
Voedings-
voorlichting

Waarom is voedings- 
voorlichting belangrijk?
Vaak denken we te weten wat gezonde eetgewoonten 
zijn. We hebben een keer ergens wat gelezen of we gaan 
uit van wat we zelf vroeger geleerd hebben. Maar de 
inzichten veranderen en er doen veel fabeltjes de ronde. 
Kinderen leren hun eetgewoonten van volwassenen. Om 
het goede voorbeeld te kunnen geven, is het belangrijk 
dat pedagogisch medewerkers en ouders basiskennis 
hebben van gezonde voeding, smaakontwikkeling en 
gezond gedrag. 

Ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen 
gezond gedrag aan te leren. We weten allemaal dat dit 
soms lastig kan zijn. Als pedagogisch medewerker kun 
je een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van 
het kind en ouders helpen gezonde keuzes te maken. Dit 
doet je door ouders actief te informeren over de gezonde 
gewoonten die de kinderen zich in je kinderdagverblijf 
eigen maken. En door hen tips te geven over hoe ze deze 
gewoonten thuis kunnen stimuleren. Checklist

De pedagogisch medewerkers volgen 
minstens één keer per jaar een training over 
voeding / smaakontwikkeling.

Wij doen minstens één keer per week een 
groenteactiviteit (Smakelijke Moestuin) of 
een andere activiteit rond gezond eten met de 
kinderen. 

Wij geven ouders minstens één keer per jaar 
voorlichting of informatie over voeding / 
smaakontwikkeling.K
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Meer informatie
Op www.voedingscentrum.nl kun je veel materiaal 
gratis of tegen een kleine bijdrage bestellen.
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)

Maak een trainingsplan voor het team en neem daarin onderdelen op over 
voeding en smaakontwikkeling.

Zorg dat de medewerkers die de menuplannen en/of warme maaltijd maken 
op de hoogte zijn van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden voor baby’s en 
peuters.

Maak gebruik van de folders van het Voedingscentrum en workshops van Lekker 
Fit! om de kennis met de ouders te delen. 

Gebruik je website, nieuwsbrief, informatiebijeenkomsten en feesten om 
informatie en tips over gezonde voeding te delen.

Plan de educatieve momenten zo dat alle kinderen op alle dagen regelmatig mee 
kunnen doen.

Kinderen zelf iets gezonds laten maken is een leuke manier om hen iets over 
gezonde voeding te leren.

Spreek met het team af dat zij de spelletjes en activiteiten uit het werkboek 
Smakelijke Moestuin regelmatig inplannen en uitvoeren. Deel de beschikbare 
informatie met ouders zodat ze er ook thuis met de kinderen over kunnen praten.

Activiteiten rond gezonde voeding kun je makkelijk combineren met andere 
lessen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld fruit en groenten tellen en op kleur 
sorteren. Ook kun je hen nieuwe woorden leren aan de hand van de vorm, 
smaak of textuur van fruit en groenten.

Vragen over afgekolfde moedermelk bewaren, opwarmen etc.? Een 
lactatiekundige kan informatie en advies geven.
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Vraag ons om materialen, activiteiten en advies!
Dat kan via info@rotterdamlekkerfit.nl


