Samenvatting procesevaluatie EU-Schoolfruitprogramma
2013 – 2014 | Basisscholen
In het schooljaar 2013/2014 hebben circa 1.100 basisscholen 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 813
scholen deelgenomen aan het onderzoek. In deze samenvatting worden de belangrijkste uitkomsten
besproken.
EU-Schoolfruitprogramma positief beoordeeld door betrokkenen
Het EU-Schoolfruitprogramma wordt door nagenoeg alle scholen positief gewaardeerd; 98% is positief
of zeer positief. Ook andere betrokkenen, ouders en kinderen, reageren grotendeels enthousiast. Het
merendeel van de scholen geeft dan ook aan dat het voorkomt dat kinderen vaker groenten of fruit
naar school meenemen dan voor het schoolfruitprogramma.
Variatie in geleverd fruit groter dan bij groente
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. De meeste scholen hebben appels,
mandarijnen en peren aangeleverd gekregen (door respectievelijk 99%, 93% en 85% genoemd).
Opvallend is het stijgende aantal scholen dat dit jaar ananassen en sharon fruit heeft ontvangen, dit
fruit is duidelijk vaker uitgedeeld dan bij de vorige periode. Van de scholen geeft 86% aan dat er veel
of redelijk veel variatie was in het fruit, bij de groenten ligt dit met 65% lager. Een klein aantal scholen
heeft niet of nauwelijks groenten ontvangen tijdens de schoolfruitperiode.
Kwaliteit over algemeen goed, maar waken voor rotten
De aangeleverde producten bleken over het algemeen van goede tot redelijke kwaliteit. Van de
scholen vond 6% de kwaliteit echter matig. Er was sprake van rotte vruchten/groenten of juist nog te
onrijpe vruchten. Hierbij zijn opmerkelijk vaak opmerkingen over geleverde wortels gemaakt.
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 net als bij de vorige meting met name woensdag en donderdag, in de
ochtend.
Tevredenheid over informatievoorziening en lesmateriaal
Alle scholen zijn (redelijk) tevreden over de informatie die zij rondom het EU-Schoolfruitprogramma
hebben ontvangen. De digitale nieuwsbrief van EU-Schoolfruit wordt met een gemiddeld rapportcijfer
8,1 hoog gewaardeerd, maar ook de gebruikers van het lespakket en het digibord lesmateriaal zijn
hierover met respectievelijk gemiddeld een 7,4 en 7,3 redelijk tevreden.
Voortzetting door zelf meenemen
Door 91% 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. 5% gaat door met een
leverancier. Het merendeel van de scholen die doorgaan met schoolfruit, gaat dit 2 of 3 dagen doen.
Belangrijkste reden om niet door te gaan is vooral het kostenaspect of dat men vindt dat het de
verantwoordelijkheid van ouders is.
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