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Visie  

Alles heeft twee kanten. 

Stellingen 



Het is goed dat men roken heeft verboden in openbare gebouwen / scholen. 

1. Ja 
 
2. Nee 



- Roken is kankerverwekkend. 

- Goed nabuurschap.  Geen afwenteling.  
 
Je mag niet de omgeving van een ander vervuilen (met kankerverwekkende stoffen).  
De ander heeft er last van. 

+ Roken geeft je een prettig gevoel, helpt tegen stress en je kan beter focussen 
 



Het is goed dat men roken verbiedt op delen van het schoolterrein. 

1. Ja 
 
2. Nee 



- Omdat de ander er last van kan hebben en je roken wilt ontmoedigen. 
 

+ Roken geeft je een prettig gevoel, helpt tegen stress en je kan beter focussen 
 



Het is goed dat men het roken gaat verbieden op het gehele schoolterrein. 

1. Ja 
 
2. Nee 



- Omdat de ander opdraait voor de ziektekosten en het leed. 
- De school wil het goede voorbeeld geven.  
  

+ Iedereen moet een vrije keuze hebben.  



Het is goed dat men alcohol onder 18 heeft verboden ? 

1. Ja 
 
2. Nee 



- Jongeren doen aan comazuipen. Dat is slecht voor je hersenen. 
Als je nog geen 18 bent, ben je minderjarig en mag de samenleving bepalen wat 
goed voor je is. 
 
- Alcohol wekt bij sommige mensen verslaving op. Emoties worden verstrekt en 
geeft ondoordacht gedrag. 

+ Alle jongen die niet comazuipen zijn de dupe van deze maatregel. 
Alcohol geeft veel plezier. Je gaat makkelijker praten, je voelt je prettiger 
en het is lekker. Geeft een sociale band. 



Het is goed dat men alcohol onder 30 verbiedt ? 

1. Ja 
 
2. Nee 



Het is goed dat men ongezond eten onder 18 jaar verbiedt ? 

1. Ja 
 
2. Nee 



- Mensen worden te dik door ongezond eten. Krijgen teveel zout en suikers  
binnen. Dit wekt dorst en eetlust verder op ect.  

+ Je moet toch vrij kunnen kiezen. Eten is niet ongezond maar de dosis. 
 
- Eet gevarieerd 
- Eet zo veel dat verbruik (beweging sport) en inname in balans zijn 
  (eet met mate) 
Voedselgevaren 

- eenzijdig eten en niet met mate 
- ongezonde natuurlijke stoffen (verzadigd vet, nitraat, oxaalzuur, roet) 
  processed food (niet vers, toegevoegd zout, suiker, verdikkingsmiddelen) 
- bedorven voedsel 
- verontreinigingen, bestrijdingsmiddelen 
- sommige E-nummers  



1. Minimaal 75% basisvoedingsmiddelen uit de Schijf van Vijf 
 
plus bepaalde frisdranken en soepen en voor broodbeleg en sauzen in kleine porties. 
 
2. Maximaal 25% niet-basisvoedingsmiddelen of ‘extra’s’ 
 
Het gaat hierbij om producten als: 
- hartige snacks 
- zoete snacks 
- met suiker gezoete (fris)drank 
 
3. Binnen alle productgroepen streeft de school naar de gezondere keuzes 
 
Het Voedingscentrum verdeelt voedingsmiddelen in drie categorieën: 
- Voorkeur 
- Middenweg 
- Uitzondering                                                                                                                Linda Hoebink  

Keurmerk Gezonde schoolkantine 



Het is goed dat men niet duurzaam eten op school verbiedt ? 

1. Ja 
 
2. Nee 



Er is een inkoopconvenant getekend dat ROC’s 100 % duurzaam inkopen in 2015 
dus ook de catering. 



Duurzaam is 
 
- seizoensgebonden, streekgebonden, biologisch 

- heeft een duurzaamheidslabel 



Producten met een label als 
  
EKO-,  
Demeter-,  
BIONaturland-,  
Soil Association Graskeurmerk  
Vrije-uitloop 
CPE keurmerk  
Erkend streekproduct  
Milieukeur 
Marine Stewardship council (MSC) 



1. Geen kunstmest 
 
2. Beperking gewasbeschermingsmiddelen. 
 
3. Dieren hebben vrije uitloop en/of kunnen scharrelen. 
 
4. Vissen zijn op duurzame wijze gevangen of gekweekt. 
 
5. Producten zijn geteeld in kassen met minimaal energieverbruik 
  
6. Zo kort mogelijke transportroute 



Het is goed dat men vlees eten op school verbiedt ? 

1. Ja 
 
2. Nee 



1. Dierenleed 
Je bespaart dierenlevens, en daarmee dierenleed. 727 dieren in je hele leven.  
2. Klimaatverandering 
De veehouderij draagt wereldwijd voor 14,5% bij aan de uitstoot van broeikasgassen  
3. Boskap 
4. Eerlijkere wereldvoedselverdeling 
We kunnen veel meer mensen voeden als we direct het graan en de soja eten.  
5. Milieuvervuiling 
Vee produceert fijnstof en zo'n 74 miljard kilo mest. Dat verlaagt de biodiversiteit.  
6. Water 
De productie van een kilo rundvlees kost 15.000 liter water 
7. Ziektes 
Er zijn veel studies die de link aantonen tussen het eten van veel (bewerkt) vlees en hart- en 
vaatziekten, obesitas, diabetes en kanker. Het WHO zette in 2015 bewerkt vlees zelfs op de lijst 
van kankerverwekkende stoffen. Vegetariërs worden ouder 
8. Overbevissing 
9. Resistente bacteriën 
10. Dierziekten bij mensen 

http://www.vegetariers.nl/waarom-vegetarisch/voor-de-dieren/aantal-gegeten-dieren
http://www.vegetariers.nl/waarom-vegetarisch/voor-de-dieren/aantal-gegeten-dieren
http://www.wakkerdier.nl/vee-industrie/klimaatverandering
http://www.scientias.nl/vleesliefhebber-doet-aanslag-op-zoetwater-voorraad/24017
http://www.scientias.nl/vleesliefhebber-doet-aanslag-op-zoetwater-voorraad/24017
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=6344
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=6344
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=6344
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=6344
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=6344
http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/


Het is goed dat men frisdrank op school verbiedt ? 

1. Ja 
 
2. Nee 



Het gaat om de visie ! 

Je moet doen wat het meest deugdelijk is; regels plichten (deontologisch) 

Wat voor school wil je zijn ? 

Je moet doen wat het beste voor ons allemaal is (teleologisch) en waar 
niet moet je trachten te compenseren.  
 



Stakeholders People 
 
 

Profit Planet Weging Compensatie 

Top Overheid 

CvB 

Middel OR 

Docenten 

Facilitair 

Cateraars 

Down Studenten (<18) 

Ouders 

Training ? Mail r.bolsius@home.nl 
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Rechtvaardiging 
 
Kan je de keuze vrijuit aan iedereen kunnen vertellen ? 
 
Zouden mensen die een groot moreel voorbeeld zijn tot dezelfde keuze komen ? 
 
Zou je ook tot die keuze komen als het je vrienden of familie zou treffen ?  
 
Zou je het OK vinden als de keuze jezelf zou treffen ?  
 
Gaat de keuze in tegen je eigen normen en waarden ? Wat zegt je geweten ? 
 
Gaat de keuze in tegen wet- en regelgeving ?  
 
Gaat de keuze in tegen de regels van je beroep, de instelling of het bedrijf ? 



Onbewuste gedragsbeïnvloeding 

Kirsten Ruitenburg 
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