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Aanleiding 
Op woensdag 29 maart wordt het Programma schoolmaaltijden gelanceerd. 
Onderdeel van deze lancering is het sturen van een brief aan de Tweede Kamer 
met concrete informatie rondom de uitvoering van schoolmaaltijden (motie 
Dassen/ Paternotte van eind september 2022 die oproept tot het organiseren van 
schoolmaaltijden voor leerlingen in meer kwetsbare wijken). De vorige brief over 
schoolmaaltijden is verstuurd op 21 november 2022. 
 
Bij deze nota vindt u de Kamerbrief. Met u is afgesproken dat de brief op 
woensdag 29 maart verstuurd zal worden aan de Tweede Kamer, dit betekent dat 
wij uw opmerkingen graag uiterlijk maandag 27 maart ontvangen, zodat wij uw 
opmerkingen kunnen verwerken. 

Geadviseerd besluit 
We vragen uw akkoord op bijgaande Kamerbrief over schoolmaaltijden. Indien 
nog niet akkoord, ontvangen we graag uw opmerkingen. 
 
Indien akkoord met de Kamerbrief, deze graag ondertekenen. 

Kernpunten 
Planning van de brief 
• De brief zal verstuurd worden op woensdag 29 maart. Dit wordt de lancering 

van het Programma schoolmaaltijden. Op deze dag zult u in de ochtend op 
werkbezoek gaan samen met de indieners van de motie, Dassen en 
Paternotte (VOLT/D66). Ook zal de website met meer informatie, 
www.schoolmaaltijden.nl, deze dag live gaan en kunnen scholen zich via deze 
website aanmelden. 

 
Inhoud van de brief 
• De brief geeft de laatste stand van zaken rondom de uitvoering van de motie 

schoolmaaltijden weer.  
• In de brief is concrete informatie over de aanmelding, doelgroep en selectie 

en de mogelijkheden voor scholen voor de organisatie van schoolmaaltijden te 
vinden. 

o Over de doelgroep en selectie heeft u recentelijk een nota ter 
besluitvorming ontvangen (nota 37387736). 

Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteuning 

Van 
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• Naar aanleiding van het gesprek dat u op 16 februari met het Rode Kruis 
(RK) en Jeugdeducatiefonds (JEF) heeft gevoerd zijn de volgende zaken in de 
brief nog nader toegelicht of benadrukt: 

o Belangrijkste doel is het wegnemen van stress bij leerlingen en hun 
ouders rondom voedselnood. Daarnaast benadrukken we richting 
scholen dat er zekerheid is over de geldstroom tot eind 2023. 

o Uitgaan van vertrouwen dat mensen die hulp vragen deze ook 
daadwerkelijk nodig hebben en uitgaan van vertrouwen in scholen 
rondom bv. gezonde voeding en een organisatie die past bij hun 
school en leerlingen. 

 VWS vindt dat het aspect van gezonde voeding prominenter 
en met een meer verplichtend karakter aan bod moet komen. 
Zij willen deze zin schrappen: ‘Harde eisen voor gezonde 
voeding, zoals eerder genoemd in het publieke debat, vind ik 
niet nodig.’ 

 Wij adviseren u te blijven bij het uitgangspunt van vertrouwen 
in scholen en het stimuleren van gezonde voeding door bv. 
communicatie (in de vorm van voorbeeldmenu’s). U kunt 
daarbij bovendien benoemen dat er geen juridische 
mogelijkheden zijn om dit af te dwingen (dit is ook bekend bij 
VWS). 

o Het benadrukken dat is gekozen voor een organisatievorm die 
mensen en scholen in hun waarde laat en het zoveel mogelijk 
voorkomen van stigmatisering van scholen en leerlingen. 

o Een positieve insteek, met name op basis van wat we nu in de 
praktijk al zien ontstaan: 550 po scholen die nu al deelnemen en daar 
positief op geëvalueerd hebben. 

o Het belang dat we goed leren van dit traject en dat we daarom de 
resultaten monitoren en verkennen wat de mogelijkheden zijn voor 
wetenschappelijk effectonderzoek. 

• We gaan, vanwege de benodigde zorgvuldige voorbereidingstijd, iets later van 
start met de schoolmaaltijden dan oorspronkelijk gepland (in de brief van 
november jl. werd de startdatum van 1 februari 2023 gecommuniceerd). 
Mogelijk leidt dit tot vervolgvragen vanuit de Tweede Kamer. U bent hier al 
eerder van op de hoogte gebracht. De indieners van de motie zijn hiervan ook 
op de hoogte gebracht via de PA. 

