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INLEIDING

Beste betrokkene bij de levering van schoolfruit, 

In deze brochure vindt u praktische informatie over uw leverancier, de producten die worden 
geleverd en het volledige proces van teler tot uw levering op school. 

De brochure bestaat uit de volgende hoofdstukken:
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Uw school is ingeloot en heeft een leverancier toegewezen gekregen. U ontvangt dit schooljaar 20 
weken lang fruit en groente op school.

Iedere week ontvangt u de nieuwsbrief van het EU-Steunpunt met de levering van uw leverancier 
voor de week erop. Maar wat houdt dat in de praktijk nou in?

VERWACHTING

Uit het verleden weten we dat veel scholen verwachten dat 

schoolfruit een vervanging is van het dagelijkse gezonde tien 

uurtje of de aanbevolen hoeveelheid. Dat is helaas niet waar. U 

ontvangt gemiddeld 100 gram fruit of groente per portie, per kind 

en dat is bedoeld als aanvulling op de dagelijkse hoeveelheid.

Klassikaal nuttigen van fruit en groente en het proeven van 

onbekende soorten ter stimulatie, is waar schoolfruit voor is be-

doeld. De vergoeding die de leverancier ontvangt, is gebaseerd 

op 300 gram per kind, per week, verdeeld over 3 soorten (100 

gram gemiddeld).

PLAN UW 

SCHOOLFRUIT 

DAGEN OP 

WOENSDAG EN 

DONDERDAG

SCHOOLFRUIT, 
WAT IS DAT IN DE PRAKTIJK?

GEMIDDELDE GEWICHTEN

Een gemiddelde appel die op de fruitschaal ligt, weegt al gauw 130 gram en een gemiddelde peer zelfs 180 

gram. Een banaan weegt gemiddeld 180 gram en een ananas een kilo. Wij zullen u dus combinaties gaan 

leveren van 2 stukken fruit en een “proefje” om te zorgen voor een leuke mix.

Ons advies daarbij is: eet één stuk op woensdag en eet één stuk op donderdag en verdeel het geleverde 

“proefje” op een moment waarop het gelegen komt.
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OM U EEN GOED BEELD TE GEVEN TONEN WIJ HIER 

ENKELE TE VERWACHTEN COMBINATIES: 

100 GR. 130 GR. 70 GR.
1 ZAK VOOR 10 KIDS

100 GR. 80 GR. 120 GR.
1 VOOR 10 KIDS

120 GR. 90 GR. 90 GR.
1 VOOR 8 KIDS

90 GR. 100 GR. 110 GR.
1 VOOR 15 KIDS

150 GR. 80 GR. 70 GR.
1 ZAK VOOR 8 KIDS
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Sommige soorten groente en fruit moeten worden gesneden en verdeeld over de klassen. Bij ons komt dit 

maximaal op 1 dag in de week voor. Dat wil zeggen dat er altijd één stuk handfruit in de week is. 

Ons advies is dan ook om op een vaste dag in de week hulp te organiseren voor het verdelen en indien 

nodig bewerken van het schoolfruit. 

Wees er ook bewust van dat het fruit en groente op een koele plek moet staan, weg van direct zonlicht.  

Zo blijft de kwaliteit van het fruit en groente het best. Vanaf het moment dat u het fruit krijgt geleverd en 

heeft getekend voor ontvangst in onze app, bent u verantwoordelijk voor het behoud van de kwaliteit. 

Uiteraard helpen wij bij elke calamiteit, maar het fruit dient wel goed bewaard te worden.

PROEFJES EN VERDEELPRODUCTEN

OPSLAG

BENODIGDE RUIMTE 200 
LEERLINGEN, 3 DAGEN

BENODIGDE RUIMTE 200 
LEERLINGEN, 2 DAGEN + PROEF
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WIE LEVEREN SCHOOLFRUIT?

Schoolfruit wordt geleverd door acht, door het ministerie erkende schoolfruitleveranciers. Drie van 
de acht leveranciers werken met het Kwaliteitssysteem Schoolfruit van Quality Control Systems, zo 
ook uw leveranciers. De leveranciers hebben ieder hun eigen producten en insteek om bij te dragen 
aan schoolfruit. Graag stellen wij deze aan u voor.

7wie leveren schoolfruit?



C.J. DEN DAAS 

C.J. Den Daas is een 100% dochteronderneming van Lukassen & Zn., een toonaangevende 
groothandel in groenten en fruit. We leveren aan de groothandel, retail, markthandel, horeca en 
de verwerkende industrie in de Benelux. We werken samen met telers uit vele landen waaronder 
Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Egypte, net als Spanje, Frankrijk en Italië. Dankzij de hechte relaties 
met leveranciers kunnen onze klanten rekenen op een veilig en breed assortiment groente en fruit 
van topkwaliteit, het hele jaar rond! 

