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Op middelbare scholen werd een experi-
ment uitgevoerd om het aanbod van
snacks- en frisdrankautomaten gezonder
te maken. Niet alleen het assortiment in
de automaten werd veranderd, ook werd
geëxperimenteerd met het bieden van
productinformatie en verlaging van de
prijzen van minder calorierijke produc-
ten. Scholieren kregen les over snacks en
frisdrank. In dit artikel wordt het proces
van verandering in de schoolautomaten
beschreven. In welke mate is het ge-
wenste automatenaanbod gerealiseerd
en hoe is het gewaardeerd door leerlin-
gen en betrokken partijen?

Het automatenexperiment

Van de Nederlandse jeugd (leeftijd 12-15
jaar) heeft 15-20% overgewicht en 3-5%
obesitas.1 Slechte voedingsgewoonten
zijn in combinatie met lichamelijke inac-
tiviteit de belangrijkste oorzaken van
overgewicht en obesitas. Jongeren halen
een groot deel van de energie uit onge-
zonde tussendoortjes, wat bijdraagt aan
het ontstaan van overgewicht en obesi-
tas.2,3 Aangezien jongeren een groot deel
van hun tijd op school doorbrengen,
speelt het aanbod van voedingsmiddelen
op school een belangrijke rol.4,5 In veel
gevallen voldoet het calorierijke assorti-
ment dat op scholen wordt aangeboden
niet aan normen voor verantwoorde voe-
ding. Wijziging van het aanbod op scho-

len kan een bijdrage leveren aan de pre-
ventie van overgewicht en obesitas.

Uit onderzoek in de Verenigde Staten
blijkt dat het verlagen van de prijs van
snacks met een laag vetgehalte in auto-
maten op scholen en het aanbrengen van
productinformatiestickers effectief is.6,7

Zowel verlaging van de prijs met 10% als
productinformatiestickers hebben een
positief effect op de aankoop van tus-
sendoortjes met een laag vetgehalte.

TNO, Gezondheidsinstituut NIGZ en
Voedingscentrum hebben samen met
vier GGD’en het automatenexperiment
voor snacks (extra’s zoals snoep, chips,
koek) en frisdranken op vijftien middel-
bare scholen in Nederland uitgevoerd.
Het doel van het experiment was om in-
zicht te krijgen in het ingrijpen in het au-
tomatenaanbod op school waarbij een
meer gevarieerd productaanbod werd
nagestreefd met een laag caloriegehalte,
gecombineerd met productinformatie. De
doelgroep van het experiment bestond
uit leerlingen van VMBO, HAVO en VWO.

Vier maatregelen

Het automatenexperiment bestond uit
vier maatregelen:
1 klassikale lessen over snacks en fris-

drank;
2 het ombouwen van de schoolautoma-

ten naar een gezonder assortiment;
3 het geven van productinformatie,

door middel van productlabels, pos-
ters en uitdeelkaartjes;

4 het verlagen van de prijzen van de
meer gezonde producten.

De lessen werden door docenten van de

scholen vooraf aan de drie andere maat-
regelen gegeven. Op elke deelnemende
school volgden maatregel 2 tot en met 4
elkaar steeds na zes weken op. Aan het
einde van het experiment waren deze
maatregelen alle drie ingevoerd.

Maatregel 1: Lessen over snacks en fris-
drank
Het Voedingscentrum ontwikkelde een
lessenserie over snacks en frisdrank, als
aanvulling op hun lespakket ‘Weet wat je
eet’ en het project ‘De Gezonde School-
kantine’. Het lespakket bestaat uit een
digitale les over de schoolkantine
(www.wwje.nl/kantine), een spel over
energiebalans (het ‘EXTRA spel’) met in-
vuloefening, een discussiespel ‘Kiezen in
de schoolkantine’ en een set posters. Het
lespakket kan worden uitgevoerd in vijf
lesuren, maar kan korter door een deel
als huiswerk te doen.

Maatregel 2: Gezonder assortiment in de
schoolautomaten
Op basis van de richtlijnen van het Voe-
dingscentrum werd voor iedere school
een assortimentsadvies op maat ge-
maakt. Dit advies werd aan de kantine-
beheerder, automatenfirma of cateraar
toegestuurd met het verzoek om het
aanbod op grond van het advies bij te
stellen.

