Procesevaluatie EU-Schoolfruitprogramma schooljaar 2011-2012 periode I

Inleiding
In december 2011 heeft een procesevaluatie plaatsgevonden van het EU-Schoolfruitprogramma
2011/2012 over de schoofruitperiode I (sept-nov 2011). Het onderzoek is uitgevoerd door middel
van telefonisch onderzoek onder schoolfruitcoördinatoren van de deelnemende scholen (hierna
‘scholen’ genaamd). Het onderzoek vond plaats in opdracht van Steunpunt Smaaklessen &
Schoolgruiten en is uitgevoerd door Entrada Market Research.
In de periode sept. – nov. 2011 werd gedurende 10 weken schoolfruit verzorgd op 805 scholen in
Nederland. In totaal werd schoolfruit aan 163.793 leerlingen geleverd, zij kregen drie keer per week
fruit of groenten. De schoolfruit leveranciers waren Schoolfruit.nu (464 scholen), Kids&Fruit (135
scholen), Fruitschool (107 scholen) en De Groene Tas (1 school). In totaal zijn 707 scholen
ondervraagd en daarmee is een respons van 88% behaald.
EU-Schoolfruitprogramma goed beoordeeld
97% van de scholen geeft aan dat zij het EU-schoolfruitprogramma goed tot zelfs uitstekend
beoordelen. Slechts 3% van de scholen geeft een beoordeling ‘matig’.
Bijna alle scholen hebben ouders en kinderen over het EU-Schoolfruitprogramma geïnformeerd via
de schoolnieuwsbrief (91%). Daarnaast is ook gecommuniceerd door middel van de Schoolfruit
posters (29%), via lessen (18%) en de ouderbrochure (13%). Andere minder genoemde
communicatiemiddelen zijn e-mail, schoolwebsite, ouderbijeenkomst of een brief.
Ruim de helft van de scholen (55%) had al een beleid voor het eten van groenten en fruit op
school. Dit uit zich vooral in een beleid voor gezonde voeding (44%), fruitdagen op school (41%) of
SchoolGruiten (5%). 2% van de scholen kreeg al schoolfruit geleverd via een leverancier.
Variatie en kwaliteit groenten en fruit redelijk goed
De variatie in het geleverde fruit en groenten wordt redelijk goed beoordeeld.
Ten aanzien van het fruit gaf 37% van de scholen aan veel variatie in fruit te hebben gehad, 52%
redelijk veel en 10% vond dit weinig. Bij groenten was dit vergelijkbaar en vond 32% van de
scholen dat er veel variatie in groenten was, 51% redelijk veel en 15% gaf aan weinig variatie.
De kwaliteit van de geleverde groenten en fruit wordt over het algemeen goed beoordeeld, voor
groenten nog iets beter dan voor fruit. Zo’n 90% van de scholen vond de kwaliteit van groenten
goed tot zeer goed, bij fruit gaf 85% dit aan. Er is wel een verschil tussen de leveranciers
geconstateerd.
Van de scholen die niet tevreden waren over de geleverde kwaliteit schoolfruit, heeft slechts een
kwart (27%) dit gemeld. Scholen hebben klachten op de eerste plaats niet gemeld omdat ze niet
wisten waar ze dit konden doen (36%) en op de tweede plaats omdat ze dit niet wilden doen omdat
het schoolfruit gratis is (21%). Daarnaast geeft 13% aan dat het teveel moeite was om hier
achteraan te gaan. De klachten werden voornamelijk ingediend bij de leverancier (72%) en
daarnaast bij Steunpunt (19%).
Van de scholen die klachten hebben ingediend, werd de helft hier naar tevredenheid bij geholpen
en 11% was deels tevreden. Toch vond 38% van de scholen die klachten hadden dat ze niet
voldoende waren geholpen.

Productschap Tuinbouw Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280 2700 AG Zoetermeer www.tuinbouw.nl
Telefoon 079 347 07 07 Fax 079 347 04 04 E-mail info@tuinbouw.nl

Bladzijde

Zoetermeer d.d.

2/2

22 januari 2012

De meeste scholen (84%) hebben voldoende gelegenheid om het schoolfruit te bewaren voor één
of enkele dagen.
Meerderheid wil schoolfruit (waarschijnlijk) voortzetten
Alle scholen zijn op de hoogte dat de school kan doorgaan met het eten van groenten en fruit via
het programma SchoolGruiten. 92% heeft de lunchtrommel met folder ontvangen. De meeste
scholen hebben de folder gelezen of ingekeken. De folder was voor de schoolfruitcoördinatoren
duidelijk. 43% van de scholen wil de ouderbrochure over Schoolgruiten uitdelen om de ouders te
overtuigen van het nut van schoolfruit.
Een kwart van de scholen (24%) geeft aan schoolfruit zeker voort te zetten. Daarnaast zegt 38%
schoolfruit waarschijnlijk voort te zetten. Zo’n 40% zal dit (waarschijnlijk) niet doen.
Driekwart van de scholen die doorgaan, willen schoolfruit voor de hele school invoeren op basis
van het meegeefmodel. 7% wil verder gaan met een leverancier (voornamelijk die hen al beleverd
heeft). 19% van de scholen weet nog niet hoe ze schoolfruit verder gaan organiseren.
Scholen geven aan dat schoolfruit kan plaatsvinden op elke dag van de week, met een piek op
dinsdag, woensdag en donderdag. Twee dagen in de week schoolfruit is het populairst.
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