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FoodWIN helpt steden, organisaties, bedrijven en scholen voedselverlies te ver-

minderen. Dit doen we via bewustmaking, workshops en innovatie evenement-

en. Wij bieden concrete hulpmiddelen en inspirerende oplossingen aan, aange-

past aan elke situatie.

Beste directeur, kok of leerkracht,

Op school draait alles rond leren. Voor FoodWIN is de les voedselverspilling 
niet te missen! We dagen jou en je school dan ook uit om samen met ons 

te ontdekken wat voedselverspilling op jouw school betekent.

Hoeveel verspillen jullie? En wat kan je eraan doen? We leren je meten en 
begeleiden jullie in het zoeken naar oplossingen. Dit doe je best met een 

enthousiast team. Een boeiend groepswerk dus!

Klaar om met je school de uitdaging aan te gaan? 
Deze handleiding is jouw cursus die je zal ondersteunen doorheen het 

traject.

Heb je vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.
info@foodwin.org
www.foodwin.org

+32 498 76 43 18
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“One cannot think well, love well and sleep well if one has not dined well.”

Ben je akkoord met Virginia Woolf? FoodWIN wel! Maar... we voegen er graag nog iets aan 

toe: “One cannot teach well, cook well and live well if one has no idea how to 

handle food waste.”
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Wat is het probleem ?

Een school gooit jaarlijks ongeveer 25 kg voedsel weg per leerling. Hoeveel leerlingen telt jouw 
school? En hoeveel voedsel gooien jullie dan jaarlijks ongeveer in de vuilbak? Over heel Vlaan-
deren zijn alle basis- en secundaire scholen samen jaarlijks verantwoordelijk voor zo’n 27 500 ton 
voedselverlies. Dat zijn 534 Titanics! Laat ons dat gewicht samen verminderen, voor we met zijn 
allen ten onder gaan!

OVERPRODUCTIE

Doordat men op voorhand niet weet hoeveel 
leerlingen op school eten.

TE KORT EETMOMENT

Leerlingen willen snel gaan spelen of hebben activ-
iteiten over de middag (bijles, toneel, sport) waar-
door ze zich niet op eten concentreren.

EETSFEER

Het schoolrestaurant is niet gezellig of er is te veel 
lawaai in het schoolrestaurant waardoor de eetlust 
verdwijnt.
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Waarom actie ondernemen?

Er zijn 3 zeer goede redenen om voedselverlies in jouw school te reduceren:

Voedsel kost geld, zonde om dat weg te gooien. Door te strijden tegen voed-

selverspilling kun je dus besparen, maar je kan het geld ook inzetten om het 

schoolrestaurant op te knappen of om maaltijden van hogere kwaliteit aan te 

bieden. Denk aan verse, lokale of biologische voeding. Eten kost ruwweg 2 

euro per kg in aankoop. Hoeveel geld gooit jouw school jaarlijks weg?

Om voedsel te produceren gebruiken de landbouwer en verwerkingsbedri-

jven energie, water en land. Om van de boer tot de school te geraken, 

legt voedsel bovendien heel wat kilometers af. Wordt voedsel verspild, dan 

wordt ook al deze input verspild! Stel dat 1,50 kg CO2 geproduceerd wordt 

per kg voedselverlies. Hoeveel CO2 stoot jouw school dan uit?

Maaltijden op school zijn er om kinderen en jongeren energie te geven om te 

leren en te groeien. Als we voeding verspillen, gooien we ook de voedingsst-

offen weg die ze zo nodig hebben. De kosten die we besparen kunnen we 

bovendien investeren in betere schoolmaaltijden!
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Neem actie !

FoodWIN ondersteunt je bij het opsporen en oplossen van voedselverlies in jouw school. Je 
doorloopt hierbij 3 stappen.

STAP 1: METEN IS 
WETEN

STAP 2: ZOEK 
OPLOSSINGEN

STAP 3: TEST, MONITOR EN 
DEEL JE RESULATATEN

Voor je actie onderneemt, is het 

belangrijk het probleem in jouw 

school in kaart te brengen. Waar 

gaat het meest voedsel verloren? Dit 

achterhaal je door gedurende 4 

dagen de resten van het middag-

maal te wegen.