Toelichting 
Planning van de brief 
• U heeft eerder een brief in januari toegezegd, vanwege de tijd die nodig was 

om de besluitvorming van fase 2 zorgvuldig te doen, is er – in afstemming 
met u via de PA – in eerste instantie voor gekozen om de brief wat later te 
versturen (zie ook bijlage 1, nota 35554316). U heeft toen de wens 
uitgesproken de brief nog wel in februari, voor het reces, te verzenden. Dit 
werd vervolgens verplaatst naar woensdag 8 maart in combinatie met een 
werkbezoek aan een sbo school. Dit werkbezoek is niet door gegaan. 

• In afstemming met u, via de PA, is het versturen van de brief verplaatst naar 
eind maart. Voordeel van deze verplaatsing is dat er nu meer concrete 
informatie te melden is over de uitvoering van de schoolmaaltijden, met name 
voor scholen. 

 



 
 

 
 

 

 Pagina 3 van 3 
 

 

 
Datum 
20 maart 2023 
 

Proces en afstemming 
• Vanwege de nauwe samenwerkingsrelatie wordt de brief gelijktijdig ook 

afgestemd met het Rode Kruis en Jeugdeducatiefonds, zodat we alle aspecten 
van de uitvoering zo goed mogelijk weergeven. 

• Vanwege de raakvlakken qua thematiek wordt de brief interdepartementaal 
ook afgestemd met SZW (vanuit kinderarmoede subsidieverstrekker huidige 
JEF-traject), VWS (preventie en gezondheid) en BZK (regiodeals). 

• Vanwege de samenwerkingsrelatie willen we deze brief aan het einde van 
deze week ook vertrouwelijk delen met de sectorraden en (kort) voorafgaand 
aan verzending met de VNG. 

• Specifiek ten aanzien van de sectorraden PO en VO constateren wij dat 
ondanks frequent bijpraten, bij met name de PO-raad toch een onjuist beeld 
is ontstaan ten aanzien van hoe OCW de uitvoering wil vorm geven. Wij zijn 
hierover op dit moment wederom in gesprek. We kunnen een hoop 
onjuistheden wegnemen. De sectorraden vragen ons ook om meer tijd te 
nemen voor dit proces. Hierin kunnen we ze niet tegemoet komen.  

 
Communicatie en lancering 
• Op 29 maart, wanneer de Kamerbrief uitgaat, zal de website 

www.schoolmaaltijden.nl live gaan. 
• Ook zal er een werkbezoek voor u georganiseerd worden. De locatie van dit 

werkbezoek is nog niet bekend. De indieners van de motie, Dassen en 
Paternotte (VOLT/D66), zullen met u mee gaan. 

• Scholen kunnen zich vanaf het moment van lancering van de website 
aanmelden voor het Programma schoolmaaltijden. 

 
Planning uitvoering schoolmaaltijden  
• Scholen kunnen zich op 29 maart aanmelden voor de organisatie van 

schoolmaaltijden. 
• Op 30 maart gaat het beoordelingsteam van het RK en het JEF aan de slag 

met het beoordelen van de aanvragen. 
• Zodra de beschikking vanuit OCW bij de partijen binnen is, zullen zij beginnen 

met het honoreren van de aanmeldingen van scholen. In de voorlopige 
planning zal dit in de week van 3 april starten. 

 
Financiële consequenties 
• Het versturen van de Kamerbrief heeft geen financiële consequenties 
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4) Gaat u akkoord met het nemen van een principebesluit in het voortgezet 
speciaal onderwijs (vso), speciaal onderwijs (so) en praktijkonderwijs 
(pro) en het rekenen van deze onderwijsvormen tot de doelgroep? 

a. Voor bovenstaande onderwijsvormen bestaan geen NCO-
rapportages. 

b. Voor het vso en so is het NCO gevraagd om de mogelijkheden 
voor een alternatieve selectiemethode te verkennen. De 
resultaten hiervan zijn nog niet binnen. Tussentijds contact met 
het NCO maakt duidelijk dat hier waarschijnlijk geen alternatieve 
methode mogelijk is binnen de beperkte tijd.  

c. Het CBS heeft begin dit jaar een onderzoek gedaan naar de 
populaties in het gespecialiseerd onderwijs en het basisonderwijs. 
De populaties zijn op een aantal achtergrondkenmerken met 
elkaar vergeleken. Uit dit onderzoek komt naar voren dat ouders 
van leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs over het algemeen 
een lager opleidingsniveau hebben. Daarnaast ligt het aandeel 
kinderen met minimaal één ouder in de schuldsanering ongeveer 
drie keer zo hoog is als in het basisonderwijs.1 

d. In algemene zin is onze inschatting dat leerlingen op pro-scholen 
vaak behoren tot een relatief kwetsbare doelgroep waar ook thuis 
vaker armoedeproblematiek een rol speelt, waardoor zij zeker 
baat zouden hebben bij het schoolmaaltijdenprogramma. 

