
Praten met 
ouders 

Wist je dat?
- Ouders graag een goede moeder of vader willen zijn, 

maar ook comfortabel willen leven. De tips over voe-
ding en beweging moeten dus gemakkelijk en prettig 
zijn.

- Ouders het erg belangrijk vinden dat hun kind goed 
groeit. Ze maken zich sneller zorgen dat hun kind te 
weinig eet dan te veel. Sluit hierbij aan en zorg dat 
kinderen voldoende basisvoeding eten, daar groeien ze 
van.  

- Ouders graag blije kinderen hebben en soms uit liefde 
hun kind te veel verwennen met koekjes en snoep.

- Ouders denken dat blije kinderen gezonde kinderen 
zijn. Ze zien de gevolgen op de lange termijn nog niet. 
Help ze met op andere manieren hun kind een plezier 
te doen.

Hoe spreek je ouders 
aan?
Praten met ouders gaat het makkelijkst als je hen 
respectvol en met een open en nieuwsgierige houding 
aanspreekt. Bedenkt vooraf aan het gesprek waarom je 
over gezonde leefstijl wil praten en wat je wilt bereiken 
bij de ouders. Zoek naar een gezamenlijk doel. Let er 
op dat je concreet bent en open vragen stelt. Dit zorgt 
ervoor dat ouders zelf nadenken en conclusies trekken. 
Zo raakt de ouder gemotiveerd om echt aan de leefstijl 
te werken. Geef niet te veel tips tegelijk. Vraag aan het 
eind van het gesprek of alles duidelijk is en rond het 
gesprek af.

Waarom is het belangrijk om met ouders 

te praten over voeding en beweging?

Er is zo veel informatie over gezondheid te vinden op 
internet, televisie en in tijdschriften, dat ouders het soms 
moeilijk vinden om gezonde keuzes te maken. Jij kunt 
ouders hierbij helpen door kleine veranderingen te laten 
zien. En met ouders te delen welke ontwikkeling hun 
kind doormaakt met eten en bewegen als ze bij jou op de 
groep zijn.
Zo kun je de stap maken van Lekker Fit! bij jou naar Lek-
ker Fit! thuis.

Wat zijn de Lekker Fit! slogans ook al weer?

Van groente eten word je groot en sterk.
Groente moet je leren eten, en dat leer je door 
groente heel vaak te proberen. Geef groente ook 
als tussendoortje. 

Tien uur fruit. 
In fruit zitten veel vitaminen en dat is goed voor 
het lichaam hierdoor voelen kinderen zich fitter 
en krijgen meer energie. 

Met water geef ik mijn kind het beste. 
Geef kinderen minimaal twee glazen water per 
dag. 

Trakteren: één is genoeg en klein is oké. 
Combineer iets gezonds met een klein snoepje 
of speeltje, zo is de traktatie geschikt voor alle 
leeftijden en is het toch feestelijk.K
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Tips
Praten met ouders
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Meer informatie
www.voedingscentrum.nl
www.rotterdamlekkerfit.nl

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)

Gebruik feestmomenten ook als beweegmomenten. 
Denk bijvoorbeeld aan een verjaardagsdans, 
Sinterklaasboogie of een paashop. Laat ouders 
meedansen en laat zien hoe leuk kinderen dit vinden.

Vertel ouders dat het feestelijke moment belangrijker 
is dan de traktatie. 

Informeer de ouders over het belang van bewegen en 
vertel enthousiast over de beweegactiviteiten die je 
met het kind gedaan hebt.

Laat kinderen hun favoriete beweegmoment of hapje 
knutselen en geef dit mee aan de ouders. Bijvoorbeeld 
een verftekening van een potje voetbal of een wortel.

Maak foto’s van de beweegactiviteiten en zet ze in de 
nieuwsbrief.

Maak een filmpje van een beweegactiviteit of iets 
nieuws proeven en laat dit zien op een ouderavond. 

Geef iets mee uit de moestuin als start van het 
gesprek over eten en bewegen.

Gebruik het halen en brengen om ouders bij te praten 
over wat de kinderen eten en doen. Maar denk ook 
aan de nieuwsbrief, weekbrief, prikbord en andere 
communicatiematerialen om ouders te informeren.

Zet de Lekker Fit! onderwerpen op de agenda van het 
jaarlijkse gesprek met de ouders over het kind.
Gebruik de andere tipsheets.

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

Wat vertel je de ouders?
- Deel je trots met de ouders over welke bewegingen hun 

kinderen hebben leren maken en/of wat ze gegeten heb-
ben.

- Geef groente ook als tussendoortje of net voor de avond-
maaltijd. 

- Praat met ouders over het broodbeleg dat de kinderen 
thuis eten of speel het belegspel.

- Vertel aan de ouders dat het goed is om twee keer per 
dag water te drinken

- Ga ontspannen met eten om: als kinderen gewoon eten 
volgens de Schijf van Vijf is soms iets snacken of snoepen 
geen probleem.

Wat vinden ouders?
- Ouders willen graag dat hun kinderen goed groeien. Ze 

maken zich meestal hier meer zorgen over dan of hun kind 
te zwaar wordt.

- Ouders maken zich vaak zorgen over de tanden van de 
kinderen. Vertel liever dat suiker slecht is voor de tanden 
dan dat kinderen er te zwaar van kunnen worden. Ook 
kunnen peuters van te veel zoete drankjes diarree krijgen.

- Alle ouders willen graag goede ouders zijn. Help ze hier 
mee.

- Ouders hebben vaak veel aan hun hoofd, hoe makkelijker 
jij het maakt om een gezonde keuze te maken, hoe groter 
de kans dat het ze lukt.

- Ouders vinden het meestal fijn als hun kind het goed doet 
op school. Concentratie is daarbij belangrijk. Voor een 
goede concentratie heb je een goed ontbijt nodig.

- Ouders vinden het het allerbelangrijkst dat hun kinderen 
een leuke dag hebben met lieve pedagogisch medewer-
kers. Laat zien dat dat ook lukt met lekker bewegen en 
gezond eten!


