Themacertificaat Voeding:
gezond eetgedrag stimuleren
op het mbo

Het is belangrijk dat studenten op school leren, zien én proeven dat gezond en lekker
prima samen gaan in de schoolkantine. En: dat zij bewuster leren kiezen. Zo groeien zij
op tot volwassenen die weten hoe zij gezonde keuzes kunnen maken. Een deel van het
eten en drinken dat mbo-studenten nuttigen, kopen zij in de schoolkantine. Uw school
kan daar een positieve invloed op hebben door te zorgen voor een gezond assortiment.
Het themacertificaat ’Voeding’ biedt uw school een kader om aan de slag te gaan met
gezonde voeding.
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Contact

Voor meer informatie over vignet Gezonde School
en Gezonde School-aanpak.

Voedingscentrum:
E: themacertificaatvoeding@voedingscentrum.nl
T: 070-3068875
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