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Groente- en fruitsector investeert meer in groenten en fruit voor kinderen
Drie Nederlandse groente- en fruitleveranciers verhogen de investering in het Europese
Schoolfruitprogramma naar € 2.9 miljoen. De Europese Unie verdubbelt dit bedrag. In totaal is
komend schooljaar dus 5.8 miljoen euro beschikbaar voor gratis groenten en fruit op
tweeduizend basisscholen. In september 2011 gaat de gratis groente- en fruitverstrekking aan
basisscholen van start. Vanaf 26 april kunnen scholen zich hiervoor aanmelden.
Het EU-Schoolfruitprogramma is een kortlopend programma gericht op het verhogen van de groenteen fruitconsumptie bij kinderen op school. Basisschoolleerlingen krijgen in een periode van maximaal
tien weken gratis twee tot drie keer per week groenten en fruit. Deelname is mogelijk voor scholen die
in schooljaar 2010-2011 niet hebben deelgenomen. Vanaf 26 april kunnen scholen zich aanmelden
via www.euschoolfruit.nl. Eén van de voorwaarden is dat de hele school deelneemt.
Het EU-Schoolfruitprogramma wordt, naast de Europese Unie en de Nederlandse groente- en
fruitsector, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het
Steunpunt Smaaklessen & SchoolGruiten (ondergebracht bij Wageningen University, onderdeel van
Wageningen UR), het Productschap Tuinbouw, GroentenFruit Bureau en Stichting Voedingscentrum
Nederland.
Leveranciers
Drie leveranciers leveren in schooljaar 2011-2012 gratis groenten en fruit aan de scholen. Dit zijn
Fruitschool, Vitamine & Zo en Schoolfruit.nu in samenwerking met The Greenery. Eventuele nieuwe
kandidaten voor het sponsorschap kunnen zich nog melden bij het Productschap Tuinbouw.
Vervolg EU-Schoolfruitprogramma
Na de gratis EU-Schoolfruitperiode bepalen ouders en scholen zelf of zij willen doorgaan, al dan niet
met het programma SchoolGruiten. In Nederland is het EU-Schoolfruitprogramma namelijk gekoppeld
aan het bestaande programma SchoolGruiten dat meerdere jaren loopt. SchoolGruiten staat voor
groenten en fruit eten op school. Voor scholen die meedoen met het programma SchoolGruiten is
het gezamenlijk eten van groenten en fruit op school (“gruiten”) een vaste gewoonte. Een school gruit
minimaal twee keer per week.
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