Snacks en frisdranken zijn ingedeeld
in drie categorieën: voorkeurssegment
(minder dan 100 kcal), middenwegseg-
ment (tussen 100 en 170 kcal) en uitzon-
deringssegment (meer dan 170 kcal). De
basisvoedingsproducten, zoals broodjes
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kof dranken, zijn ingedeeld in deze drie

categorieën op basis van hun voedings-
waarde. Tot het voorkeurssegment horen
producten als tussendoorbiscuits, light
frisdranken en ongezoete fruitsappen.
Het Voedingscentrum adviseert dat 75%
van de producten tot het middenweg- en
voorkeursegment behoort, met minimaal
25% producten uit het voorkeursseg-
ment. In het automatenexperiment zijn
niet alleen producten uit het voorkeur-
segment aangeboden, omdat jongeren
graag zelf invloed willen kunnen uitoefe-
nen op wat zij eten. Daarnaast is het in
het belang van scholen dat kinderen op
het schoolterrein blijven en niet naar de
dichtstbijzijnde snackbar of buurtsuper-
markt gaan, omdat het assortiment in de
automaten op hun school hen niet be-
valt.8

Maatregel 3: Productinformatie
Voor het experiment ontwikkelde het
Voedingscentrum stickers met informatie
over de voedings- en energiewaarde van
de producten in de automaten. Op de
labels is onderscheid gemaakt tussen het
voorkeurs-, middenweg- en uitzonde-
ringssegment. Met kleuren en symbolen
is aangegeven of consumptie van het
product minder of meer wordt aanbevo-
len (stoplichtsysteem). Na maatregel 2
zijn de labels (stickers) op de automaten
bij de producten geplakt door de kantine-
beheerders, automaten- en catering-
firma’s. Ook heeft het Voedingscentrum
uitdeelkaartjes en posters ontwikkeld.
Op de kaartjes en posters staat de inde-
ling van de stickers uitgelegd. Op een
poster is de Schijf van Vijf uitgelegd. Aan
de contactpersoon van de school is ge-
vraagd om de posters bij de automaten
te hangen. De kaartjes met uitleg over de
labels zijn door de scholen zelf aan de
scholieren uitgedeeld.

Maatregel 4: Prijsverlaging
Als vierde maatregel is via prijsverlaging
van producten uit het voorkeurs- of mid-
denwegsegment (10% goedkoper) ge-
werkt aan het motiveren van scholieren
om producten uit deze segmenten te ko-
pen. Het was de taak van de kantinebe-
heerders, automaten- en cateringfirma’s
om de lagere prijzen toe te passen op de
voorkeursproducten of eventueel pro-
ducten uit het middenwegsegment van
de automaten op de scholen.

Procesevaluatie

De doelstelling van de evaluatie is inzicht
geven in het proces van ingrijpen in het
automatenaanbod op de Nederlandse
scholen, waarbij een gevarieerder pro-
ductaanbod wordt beoogd met een laag
caloriegehalte, begeleid met productin-
formatie en prijsreductie. De evaluatie
van de effectiviteit van de vier maatre-
gelen is in een ander artikel beschreven.9

Uit die evaluatie van het effect van het
experiment op de consumptie van snacks
en frisdranken blijkt dat wanneer de be-
schikbaarheid van lager calorie-hou-
dende producten in de automaten wordt
vergroot, scholieren gezondere keuzes
maken. Ook na labeling en prijsreductie
was de verkoop van extra’s uit het mid-
denwegsegment en frisdranken uit het
voorkeurssegment groter in de experi-
mentele groep dan in de controlegroep,
zonder dat er een verschil was in het
totale volume aan verkochte producten.

Dit artikel gaat in op de proceseva-
luatie. De procesevaluatie heeft betrek-
king op de vijftien experimentele scholen
waar het automatenexperiment is uitge-
voerd. Er zijn vier methoden van onder-
zoek ingezet: documentanalyse, obser-
vaties tijdens de lessen, registraties op
scholen van de aanpassingen, interviews
met automaten-/cateringfirma’s, kanti-
nemedewerkers, schoolleiding, leerlin-
gen en GGD-medewerkers. Op deze wijze
is inzicht verkregen in hoe het proces van
het automatenexperiment is verlopen en
in de mate waarin de interventie is ge-
ı̈mplementeerd zoals gepland.