Dankzij onze jarenlange samenwerking met telers, direct of indirect via een exportagent, kunnen 

we continuïteit bieden met onze merken. De goede vertrouwensband met onze ketenpartners in 

groente en fruit zorgt ervoor dat we op een open manier met elkaar communiceren en flexibel 

kunnen inspelen op onze klantwensen. Onze klanten kunnen rekenen op een betrouwbaar product 

dat voldoet aan hun specifieke wensen. Onze service reikt verder dan het importeren van groente en 

fruit alleen. We ondersteunen onze telers bij de productie en kijken met hen naar mogelijkheden om 

duurzamer te produceren. Niet alleen op het gebied van milieu, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld 

arbeidsomstandigheden. Als groothandel in groente en fruit helpen we telers met onze productie-, 

marketing- en marktkennis bovendien in te spelen op de wensen en eisen van de Europese markt. De 

korte lijnen met zowel leveranciers als klanten helpen ons de vraag en het aanbod goed op elkaar af te 

stemmen. 

Lukassen & Zn. levert als groothandel in groente en 

fruit alleen producten die voldoen aan de hoogste 

kwaliteitseisen. We werken uitsluitend samen met 

leveranciers die minimaal in het bezit zijn van een 

GlobalGap-certificaat. Onze afdeling Kwaliteit & Milieu 

onderhoudt intensief contact met de telers en begeleidt 

hen bij de productie van groente en fruit. We weten 

zo zeker dat de productie veilig verloopt en kunnen de 

kwaliteit van onze producten waarborgen. 

8wie leveren schoolfruit?  |  C.J. Den Daas



In 1945 startte G.H. Lukassen Sr. als zelfstandig ondernemer 

met het venten van aardappelen, groenten en fruit op 

straat. Zijn vrouw begon met de verkoop van groenten 

en fruit in een kleine groentenwinkel in de Voorstraat 

in Vianen. Toen de heer Lukassen Sr. stopte met de 

straatverkoop om een groothandel aan de Croeselaan in 

Utrecht op te zetten, zette zijn vrouw de groentenwinkel 

in Vianen voort. Begin jaren 80 verhuisde het inmiddels 

flink gegroeide groothandelsbedrijf Lukassen van Utrecht 

naar het Groothandelscentrum Midden-Nederland in 

Nieuwegein. De groentenwinkel van mevrouw Lukassen 

werd verkocht en beiden werkten hard aan de groei van het 

groothandelsbedrijf aan het adres Laagraven 13.

In 1994 kochten zij een buurbedrijf op het adres Laagraven 11, eveneens een groothandel in groenten 

en fruit, die echter ook over een enorme bananenrijperij beschikte. Mede door de inzet van de heer en 

mevrouw Lukassen Sr., die tot op zeer hoge leeftijd – respectievelijk 83 en 76 jaar – dagelijks in het bedrijf 

bleven werken, bleef het bedrijf fors groeien. Samen met hun zoon en kleinzoons werd een internationaal 

bedrijf neergezet dat het hele jaar door alle groenten, fruit en exoten aan grootwinkelbedrijven en 

instellingen levert. Op 80-jarige leeftijd verzorgde de heer Lukassen Sr. nog altijd de inkoop via de veiling. 

Begin 2005 overleed hij. Zijn zoon (inmiddels ook 71 jaar) en kleinzoons zorgen – samen met meer dan 75 

medewerkers – voor voortzetting en groei van het groothandelsbedrijf Lukassen & Zn.

De trend van gezonde voeding in het bedrijfsleven en op scholen zet door. In de afgelopen jaren heeft 

Lukassen & Zn. zich weten te onderscheiden door leveranciers van werkfruit en schoolfruit te voorzien 

van “ready to eat” producten. Variërend van een banaan die nog kleurt tot een ananas die al “gevoel” 

moet hebben. Afgelopen seizoen heeft de 100% dochter Den Daas B.V. als erkende schoolfruitleverancier 

meer dan 550 basisscholen schoolfruit geleverd. Meer dan de helft van de geleverde producten waren 

afkomstig van Lukassen & Zn. Tevens heeft Lukassen & Zn. in zijn klantenkring meerdere erkende 

schoolfruitleveranciers.
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DROGENBROEK’S FRUIT

Drogenbroek’s Fruit is een teler van kwaliteitsfruit (appels, peren, kersen, pruimen en aardbeien) 
in Midden-Nederland. We leveren aan horeca, scholen, kinderdagverblijven, delicatessenzaken, 
cateraars en aan supermarkten. Dit alles in het gebied gelegen tussen Utrecht en Amsterdam.

