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3 Voeding

16Lekker Fit! Handleiding Basisonderwijs 2021-2022

Lekker gezond eten en drinken, 
houdt kinderen fit. 

Voeding heeft veel invloed op je gewicht en je gezondheid. Kinderen kunnen zich beter 
concentreren als ze gezond eten en genoeg (water) drinken. Wij willen kinderen meer leren 
over gezonde voeding. Zodat ze bewuste keuzes kunnen maken en gezonde gewoonten 
aanleren op het gebied van voeding. Dit zorgt ook voor meer kansengelijkheid voor alle 
kinderen in Rotterdam. 

De adviezen van het Voedingscentrum en de door hen ontwikkelde Schijf van Vijf vormen 
het uitgangspunt voor gezonde voeding. Maar omdat wij het als Lekker Fit! belangrijk 
vinden om toegankelijke informatie te geven, zijn er 4 kernpunten waar we ons altijd en 
overal, samen met jullie, op willen richten: eet meer groente en fruit, drink meer water, eet 
meer volkoren producten en eet minder suiker. 

Het thema voeding binnen Lekker Fit! bestaat uit 4 onderwerpen. Samen met  
de 4 kernpunten vormen deze het voedselbeleid voor de school. 

 � Lekker Fit! groente en fruit 
 � Lekker Fit! water 
 � Lekker Fit! trakteren 
 � Lekker Fit! lunch 



3.1 Lekker Fit! groente en fruit

In groente en fruit zitten veel vitaminen, mineralen en vezels. Deze zijn belangrijk om 
gezond op te groeien. 

Wat is het doel?
1. Het stimuleren van groente- en fruitconsumptie bij kinderen. En hen de gewoonte 

aanleren om dagelijks fruit en/of groente te eten.
2. Het verminderen van de consumptie van calorierijke tussendoortjes (op school).
3. Het stimuleren van smaakontwikkeling en variatie in eetgedrag door kinderen 

kennis te laten maken met allerlei soorten groenten en fruit.
4. Een indirect gevolg van het uitsluitend eten van groente en fruit in de ochtendpauze 

is dat kinderen deze pauze niet kunnen gebruiken voor een uitgesteld ontbijt  
en meer thuis zullen ontbijten.

Hoe werkt het?
Kinderen op een Lekker Fit!-school eten 5 dagen per week alleen fruit of groente in de 
ochtendpauze. De schooldirectie motiveert de groepsleerkrachten om een groente- en 
fruitbeleid uit te voeren, waarbij leerlingen in de kleine pauze alleen zelf meegenomen 
groente en/of fruit eten. 
Seizoensgroente en/of fruit is betaalbaar op de markt en in de goedkope supermarkt. 
Soms zijn er mogelijkheden om samen in te kopen. De school kan indien gewenst als 
aanvulling EU schoolfruit (20 weken gratis groente en fruit) aanvragen bij:  
www.euschoolfruit.nl.
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3.2 Lekker Fit! water

Een belangrijke oorzaak van overgewicht bij kinderen is een hoge consumptie van 
suikerrijke drankjes. Een gezond alternatief is het drinken van kraanwater. Het drinken 
van zoete drankjes wordt dan bijzonder en niet meer de standaard.

Wat is het doel? 
1. Het stimuleren van het drinken van kraanwater bij kinderen. En hen de gewoonte 

aanleren om meerdere keren per dag water te drinken.
2. Het verminderen van de consumptie van suikerrijke drankjes.

Hoe werkt het? 
Op een Lekker Fit!-school is water drinken in de klas en tijdens de gymles de norm.  
Hoe dit beleid concreet wordt uitgevoerd, mag de school zelf bepalen. Je kunt 
bijvoorbeeld bekertjes neerzetten bij de kraan waar leerlingen water mogen halen. 
Kinderen kunnen een flesje water op hun tafel zetten. Of je kunt kinderen meerdere 
keren per dag een waterdrinkmoment aanbieden, zoals in elke pauze of bij wisseling 
van activiteit.
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3.3 Lekker Fit! trakteren

Alle ouders willen een feest voor hun jarige kind. Voor veel ouders betekent dit: grote 
calorierijke traktaties. Wanneer de school Lekker Fit! trakteert, daalt de hoeveelheid 
calorierijke tussendoortjes die de leerlingen op school binnenkrijgen. 

Wat is het doel?
1. De boodschap aan ouders overbrengen dat traktaties feestelijk en lekker zijn en dat 

dit kan volgens de richtlijn: ‘Één is genoeg en klein is oké’. 
2. Sociale norm creëren voor traktaties.
3. Traktaties beperken tot 100 kcal per stuk, zodat kinderen voldoende eetlust 

overhouden en minder vet, suiker en zout binnenkrijgen.

Hoe werkt het? 
De school heeft een traktatiebeleid onder het motto ‘Één is genoeg en klein is oké’ 
of de strengere norm van alleen gezonde traktaties. De groepsleerkracht volgt deze 
Lekker Fit!-traktatierichtlijn. Om ouders en leerlingen vertrouwd te maken met het 
beleid ontvangen zij voor elke verjaardag een ‘Hoera bijna jarig’-kaart met een 
herinnering aan de richtlijn en het aantal kinderen in de klas.

