
 

 

 

Voedingscentrum 
Bachelor’s Award 2016 

 
Juryrapport  

 

  

  



 

 

 

 

 
 

Datum: 27 mei 2016 

Betreft: Juryrapport Voedingscentrum Bachelor’s Award 2016 

 

 

 1/8 

1. De Voedingscentrum Bachelor’s Award 

Toekomstige foodprofessionals zoals productontwikkelaars en marketeers kunnen met hun producten 

een bijdrage leveren aan de gezondheid van consumenten. Het Voedingscentrum vindt het belangrijk 

om studenten hier bewust van te maken en organiseert daarom dit jaar voor de 12e keer de 

Voedingscentrum Bachelor’s Award voor foodgerelateerde HBO- en WO-opleidingen.  

De opdracht voor deelname aan de Bachelor’s Award luidt als volgt: ontwikkel een nieuw product of 

concept, of pas een bestaand product zo aan dat het bijdraagt aan een gezonder en duurzamer 

eetpatroon van de consument. Om kans te maken op de Bachelor’s Award moeten inzendingen 

bijdragen aan één of meer voedingskundige verbeterpunten én aan één of meer duurzaamheid 

gerelateerde verbeterpunten.  

 

Voedingskundige verbeterpunten:  

- het verminderen van de inname van verzadigd vet en transvet  

- het verminderen van de inname van zout  

- het verhogen van de consumptie van groente en fruit  

- het verhogen van de inname van voedingsvezel  

- het verhogen van de consumptie van vis  

- het makkelijker maken voor consumenten om minder energie te consumeren, bijvoorbeeld door 

de energiedichtheid van producten te verlagen en/of de portiegrootte te verkleinen.  

 

Duurzaamheid gerelateerde verbeterpunten:  

- het verhogen van het gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen  

- voldoen aan de criteria van aan duurzaamheid gerelateerde keurmerken  

- het verminderen van voedselverspilling, zowel bij de consument als in het productieproces  

- het verlagen van de milieudruk van het product  

- het gebruik van minder dierlijke en meer plantaardige eiwitbronnen  

 

Jury 

De inzendingen zijn beoordeeld door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Economische Zaken, de levensmiddelenindustrie, 

de retail, de Consumentenbond en het Voedingscentrum:  

 

- Mw. Erika Smale, Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

- Mw. Nancy Lentjes, Beleidsmedewerker Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, 

Ministerie van Economische Zaken 

- Mw. Christine Grit, Manager Voeding & Gezondheid, FNLI 

- Mw. Sanne Bogaarts, Manager CSR, Lidl Nederland 

- Mw. Nelleke Polderman, Expert Voeding, Consumentenbond 
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- Mw. Annette Stafleu, Senior Voedingskundige, Voedingscentrum 

- Dhr. Corné van Dooren, Kennisspecialist Duurzaam eten, Voedingscentrum 

- Mw. Valérie Klostermann, Senior Projectleider, Voedingscentrum (juryvoorzitter) 

 

2. Werkwijze van de jury 

De inzendingen zijn beoordeeld volgens vooraf gestelde criteria en de te verwachten gezondheidswinst 

en bijdrage aan verduurzaming van het productidee. De gezondheidswinst is getoetst aan de  Richtlijnen 

Voedselkeuze 2011, omdat ten tijde van de oproep (september 2015) de nieuwe Schijf van Vijf criteria 

nog niet vastgesteld waren. De rapporten zijn in twee juryrondes beoordeeld. In een eerste 

jurybijeenkomst zijn potentiele kanshebbers geselecteerd en in een tweede jurybijeenkomst zijn hieruit 

de genomineerde inzendingen gekozen. De rapporten van de genomineerden  zijn door alle juryleden 

beoordeeld met een cijfer. Het gemiddelde cijfer van de inzending telt voor 4/5 mee voor het eindcijfer. 

Tijdens het minisymposium van de Bachelor’s Award op 27 mei presenteerden de genomineerde 

studenten hun concept en het cijfer hiervoor telt voor 1/5 mee voor het eindcijfer. Het gemiddelde cijfer 

voor beide onderdelen bepaalt wie de winnaar is van de Bachelor’s Award 2016. 

 

 

 

3. Inzendingen 

Dit jaar heeft de jury maar liefst dertig inzendingen ontvangen, afkomstig van acht opleidingen. 

Daarmee doet een groot deel van de relevante HBO foodopleidingen mee aan de Voedingscentrum 

Bachelor´s Award.  