Voor het zomerfruit dat wij niet zelf telen, maar wel verhandelen (bramen, blauwe bessen, rode bessen, 

kruisbessen en frambozen) werken wij samen met fruittelers welke wij allen persoonlijk kennen en 

daarmee ook hun werkwijze. Doordat zij op dezelfde manier als wij hun producten telen en met passie 

voor hun werk leven, kunnen wij de kwaliteit van deze producten waarborgen. Alle telers waar wij mee 

samenwerken bezitten het GlobalGap-certificaat.

De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in het op de markt zetten 

van ons eigen fruit onder ons eigen label “Boer Erik”. Op dit moment 

is Boer Erik in Midden-Nederland al echt een merk. Onder dit label 

verpakken wij ons eigen fruit (appels, peren, kersen, pruimen en 

aardbeien). Tevens laten wij van ons eigen fruit dat geen klasse I is, 

andere producten maken. Te denken valt aan appelsap, appelmoes, 

appelstroop, appel-perenstroop en fruitwijnen. Het fruit dat totaal 

ongeschikt is voor consumptie gaat naar een boer bij ons in het dorp en 

wordt aan de varkens gevoerd. Op deze manier zorgen wij ervoor dat we 

niets van het met zorg geteelde fruit hoeven weg te gooien. 

In de jaren zeventig begon de vader van Erik met het telen van appels en peren. In 1999 kwam Erik in de 

maatschap met zijn ouders. In 2009 heeft Erik het bedrijf overgenomen van zijn ouders en voortgezet. In 

2010 is Sonja toegetreden tot het bedrijf en in 2012 heeft Sonja haar baan als notarisklerk buitenshuis 

opgezegd en is volledig in het bedrijf gaan werken. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Loenen aan de 

Vecht liggen onze boomgaarden: ruim zestien hectare met appels, peren, pruimen en aardbeien. Alle 

Nederlandse appelrassen zijn te vinden in de boomgaarden. In totaal verwerken we ruim 1 miljoen kilo 

fruit per jaar.
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Wij zijn een milieubewuste duurzame teler. We willen dichtbij de natuur werken en dus gebruiken we zo 

min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Er zijn sommige schimmels en insecten die een boom ziek kunnen 

maken. Om dit op een natuurlijke wijze tegen te gaan, wordt er in ons bedrijf in elke boom een takje 

gelegd met daarop insecten die de schadelijke soorten opeten. Ook worden feromoonvallen gebruikt om 

schadelijke beestjes te vangen. Feromoon is een stof waarvan de geur mannelijke insecten lokt. Het is ons 

beleid om zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken, zodat ons fruit zo natuurgetrouw mogelijk 

groot worden. We zetten lieveheersbeestjes in ter bescherming tegen luis, oorwurmen tegen bloedluis, 

roofmijt tegen spinten en roestmijt en tot slot roofwants tegen perenbladvlo. Het is een mooie manier van 

bestrijden, die de kwaliteit van het fruit ten goede komt. Milieubewust en duurzaamheid is de insteek van 

ons bedrijf.

Wij leveren al jarenlang 

fruit op basisscholen en 

kinderdagverblijven in onze 

omgeving. De kinderen van de 

scholen en kinderdagverblijven 

waar wij fruit aan leveren komen 

altijd in september of oktober een 

dagdeel naar onze boomgaard. 

Wij geven de kinderen uitleg over 

het groeien en bloeien van de 

appels en de peren en laten ze 

de koelcellen zien. Ook gaan we 

met de kinderen appels plukken. 

Deze uitjes worden altijd zeer 

goed ontvangen door ouders, 

leerlingen en de schoolleiding. 

Het is ontzettend leuk om vrolijke 

kinderen de boomgaard uit te 

zien komen met een zak met 

zelfgeplukt fruit in de hand.

WILT U OOK EENS 

ONZE GAARD 

BEZOEKEN? 
NEEM CONTACT 

OP MET:
 

SONJA@BOERERIK.NL

11wie leveren schoolfruit?  |  Drogenbroek’s Fruit
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FRESHWEB.NL 

Freshweb.nl levert in heel Nederland verse groente en fruit aan de basisscholen. De missie van 
Freshweb.nl B.V. is kinderen zich gezond en energiek laten voelen. In de afgelopen 15 jaar hebben 
wij veel kennis op het gebied van gezonde voeding en onderwijs opgedaan. Daarom zijn wij met de 
verschillende labels (Het Gezonde Tien-Uurtje, Schoolfruit.nl en Freshweb.nl B.V.) in de afgelopen  
9 jaren, alle jaren erkend als schoolfruitleverancier.

Schoolfruit.nl en Fruitvriendjes 

zijn twee belangrijke formules 

die momenteel worden 

doorontwikkeld. Gezondheid 

en beweging zijn belangrijk 

en de samenleving wordt hier 

ook steeds bewuster van. Het 

is onze plicht als volwassenen 

om te zorgen dat kinderen hier 

op jonge leeftijd al bewust van 

worden. Schoolfruit.nl probeert 

het consumeren van fruit om 

deze reden te stimuleren op 

basisscholen en dit onderwerp 

op een leuke manier onder de 

aandacht te brengen bij ouders.