De school kan ter ondersteuning een ‘wall of fame’ maken met de traktaties 
die voldoen aan de richtlijn. Ouders en kinderen krijgen dan een beeld van wat 
gebruikelijk is op de school.

De school kan ook de keuze maken niet meer te trakteren, maar op een ander manier 
de dag feestelijk te maken, bijvoorbeeld door een leuke activiteit.
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3.4 Lekker Fit! lunch

Steeds meer scholen hebben een continurooster waarbij de kinderen op school eten. 
Het is daarom een logische stap om de hele schooldag gezond te maken en ook te 
zorgen voor een Lekker Fit!-lunch. 

Wat is het doel? 
1. Het uitbreiden van de gewoonte om volkoren producten, groente en fruit te eten 

en voldoende water te drinken. 
2. Het vergroten van kennis over gezonde voeding bij zowel kinderen als ouders. 
3. Het geven van een sociale norm voor het dagelijkse eetpatroon.

Hoe werkt het?
De school informeert alle ouders en kinderen over wat een Lekker Fit!-lunch is.  
De vorm hiervoor is vrij. De school kan bijvoorbeeld nieuwsbrieven inzetten en 
lunchboxkaarten mee naar huis geven. De school kan er ook voor kiezen om hier 
actiever op in te zetten. Door bijvoorbeeld het werkblad voor groep 7/8 te gebruiken 
en een lekkere, gezonde lunch te maken in de klas. Hiervoor heeft Lekker Fit! diverse 
materialen ontwikkeld, zoals recepten en de kookbox. 

1

2

3

4

5

6

7

Wat voor soort brood eet je het liefst bij de lunch?

Waarom vind je dat lekker?

Wat voor soort beleg eet je meestal bij de lunch?

Waarom vind je dat lekker?

Wat drink je meestal bij de lunch?

Eet je ook wel eens groente of fruit bij de lunch?

Zo ja, wat is dat dan?

Eet je ook wel eens iets anders dan brood bij de lunch?

Zo ja, wat is dat dan?

 

S

Vis, peulvruchten, vlees, 
ei, noten en zuivel.

Hoe past jouw lunch in de Schijf van Vijf?

Vul het hieronder in bij het juiste vak.

8

Dranken.

Brood, aardappelen 
en graanproducten.

Groente en fruit.

Smeer- en 
bereidingsvetten.

Lekker gezond eten en
drinken houdt je fi t.

Werkblad lunchinterview.

S Kies zoveel
mogelijk voor
volkoren.

Eet er groente 
en fruit bij.

Beleg je boterham
niet te dik.

Drink water, 
melk of thee 
zonder suiker.

Neem minder 
zoet broodbeleg.

Smeer met 
halvarine.

1

2
3

4

5

6

Gezonde lunchtips.

Lekker gezond eten en
drinken houdt je fit.

Wat kies jij voor Lekker Fit! lunch?
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3.5 Stappenplan voeding

Hieronder volgen de verschillende stappen die de school moet nemen om goede 
resultaten te boeken op het thema Lekker Fit! voeding. Hoe uitgebreid de school elke 
stap uitvoert, hangt af van waar de school is in het proces. De introductie van een 
nieuw thema vraagt meer aandacht dan het opnieuw onder de aandacht brengen van 
het schoolbeleid over een thema waarover al afspraken zijn gemaakt.

Stap 1  Introductie
Het introduceren van een nieuw thema begint met het inspireren van het team en het 
vergroten van hun kennis en vaardigheden. Dit vergroot de kans dat het hele team 
Lekker Fit! voeding omarmt. 

 � De gymleraar inventariseert de wensen en mogelijkheden binnen de school om  
het thema te introduceren en bespreekt de werkwijze met de directie.

 � De school creëert draagvlak voor het nieuwe beleid. De school kan hiervoor 
een werkgroep samenstellen. Er kunnen verschillende werkvormen worden 
ingezet, bijvoorbeeld: een creatiegesprek met de werkgroep, een bordsessie, een 
presentatie tijdens het teamoverleg met de groepsleerkrachten, introductie op een 
ouderavond, een kick-offbijeenkomst en leerlingen het thema laten bespreken. 

 � De school/werkgroep maakt een plan voor de implementatie van het voedselbeleid. 
De onderdelen van dit plan staan hieronder benoemd. 

Stap 2  Implementatie/Uitvoering
De 2e activiteit is het opnemen van Lekker Fit! voeding in het schoolbeleid en het 
implementeren hiervan. Dit geeft het team handvatten voor de dagelijkse praktijk. 
En maakt het voor ouders inzichtelijk wat de regels en afspraken zijn op school en 
waarom deze afspraken er zijn.

 � Er is jaarlijks een teamoverleg om de groepsleerkrachten te motiveren en uitleg 
te geven over (de introductie van) Lekker Fit! voeding in hun klas. Het gaat hierbij 
onder andere over naleving van de afspraken en hoe ze dit bevorderen in hun 
groep. En hoe om te gaan met ouders als zij de afspraken niet opvolgen. 