Op basis van de meting identificeer 

je de knelpunten in jouw school. In 

team ga je op zoek naar oplossingen 

voor deze uitdagingen op een crea-

tiviteitsdag. Het resultaat van deze 

dag is een actieplan voor de 

komende maanden.

Voer je actieplan uit en reduceer voedselverlies! Om 

vooruitgang te monitoren en te tonen aan leerlingen, 

ouders en keukenpersoneel kan je opnieuw meten.

Deze 3 stappen doorloop je best met een team! Denk dus voor je begint 

goed na over wie je moet betrekken. Idealiter bestaat je team uit keukenper-

soneel, directie, toezichthouders, leerlingen, leerkrachten en wie weet zelf 

ouders of afgevaardigden van de catering. Dit traject doorlopen in team 

heeft heel wat voordelen.
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WAAROM IN TEAM WERKEN?

Alle teamleden beschikken over belangrijke informatie die je alleen niet hebt. Toe-

zichthouders kennen bijvoorbeeld de beste plaats om bordresten te sorteren. Leerlin-

gen weten dan weer waarom ze hun bord niet leeg eten en keukenpersoneel heeft 

zicht op wat de mogelijkheden zijn op vlak van culinaire veranderingen.

Werk je in team? Dan verzeker je dat het project breed gedragen is. Je ontdekt 

samen hoeveel voedsel jullie op school verspillen. Daarna ga je ook samen op zoek 

naar oplossingen.

Werken in team over verschillende functies heen is niet alleen interessant om voed-

selverspilling te reduceren. Leerlingen leren bijvoorbeeld heel veel van het zoeken 

naar werkbare en duurzame oplossingen in team. Keukenpersoneel, leerkrachten en 

directie leren de noden van leerlingen dan weer op een nieuwe manier kennen.
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Stap 1: meten is weten

We weten dat er jaarlijks ongeveer 25 kg per leerling verloren gaat. Dat is echter 

een gemiddelde. Door te meten, breng je het voedselverliesprobleem in jouw 

school nauwkeurig in kaart. Je ontdekt niet alleen hoe groot het probleem is, ook 

de preciese oorzaken worden duidelijk. Hieronder vind je wat je gaat meten, hoe 

je dat doet en wat je hiervoor nodig hebt.

WAT METEN?

Elke schoolmaaltijd doorloopt een traject 

van keuken tot bord. Op verschillende 

punten langsheen dat traject gaat voeding 

verloren. Op die verschillende punten ga je 

meten. Zo kan je identificeren waar het 

probleem zit. Je meet dus niet enkel de 

totale hoeveelheid weggesmeten eten. Je 

meet volgende zaken:

Verschillende soorten resten

- Portioneerresten, dit zijn resten die 

ontstaan bij het uitscheppen of portioneren 

van het eten. Deze komen voor als er eten 

overblijft nadat de maaltijd verdeeld is in 

potten of gastro’s. Werkt jouw school met 

contractcatering? Dan worden deze resten 

verspild bij de cateraar en niet in de 

schoolkeuken.
- Buffetresten, dit zijn de resten die 

overblijven in gastro’s of potten, nadat 

alle leerlingen geserveerd zijn.
- Bordresten, dit zijn de resten die 

overblijven op het bord van de leerlin-

gen.
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Verschillende productgroepen
Bij het meten deel je de het verspilde voed-

sel op in productgroepen. Zo krijg je inzicht 

per productgroep. Laten leerlingen bijvoor-

beeld vooral groentjes liggen? Of wordt er 

naar de norm té veel vlees geserveerd? We 

splitsen op in volgende productgroepen:

- zetmeel  - vlees/vis/veggie

- groenten  - soep

- samengesteld, hieronder wordt verstaan:

*een maaltijd als lasagne of wortelpuree

*of bordresten die niet te scheiden zijn 

omdat ze vermengd werden

A priori zijn dit de enige te meten product-

groepen. Je meet dus de warme maaltijd en 

bijvoorbeeld niet desserts, saus en brood. 

