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Vraag om uitleg van de heer Fouad Ahidar aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De cijfers van het nieuwe onderzoek omtrent kinderen die zonder lunch naar 

school komen  

_________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegelid,  

 

Nieuw onderzoek bevestigt wat wij al langer vreesden: meer en meer kinderen komen zonder 

lunch naar school. Volgens het onderzoek van Spark Market Research, in samenwerking met 

Kellogg’s, hebben in één op de vier Belgische gezinnen moeite om hun kinderen te voeden. 

Verder meent drie op de vier leerkrachten dat er elke week leerlingen met honger op school 

toekomen. De studie wijst er ook op dat één op de vijf kinderen in België niet elke ochtend 

ontbijt. 

In de reportage van Bruzz van 6 maart l.l. getuigen leerkrachten van het Technisch Instituut 

Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe dat leerlingen merkbaare concentratiedipjes ervaren 

wanneer ze niet ontbijten of geen (gezonde) lunch eten. De leerkrachten geven zelfs toe 

sommige studenten ook een centje toe te steken zodat ze toch iets kunnen eten ‘smiddags. Om 

tegemoet te komen aan het probleem, start het Technisch Instituut Don Bosco vanaf september 

met het aanbieden van een gratis gezond ontbijt op school. 

Dat is positief, maar op dit moment hangt het aanbod van gezonde en gratis maaltijden op 

school dus af van de good will van scholen. Nochtans stijgt het aantal gezinnen en kinderen 

die geen evenwichtige maaltijden meer kunnen nuttigen elk jaar. Dat is toch niet normaal? We 

verwachten van kinderen dat zij elke dag van 9u ’s ochtends tot 16u ’s middags op de 

schoolbanken zitten, maar kunnen daar geen gezonde maaltijd tegenover zetten. Door dat niet 

te doen, wordt kinder- en generationele armoede alleen maar verder versterkt. 

Mijn vragen zijn daarom de volgende:  

- Heeft u weet van het cijfer m.b.t. de Brusselse realiteit. Het hierboven genoemde 

onderzoek voorziet enkel cijfers op Belgisch niveau. 

- Hoeveel en welke scholen in Brussel doen reeds beroep op de subsidies van de VGC 

voor het voorzien van gratis gezonde maaltijden op school? Wat wordt er gedaan om 

scholen die nog geen gebruik maken van deze subsidies te overtuigen? 

- Op welke manier zet u druk op Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts, om 

structureel werk te maken van gratis gezonde maaltijden op school? Gezien u in beide 

regeringen zit (zowel Vlaams als in het college van de VGC) zou het toch mogelijk 

moeten zijn om op beide niveau’s dingen te realiseren omtrent deze problematiek?  

Bedankt voor uw antwoorden.   

08-03-2023 

Fouad Ahidar 