De drijvende krachten achter 

Freshweb.nl B.V. zijn Peter de 

Boer en Jasper van Roon. Zij 

hebben als missie gekozen voor 

2 woorden: “gezonde kinderen”.

12wie leveren schoolfruit?  |  Freshweb.nl
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In het volgende filmpje stellen Peter en Jasper zich kort aan u voor. 

Freshweb.nl B.V. heeft als doelstelling om gemiddeld 125 gram per volwaardig portie te leveren. Dus bij 

3 porties handfruit is het streven 375 gram en bij 2 porties handfruit en 1 portie snijfruit is het streven 

325 gram. Er zal maximaal 1 stuks snijfruit per week worden geleverd en de minder favoriete soorten zijn 

gemaximaliseerd op 1 keer per Schoolfruit schooljaar. 

De doelstelling zal zijn om kinderen drie dagen te voorzien van een gezond tien uurtje dat voldoende 

energie biedt. om de variatie te verhogen zal er vaker gekozen worden voor een proefportie. De 

proefporties geven de ruimte een hoge variëteit aan te bieden en daarmee het aantal soorten wat een kind 

proeft te maximaliseren.

wie leveren schoolfruit?  |  Freshweb.nl
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HOE WERKT HET INKOOPPROCES?

Elke leverancier heeft een hoofdverantwoordelijke voor het inkoopproces. Er wordt ingekocht  via 
de systematiek van Quality Control Systems door gebruik te maken van het softwareprogramma 
Goliath. In de praktijk betekent dit het volgende proces: 

Fysiek zoeken naar geschikte partijen groente 

of fruit van zaterdag tot woensdag, zowel 

nationaal als internationaal.

Overleg met 

verschillende 

erkende 

schoolfruit- 

leveranciers 

en vaste 

leveranciers 

op woensdag.

Op donderdag 

worden de 

inkooporders 

definitief 

geplaatst 

d.m.v. een 

e-mail uit 

Goliath. 
Op vrijdag wordt de 

interne en externe 

logistiek gepland. 

Maandagmorgen 

om 8.00 uur zijn 

alle ingekochte 

producten in het 

distributiecentrum en 

worden dan gekeurd. 

Na goedkeuring worden de producten verdeeld 

over 9 vrachtauto’s in 18 routes (lokale hubs). 

14hoe werkt het inkoopproces?



KEURING GROENTE EN FRUIT

Bij binnenkomst op het distributiecentrum wordt er eerst gecontroleerd of de ingekochte 
producten voldoen aan de eisen die gesteld zijn. In de praktijk wordt dit eerst gecontroleerd door 
de inkoper en vervolgens nogmaals gekeurd door een onafhankelijke keurmeester van een extern 
bureau. Van de keuring wordt een rapport opgesteld en deze is te alle tijden opvraagbaar door 
iedereen in de keten. 

15keuring groente en fruit



HOE WERKT HET PROCES 
OP HET DISTRIBUTIECENTRUM?

Nadat het product is goedgekeurd gaan de medewerkers per hub (lokaal distributiecentrum) orders 
verzamelen met behulp van een iPad. De medewerkers doen dit als volgt:

Inloggen voor chauffeur

1

Levering deze week

2

Selecteert de auto

3

Selecteert de hub

4

16hoe werkt het proces op het distributiecentrum?



Ananas: 13 over

35

Appel Boer Erik: 11 over

Werkfruit doos: 2 over

Koffie Kamer: 2 over

Selecteert pallets indelen Maakt keuze in pallets Selecteert Indelen & 
verzamelt pallet

Plaatst aantallen op 
de pallet – klik op 

toevoegen

Maakt een foto van de 
pallet 

Plaatst, indien gewenst, 
een opmerking

Voegt indien van 
toepassing extra pallets 

toe

Herhaalt de vorige 
stappen totdat het totaal 
voor de hub verzameld is

5 6 7 8

9 10 11 12

17hoe werkt het proces op het distributiecentrum?
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Inloggen voor chauffeur Selecteert Retour@
DC en registreert de 
ingeleverde pallets

Controleert de aantallen 
op de pallet en pallet 

soort & vult zijn naam in

DE CHAUFFEUR VAN DE AUTO (GROOTTRANSPORT) 
KOMT OPHALEN

Plaatst, indien gewenst, 
een opmerking

Tekent digitaal samen 
met de medewerker van 
de hub voor ontvangst 

distributiecentrum

Klikken op Opslaan en 
bevriezen

Herhaalt de vorige 
stappen totdat alle hubs 

op onderweg staan

13 14 15 16

17 18 19
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DE CHAUFFEUR VAN DE AUTO (GROOTTRANSPORT) 
KOMT LEVEREN OP DE HUB 