 
5) Gaat u akkoord met het rekenen van een vo-school met verschillende 

onderwijsniveaus tot de doelgroep wanneer minimaal één van die 
onderwijsniveaus ook daadwerkelijk tot de doelgroep behoort?  

a. Vo-scholen ontvangen per aanwezig onderwijsniveau een aparte 
NCO-rapportage. 

b. Volgens de data vallen vmbo (zowel bk als gt) leerlingen (veel) 
vaker in de doelgroep dan havo en vwo leerlingen. 

c. Hierdoor is er een kans dat er op scholen met verschillende 
onderwijsniveaus een deel van de leerling populatie wel en een 
deel niet in de doelgroep valt. 

d. Ons voorstel is om vo-scholen met verschillende onderwijsniveaus 
tot de doelgroep te rekenen wanneer minimaal één van de 
onderwijsniveaus tot de doelgroep behoort.    

e. Wanneer een dergelijke school kiest voor de optie voor maaltijden 
óp school, kunnen deze alleen worden aangeboden aan de 
leerlingen van het onderwijsniveau dat in de doelgroep valt (of de 
onderwijsniveaus in de doelgroep vallen, indien meerdere 
onderwijsniveaus in de doelgroep vallen). Hierbij moet speciale 
aandacht geschonken worden aan de uitvoerbaarheid in de 
praktijk en het voorkomen van stigmatisering. Dit is bijvoorbeeld 
mogelijk wanneer het onderwijsniveau dat in de doelgroep valt in 
een ander gebouw is gehuisvest dan de rest van de school. 

f. Wanneer deze school kiest voor de boodschappenkaarten via 
school, kan dit worden aangeboden aan alle leerlingen op de 
school die dit nodig hebben. Hierbij is de school niet gelimiteerd 
tot het onderwijsniveau in de doelgroep, maar wordt er door 
middel van het registratieproces van het Rode Kruis bepaald 
welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. 

 
1 Vergelijking populaties gespecialiseerd onderwijs en basisonderwijs (cbs.nl) 
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Toelichting 
• Wanneer u akkoord gaat met de besluiten in deze nota, zullen deze worden 

meegenomen in het projectplan van de partijen voor de uitvoerende fase. Het 
opstellen van dit projectplan was de opdracht voor de voorbereidende fase. 

• Met de voorgestelde doelgroep bepaling in deze nota, vallen er in totaal 2730 
scholen in de doelgroep.  

• De doelgroep bepaling van het JEF maakt gebruik van het niet-veel-maar-
toereikend (nvmt)-criterium van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).  

• Wanneer minimaal 50% van de leerlingen van de school uit een gezin komt 
welke onder 150% van het nvmt-criterium valt, is de school onderdeel van de 
doelgroep van het JEF.  

• Het NCO heeft voor ons een omrekening gemaakt van die nvmt-criterium en 
de vuistregel van het JEF naar de eigen laag-inkomen indicator uit de NCO-
rapportages.  

• Deze omrekening heeft een aantal mogelijke drempelwaarden opgeleverd, 
welke aangeven hoeveel procent van de leerlingen van een scholen een laag 
inkomen volgens het NRO moeten hebben om in de doelgroep van het JEF te 
vallen.  

• Het NCO heeft in de opgeleverde resultaten voor elke onderwijssoort dezelfde 
mogelijke drempelwaarden weergegeven, met daarbij de impact voor de 
doelgroep grootte en een advies voor de keuze van een drempelwaarde per 
onderwijssoort. 

• In het po, vmbo bk en vwo adviseert het NCO om 30% als drempelpercentage 
te hanteren. Dit advies nemen wij graag over. 

• In het vmbo gt en havo adviseert het NCO om 32,5% als drempelpercentage 
te hanteren.  

