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Scholen moeten alleen maar gezond eten verkopen 
 

Op veel scholen in Nederland kunnen middelbare scholieren verschillende soorten 

voedsel krijgen. Van een broodje gezond tot een Liga, van een kroket tot een zak chips. 

Het wordt eens tijd dat we goed kijken naar het eten op de scholen en een beslissing 

maken over wat we gezamenlijk vinden dat goed is voor onze kinderen.  
 

Het broodje kroket, de zak chips, de gevulde koek en het frietje: allemaal ongezond voedsel dat 

niet thuishoort in de magen van onze kinderen. Scholen moeten alleen maar gezond voedsel 

verkopen.  
 

15% van de middelbare scholieren heeft overgewicht. Het is een angstaanjagend cijfer dat 

omlaag moet en door gezond eten op scholen te verkopen, kunnen we dit realiseren. Daarnaast 
zit er in het vette of zoete eten dat wordt verkocht geen of weinig voedingswaarde. Je wordt er 

niet gezonder of fitter van en krijgt er ook niet meer energie van. Sterker nog: een Mars of 

Snickers geeft je even energie, maar daarna zit je meteen in een zogenoemde ‘energiedip’, nog 

erger dan voordat je de chocoladereep at. 
 

Tegenstanders van de stelling zeggen vaak dat middelbare scholieren zelf kunnen beslissen of 

ze wel of niet gezond eten. Pubers kunnen best wel verstandige keuzes maken, wordt er gezegd. 
Daarnaast opperen zij dat – wanneer je geen ongezond eten zou aanbieden in de kantine - de 

leerlingen het gewoon ergens anders gaan halen, bijvoorbeeld in de supermarkt.  

 
Onderzoek heeft echter uitgewezen dat pubers niet altijd verstandige keuzes maken en zeker 

niet op het gebied van gezonde voeding. Het Voedingscentrum publiceerde onlangs een 

onderzoek waarin werd aangetoond dat middelbare scholieren veel meer snacken dan leerlingen 

op de basisschool en zij gaven als reden: ‘de verleiding van de schoolkantine’. Het argument dat 
leerlingen hun vette voedsel dan wel ‘ergens anders halen’ zoals in de supermarkt, is een zwak 

argument. Moeten we daarom dan maar wel slecht voedsel verkopen op scholen? Nee. Als 

school maak je deel uit van de opvoeding van een kind, dus moet je het goede voorbeeld geven.  
 

Scholen moeten alleen nog maar gezond voedsel verkopen. We moeten zuinig zijn op deze 

jongeren, zij gaan later het land besturen: het zijn de burgers van morgen. Gezond eten met 
genoeg voedingswaarde maakt van hen sterke mensen. Elk land kan sterke mensen goed 

gebruiken. Door: NieuwsMakers 

 

 

 

Werkblad       twee leerlingen 
Les 3 Betoog 
 

Een betoog is een overtuigende tekst waarin een journalist op een zakelijke 

manier de lezer probeert te overtuigen van zijn mening. In een betoog wordt 

altijd een stelling ingenomen, bijvoorbeeld: ‘Middelbare scholen moeten 

alleen maar gezond eten verkopen’ waarna de journalist redenen (dat 

noemen we argumenten) opsomt waarom hij het eens is met deze stelling. 

Ook schrijft hij op waarom mensen het er niet mee eens zouden kunnen zijn, 

maar hij vertelt meteen waarom deze mensen ongelijk hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



;k;lk 

Betoog Checklist 
✔Het betoog dat jullie schrijven voor NieuwsMakers is niet langer dan 340 

woorden 
✔ Er zit een duidelijke stelling in 

✔ De toon van het artikel is zakelijk 

✔ De vijf W’s en de H zitten in je hoofd, niet per se in de tekst 

✔ Een betoog bestaat uit: 

- de kop (de titel) 

- een inleiding (waarin de stand van zaken wordt beschreven) 

- een stelling  

- een alinea met argumenten vóór 

- een alinea met argumenten tégen 

- een alinea waarin de argumenten vóór het winnen van de 

tegenargumenten 

- een conclusie waarin de belangrijkste argumenten nog een keer op 

een rijtje worden gezet en je duidelijk nog eens je mening geeft.  

 

Het betoog nader bekeken 
1a. Wat was de stelling die de journalist innam? 

 

 

1b. Noem een argument vóór deze stelling.  

 

 

1c. Noem een argument tégen deze stelling. 

 

 

1d. Zoek nu zelf een betoog op in het nieuws en schrijf kort op waar het over   

      gaat. 

 

 

 

 

 

1e. Wat was de stelling in dit betoog? 
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1f. Vind je dit een goed opgebouwd betoog? Waarom wel/waarom niet, leg 

uit met voorbeelden uit de tekst. 
 

 

 

 

 

 

JULLIE BETOOG! 
 

Jullie zijn nu zelf een redactie, de opinieredactie. Jullie bedenken nu zelf 

waarover jullie – binnen het gekozen thema - een betoog gaan schrijven. Let 

op: het komt echt in jullie online nieuwsproductie, dus denk goed na, als 

cultureel burger. Bedenk samen een aantal onderwerpen, praat er goed 

over en kies een onderwerp. Tip: gebruik je Toolkit bij onderstaande vragen.  

 

Vul dan het Plan van Aanpak in. 

Waar komt jullie nieuwsproductie in de Nieuwstool te staan? 

 

 

 

Wat is jullie onderwerp? 

 

Is het internationaal, nationaal, regionaal, lokaal of hyperlokaal? 

 

Welke nieuwsfunctie in de maatschappij vervult het? (commentaar | 

informatief | onderzoek | spreekbuis| controle) 

 

Heeft het genoeg nieuwswaarde? (minstens drie) (actueel | bijzonder | 

interessant | voor veel mensen van belang | beelden) 

 

Wat is jullie stelling? 
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Welke bronnen moeten jullie raadplegen om voor- en tegenargumenten te 

verzamelen?  

 

Bron Welke? Hoe? 

Website   

Krant   

Personen   

Organisaties   

Social media   

Persbureaus   

Onderzoek   

Overige   

 

Afspraken 
Op een redactie is het belangrijk  duidelijke afspraken te maken. Schrijf 

hieronder de afspraken op die je maakt en welke leerling ervoor 

verantwoordelijk is. Denk aan: Wie bekijkt welke website? Wie schrijft 

achtergrondinformatie op? Wie interviewt een meneer of mevrouw als bron? 

 

Wie Taken Deadline 

Vb. Melanie Belt de brandweer om een afspraak te 

maken 

Donderdag 

   

   

   

   

   

   

 

 


