Voorwaarden deelnemende scholen EU-Schoolfruit
Primair Onderwijs 2017-2018
Hieronder staan de voorwaarden voor scholen die deelnemen aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma 2017-2018. Beschreven paragrafen maken onderdeel uit van de Regeling
schoolfruit, -groenten en -melk 2017 van de Staatssecretaris van Economische Zaken, gepubliceerd
d.d. 7 juli 2017.
De begunstigden van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma zijn de kinderen op basisscholen die
gratis groenten en fruit ontvangen. Zij ontvangen groenten en fruit via de school. Daarom gelden voor
de scholen die willen meedoen de volgende voorwaarden:
1. Basisscholen in Nederland kunnen deelnemen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma
2017-2018, de inschrijving gaat open op 4 september 2017, om 9:00 uur en sluit op 15
september 2017, om 17:00 uur. Er kunnen circa 2.600 basisscholen deelnemen. Er vindt een
loting plaats wanneer aan het eind van de inschrijfperiode het maximum aantal scholen wordt
overschreden, met inachtneming van het beschikbare budget en de erkende leveranciers.
2. Scholen melden zich digitaal aan bij het Steunpunt EU-Schoolfruit via www.euschoolfruit.nl.
Het Steunpunt geeft de geregistreerde scholen door aan de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl). RVO.nl besluit over de toewijzing van scholen aan leveranciers.
Scholenidentificatie vindt plaats op basis van brinnummer (= registratienummer voor scholen).
3. Scholen die na toelating tot deelname aan EU-Schoolfruit 2017-2018 gedurende het
schooljaar toch afzien van deelname, mogen het daaropvolgende schooljaar niet deelnemen
aan EU-Schoolfruit.
4. De gratis groente- en fruitverstrekking loopt van week 46 (2017) tot en met week 16 (2018),
met uitzondering van de reguliere vakanties (twee weken kerstvakantie en 1 week
voorjaarsvakantie).
5. De GGD, NME en Jong Leren Eten-makelaars hebben toegang tot de gegevens van de
school bij deelname aan EU-Schoolfruit.
6. Na aanmelding ontvangen scholen op uiterlijk 9 oktober een e-mail met in de bijlage een
Schoolfruitovereenkomst. Scholen ondertekenen deze overeenkomst en sturen deze uiterlijk
20 oktober op naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het emailadres is te vinden op de Schoolfruitovereenkomst.
7. Scholen ontvangen maximaal 20 weken lang drie porties gratis groenten en/of fruit per kind
per week. In totaal ontvangt ieder kind 60 porties. Groenten en fruit worden minimaal eenmaal
per week afgeleverd op maandag of dinsdag. Scholen zorgen ervoor dat de geleverde porties
zodanig worden opgeslagen dat de kwaliteit behouden blijft. Scholen reiken de porties uit aan
de kinderen en zorgen ervoor dat de porties worden geconsumeerd op school.
8. Groenten en fruit zijn bestemd voor gezamenlijke consumptie en voor alle kinderen van alle
groepen van een deelnemende school. Leerkrachten zijn uitgesloten van deelname.

9. Bij aanmelding geeft de school het aantal leerlingen door, zoals verwacht bij de start van het
programma in november. De school kan het aantal leerlingen vanwege in- of uitstroom vóór 1
januari 2018 eenmalig wijzigen.
10. Scholen stellen intern een coördinator aan die ervoor zorgt dat de school zich inspant om de
verspreiding van groenten en fruit succesvol te laten verlopen. Ook spant de school zich in om
de begeleidende maatregelen uit te voeren en om draagvlak bij ouders te ontwikkelen.
11. Scholen voeren in elke klas een EU-Schoolfruitles en twee EU-Schoolfruit digibordlessen uit.
Daarnaast zetten zij zich in om aanvullende activiteiten en/of lessen uit te voeren over
groente, fruit en gezonde voeding.
12. Scholen ontvangen tegelijk met het educatieve materiaal een EU-Schoolfruitposter. Scholen
hangen de EU-Schoolfruitposter zichtbaar op bij de hoofdingang van de school of maken op
de website van de school bekend dat zij aan de schoolregeling deelnemen, waarbij de
Europese vlag wordt weergegeven en wordt vermeld de Europese Unie de regeling financiert.
13. Scholen gaan akkoord met het ontvangen van de digitale nieuwsbrief EU-Schoolfruit. Tijdens
de periode van gratis leveringen ontvangen scholen deze nieuwsbrief wekelijks. Via deze
nieuwsbrief is o.a. te lezen welke groenten en fruit de komende week worden geleverd. De
school ontvangt de digitale nieuwsbrief tot het einde van schooljaar 2017-2018. Daarna wordt
het verzenden van de nieuwsbrief stopgezet. Scholen hebben te allen tijde de mogelijkheid
zich af te melden voor de nieuwsbrief. Ook kunnen scholen extra mensen aanmelden voor de
nieuwsbrief via de website van EU-Schoolfruit.
14. Scholen vullen de ontvangstbevestiging in waarin wordt aangegeven dat en op welke dagen
groenten en/of fruit verstrekt is met een overzicht van soort (aard) en hoeveelheid. Het
Steunpunt EU-Schoolfruit zorgt voor toezending van het formulier ‘Ontvangstbevestiging
levering Schoolfruit 2017/2018’, aan het einde van iedere periode zoals hieronder staan
weergegeven. De school stuurt deze ondertekend op naar de leverancier. Er zijn drie perioden
van levering en ontvangstbevestiging:
Periode 1 (2017): week 46-51 (6 weken)
Periode 2 (2018): week 2-9 (7 weken, waarvan 1 week voorjaarsvakantie)
Periode 3 (2018): week 10-16 (7 weken)
15. Scholen zijn bereid mee te werken aan controles. Controles vinden plaats door (of in opdracht
van) RVO.nl tijdens de gratis levering op de scholen. Er vinden op basis van een steekproef
schoolbezoeken plaats. Na afloop van de gratis groente- en fruitleveringen vullen scholen de
evaluatie in.
16. Scholen zijn bereid deel te nemen aan monitoring en eventuele evaluaties onder docenten en
leerlingen, uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
17. Desgevraagd zal de school helpen om het verstrekken van groenten en fruit na schooljaar

2017-2018 onder de aandacht te brengen, waardoor de kans op een structurele inbedding
wordt vergroot.