De deelnemende opleidingen zijn:  

- Voeding & Diëtetiek (Hogeschool van Amsterdam) 

- Voeding & Diëtetiek (Haagse Hogeschool) 

- Voeding & Diëtetiek (Hanzehogeschool Groningen) 

- Voeding & Diëtetiek (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) 

- Food & Business (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) 

- Food Design & Innovation (HAS Den Bosch) 

- Lerarenopleiding Consumptieve Technieken (Fontys Hogeschool) 

- Biologie, Voeding en Gezondheid (CAH Vilentum) 
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4. De genomineerden voor de hoofdprijs (op alfabetische volgorde) 

De jury heeft acht inzendingen genomineerd voor de Bachelor’s Award 2016. 

 

Product: Beanuts 

Opleiding: Voeding en Diëtetiek – Hanzehogeschool Groningen 

Studenten: Renate van Laar, Mirle Luttikhold en Ellen Olthof 

Beanuts is een gezonde variant op de borrelnoot. Het is een tussendoortje op basis van peulvruchten. Er 

is specifiek gekozen voor lupinebonen, omdat deze boon rijk is aan vezels en meer eiwitten bevat dan 

veel andere boonsoorten, daarnaast wordt lupine in Nederland verbouwd en kent nog weinig 

herkenbare toepassingen. Beanuts richt zich op hoog opgeleide volwassenen die een gezond eetpatroon 

nastreven. Het product bevat 81 calorieën per portie van 50 gram.  

De jury is gecharmeerd van dit product onder meer omdat is gekozen voor lupinebonen die op een 

duurzame wijze in Nederland worden verbouwd en past in toenemende aandacht voor peulvruchten in 

een gezond en duurzaam voedingspatroon (2016 Jaar van de Boon). Ook is de jury positief over de twee 

verpakkingsmaten voor verschillende eetmomenten. De studenten zetten Beanuts af tegen vlees, omdat 

lupine een goede vleesvervanger is. Dit vindt de jury hier niet relevant omdat het product als snack 

gepositioneerd wordt en niet als vleesvervanger. Er is al een vergelijkbaar snack product op de markt, 

maar dit product bevat in tegenstelling tot de Beanuts enorm veel zout. Beanuts is daarom een goede 

aanvulling binnen de snacks. 

 

 

Product: CrunchSea  

Opleiding: Voeding en Diëtetiek – Hanzehogeschool Groningen 

Studenten: Annick de Vries, Emma Vroegop, Manon Weening en Anouk Zuidema 

CrunchSea is een ontbijtproduct op basis van zeewier, haver, gerst, gepofte zilvervliesrijst, kidneybonen, 

rode bietjes, gedroogde dadel, lijnzaad en stevia. Het product is vezelrijk, bevat weinig verzadigd vet en 

toegevoegde suiker. 

De doelgroep van CrunchSea zijn volwassenen met interesse voor gezonde en duurzame voeding. Zowel 

bonen als zeewier zijn kansrijk als eiwitbronnen met een lage milieu-impact. 

De jury vindt het een origineel idee. Het zou een goede toevoeging kunnen zijn aan het schap met 

ontbijtgranen, hoewel ze dit product wel als een nicheproduct zien. De juryleden vinden het een 

bijzondere combinatie van ingrediënten voor een ontbijtproduct, maar vragen zich wel af of zeewier bij 

het ontbijt wordt geaccepteerd en of de voorgestelde combinatie wel lekker is in bijvoorbeeld yoghurt. 

Het rapport is goed uitgewerkt ,maar de jury mist wel een smaaktest van het product. Tijdens hun 

presentatie geven de studenten een heldere onderbouwing voor de smaak van het product en 

overtuigen de jury dat zeewier in CrunchSea niet overheerst. 
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Product: Groentje Geluk 

Opleiding: Voeding en Diëtetiek – Hanzehogeschool Groningen 

Studenten: Pytsje Baukje Rijpkema, Tessa Runau, Lilian van Weperen en Carolien Zwart 

Groentje Geluk is een kindertoetje voor kinderen van vier tot acht jaar en bevat 50 gram groente per 

toetje van 100 gram. De groenten die worden gebruikt zijn onder andere paprika, wortel en 

komkommer en het product bevat daarnaast  sojayoghurt en banaan. De jury vindt het een origineel 

product met een goed gekozen naam. De hoeveelheid groente per 100 gram is en dat is op zich 

indrukwekkend. Het product wordt in de productgroep melk- en melkproducten beoordeeld, maar 

voldoet niet aan de substitutiecriteria voor calcium en vitamine D. 