Inloggen voor chauffeur  Selecteert de hub Klikt op Pallet indelen 
bekijken

Controleert de aantallen 
op de pallet en pallet 

soort & vinkt aantallen 
Akkoord of Niet akkoord 

(dan wordt foto en 
opmerking verplicht)

HOE WERKT HET PROCES 
OP DE HUB (LOKAAL 

DISTRIBUTIECENTRUM)

1 2 3 4
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Selecteert Retour@
DC en registreert de 
ingeleverde pallets

Plaatst, indien gewenst, 
een opmerking & tekent 
digitaal samen met de 

medewerker van de hub 
voor ontvangst

Klikken op Opslaan & 
afmelden

Herhaalt de vorige 
stappen totdat alle hubs 

op ontvangen staan 

3

1

3

1
3

1

OP DE HUB WORDEN NU DE PRODUCTEN GEREED 
GEMAAKT OP ROUTENIVEAU. DIT GEBEURT IN DE 
AVOND OF OCHTEND. 

5 6 7 8
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HOE WERKT HET PROCES 
(DE APP) VOOR CHAUFFEURS 

VAN HUB NAAR SCHOOL?

Inloggen voor chauffeur

1

Selecteert Levering deze 
week

2

Controleert zijn totalen 
voor de route & klikt op 

de route 

3

Klikt op geladen, start 
route

4

22hoe werkt het proces (de app) voor chauffeurs van hub naar school?



Vult in zijn kenteken, vult 
in zijn kilometerstand 
en maakt een foto van 
zijn waarde papieren / 

NIWO-vergunning

5

Klikt op de 1e school en 
op Start navigatie

6

Bij de school klikt op Te 
leveren

7

Controleert samen met 
de school de aantallen en 

kwaliteit, vinkt dit in de 
app af (of geeft per soort 

de fout aan) en maakt 
een foto van de aflevering

NB De chauffeur ziet hier 
de volgende informatie:

• Naam opdrachtgever
• NAW school
• Afleverinstructie kantoor
• Interne 

chauffeursopmerking 
(aanpasbaar)

8

Plaatst de naam van 
de ontvanger en plaats 

ENKEL WANNEER ER 
IETS IS een opmerking

9

De ontvanger tekent & 
klik op Opslaan

10

Herhaalt de vorige 
stappen totdat alle 

scholen zijn geleverd

11

Klikt op Route 
afmelden en vult de 

kilometerstand in – klik 
op Stop route

12
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CHAUFFEURSHANDLEIDING

De app dient te allen tijde gebruikt te worden. Hier staan de aantallen fruit per school in, adres-
gegevens, naam contactpersoon per school en jouw complete route. Jullie ontvangen van de 
opdrachtgever een gebruikersnaam en wachtwoord. Als je daarmee inlogt, doorloop je de volgende 
11 stappen:

Controleer het totaal van jouw route en laad de auto.

Vul kenteken en kilometerstand in en maak een foto van de NIWO vergunning (leesbaar met nr.)

Gebruik de groene knop en start de route. (Iedereen kan nu volgen dat je geladen bent met de 

juiste aantallen)

Selecteer de 1e school en rijd er naartoe met je eigen navigatie of Google Maps vanuit de app.

Aangekomen bij de school;

a. Check je de opmerkingen (afleverinstructie en/of advies opmerking)

b. Verzamel de bestelling 

c. Lever deze bij de deur 

d. Zoek een persoon om te controleren (niemand aanwezig gebruik de gegevens uit de app:  

 tel / e-mail en naam)

e. Tel de volle dozen en de stuks (6 regels)

f. Controleer samen de aantallen en kwaliteit (zetten van 6 vinkjes)

g. Maak een foto van het fruit van een afstand (je wil laten zien waar het staat binnen de school)

h. Selecteer de naam van de contactpersoon of vul een andere in

i. Laat een handtekening zetten 

j. Druk op opslaan (nu wordt voor iedereen zichtbaar dat je hebt geleverd)

1

2

3

4

(kwaliteit of aantal niet akkoord)

k. Nu is het invullen van een 

 opmerking verplicht 

 (omschrijf zo duidelijk 

 mogelijk het probleem)

l. Bij kwaliteit niet akkoord 

 graag het product meenemen 

 en een foto maken

m. Druk op opslaan

NB Indien er een opmerking is ingevuld krijgen wij direct een meld-

ing en kan je erop vertrouwen dat we een oplossing gaan zoeken.

NB Indien je het wenst kan je ook in het opmerkingen veld bo-

venin een opmerking plaatsen. Deze is bedoeld voor de volgen-

de levering. Bijvoorbeeld: schoolfruit kan je plaatsen onder de 

trap en de conciërge zit bij deur 2.