Dit omdat ze moeilijker te meten zijn. Leer-

lingen nemen desserts bijvoorbeeld vaak 

mee uit de refter. Wil je deze toch graag 

meten? Laat FoodWIN iets weten, samen 

zetten we een methode op!
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Welke extra gegevens heb 
je nodig?

Enkel het gewicht aan weggegooid voedsel 

zegt niet veel. Om de meetresultaten te 

kunnen kaderen, heb je volgende extra 

gegevens nodig:

- dagelijks aantal leerlingen die een school-

maaltijd eten

- gewicht klaargemaakt eten (productie) 

per productgroep (zetmeel, groenten,

vlees, soep, samengesteld)

Door het gewicht weggegooid voedsel in 

verhouding van die gegevens te plaatsen,

kan je de resultaten inschatten. Een voor-

beeldje: stel dat een school dagelijks 25 kg 

voedsel weggooit. Of die school 100 of 500 

leerlingen telt, dat maakt een groot 

verschil! Het uiteindelijke doel is berekenen 

hoeveel % van de totale productie wegge-

gooid wordt. En hoeveel g per leerling per 

dag weggegooid word.

Is je school heel groot? En twijfel je of het 

mogelijk is een overzichtelijke meting te 

organiseren? Laat het weten aan Food-

WIN. Samen zoeken we een manier om een 

meting mogelijk te maken, bijvoorbeeld 

een steekproef te nemen bij een bepaalde 

graad.
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WAT HEB JE NODIG?
- Twee weegschalen, eentje dat weegt 

tot 10 kg en tot op 10g nauwkeurig en 

eentje dat grotere hoeveelheden 

weegt, tot 20 of 50 kg.

- Verschillende paren latex handshoe-

nen om de bordresten makkelijk te 

scheiden

- Invulformulieren, deze worden door 

FoodWIN en de restjesredders ter bes-

chikking gesteld.

- Een tafel om bordresten te verzamel-

en in de refter. Best waar leerlingen 

normaal hun bord afgeven.

- Pijltjes om studenten te tonen waar ze 

hun bordresten moeten brengen.

- 10 grote, gelijke emmers of containers 

(met hetzelfde gewicht) om bordrest-

en

in te verzamelen. Deze worden ter bes-

chikking gesteld door de restjesredders.

- Een computer om de gegevens van de 

formulieren in Excel in te geven.

FoodWIN is het Europese Food Waste Innovatie Netwerk, 
we ondersteunen Europese steden in de strijd tegen voedselvoorspelling. 
Je vind ons op www.foodwin.org



HOE GA JE TE WERK?

- Hoewel je dit traject als team door-

loopt, is het goed een verantwoordeli-

jke aan te duiden voor de meting. Deze 

persoon behoudt het overzicht.

- FoodWIN geeft een training aan de 

verantwoordelijke voor de meting. 

Samen brengen we de weg die het 

voedsel doorloop in jouw school in 

kaart. We overlopen de doelstellingen 

van de meting en bekijken wat, waar, 

door wie en op welke manier gemeten 

wordt.

- Op basis van de training worden de 

meetmomenten vastgelegd, taken 

verdeeld (vb. wie superviseert het 

scheiden van de bordresten, wie 

verzamelt de resten) en praktische 

zaken in orde gebracht (vb. tafel 

klaarzetten voor de meting)

Een goede voorbereiding is 
alles!
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- Het is belangrijk dat iedereen op voorhand 

goed op de hoogte is van de voedselver-

liesmetingen. Zo is heel de school mee! Com-

municeer naar leerlingen, toezichters en keu-

kenpersoneel waarom je de meting doet, wan-

neer het zal doorgaan en wat er van hen 

verwacht wordt.