Het duurzaamheidsonderdeel had beter uitgewerkt kunnen worden. Zo is soja niet per definitie op een 

duurzame manier geteeld, en de vergelijking met melk is te kort door de bocht. Maar de keuze voor 

groenten in een lage milieuklasse is weer positief. De jury vindt het product wel wat aan de dure kant.  

Tijdens het beoordelen van de rapporten vroeg de jury zich af hoe de smaak van het product zou zijn. Bij 

de presentatie krijgt de jury Groentje Geluk te proeven en  de smaak is prima. De banaan zorgt voor wat 

zoetheid wat in een kindertoetje wel op zijn plek is. 

 

 

Product: Peulpower 

Opleiding: Voeding en Diëtetiek – Hanzehogeschool Groningen 

Studenten: Isabelle Kemper, Jael Lambers, Alida Meijer en Lenneke Muggen 

Peulpower is een biologisch, plantaardig alternatief voor yoghurt op basis van lupinebonen. Het product 

wordt verkocht in het koelvak in glazen flessen. De verkoopprijs is €3,40 per liter.  

De jury vindt de keuze voor een yoghurt op basis van lupine verrassend en origineel. Dit plantaardige 

alternatief voor gewone yoghurt levert inderdaad duurzaamheidswinst op. Aan het product is extra 

vitamine D toegevoegd en heeft als doelgroep de 50-plussers. De jury vindt deze doelgroep op zich goed  

gekozen, maar denkt dat Peulpower breder inzetbaar zou kunnen zijn. Het plan is goed geschreven met 

een gedegen SWOT-analyse en goede kostprijs berekening. Het gebruik van de glazen statiegeldfles 

levert  een ingewikkelde logistiek op en heeft niet per se een toegevoegde waarde, want het aantal keer 

dat een fles hervulbaar is, bepaalt uiteindelijk of er winst is in de milieubelasting. Bovendien is het 

retourpercentage van statiegeld flessen (pet flessen) hoog. Of dit bij glazen flessen voor een niche 

product ook zo is en het dus de gewenste milieu opbrengst oplevert is nog de vraag. De smaak van het 

product moet nog worden doorontwikkeld, maar de jury vindt dat Peulpower absoluut potentie heeft. 
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Product: POF 

Opleiding: Food Design & Innovation – HAS Hogeschool Den Bosch 

Student: Maartje Bode 

POF is een snack op basis van gepofte bonen en wordt in drie smaken aangeboden. De bonen die 

gebruikt worden zijn: witte bonen, bruine bonen en kidney bonen. Het concept speelt in op de behoefte 

van consumenten naar gezondere en lekkere tussendoortjes. Het product wordt in één zoete variant en 

twee hartige varianten aangeboden. De jury vindt de keuze voor ‘werkende vrouwen’ als doelgroep wel 

aardig, maar denkt dat het breder inzetbaar is. De kostprijsberekening is goed uitgewerkt met alle 

nodige elementen, wel is het product aan de dure kant. Het gebruik van peulvruchten in een snack die 

lijkt op popcorn spreekt de jury aan, omdat het een gezonder en duurzamer alternatief is in de snack 

categorie. Het past in de toenemende aandacht voor peulvruchten. De slogan ‘Pof jij even’ is goed 

bedacht.  

Het is een overzichtelijk rapport met weliswaar een beperkt onderbouwd verhaal rondom 

duurzaamheid. Voor het product is een slim bedachte marketingstrategie ontwikkeld met een eigen 

website. In verhouding tot de kleine portie wordt er veel verpakkingsmateriaal gebruikt (3 zakjes in een 

doosje) en de jury vraagt zich af of hier geen elegantere oplossing voor is.  

De jury is onder de indruk dat deze student dit productidee in haar eentje heeft ontwikkeld. Tijdens haar 

presentatie komt goed naar voren dat het een compleet totaalconcept is. Aardig is ook dat zowel de 

zoete als de hartige variant smakelijk worden gevonden, zij het niet door dezelfde mensen (precies zoals 

het met andere snacks is die in zoete en zoute varianten worden uitgebracht – het verschil in waardering 

zit in de smaakvoorkeuren van de proevers en niet in de smaak van het product zelf. Die is namelijk 

uitstekend.  

