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Onderzoek moet zorgen voor betaalbare
maaltijden in meer Gentse kleuterscholen

De Stad Gent investeert de komende vier jaar ruim anderhalf miljoen euro in

gezonde, duurzame en betaalbare maaltijden in meer Gentse kleuterscholen. Via

een onderzoek wil de Stad ook te weten komen welke impact duurzame en

betaalbare maaltijden hebben op de kleuters in de klas, en hoe meer scholen zo'n

maaltijden kunnen aanbieden.
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In de stedelijke scholen en kinderopvang biedt de Stad Gent per dag al 5.000 betaalbare,

gezonde en duurzame warme maaltijden aan. Nu wil de Stad ook kleuterscholen uit andere

netten betrekken in dit proces. De Stad voert daarom vanaf september 2021 een onderzoek uit

in kleuterscholen uit alle netten om na te gaan wat scholen nodig hebben om gezonde en

betaalbare maaltijden aan te bieden, en welke effecten die maaltijden hebben op de kleuters en

hun gezinnen.

De onderzoekers brengen de drempels met betrekking tot de organisatie, infrastructuur of

budget in kaart, en zullen ook samenwerken met steden zoals Antwerpen en Leuven, waar

gelijkaardige projecten lopen. Voor scholen die nog geen schoolmaaltijden aanbieden, gaat de

Stad na hoe ze daarmee kunnen beginnen. Er wordt ook extra aandacht besteed aan hoe

scholen maaltijden betaalbaar kunnen maken voor kinderen in precaire leefomstandigheden.

De resultaten worden eind 2023 verwacht.

Eerder onderzoek wees uit dat een gezonde en volwaardige maaltijd kúnnen
krijgen cruciaal is in de strijd tegen kansarmoede bij kinderen en jongeren.
Daarom laten we nu onderzoeken hoe kleuters presteren als ze warme
maaltijden krijgen op school.
— Rudy Coddens, schepen van Gezondheid

In de stedelijke scholen en kinderopvang bieden we 5.000 betaalbare warme
maaltijden per dag aan. Daarin is Gent al koploper. Dit project geeft de kans
om het aanbod aan schoolmaaltijden uit te breiden in andere scholen. En het
onderzoek laat toe om stil te staan bij de bredere effecten op het schoollopen
en de randvoorwaarden die scholen nodig hebben om de maaltijden te kunnen
aanbieden.
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs en Opvoeding
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mail lien.braeckevelt@stad.gent

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

mailto:lien.braeckevelt@stad.gent
mailto:sofie.redele@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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