(deze opmerking kan iedereen zien die de gegevens van de 

school opent, maar wij krijgen er geen melding van en doen 

er dus niets mee)

BIJ EEN AFWIJKING

5

24chauffeurshandleiding



Vervolg jouw route naar de volgende school.

Bij aankomst herhaal stap 5.

Bij de laatste school zul je enkele aangebroken dozen overhouden; jullie bepalen intern wat 

daarmee gebeurt. 

Druk op route afmelden en vul de kilometerstand in

Druk op stop route

Heb je opmerkingen of verbeterpunten meld deze dan bij terugkomst.

6

7

8

9

LET OP! ER MOET ALTIJD PER 

SCHOOL WORDEN OPGESLAGEN. 
DIT HEEFT EEN AANTAL REDENEN 

MAAR DE BELANGRIJKSTE IS: GEEN 

REGISTRATIE IN DE APP IS GEEN 

BETALING. 

Opslaan in de App hoeft niet ter plekke 

(bijvoorbeeld bij geen bereik of een tijdelijke 

storing) maar maak dan wel de foto en 

noteer de naam van de persoon die het in 

ontvangst heeft genomen. Je kunt dan na de 

storing de school alsnog zelf opslaan en de 

foto en naam bijvoegen. 

De handtekening is ondergeschikt aan de 

foto (jouw bewijs waar het is geleverd) en de 

naam (herleidbaar voor de school). Plaats 

dan gewoon jouw eigen handtekening zodat 

het ook voor jou en ons herkenbaar is en vul 

“zelf getekend” in bij de opmerking.

TOT SLOT...
Schoolfruit is geen pakketje. Het is een appel die klassikaal 

genuttigd wordt om gedragsverandering te realiseren 

bij onze kinderen. 10 dozen betekenen in de praktijk 200 

leerlingen met 400 ouders. Dus 1 doosje foutief geleverd 

betekent 20 kinderen geen fruit en 40 ouders teleurgesteld. 

Schoolfruit is een stap naar een gezondere generatie en 

jouw bijdrage aan de maatschappij.

10
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DOWNLOAD NU 
GRATIS DE APP!

KLIK 
MIJ
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https://itunes.apple.com/nl/app/kwaliteitssysteem-schoolfruit/id1438347792?mt=8
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De beste plek is de koelkast. Als die niet aanwezig is, bewaar de appels 

dan zo koel en donker mogelijk in een ademende ruimte, bijvoorbeeld 

de kelder of hal. 

HOE BEWAART U APPEL?

Op school kunt u de banaan het beste bewaren op kamertemperatuur. 

U kunt met de rijpheid spelen:

Rijper en geler?   Maak hem warm (kamertemperatuur)

Rijpheid gelijk houden?   Bewaar hem op 12 tot 14 graden

Rijpingsproces remmen? Bewaar hem koel (koelkast/kelder)

HOE BEWAART U EEN BANAAN?

Op school bewaart u een grapefruit het beste op een donkere en koele 

plaats. Denk aan de hal of een kelder. In de koelkast kan ook, maar 

dan wordt de vrucht na enkele dagen bruiner en ontstaat er lichte 

schilschade. De vrucht blijft overigens weken goed in de koelkast.

HOE BEWAART U EEN GRAPEFRUIT?

Op school kunt u de ananas het beste bewaren op kamertempratuur. 

Het lekkerst is hij als de groene blaadjes makkelijk loslaten en het 

kontje licht in te drukken is. U kunt met de rijpheid spelen:

Rijper en geler?   Maak hem warm (kamertemperatuur)

Rijpheid gelijk houden?   Bewaar hem op 12 tot 14 graden

Rijpingsproces remmen? Bewaar hem koel (koelkast/kelder)

HOE BEWAART U EEN ANANAS?

HOE KUNT U SCHOOLFRUIT HET 
BESTE BEWAREN?
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Op school kunt u snackkomkommers beter niet in de koelkast 

bewaren, want ze kunnen niet goed tegen de kou. Ze verliezen snel 

hun kwaliteit en worden slap. Bewaar ze daarom op een donkere en 

koele plaats. Denk aan de hal of een kelder. Normaal gesproken blijft 

een komkommer ongeveer een week goed, maar als ze warmer dan 

15 graden worden, gaan ze snel verkleuren en verslappen.

HOE BEWAART U EEN KOMKOMMER OF SNACKKOMKOMMER?

Op school bewaart u een mandarijn het beste op een donkere en 

koele plaats. Denk aan de hal of een kelder. In de koelkast kan ook, 

maar dan wordt de schil van de vrucht na enkele dagen droger (de 

koelkast onttrekt vocht). De vrucht blijft overigens wel weken goed in 

de koelkast.

HOE BEWAART U EEN MANDARIJN?

