
Voedings-
gewoonten
Wist je dat?
- Kinderen soms tien keer of vaker met etenswaren 

in aanraking moeten komen, voordat ze deze lus-
ten. Wees dus geduldig en begin met kleine porties. 
Oudere kinderen kun je ook gewoon uitleggen dat iets 
nieuws leren eten soms lastig is. Het is een kwestie 
van oefenen, net als bij voetbal. 

- Je beter geen eten kunt gebruiken om een kind te 
troosten of te belonen. Als een kind dat leert, gaat het 
zich later misschien ook troosten of belonen met eten. 
Geef liever even aandacht. Speel of dans even met het 
kind, kijk plaatjes, zing een liedje. En een knuffel werkt 
altijd! 

- Kinderen vaker bereid zijn nieuwe etenswaren te pro-
beren als ze van huis weg zijn. Vooral als ze zien dat 
andere kinderen die etenswaren ook eten.

- Kinderen tot vijf of zes jaar vaak nieuwe voeding “eng” 
vinden. Dat heet neofobie. Help een kind door ze rustig 
kennis te laten maken met het nieuwe eten, ze te ver-
leiden het te proeven en niet te dwingen.

Waarom zijn goede 
voedingsgewoonten 
belangrijk?
Jonge kinderen kunnen erg kieskeurige eters zijn. De 
ene dag lusten ze iets en de volgende dag niet meer. 
De ene dag eten ze met gemak twee boterhammen, 
de volgende dag krijg je er niks in. Je vraagt je af: is dit 
normaal? Krijgen ze wel genoeg eten binnen? Of eet dit 
kind niet te veel? 
Het is belangrijk dat kinderen gezonde eetgewoonten 
aanleren. Daar hebben ze de rest van hun leven plezier 
van. Je kunt kinderen leren naar hun lichaam te luisteren, 
zodat ze zelf weten wanneer ze vol zitten of niet. Ook 
kun je helpen door eten niet als beloning of troost te 
gebruiken.

Checklist
Wij vragen de kinderen of ze genoeg gegeten 
hebben als ze weinig van een maaltijd hebben 
gegeten.

Wij accepteren het als een kind aangeeft 
genoeg te hebben gegeten.

Wij helpen kinderen bepalen of ze genoeg 
gegeten hebben voordat ze een tweede portie 
krijgen.

Wij stimuleren kinderen om nieuwe 
etenswaren te proberen.

Wij gebruiken eten niet als beloning of troost.K
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Bord leeg eten?
De pedagogisch medewerker loopt langs de lunchtafel. 
Ze ziet dat Achmed en Josine hun bord hebben leeg 
gegeten. ‘Goed zo,’ zegt ze. ‘Jullie hebben netjes je bord 
leeg gegeten.’ Herkenbaar?
Dit gebeurt vaak, maar het is beter om dit niet te doen. De 
voedingsbehoefte van kinderen verschilt van dag tot dag. 
Belangrijker is dat kinderen van alles wat geproefd heb-
ben of dat ze goed gevoeld hebben of ze genoeg hebben 
gehad of niet. 

Als kinderdagverblijf zorg je voor gezonde maaltijden en 
tussendoortjes. De kinderen bepalen of, en hoeveel ze 
eten. Wel is het belangrijk om de kinderen te helpen be-
palen of ze genoeg hebben gegeten. Dit doe je door:
- kinderen te vragen of ze echt nog honger hebben als ze 

om meer eten vragen
- kinderen te vragen of hun buikje vol zit als je hun bord 

(met etensresten) weghaalt



Meer informatie
www.voedingscentrum.nl
www.rotterdamlekkerfit.nl

Tips

Colofon
Dit is een uitgave van 
Gemeente Rotterdam
Rotterdam Lekker Fit!

De informatie in deze hand-out is gebaseerd op informatie van: NAP SACC 

(www.napsacc.org), Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl)

Introduceer nieuwe etenswaren een 
voor een. Geef eerst een heel kleine 
hoeveelheid. Kinderen proberen 
makkelijker nieuwe smaken uit als ze 
niet teveel in één keer krijgen.

Of combineer een nieuwe smaak met 
iets wat de kinderen al kennen en 
lekker vinden. Combineer bijvoorbeeld 
de favoriete tomaatjes met de nieuwe 
smaak van rauwe paprika.

Stimuleer het kind om een nieuw 
product te proberen, maar dring het niet 
op. Kinderen zijn meer bereid om iets 
nieuws te proberen als er geen druk is 
en zij zelf de beslissing nemen.

Vertel de ouders over nieuwe 
etenswaren die hun kind bij de 
kinderopvang geprobeerd heeft en 
stimuleer hen om deze etenswaren thuis 
te proberen.

Aan iets plukken, likken, er op sabbelen 
en weer uitspugen; het hoort erbij als 
een kind iets nieuws leert eten. Geef de 
kinderen hiervoor de ruimte.

Laat bij de video interactiebegeleiding 
ook eens kijken naar het pedagogisch 
handelen tijdens het eten.

Maak afspraken in het team over hoe je 
een kind kunt helpen bepalen of het nog 
honger heeft. Dan leer je alle kinderen in 
alle groepen op dezelfde manier hoe zij 
met eten om moeten gaan.

Geef kinderen niet nog een portie omdat 
het brood of het beleg op moet. 

Vraag ook kinderen met overgewicht of 
ze genoeg gehad hebben. Ontzeggen 
van eten bij een kind kan zijn/haar wens 
om meer voedsel te eten vergroten. 
Het is beter om tweede porties voor 
iedereen te beperken tot etenswaren met 
een lagere caloriewaarde zoals fruit en 
groenten.

Kijk goed naar kinderen. Maak nooit een 
flesje of bordje leeg omdat dat zo hoort 
of zonde is van het eten.

Ook (afgekolfde) flesvoeding kan 
op verzoek gegeven worden. Vraag 
hiervoor eventueel advies aan een 
lactatiekundige of de verpleegkundige 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Geef nieuwe etenswaren aan het begin 
van de maaltijd. Kinderen hebben dan 
honger en zijn meer geneigd om iets 
nieuws te proberen.

Laat een enthousiast kind, dat 
gewoonlijk graag nieuwe etenswaren 
probeert, meehelpen. Kinderen zullen 
eerder iets nieuws eten, als een ander 
kind dit al geprobeerd heeft en het lekker 
vindt.

Voedingsgewoonten
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Vraag ons om materialen, activiteiten en advies!
Dat kan via info@rotterdamlekkerfit.nl