Uitvoering

Op de allereerste meetdag is FoodWIN erbij om 

jullie team te ondersteunen. Samen doorlopen we 

die dag de hele meetprocedure en verzamelen we 

enkele extra gegevens (vb. gewicht emmers en 

potten). De andere 3 meetdagen herhaal je de pro-

cedure zelf. Bij twijfel of problemen kan je uiteraard 

terecht bij de ‘helpdesk’ van FoodWIN.

In onderstaande tabel vind je wat gemeten wordt, 

waar, hoe en door wie. Bekijk op het einde van de 

lunch, voor de opkuis goed na of je alle nodige 

gegevens hebt.

FoodWIN is het Europese Food Waste Innovatie Netwerk, 
we ondersteunen Europese steden in de strijd tegen voedselvoorspelling. 
Je vind ons op www.foodwin.org



+32 498 76 43 18

info@foodwin.org

10

Wat? Waar? Hoe? Wie?
Hoeveel klaargemaakt 
wordt.

Keuken of cateraar Indien standaard-re-
ceptuur gebruikt 
wordt, kan dit berek-
end worden. Indien ‘op 
gevoel’ gekookt wordt, 
weeg je de potten met 
klaargemaakte inhoud 
per categorie. Noteer 
de gegevens.

Keuken- 
personeel of 
cateraar

Productie *

De resten van het koken 
nadat geportioneerd werd

Keuken of cateraar Sorteer de resten per 
categorie (vlees, 
zetmeel, groente, 
samengesteld en soep). 
Zet ze even apart en 
meet wanneer je tijd 
hebt. Giet de resten bij 
het wegen over in de 
grote emmers en weeg 
elke emmer. Noteer de 
gegevens.

Keuken- personeel 
of cateraar

Portioneerresten*

De resten in de potten 
of gastro’s waaruit 
uitgeschept wordt.

Keuken Sorteer de resten na de 
lunch per categorie 
(vlees, zetmeel, groente, 
samengesteld en soep). 
Giet ze bij het wegen 
over in de grote emmers 
en weeg elke emmer. 
Noteer de gegevens.

KeukenpersoneelBuffetresten

Bordresten Resten op de borden 
van de leerlingen.

Refter Laat leerlingen zelf hun 
resten sorteren in de 
grote emmers. Dit is al 
een deel van de bewust-
making. Plaats mensen 
bij de emmers die de 
leerlingen uitleggen hoe 
te sorteren in 
categorieën. Weeg de 
emmers na lunchtijd en 
noteer de gegevens.

Toezicht- houder, 
leerlingen of 
keuken- personeel

*Werk je met een contractcateraar? Dan kun je deze gegevens niet op jouw school meten. We nemen hiervoor contact op met hen.

Uitvoering
FoodWIN bezorgt jullie op voorhand een Excelbestand. Daarin vul je de meetgegevens in. 

FoodWIN analyseert deze gegevens en bezorgt jullie een kort rapport. In dit rapport staan 

niet alleen cijfers berekend op basis van jullie metingen. FoodWIN identificeert ook een 

aantal quick wins aan. Dit zijn problemen die vrij gemakkelijk te verhelpen zijn. Daarna duidt 

FoodWIN ook een aantal knelpunten aan. Dit zijn grote problemen waarvoor in team een 

oplossing moet bedacht worden.
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Stap 2: zoek oplossingen

Om oplossingen voor de geïdentificeerde knelpunten te zoeken, neemt je 

team deel aan een creativiteitsdag. Gedurende deze workshop van een 

halve dag word je begeleid door FoodWIN.

De dag zal bestaan uit volgende stappen:

- Ervaren van het probleem: de resultaten van de meting worden behapbaar gepresen-

teerd.

- Inspiratie: jullie krijgen een overzicht van goeie voorbeelden uit andere scholen. Hoe 

hebben zij het aangepakt en wat kan je daaruit leren?

- Oplossingen bedenken: jullie team brainstormt over oplossingen voor de knelpunten in 

jullie school.