De beste plek is een koele en donkere plaats, maar niet de koelkast. Ze 

blijven het stabielst bij een temperatuur van 12 graden. U kunt met de 

rijpheid spelen:

Iets te hard?   Bewaar ze op kamertemperatuur

Precies goed?    Bewaar ze koel en donker (12 graden)

Te zacht?   Bewaar ze in de koelkast

HOE BEWAART U EEN MELOEN?

Op school bewaart u kiwi’s het beste op verschillende plekken. 

Het is qua rijpheid een lastige vrucht, dus voel goed of ze iets 

meegeven bij het indrukken (dan zijn ze het lekkerst).

Iets te hard?    Bewaar ze op kamertemperatuur

Precies goed?    Bewaar ze koel en donker (12 graden)

Te zacht?   Bewaar ze in de koelkast

HOE BEWAART U EEN KIWI?
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Op school kunt u steenfruit het allerbeste bewaren in de koelkast. Als 

die niet aanwezig is, dan zo koel mogelijk. Wij leveren ze eetbaar aan, 

dus consumeer de vruchten zo snel mogelijk.

HOE BEWAART U STEENFRUIT? 

(PERZIKEN, NECTARINES, ABRIKOZEN, PRUIMEN ETC.)

Op school bewaart u een sinaasappel het beste op een donkere en 

koele plaats. Denk aan de hal of een kelder. In de koelkast kan ook, 

maar dan wordt de schil van de vrucht na enkele dagen droger (de 

koelkast onttrekt vocht). De vrucht blijft overigens wel weken goed in 

de koelkast.

HOE BEWAART U EEN SINAASAPPEL?

Op school kunt u radijs het allerbeste bewaren in de koelkast. Als 

die niet aanwezig is, dan zo koel mogelijk of consumeer ze zo snel 

mogelijk. De radijs blijft enkele dagen goed, maar hoe warmer hij 

wordt, hoe slapper en minder lekker. 

HOE BEWAART U RADIJS?

Op school bewaart u de peer het beste op een donkere en koele 

plaats. Denk aan de hal of kelder. U kunt met de rijpheid spelen:

Iets te hard?    Bewaar ze op kamertemperatuur

Precies goed?    Bewaar ze koel en donker (12 graden)

Te zacht?   Bewaar ze in de koelkast

HOE BEWAART U EEN PEER?

Op school bewaart u een pomelo het beste op een donkere en koele 

plaats. Denk aan de hal of een kelder. In de koelkast kan ook, maar 

dan wordt de vrucht na enkele dagen bruiner en ontstaat er lichte 

schilschade. De vrucht blijft overigens weken goed in de koelkast.

HOE BEWAART U POMELO? 
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Op school kunt u waspeen het allerbeste bewaren in de koelkast. Als 

die niet aanwezig is, dan zo koel mogelijk of consumeer ze zo snel 

mogelijk. De waspeen blijft enkele dagen goed, maar hoe warmer hij 

wordt, hoe slapper en minder lekker (bitterder).

HOE BEWAART U WASPEEN?

Op school kunt u tomaten beter niet in de koelkast bewaren, want ze 

kunnen niet goed tegen de kou. De kou verstoort het rijpingsproces 

waardoor ze verschrompelen en hun kwaliteit verliezen.  Bewaar 

ze daarom op een donkere en koele plaats. Denk aan de hal of een 

kelder. 

Het lekkerste is het om de tomaten een paar uur voor consumptie op 

kamertemperatuur te laten komen.

HOE BEWAART U TOMATEN OF SNACKTOMATEN?  

GAAT ER 
IETS MIS? 
SAMEN 
LOSSEN WE 
HET OP!
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Onze voorkeur heeft het ten alle tijden om 

lokale producten te leveren. Maar wat is lokaal? 

Lokaal is voor ons een ondefinieerbaar begrip; 

we kunnen wel stellen dat we het liefst nationaal 

inkopen en het product van eigen bodem het 

lekkerst en het verste vinden! 

Wij kopen onze appels en peren bij Boer Erik in 

Loenen aan de Vecht totdat zijn voorraad niet 

meer toereikend is. Indien beschikbaar kopen 

wij onze komkommers, augurken, tomaten en 

paprika’s bij onze vaste telers. In het eerste jaar 

zal dit beduidend minder zijn dan in het tweede 

leverjaar vanwege de beschikbaarheid.

AUGURK VAN JOAN 

VAN DEN BEUKEN

VOORKEUR LOKALE PRODUCTEN
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APPEL EN 

PEER VAN 

BOER ERIK

PEEN VAN BERT BENEDICTUS

PAPRIKA VAN ROB MOORS
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Appel
Maximaal lokaal

Stuk
Fruit

NL / EU

Ananas

Portie
Fruit
B-EU

Grapefruit

Stuk of portie
Fruit

EU / B-EU

Druiven
Wit en rood, pitloos

Portie
Fruit

EU / B-EU

Banaan

Stuk
Fruit
B-EU

Mandarijn

Stuk
Fruit

EU / B-EU

Komkommer
Gewoon en snack

Stuk of portie
Groente
NL / EU

Kiwi

Stuk
Fruit
B-EU

Mango

Portie
Fruit
B-EU

Kaki
Sharonfruit

Stuk of portie
Fruit

EU / B-EU

Augurk

Stuk
Groente

NL

Bospeen
Met loof

Portie
Groente
NL / EU

WAT VOOR SOORTEN GROENTE EN 
FRUIT KUNT U VERWACHTEN
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Peer
Maximaal lokaal

Stuk
Fruit
NL

Meloen
Galia, water etc. 

Stuk
Fruit

EU / B-EU

Paprika
Rood, oranje, geel of snack

Stuk of portie
Groente
NL / EU

Zachtfruit
Bessen, frambozen etc. 

Portie
Fruit

NL / EU / B-EU

Mineola

Stuk of portie
Fruit

EU / B-EU

Waspeen
Maximaal lokaal

Portie
Groente
NL / EU

Tomaat

Stuk
Groente
NL / EU

Radijs

Stuk
Groente
NL / EU

Sinaasappel

Stuk of portie
Fruit

EU / B-EU

Pomelo

Portie
Fruit
B-EU

Steenfruit
Perzik, netarine etc. 

Stuk
Fruit

EU / B-EU

Snacktomaatjes

Portie
Groente
NL / EU
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HOE WERKT DE APP 
VOOR SCHOLEN? 

Met behulp van de app Kwaliteitssysteem 

Schoolfruit van Quality Control Systems kunt u 

als schoolfruitcoördinator en/of betrokkene een 

aantal zaken eenvoudig volgen.

Levering deze week

• Op welke dag en op welk tijdstip staat uw 

levering gepland

• Welke soorten ontvangt uw school

• Hoe zijn de soorten verpakt en horen ze 

verdeeld te worden

• Op welke dagen nuttigen de kinderen welke 

soort

• Welke hoeveelheden en verpakkingen ontvangt 

uw school

Voorgaande leveringen

• Wat is er voorgaand geleverd

• Wie heeft het schoolfruit in ontvangst genomen 

• Waar is het schoolfruit opgeslagen (foto)

VOORBEELD 
FRUIT VAN DE WEEK
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Opslagadvies

• Hoe beoordeelt u of een product rijp is 

• Hoe kunt u het schoolfruit (per soort) het beste 

bewaren

Om in te loggen volgt u de volgende stappen:

INLOGGEN

Stuur een bericht naar Goliath Software op 

info@goliathsoftware.nl

VRAGEN OVER DE APP?

Open de app

Selecteer inloggen als school

Vul in als gebruikersnaam het 

brinnummer van uw school

Vul in als wachtwoord: schoolfruit1920

1

2

3

4

• Een overzicht van de soorten schoolfruit die er 

worden geleverd

• Per product meer informatie zoals: de geschie-

denis, de herkomst, leuke weetjes en de voe-

dingswaarde

Productinformatie

• Wanneer wij contact met uw school hebben, 

wordt dit geregistreerd in een kort verslagje; 

deze is hier na te lezen

Gespreksverslagen

• Via deze optie kunt u ons rechtstreeks bellen of 

e-mailen

Contact
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DOWNLOAD NU 
GRATIS DE APP!

KLIK MIJ

hoe werkt de app voor scholen?

https://itunes.apple.com/nl/app/kwaliteitssysteem-schoolfruit/id1438347792?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.willemscholten.sf
mailto:info%40goliathsoftware.nl?subject=
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HOE NEEMT U CONTACT OP

VOOR VRAGEN OVER SCHOOLFRUIT KUNT U TERECHT BIJ HET STEUNPUNT 
SCHOOLFRUIT:

VOOR VRAGEN OVER UW LEVERING: 

WEBSITE VEEL GESTELDE VRAGEN CONTACT

WEBSITE

DIRECT CONTACT

E-MAIL

WEBSITE WEBSITE

DIRECT CONTACT

E-MAIL

DIRECT CONTACT

E-MAIL

072 - 750 43 16 0294 - 23 37 76 030 - 740 11 40

hoe neemt u contact op

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Veelgestelde-vragen.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Contact.htm
https://freshweb.nl/
https://freshweb.nl/contact-alkmaar/
mailto:info%40freshweb.nl?subject=
https://drogenbroekschoolfruit.nl/
https://drogenbroekschoolfruit.nl/contact/
mailto:info%40drogenbroekschoolfruit.nl?subject=
https://dendaasschoolfruit.nl/
https://dendaasschoolfruit.nl/contact/
mailto:info%40dendaasschoolfruit.nl?subject=