Realisatie van het automaten-

experiment

De implementatie van de assortiments-
wijziging, productinformatie en prijsver-

laging is onderzocht door scholen te be-
zoeken en per automaat en per product
te registreren of de maatregelen goed
zijn doorgevoerd. Dit gebeurde aan het
einde van maatregel 4. De school kreeg
een score van 0 tot 6 voor de mate van
implementatie van de maatregelen. Deze
score is samengesteld uit maximaal 4
punten voor de correcte invoering van de
assortimentswijziging, 1 punt als er la-
bels zijn aangetroffen en 1 punt als de
prijsreductie is toegepast. Drie scholen
hebben de maximale score van 6; ze
hebben alle maatregelen zeer goed uit-
gevoerd (zie figuur 1). Zes scholen heb-
ben een score tussen 4 en 6. Vier scholen
hebben een score lager dan vier en heb-
ben de maatregelen onvoldoende uitge-
voerd. Dit betekent dat ongeveer twee-
derde van de scholen de maatregelen
redelijk tot goed heeft geı̈mplementeerd.
Het blijkt dat ongeveer de helft meer dan
75% van het assortimentsadvies heeft
overgenomen. De labeling is beter toe-
gepast in de categorie snacks (extra’s als
snoep, koek en chips) dan in de categorie
frisdrank. Echter, Coca Cola automaten
die op veel scholen staan, hebben al een
eigen vorm van productinformatie. Ook
de prijsreductie is beter toegepast in de
categorie extra’s dan in de categorie
frisdranken.

Waardering van het experiment

De waardering van de maatregelen, en
bevorderende en belemmerende facto-
ren van de invoering ervan, zijn in kaart
gebracht door middel van (groeps-)inter-
views met alle betrokken partijen, name-
lijk schoolleiding, kantinemedewerkers,
automaten- en cateringfirma’s en leerlin-
gen. Tevens is een vragenlijst afgenomen
onder leerlingen.
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Figuur 1. Mate waarin de experimentele scholen de maatregelen assortimentswijziging, labeling
en prijsreductie hebben uitgevoerd.
De implementatiegraad is onbekend van twee scholen waar de catering-/automatenfirma voort-
ijdig met het automatenexperiment is gestopt
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De schoolleiding van scholen die auto-
maten in eigen beheer hebben, blijkt ge-
motiveerd te zijn om maatregelen te ne-
men voor de aanpak van overgewicht bij
hun leerlingen. Ze willen leerlingen be-
wust maken van mogelijkheden om
overgewicht en daarmee gezondheids-
problemen te voorkómen. De leiding van
scholen die samenwerken met automa-
ten-/cateringbedrijven vinden overge-
wichtpreventie wel belangrijk, maar zijn
kritisch over de effectiviteit van de prijs-
maatregel en één schoolleider vraagt
zich af of labeling een voldoende prikkel
is om het gedrag van scholieren te ver-
anderen. Over de kosten-baten verhou-
ding van het experiment zijn de school-
directies gemengd. Op één school met
automaten in eigen beheer vindt de di-
rectie het experiment niet geslaagd als
de verkoopcijfers achterblijven. De di-
recteur van een andere school vindt het
inleveren van inkomsten minder be-
zwaarlijk en hecht belang aan bewust-
wording bij de leerlingen.

De kantinebeheerders van eigen be-
heer scholen zijn positief over het aan-
bieden van gezonde producten in het
experiment. Hun motieven zijn dat er
meer keuze is uit gezondere producten
en dat leerlingen nu te veel snoepen. Een
kantinebeheerder zegt dat het nuttig is
om het project te proberen, al kan je het
volgens hem bijna niet van de populaire
(ongezonde) snacks winnen. De kantine-
beheerders van de scholen die samen-
werken met een automaten-/cateringfir-
ma laten zich vaker negatief uit over het
experiment. Zij vinden dat laag calorie-
houdende producten minder goed ver-
kopen. Dit leidt tot inkomstenverlies.
Leerlingen kijken volgens hen niet naar
de stickers met productinformatie en ha-
len deze van de automaten. Ook het als
derde maatregel ingevoerde prijsverschil
vinden kantinebeheerders te klein.