 

 

Product: Rookvis 

Opleiding: Voeding en Diëtetiek – Hogeschool van Amsterdam 

Studenten: Lisa Claassen, Lisanne Groot, Lars Vierbergen, Kjelld van Essen en Lisanne Walsmit 

Rookvis is een alternatief voor rookworst, die gemaakt wordt van verschillende soorten vis zoals zalm, 

kabeljauw, makreel en witvis. Het is bedoeld als convenience product voor tijdens de avondmaaltijd. 

Omdat het een bewerkt voedingsmiddel is, valt het binnen de middenweg criteria.  

De jury vindt het rapport wat slordig, zo halen de studenten zout en natrium meerdere malen door 

elkaar. Het duurzaamheidsonderdeel is mager omschreven, daarentegen is de marketing wel goed 

uitgewerkt. De jury vindt het product origineel en een goed idee om op deze manier de visconsumptie te 

stimuleren. De studenten hebben nagedacht over een vegetarische versie van de varkensdarm. Hierdoor 

wordt het product voor consumenten die wel vis maar geen vlees willen eten geschikt gemaakt. 

De doelgroep: families met kinderen vindt de jury goed gekozen. Een leuk detail is de manier waarop de 

informatie over de productie in de verpakking is verwerkt. 
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Product: Sauterelle Spread 

Opleiding: Voeding en Diëtetiek – Hogeschool van Amsterdam 

Studenten: Renske Hagen, Linda Nelis, Lianne Post, Céline Schouten en Marly van Walsem  

Sauterelle Spread is een innovatieve spread met 5% meelwormen en bufallo’s. Er zijn drie smaken 

beschikbaar: tomaat-basilicum, zoete aardappel en avocado. De insecten zijn vermalen zodat deze niet 

meer in de spread zichtbaar zijn. De spread is bedoeld om bij de borrel te serveren.  

Sauterelle Spread bevat per 100 gram tussen de 162 en 191 calorieën, afhankelijk van de smaak en valt 

daarmee in de voorkeurscategorie van broodbeleg. 

De jury vindt het een prima product dat een gezonder alternatief is in de categorie broodbeleg. In het 

kader van duurzaamheid wordt gesteld dat er ingrediënten van Nederlandse bodem worden gebruikt, 

maar bij een deel van deze ingrediënten dat niet haalbaar. De studenten hebben smaakonderzoek 

gedaan en het rapport is goed uitgewerkt met een marketing- en social-media strategie. Wel zijn de 

ingrediënten- en voedingswaardedeclaratie op verschillende plaatsen niet  in overeenstemming, wat 

een wat slordige indruk maakt. Dat het product in trio verpakking wordt verkocht vindt de jury een goed 

idee. Wel is het product relatief duur. Aan de originaliteit twijfelt de jury omdat het sterke 

overeenkomsten heeft met de winnaar van de Bachelor’s Award 2015.  

 

 
Product: Weed Nuggets 

Opleiding: Voeding en Diëtetiek – Haagse Hogeschool 

Studenten: Vera Carlie, Jolien Jong, Chiel Kerssens, Tim Lemmers, Ben Moerkerken, William Singer en 

Jacinta Nouwens 

De Weed Nugget is een vleesvervanger op basis van kikkererwten, boekweit en algen (spirulina). Naast 

kikkererwten, boekweit en spirulina hebben de nuggets een knapperig korstje van polentameel. Het 

product is bedoeld voor bewuste consumenten  en vooral voor flexiariërs en vegetariërs.  

De jury vindt Weed Nuggets een geslaagd product. Het is een vleesvervanger die weinig zout bevat, 

terwijl de meeste vleesvervangers juist veel zout bevatten. Het is een mooie combinatie van ingrediënten 

en de smaak is bovendien prima. Het is innovatief, omdat er nog weinig producten met algen zijn.  

De studenten hebben duurzaamheid  goed beschreven, zoals een doordachte portiegrootte om 

verspilling te voorkomen. Het is een overzichtelijk rapport, wel is de kostprijs niet volledig onderbouwd.  
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5. De uitslag 

Op basis van de rapporten en de presentaties  is de jury tot het volgende oordeel gekomen: 

 

Hoofdprijs: POF (HAS Den Bosch)  

 

2e prijs:  Weed Nuggets (Haagse Hogeschool)  

 

3e prijs:  Peul Power (Hanzehogeschool Groningen)  

 

4e prijs: Groentje Geluk (Hanzehogeschool Groningen)   

 

5e prijs: Beanuts (Hanzehogeschool Groningen)  

 

Orginaliteitsprijs: Er is dit jaar geen orginaliteitsprijs uitgereikt. 