- Oplossingen ontwikkelen: als team concretiseer je je oplossing aan de hand van een 

methodiek uitgewerkt door FoodWIN. Met behulp van specifieke vragen werk je van een groot 

idee toe naar een concreet actieplan.

- Oplossingen en actieplan voorstellen: de dag eindigt met een presentatie van de oploss-

ing met een actieplan. Dit geeft je team een concreet einddoel om naartoe te werken.
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Knelpunten waarvoor jullie oplossingen zoeken kunnen gelinkt zijn met keuken technische 

zaken (vb. te grote porties), met organisatie (vb. te lange wachtrijen) of met accommodatie (vb. 

te kleine refter om iedereen rustig en tegelijkertijd te laten eten).

Jullie oplossingen kunnen heel simpel zijn (vb. een maatschep gebruiken bij het portioneren), 

maar ook complex (vb. introductie van een reservatiesysteem).

Wanneer jullie oplossing geld kost, zullen jullie een kostenbatenanalyse maken. Hoeveel invest-

eren jullie? Weegt dat op tegen het geld dat jullie zullen besparen door minder voedsel te 

verspillen?
FoodWIN is het Europese Food Waste Innovatie Netwerk, 
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Stap 3: test, evalueer en 
deel je resultaten

Ook al heeft je team een supergeniale oplossing gevonden. Gooi het roer 

nooit helemaal in één keer om! Wees wijs en test je oplossing eerst op 

kleine schaal. Probeer je een nieuw systeem uit? Test dit dan bijvoorbeeld 

gedurende 1 week of met 1 maaltijd. Wil je de refter ombouwen? Test dan 

met voorlopige structuren. Probeer je nieuwe recepten uit? Organiseer 

een proeverij. Wanneer je de test uitvoert, evalueer dan volgende zaken:
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Is de oplossing effectief?

Check of de omschakeling daadwerkelijk voedselverspilling reduceert. Ga daar niet automatisch 

van uit. Meet (of schat) welke invloed de verandering heeft. Het heeft geen zin energie te 

steken in een nieuw concept als je niet zeker bent van de positieve impact. Is er geen impact? 

Denk na wat hiervan de oorzaak is. Misschien kom je alsnog tot een oplossing met impact.

Hoe wordt het onthaald?

Het is belangrijk dat zowel keukenpersoneel, leerlingen en leerkrachten tevreden zijn met de 

verandering. Als leerlingen plots minder eten krijgen, dan kan dat tot gemor leiden. Als keuken-

personeel of leerkrachten hun werksysteem moeten omschakelen, dan zet dat mogelijks druk 

zetten op andere taken. Zijn ze niet tevreden? Jullie oplossing blijft mogelijk, maar waarschijnli-

jk zijn enkele aanpassingen nodig om het te optimaliseren zodat iedereen tevreden is.

Is het haalbaar?

Een test zal je tonen of je oplossing financieel haalbaar is. Hoeveel extra personeelstijd is nodig? 

Hoeveel kost het om de maaltijd op een andere manier aan te bieden? Ook de haalbaarheid 

qua timing is belangrijk om in te schatten. Lukt het om een bepaalde groep binnen die tijd te 

bedienen? Krijg je het eten warm als je een ander systeem test?
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Deel je resultaten met de hele school (en daarbuiten). Communiceer niet alleen de 

uitkomst van de voedselverliesmeting, maar ook de oplossingen en impact die je reali-

seerde. Dit verzekert bewustwording en engagement. Kies hierbij steeds voor een posi-

tieve boodschap en probeer mensen te betrekken.

Enkele voorbeelden:

‘Op school gooien we X% van ons eten weg. We zijn vastberaden om dit samen met 

jullie voor de helft te verminderen. Heb jij ideeën hoe we dit kunnen doen?’

‘Samen hebben we de voorbije maand Xkg eten gered! Doen we volgende maand nog 

beter?’

Voor je het weet komen leerlingen, leerkrachten en ouders spontaan met nieuwe 

ideeën af, stellen ze voor om een handje te helpen of zorgen ze voor positieve public-

iteit voor de school!
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