Automaten-/cateringfirma’s
In de scholen waar het automatenbeheer
is uitbesteed aan automaten-/catering-
firma’s, is de verandering van het auto-
matenaanbod niet (volledig) geslaagd.
Op één school heeft de automatenfirma
nagelaten de maatregelen volledig uit te
voeren ondanks herhaalde toezeggingen.
Daar is het experiment voortijdig ge-
stopt. De automatenfirma op de andere
school is van mening dat slechte ver-

koopcijfers de verkoop van bepaalde ge-
zonde producten onmogelijk maken. De
medewerkers van de automaten-/cate-
ringfirma’s vinden het relatieve voordeel
van het experiment gering. Zij doen los
van het experiment al ervaring op met
het aanbieden van gezondere producten.
Hun ervaring is dat leerlingen negatief
zijn over deze producten en deze nau-
welijks kopen. Daarbij komt dat de va-
riatie in gezonde producten kleiner is dan
ongezonde producten. Inkomstenverlies
draaien op het experiment is voor de au-
tomaten-/cateringfirma’s een belangrijk
nadeel. De directie van een automaten-/
cateringfirma zegt dat deze aan het ex-
periment meedoet, omdat de school er-
naar vraagt en vanwege het imago.

Leerlingen
Uit de vragenlijst die aan het einde van
het project aan leerlingen is voorgelegd
blijkt dat zij de maatregelen redelijk po-
sitief waarderen. Met vindt meer pro-
ducten met weinig calorieën in automa-
ten positief. Ook vindt men labeling po-
sitief en wordt een lagere prijs voor ge-
zonde producten belangrijk gevonden.
Ze zijn verder redelijk positief over de
smaak van producten met weinig calo-
rieën en de duidelijkheid van de in het
experiment gebruikte labeling. Het les-
pakket wordt over het algemeen in de
groepsinterviews met leerlingen positief
beoordeeld. Overigens vinden docenten
en schoolleiding het niveau van het les-
pakket voor VMBO-leerlingen te moeilijk.
In de groepsinterviews met leerlingen
klinken ook kritische geluiden over het
automatenexperiment. Leerlingen vinden
het experiment niet echt belangrijk. Ze
hebben er niet veel vertrouwen in. Zo zijn
er volgens hen nog steeds ongezonde
producten te koop. Ook vinden ze dat ze
zelf heel goed kunnen bepalen wat ze
wel en niet eten. Verder valt in de
groepsinterviews op dat een gezonde
keuze voor henzelf niet relevant is. Ze
kennen wel andere leerlingen voor wie
het belangrijk is om op de voedselkeuze
te letten.

Samenvattend hebben de volgende
factoren bevorderend of belemmerend
gewerkt op de invoering van het auto-
matenexperiment. Bevorderend zijn ge-
weest:
. het door de schoolleiding ervaren be-
lang van de preventie van overgewicht;

. het eigen beheer door scholen van au-
tomaten;

. een enthousiaste trekker in de school-
leiding of bij het docententeam;

. een positieve attitude bij schoolleiding
en kantinemedewerkers;

. het door schoolleiders en kantineme-
dewerkers ervaren relatieve voordeel
van een gezond voedselaanbod.

Een belemmerende werking op het auto-
matenexperiment hebben gehad:
. een negatieve attitude bij leerlingen en
automaten-/cateringfirma’s;

. een door automaten-/cateringfirma’s
ervaren gering relatief voordeel van
het automatenexperiment;

. beperkte communicatie tussen
schoolleiding en automaten-/catering-
firma;

. ervaren inkomstenderving bij automa-
ten-/cateringfirma’s en een enkele
school.

Discussie

Het experiment heeft laten zien dat aan-
passing van snack- en frisdrankautoma-
ten met een gezonder aanbod op scholen
mogelijk is gebleken. Het vraagt een
grote betrokkenheid en samenwerking
van alle betrokken partijen, zoals de
schoolleiding, kantinebeheerders en fir-
ma’s voor automaten en catering. Scho-
len hebben meer zeggenschap dan ze
denken over het aanbod via de auto-
maat, in het geval dit is uitbesteed. Het in
eigen beheer hebben van de automaten
en het belang dat de schoolleiding hecht
aan verandering van het automatenaan-
bod lijken belangrijke factoren te zijn
voor het welslagen van het experiment.
De meeste schoolleiders en kantinebe-
heerders zijn positief over de assorti-
mentswijziging. De leerlingen en auto-
maten-/cateringfirma’s zijn negatiever.
Voor de laatste groep is vooral de ge-
ringe populariteit van gezonde producten
bij leerlingen en het beperkte aanbod
van en geringe variatie in laag calorie-
houdende producten de reden om hier-
over negatief te oordelen. Op de Neder-
landse markt zijn er nauwelijks produc-
ten in het voorkeursegment lager dan
100 kcal. Aan het criterium van minimaal
25% van de producten uit het voor-
keurssegment kon daardoor moeilijk
worden voldaan. In de praktijk is daarom
met deze eis soepel omgegaan en is
vooral geprobeerd een gebalanceerd as-
sortiment samen te stellen, dat zoveel
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kmogelijk voldeed aan de richtlijn van een

