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EU-Schoolfruit

Samenvatting
In het schooljaar 2012/2013 hebben bijna 1.200 scholen deelgenomen aan het EUSchoolfruitprogramma. Aan hen is een online vragenlijst voorgelegd, om inzicht te krijgen in de
uitvoering van het EU-Schoolfruitprogramma en de tevredenheid hierover. Uiteindelijk hebben 882
scholen deelgenomen aan het onderzoek. In deze samenvatting worden de belangrijkste uitkomsten
besproken.
Enthousiasme
Het EU-Schoolfruitprogramma wordt door de scholen positief gewaardeerd; 97% is positief of zeer
positief. Ook het merendeel van de kinderen en hun ouders is enthousiast, aldus de scholen. Van de
scholen geeft ruim een derde deel aan dat het regelmatig gebeurt dat kinderen, buiten de fruitdagen
om, zelf vaker groenten en fruit meenemen.
Redelijk veel variatie
De scholen geven aan dat zij redelijk veel variatie hebben gehad in de aangeleverde producten. Hierbij
geldt wel dat in het fruit meer variatie was dan in de groenten. Hierbij aansluitend geldt dat gemiddeld
ongeveer driekwart van het aangeleverde uit fruit bestond. Een aantal scholen zegt in het geheel geen
groenten te hebben gehad. Appels en mandarijnen zijn het meest aangeleverd (door respectievelijk
99% en 93% genoemd). Van de scholen geeft 81% aan dat er veel of redelijk veel variatie was in het
fruit, bij de groenten ligt dit met 61% lager.
Kwaliteit over algemeen goed, maar waken voor rotten
De aangeleverde producten bleken over het algemeen van goede tot redelijke kwaliteit. Een tiende
deel van de scholen vond de kwaliteit echter matig tot slecht. Er was sprake van rotte
vruchten/groenten of juist nog te onrijpe vruchten. Wanneer men problemen had met een leverancier,
dan had dit ook met name betrekking op de kwaliteit van de geleverde producten.
Woensdag en donderdag fruitdagen
Het fruit/de groenten worden vooral geleverd op maandag en dinsdag. De dagen dat de producten
worden gegeten in de klas zijn met name woensdag en donderdag, in de ochtend.
Tevredenheid over informatie
De scholen zijn tevreden over de informatie die zij rondom het EU-Schoolfruitprogramma hebben
ontvangen. Het merendeel is bekend met het lesmateriaal ‘Lekker leren met EU-Schoolfruit’ uit het
startpakket. Dit pakket wordt gewaardeerd met een 7,4. Aan extra ondersteuning naast de
aangeleverde informatie, heeft 93% van de scholen geen behoefte.
Voortzetting door zelf meenemen
Door 79% van de scholen wordt het schoolfruit zeker of waarschijnlijk voortgezet. Hierbij gaat het met
name om het zelf meenemen van fruit en groenten door de kinderen van huis. Bij een groot deel van
de scholen die wel met een leverancier blijven samenwerken, is er nog geen besluit over hoe het
wordt gefinancierd. Het merendeel van de scholen die doorgaan met schoolfruit, gaat dit 2 of 3 dagen
doen. Op dit moment is de donderdag favoriet voor het eten van schoolfruit en ook bij voortzetting blijft
dit het geval. Een reden om niet door te gaan is vooral het kostenaspect.
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