
CIJFERS GEUZENVELD
ACTUEEL

leerlingen: 1808

gewicht
• ondergewicht: 17 (0.9%)
• normaal gew.: 1248 (69%)
• overgewicht: 398 (22%)
• obesitas: 145 (8%)

sport
• lid sportclub: 275 (34.1%)
• geen sport: 532 (65%)

Bron : jump-in.



ETEN OP SCHOOL!

• lichte warme maaltijd 
op school die past 
binnen de huidige 
eetcultuur van ‘s 
avonds warm eten

• minder calorieën dan 
de gemiddelde 
broodtrommel



TIJD VOOR ETEN !

SCHOOL ALS “MARKTPLEIN”

AANDACHT VOOR GEZOND ETEN OP 
SCHOOL TIJDENS
VERANTWOORDE 

TUSSENSCHOOLSE OPVANG



• lichte lunch met 
nadruk op groente

• kwaliteitsverbetering 
tussenschoolse 
opvang

• moeders aan het werk
• stageleerplek roc 
• scholenbouw 

toekomst

Ontwikkelen van een 
overdraagbaar concept

5 componenten



GEVARIEERD MENU
kadervisie GGD 



STREEKPRODUCTEN
Ministerie LNV en Proeftuin Amsterdam

• duurzame voeding van 
grond tot mond

• toekomst schooltuin 
betrekken bij de 
schoolkeuken



KWALITEIT TSO

• eten op school is 
normaal

• rustpunt buiten het 
klaslokaal

• samen eten doet eten

• sociale vaardigheden

• taal vaardigheden



MOEDERS AAN HET WERK

• banen creëeren 
voor moeders die 
graag willen 
werken 

• reïntegratie en 
samenwerken met 
DWI, UWV en ROC 
van Amsterdam

• vrouwen aan het 
werk = tso goed 
regelen.



• leerwerkplek voor 
leerlingkoks van het 
roc

• multi-functioneel 
gebruik van brede 
schoolkeuken

STAGEKEUKENS ROC



SCHOLEN VAN DE 
TOEKOMST

• aandacht voor 
scholenbouw in de 
toekomst.

• meer m2 voor 
kinderen in 
tussenschoolse 
opvang

• inzetten op 
gezamenlijk gebruik in 
de wijk



Stand van zaken op dit 
moment

SUCCESVOL!

• “ik wou dat ik zulke koks in 
huis had”.

• “de soep was het lekkerst, 
ik vond het jammer dat er 
geen patat was maar de 
broccoli was ook lekker”

• “mijn anders zo drukke 
groep was er stil van; een 
genot om te zien”.

• 2x in de week open nadenken 
over maximale capaciteit en de 
benodigdheden.

• 1 moeder aan het werk en in 
opleiding

• betrokken hulpouders
• positieve publiciteit
• uitwerken en beschrijven van 

het concept
• opstellen rekenmodellen
• “verleiden” van de lokale en 

landelijke politiek, 
schoolbesturen, opleidingen 
en de architecten.



• Tijd voor eten is een 
totaalconcept 

www.tkoggeschip.nl

• dank voor de 
aandacht!

Samen werken aan kansen 
voor kinderen!

http://www.tkoggeschip.nl/
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