verhoogd aandeel in de automaten uit
het voorkeurs- en middenwegsegment.

Automaten- en cateringfirma’s waren
het niet altijd eens met het assorti-
mentsadvies. Dit had vooral te maken
met een te verwachten omzetverlies door
de aanbevolen verandering. Ook vonden
zij sommige producten uit het advies niet
per se gezonder. Voor drie automaten- en
cateringfirma’s is het assortimentsadvies
mede reden geweest om zich uit het au-
tomatenexperiment terug te trekken. En-
kele schoolleiders en kantinebeheerders
zijn kritisch over de potentiële effectivi-
teit van labeling. Volgens kantinebeheer-
ders en automaten-/cateringfirma’s is
prijsreductie de enige maatregel die mo-
gelijk zal werken, mits de verlaging van
de prijs substantieel is. Zij zijn van me-
ning dat scholieren kiezen op basis van
de prijs van producten en niet op basis
van het aantal calorieën.

GGD’en hebben in het experiment een
intermediaire rol verricht tussen de pro-
jectorganisatie en scholen. Uit het on-
derzoek is gebleken dat zij behoefte
hebben aan ondersteuning in het contact
met de automaten- en cateringfirma’s,
die een commerciële doelstelling heb-
ben. Zij geven er de voorkeur aan om
eerst goede afspraken te maken met au-
tomaten- en cateringfirma’s en kantine-
beheerders, alvorens de medewerking
van scholen te vragen. De GGD zou een
actievere rol kunnen spelen bij het reali-
seren van een gezonder automatenaan-
bod op de middelbare school, maar komt
daar mogelijk vanwege tijdgebrek en het
stellen van andere prioriteiten te weinig
aan toe.

Na het experiment was het niet voor
alle scholen duidelijk of ze zouden door-
gaan met de lessen en het veranderde
automatenaanbod. Dit hangt volgens de
schoolleiding af van de kosten-baten
verhouding van het automatenexperi-
ment en medewerking van de automa-
ten- en cateringfirma’s, waaronder ook
Coca Cola en Mars die veel automaten op
scholen exploiteren. Een aantal scholen
heeft duidelijk aangegeven door te willen
gaan. Zij zien weinig reden om de auto-

maten op school weer te vullen met on-
gezonde producten. Ook het betrekken
van ouders bij het bepalen van het voe-
dingsaanbod op scholen wordt door
schoolleiders belangrijk gevonden. Een
school heeft besloten om de snoepauto-
maten weg te doen en alleen de fris-
drankautomaat te laten staan met meer
light frisdranken en water.

Aanbevolen wordt om meer laag-ca-
loriehoudende producten te ontwikkelen
en op markt te brengen. Ook is het zinvol
om de portiegrootte van het reeds be-
staande aanbod te verkleinen. Hierdoor
kan het aanbod van producten uit het
voorkeurssegment worden vergroot.
Verder onderzoek is gewenst naar een
optimale mix van assortimentswijziging,
labeling en prijsreductie. Tot slot ver-
dient het aanbeveling om de positieve
punten van het automatenexperiment uit
te breiden naar een onderzoek dat het
hele voedingsaanbod van de schoolkan-
tine betreft.

Abstract

Snacks and softdrinks in secondary
schools
In secondary schools in the Nether-
lands an experiment was carried out
to stimulate the sale of healthier
snacks and soft drinks in vending
machines. The range of these products
in vending machines was changed, as
well as the provision of product in-
formation and the reduction of prices
of low calorie products. Pupils were
taught about snacks and soft drinks.
This article describes the process of
change in school vending machines.
To what extent was the desired range
in vending machines achieved and
how was this valued by students and
all stakeholders involved?

Keywords: obesity, vending ma-
chines, secondary schools, health
promotion, implementation
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