderverdeeld 

in een voorkeurssegment (<100 Kcal), 

middenwegsegment (100 – 170 Kcal) en 

uitzonderingssegment (>170 Kcal). 

Om	inzicht	te	krijgen	in	de	consump-

tie van snoep, koek en snacks (hierna 

extra’s genoemd) en (fris)drank, zijn de 

verkoopcijfers van de automaten gere-

gistreerd.	Ook	zijn	gegevens	verzameld	

met behulp van registratieformulieren, 

lesobservaties, interviews en vragen-

lijsten.

Resultaten 

Meer lager caloriehoudende producten 

verkocht

Per fase blijkt de totale productverkoop 

niet statistisch significant te verschillen 

tussen de experimentele en controle-

groep. Wel is in alle fasen het aandeel 

verkochte extra’s uit het middenweg-

segment ( 100 – 170 Kcal) significant 

groter in de experimentele groep dan in 

de	controlegroep	(zie	figuur	2).	Na

aanpassing van het assortiment (fase

1) en het geven van productinformatie

via labeling (fase 2) is er een trend in

het verschil in het aandeel frisdranken
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uit het voorkeurssegment (zie figuur

3).	In	de	experimentele	groep	worden	

meer laag caloriehoudende frisdranken 

verkocht	dan	in	de	controlegroep.	Na	

prijsreductie (fase 3) is dit verschil sig-

nificant. Herhaalde metingenanalyse 

van de verschillen in gemiddelde pro-

porties verkochte producten (gedurende 

de drie fasen) levert geen significante 

verschillen op tussen de experimentele 

en controlegroep. Vervolgtoetsen wijzen 

uit dat in vergelijking tot de aanpassing 

van het assortiment, het invoeren van 

labeling of prijsreductie geen significant 

extra effect heeft. 

Figuur 1. Labels van het automatenexperiment
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Figuur 2. Gemiddelde percentage verkochte extra’s uit het voorkeurssegment (<100 Kcal), 

middenwegsement (100-170 Kcal) en uitzonderingssegment (>170 Kcal) in de experimen-

tele en controlescholen
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Klein effect van het automatenexperi-

ment en de lessen in subgroepen

Vooraf en aan het einde van het expe-

riment is aan scholieren door middel 

van vragenlijsten gevraagd naar hun 

opvattingen en gedrag ten aanzien 

van	consumptie	van	‘light’	frisdrank	

en water, evenals snoep en snacks met 

weinig calorieën. Vooral bij jongens in 

de interventieconditie is er een toename 

in kennis over basisvoedingsmiddelen, 

extra’s	en	frisdranken.	Daarnaast	is	er	

bij middenopgeleiden een positief effect 

op attitude, sociale norm en intentie 

ten aanzien van het eten van snoep en 

snacks	met	weinig	calorieën.	Opvallend	

is een negatief effect bij hoog opgelei-

den. Verder valt op dat scholieren van 

de experimentele groep niet frequenter 

rapporteren extra’s en (fris)drank te 

kopen bij de kantine/counter of buurt-

winkel dan de controlegroep, wat een 

aanwijzing is voor ongewijzigd koopge-

drag	tijdens	het	automatenproject.	Over	

het algemeen oordelen de scholieren 

neutraal tot gematigd positief over de 

lessen over basisvoeding, extra’s en fris-

drank die vooraf aan het automatenex-

periment op de experimentele scholen 

zijn gegeven.

Geen	volledige	implementatie	van	het	

automatenexperiment

De	drie	maatregelen	van	het	automa-

tenexperiment (assortimentswijziging, 

labeling en prijsreductie) zijn niet op 

alle scholen volledig geïmplementeerd. 

Uit registratie blijkt dat ongeveer twee-

derde van de experimentele scholen 

de maatregelen redelijk tot goed heeft 

geïmplementeerd.	Ongeveer	de	helft	

heeft meer dan 75% van het assorti-

mentsadvies	overgenomen.	De	labeling	

en prijsreductie zijn beter toegepast in 

de categorie extra’s dan in de categorie 

frisdrank. Verder is de implementatie 

van de onderdelen van het lespakket 

matig.	Daarnaast	is	door	uitval	van	

automaten- en cateringfirma’s het auto-

matenexperiment niet op alle scholen 

uitgevoerd of slechts gedeeltelijk uitge-

voerd. 

Kritische opstelling scholieren en auto-

matenfirma’s 

Schoolleiders en kantinebeheerders van 

scholen met automaten in eigen beheer 

zijn positief over de assortimentswijzi-

ging. Schoolleiders en kantinebeheer-

ders van scholen waar een automa-

ten- en cateringfirma actief is, noemen 

vaker negatieve aspecten van het 

automatenexperiment. Zij denken dat 

labeling weinig effectief is en vinden 

een	prijsreductie	van	10%	te	laag.	De	

geïnterviewde automaten- en catering-

firma’s zijn over het algemeen negatief. 

Zij vinden het relatieve voordeel van het 

experiment	gering.	In	het	algemeen	zijn	

de geïnterviewde leerlingen ook kritisch 

over het experiment.

Een positieve attitude bij de school-

leiding en kantinebeheerders, goede 

inpasbaarheid van de afzonderlijke 

maatregelen in de schoolautomaat, en 

het eigen beheer van automaten zijn 

bevorderende factoren geweest voor het 

automatenexperiment.	De	belangrijkste	

belemmerende factoren zijn geweest 

een kritische houding van leerlingen 

ten aanzien van het automatenexpe-

riment, een negatieve attitude bij de 

62% 63% 58%

78% 74% 73%

38% 37% 42%

22% 26% 27%

A

C

Fase 1V

Controle *p <.05  Vp<.10

Fase 2V Fase 3*

Experimenteel

(Fris)drank

Figuur 3. Gemiddelde percentage verkochte (fris)dranken uit het voorkeurssegment (A) en 

uitzonderingssegment (C) in de experimentele en controlescholen
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automatenfirma’s, gebrek aan snoep en 

snacks met minder dan 100 Kcalorieën 

en de ervaren complexiteit van de 

invoering van de drie maatregelen op 

scholen.

Verandering van de schoolomgeving 

heeft effect, maar implementatie ver-

dient verbetering

Een belangrijk resultaat van het auto-

matenexperiment is dat, na wijziging 

van het assortiment van extra’s en 

frisdranken in automaten, scholieren 

significant meer producten uit het voor-

keurssegment (frisdrank) en midden-

wegsegment (extra’s) kopen. Zij consu-

meren daardoor, bij een gelijkblijvende 

hoeveelheid verkochte producten uit de 

automaten, minder calorieën dan scho-

lieren op scholen, waar in het automa-

tenaanbod producten met veel suikers 

en vet de overhand hebben. 

Aanbevelingen
•	 Op	scholen	dient	het	assortiment	

in automaten structureel te worden 

gewijzigd. Hiervoor is het nodig om 

nieuwe laag caloriehoudende snoep 

en snacks te ontwikkelen en de 

 portiegrootten te verkleinen.  

•	 Het	lespakket	en	automatenexperi-

ment hebben een klein effect op de 

determinanten van gedrag van sub-

groepen van leerlingen. Aanpassing 

van	het	lespakket	is	nodig.	Ook	dient	

de informatie aan en instructie van 

docenten ten aanzien van de lessen 

worden verbeterd.

•	 In	dit	onderzoek	kan	het	effect	van	

labeling en prijsdifferentiatie niet 

worden aangetoond. Het informe-

ren van de consument blijft echter 

belangrijk. 

•	 Tot	slot	wordt	nader	onderzoek	naar	

voorwaarden voor medewerking van 

automaten- en cateringfirma’s aan 

het gezonder maken van automaten 

op scholen aanbevolen.


