EU-SCHOOLREGELING:
FRUIT, GROENTEN
EN MELK

GEZONDERE EETGEWOONTEN
BEVORDEREN
De EU-schoolregeling ondersteunt het uitdelen van groenten, fruit
en melk in scholen in de hele Europese Unie in het kader van een
breder educatief programma over Europese landbouw en de
voordelen van gezonde voeding.
De keuze van producten hangt af van het seizoen, de verscheidenheid en beschikbaarheid, en gezondheids- en milieuaspecten. De
EU-landen mogen lokale, korteketen-, biologische en kwaliteitsproducten aanmoedigen.
De regeling ondersteunt ook educatieve maatregelen, waarbij
aandacht uitgaat naar de plaatselijke toeleveringsketen, biologische landbouw, duurzame productie en voedselverspilling.

DE CIJFERS
een EU-budget van

€250

in het schooljaar
2018-2019 ontvingen meer dan

Doel van de EU-schoolregeling is kinderen weer in contact brengen
met de landbouw en hen gezonde eetgewoonten aanleren.

19,4

miljoen scholieren

hebben meer dan

71

miljoen kilo
groenten en fruit

ontvangen

miljoen per
schooljaar

Ongeveer €145 miljoen
voor groenten en fruit en €105 miljoen voor melk
en zuivelproducten voor scholieren, gecombineerd
met educatieve maatregelen om kinderen weer in
contact te brengen met de landbouw en hen gezonde
eetgewoonten aan te leren.

167
miljoen liter
melk

EDUCATIEVE MAATREGELEN
Landbouw – Gezonde eetgewoonten – Lokale toeleveringsketens –
Biologische landbouw – Duurzame productie – Voedselverspilling

1,4 miljoen

scholieren hielpen bij de
aanleg en het onderhouden
van schooltuinen

1,3 miljoen
scholieren bezochten
boerderijen, zuivelfabrieken,
boerenmarkten enz.

scholieren namen
deel aan onder meer
degustatieklassen en
kookworkshops

7 miljoen

6 miljoen

iteiten:
scholieren waren betrokken bij andere activ oden
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etjes
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8,4 miljoen

scholieren volgden lessen, lez
ingen
en workshops
Landbouw en
plattelandsontwikkeling

VERHALEN OVER DE
EU-SCHOOLREGELING
GRIEKENLAND
Gezonde voeding en lichaamsbeweging staan
centraal bij deze pedagogische piramide
die scholieren kunnen voorbereiden. Op een
creatieve en boeiende manier kunnen jonge
kinderen leren hoe belangrijk gezonde
eetgewoonten en een actieve levensstijl
zijn. In de dagelijkse routine komen leuke
fysieke activiteiten en sport aan bod om
kinderen aan te moedigen actief te zijn en
gezond te blijven.
www.eu-schoolprogramme.minagric.
grminagric.gr/

LITOUWEN
Litouwse kinderen namen in het schooljaar 2018-2019 deel
aan verschillende leuke evenementen. Ze leerden over gezonde
eetgewoonten, kookten samen heerlijke gerechten en deden aan sport.
Drie moderatoren, verkleed als wortel, appel en boosaardige gummibeer, zorgden voor de juiste stemming!
www.pienasvaisiai.lt

KROATIË
De leerlingen van de middelbare school voor beroepsonderwijs Antun
Horvat in Đakovo legden een biologische tuin aan om stress tegen te gaan,
te ontspannen en te genieten van het uitzicht en de geuren van de natuur.
Dat kwam ook de biodiversiteit ten goede, dankzij een hotel speciaal voor
insecten! Daarnaast maakten voedingsstudenten gezonde maaltijden klaar
als onderdeel van het “Drop of Goodness”-project. De Antun Horvat-school
voor beroepsonderwijs werd in 2003 erkend als internationale ecoschool en
haar motto luidt: “De toekomst van de planeet hebben we zelf in de hand.”

www.youtube.com/watch?v=RUbkXbCqIDE

POLEN
In Polen werd een toolkit voor leerkrachten ontwikkeld om hen
te helpen bij het lesgeven over gezonde voeding, onze band met
de landbouw en de strijd tegen voedselverspilling. Het pedagogische hulpmiddel bevat scenario’s en handleidingen voor
leerkrachten, met stapsgewijze instructies voor activiteiten zoals
een schooltuin aanleggen en een kookworkshop of boerderijbezoek organiseren. Voor kinderen en hun ouders is ook extra
didactisch materiaal beschikbaar. Een blog bijvoorbeeld, van
tekenfilmvarken Chrumas!

www.kowr.gov.pl

Leer meer over
de EU-schoolregeling

https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme

