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Tegen

Wat zijn 
argumenten  

voor en tegen het 
verkopen van 

junkfood op en  
rond scholen?

Voor

In energiedrankjes zit een overdosis suiker en cafeïne, hierdoor kunnen leerlingen flauw vallen.
In junkfood zit zo veel energie dat mensen dit niet kunnen verbranden, het lichaam slaat energie op als vet.
Mensen kunnen verslaafd raken aan junkfood en dat is ongezond.
De energie die mensen krijgen is van korte duur, dit leidt op lange termijn tot vermoeidheid.
In junkfood zitten veel ongezonde voedingsstoffen en weinig voedingsstoffen voor een goede ontwikkeling.
Junkfood kan gezondheidsproblemen zoals buikpijn en hyperventilatie veroorzaken.
Mensen worden dik van het eten van junkfood.
De ingrediënten van junkfood zijn soms niet echt, zoals nepkaas op kant-en-klaar-pizza, dit is ongezond.

Junkfood leidt tot hyperactiviteit hierdoor kunnen leerlingen zich moeilijk concentreren bij een toets.

Leerlingen gooien hun brood weg om junkfood te kopen, dit is geld- en voedselverspilling.

Het verbieden van junkfood leidt ertoe dat leerlingen het juist wèl willen eten.
Soms zijn ingrediënten van junkfood niet duidelijk, dit is gevaarlijk voor mensen die bepaald eten niet mogen.
Ouders kunnen de school verantwoordelijk houden wanneer hun kinderen ziek worden van junkfood.

Leerlingen uit groep 8 van de Burgemeester de Vlugtschool hebben deze kaart gemaakt tijdens een 
bliksemstage op 3 februari 2015. Zij definiëren junkfood als ongezond eten dat je bijvoorbeeld bij 

McDonald’s koopt. Junkfood bevat veel suiker en zout, is gebakken in vet met veel saus. Junkfood bevat 
zoet-, kleur- en smaakstoffen uit de fabriek. Junkfood is goedkoop eten en is soms gemaakt met (bijna) 

bedorven ingrediënten. Met dank aan alle leerlingen voor hun denkwerk.

Leerlingen worden verleid tot het kopen van junkfood als het dichtbij is.
Leerlingen hebben veel koopmomenten, ze kunnen junkfood in elke pauze, voor en na school kopen.

Argumentenkaart junkfood verkopen op en rond scholen

Gezondheid

Gevoel

Gemak

Geld

Regels

In junkfood zitten ook vitaminen zoals de sla op een hamburger.
Als leerlingen maar genoeg sporten is het niet erg dat ze soms een patatje eten.

Als leerlingen normaal gesproken gezond eten dan kan een Turkse pizza geen kwaad.

Junkfood is lekker.
Leerlingen krijgen energie van junkfood die ze hard nodig hebben op de middelbare school.

Leerlingen moeten zelf kunnen kiezen of ze junkfood of gezond voedsel kopen.

Mensen verdienen geld met de verkoop van junkfood.
Op school zijn veel leerlingen die junkfood kunnen kopen.

Scholen verdienen geld met de snoepautomaat, met de opbrengst kunnen leerlingen op schoolreis.

Ook als junkfood op en rond school verboden is kopen leerlingen het wel in de nabijgelegen supermarkt.

Gezondheid
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Gemak
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Regels

Junkfood is makkelijk en snel te kopen, en te eten.
Junkfood is makkelijk klaar te maken en lang houdbaar.
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