• Wij adviseren u om 30% als drempelpercentage aan te houden voor alle 
onderwijssoorten. Dit vergemakkelijkt het hanteren van hetzelfde percentage 
de communicatie over en begrijpelijkheid van de selectiecriteria. Hiermee 
volgen we het advies van het NCO voor het po, vmbo bk en vwo. Voor het 
vmbo gt en havo verruimen we hiermee de doelgroep uit het advies van het 
NCO, wat betekent dat meer vmbo gt en havo leerlingen tot de doelgroep 
worden gerekend. 

• Voor een overzicht van alle voorgestelde drempelwaarden en de daarbij 
horende impact, zie bijlage 1.  

• Voor verdere toelichting op het proces van aanmelding en selectie van 
scholen, zie bijlage 2. 

 
 
Financiële consequenties 
• De opdracht voor de doelgroep bepaling bij het NCO is uitgezet door het 

Jeugdeducatiefonds. De kosten hiervoor zijn € 6304,- (incl. BTW) en worden 
betaald vanuit de gezamenlijke begroting van het Rode Kruis en het 
Jeugdeducatiefonds voor de eerste fase, de voorbereidingsfase. Deze fase is 
afgesloten met het indienen van de eerste versie van het projectplan op 17 
maart 2023. De tweede fase, de uitvoering, start zodra de subsidie aanvragen 
van het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds zijn goedgekeurd. 

• Het afbakenen van de doelgroep is een onderdeel van de opdracht voor de 
eerste fase. Het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds worden voor de eerste 
fase betaald via een overeenkomst met OCW. De kosten voor fase 1 zijn 
onderdeel van de € 100 miljoen die beschikbaar is voor schoolmaaltijden. 
Fase 1 kost ongeveer € 0,8 miljoen. 

 





 
   

            
      

 

     
        

             
         

       
            

           
         
            
           

      
               

         
            

            
           

               
           

        
           

      
                

              
     

               
          
          

            
           
            

         
           

        
   

            
             

             
 

    



 
   

               
            

           
            

             

    
           

            
         

             
               

    

 
               

               
           
            
             

     

        
 

            
           

           
           

         
    

           
             

            
          

          
           

          
               

              
   

        

    



 
   

                
          
               

                
             
         

            
                

            
           

             
          

         
              

          
                

            
             

  

            
            

           

    
            

             
           

          
          

          
              

             
            
           

            
               

              
            

    



 	 

	

 	  

    	  
    

      

   

  
   

             
              

        
              

               
               

      
                

            
          

          
         

 
            	    

           
    

          
           

           
          

           
        

         
         

          
         

     
        

           
            

            
     

            
           

          
         

             
 

             
     

              
             

  
 	    

 
  

   
  

  

    



  
   

             
           

      
            

              
            

  
          

             
  

             
              

           
           

            
         

       
            

           
 

             
           

        
 

               
            

 
             

               
           

           
    

              
          

         
          

       

                    

               
           

             
       

    



            
       

    
           

            
         

     
              

         
           

           
             

    
            

         
            

              
              

               

 

 

      	           
                 

             
 	

 	
 

 
   

             

 	   

                   
     

               	              	
            	  

                  
         	  

          
    

             
          

     
               

         
             
       

            
         

              
       

    



 
   

            
           

             
       

          
    

            
    

           
            
       

        
   

               
       

             
                   

            
           

             
       

          
          

           
      

           
           

           
              

      

            

            
  

             
  

 	
 

                    
 
 

 
           

                
              	  

         	  	  	  

              	  
               

            	  	   
          	

    
       

 

   
   

     



 
   

                
          

             
 

         
          

 
          

 
           

             
         

            
             
           
   

            
            

       
             

           
              

             
           

            
           

          
         

           
             

         
           

        
      

              
           
         

     
             

        
            

         
      

    



 
   

     	    	     
            

      	   

           
               

             
           

             
              

 
                

              
         

            
            

            
            

          
            

              
          

               
    

    
              

            
            

            
            	                 

             
          	   

             	             

       
             

  
            

        
       

      

    



 
   

            
           

         
           

 
             

     
             

         
               

           
        

            
           

         
           

           
       

           
           

     
     

    



 
   

     

               
           
   

        
 
	  

            	  
                     

          
        

           
          

    
            

        
              

         
           

    

 
              

           
            
            

           
 

           
           

         
         

             
 

 
          

 
          

           
 

    



 
   

               
          

            
           

           
               

          
 

              
           

 
              

            
            

 
           

       

   
            

            
       

           
          

 
          

   

    
           

            
        

           
  

            
           
   

                
           
     

              
              

    



 
   

              
    

  
           

          
  

        
            

           
              

              
             

         

  
       

    


