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De uitrol van de Gezonde Basisschool van de Toekomst in Limburg verloopt een stuk
minder goed dan gehoopt. Statenleden hebben gisteren bezorgde vragen gesteld over
het project dat inzet op gezonde lunches en meer bewegen voor schoolkinderen.
Er hebben zich op dit moment pas zeven basisscholen in Limburg van de beoogde dertig
aangemeld voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Daarbij staat het aanbieden van
gezonde voeding op school en het promoten van meer bewegen door de schoolkinderen
centraal. De achterliggende gedachte is dat door het bevorderen van een gezondere leefstijl
bij de schoolgaande jeugd zij daar ook op latere leeftijd profijt van hebben.
Achterstanden
De provincie wil dat stimuleren omdat Limburg op het gebied van gezondheid slechter scoort
dan het landelijk gemiddelde. Onder de noemer sociale agenda heeft de provincie deze
periode zo’n negentien miljoen euro uitgetrokken om onder meer achterstanden die kinderen
tijdens hun jeugd kunnen oplopen aan te pakken.
Gedeputeerde Madeleine van Toorenburg (CDA) erkende gisteren tijdens de commissie
Cultuur en Samenleving dat de uitrol van de gezonde basisschool minder voorspoedig
verloopt dan gehoopt. Het is daardoor de vraag of de ambitie om deze regeerperiode, die
over anderhalf jaar afloopt, de beoogde dertig scholen gehaald worden die eraan moeten
meedoen. „Ik geef een winstwaarschuwing af.”
Van Toorenburg gaf aan dat het hem met name zit in het bij de scholen krijgen van de
gezonde voeding voor de schoollunches. „Wij hebben hier niet, zoals in sommige andere
landen, complete keukens in de scholen.” Zij bekijkt hoe de aansturing van het project
verbeterd kan worden. Tevens zei Van Toorenburg dat zij er landelijk op aandringt de
gezonde voeding op de basisscholen structureel te gaan regelen.
Te optimistisch
Ook de aanpak van jongeren zonder baan, opleiding of training, de zogeheten NEETjongeren (Not in education, employment or training) verloopt op z’n zachtst gezegd minder
dan gehoopt. De aanvankelijke ambitie om tweeduizend van deze jongeren weer onderwijs
of dagbesteding te bieden, is bijgesteld naar 758. Een ambtenaar van de provincie
bevestigde dat het cijfer van tweeduizend te optimistisch was. „Je kunt het paard wel naar de
drinkbak brengen, maar het paard moet wel willen drinken.”
Er zijn op nog geen jongeren daadwerkelijk geholpen in het kader van dit project. Daar wordt
momenteel wel hard aan gewerkt.