 � De gymleraar informeert de groepsleerkrachten jaarlijks over alle Lekker Fit!- 
materialen en -interventies over het thema voeding die beschikbaar zijn (zie 5.7).

 � Er wordt bepaald wie verantwoordelijk is voor het bestellen van ondersteunende 
materialen zoals bidons, posters en spellen.

 � Er is aandacht voor het belang van voorbeeldgedrag van zowel leerkrachten als 
vrijwilligers, als het gaat om voeding.

 � De school informeert de ouders over de Lekker Fit!-afspraken via de schoolwebsite, 
nieuwsbrieven enzovoort. De diëtist kan ook een voorlichting/workshop geven. 
Schakel hierbij de medewerker ouderbetrokkenheid in. 

 � Er wordt bepaald hoe er in de Lekker Fit!-week extra aandacht is voor het thema. 
 � De school plant momenten in het jaar waarbij aandacht aan gezonde voeding wordt 

besteed. Bijvoorbeeld: sportdagen, een projectweek of ouderavonden.  
Hiervoor kan de Lekker Fit!-jaarkalender gebruikt worden (zie bijlage).
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 � Er wordt bepaald hoe bij het organiseren van bijvoorbeeld een sportdag,  
avond vierdaagse of kampweek de uitgangspunten van het voedingsbeleid  
in beeld blijven (een feestelijk, gezond aanbod).

 � Er wordt bepaald of en op welke wijze de school wil samenwerken met de wijk, 
bijvoorbeeld met een Huis van de Wijk of een educatieve tuin, om een thema  
op te pakken. 

 � Er wordt bepaald hoe de school de voortgang van de implementatie van de 
4 onderwerpen binnen het thema voeding bijhoudt en de momenten en wijze van  
het evalueren van het beleid. 

Stap 3  Evaluatie en verbetering
De 3e activiteit is het continu evalueren en verbeteren van Lekker Fit! op jullie school. 
Hierdoor kom je te weten of de Lekker Fit!-activiteiten goed aansluiten bij  
de kinderen en hun ouders en wat eventuele verbeterpunten zijn. 

 � Je kunt Lekker Fit! evalueren door het bij een teamvergadering op de agenda  
te zetten. 

 � Het jaarlijks invullen van de Lekker Fit! Scan geeft inzicht. Na het invullen van  
de scan krijgt de school een rapportage met feedback op  
de resultaten. Op basis van dit advies en het voortgangsoverleg met Lekker Fit!  
(zie hoofdstuk 6.1) kun je een plan van aanpak maken om verbeteringen aan  
te brengen en Lekker Fit! een impuls te geven.

 � De mate waarin het beleid al de norm is geworden, bepaalt de werkwijze. Wordt het 
voedingsbeleid al goed uitgevoerd? Dan is bijvoorbeeld een leuke quiz of het laten 
zien van filmpjes voldoende om het beleid weer onder de aandacht te brengen.  
Je kunt hiervoor de samenvatting van het Lekker Fit!-beleid op school gebruiken 
(zie hoofdstuk 1), met name voor nieuwe leerkrachten is dit een handig hulpmiddel. 
Denk eraan dit elk jaar te actualiseren.

 � Stuit de naleving van het beleid op veel weerstand? Besteed dan aandacht aan 
deze weerstanden (ga terug naar stap 1). Geef de groepsleerkracht die positieve 
ervaringen heeft een actieve rol. Bespreek ook opties hoe de school het naleven 
positief kan stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan een bingo met het thema groente en 
fruit of een suikerchallenge. 

 � Je kunt de diëtist vragen om de achtergronden en noodzaak van het beleid  
te bespreken met de groepsleerkrachten.
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3.6 Prestatie-indicatoren

  Op een Lekker Fit!-school eten kinderen 5 dagen per week alleen groente en/of fruit 
in de ochtendpauze.

 De school heeft minimaal 2 keer per dag een waterdrinkmoment voor elke leerling. 
  De school volgt het Lekker Fit!-beleid voor trakteren: ‘Één is genoeg en klein is oké’. 

Óf de strengere norm waarbij alleen ‘gezonde traktaties’ welkom zijn. Óf de school 
viert verjaardagen op school zonder traktaties.

 De school informeert ouders en leerlingen over de Lekker Fit!-lunch. 
 De school heeft de afspraken over voeding op school vastgelegd in de schoolgids.
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3.7 Ondersteunende middelen

Op www.lekkerfit010.nl is een volledig overzicht van beschikbare 
materialen en middelen te vinden. Hieronder ter inspiratie een  
greep daaruit. 

Voorbeeldteksten en sjablonen
Voor het voedingsbeleid en de communicatie naar ouders zijn voorbeeldteksten te 
vinden. Er staan ook een sjabloon voor een PowerPoint-presentatie (voor teamoverleg 
of ouderavond), aanvullende illustraties en tipsheets, bijvoorbeeld over hoe je met 
ouders het gesprek aangaat over voeding.

Basismateriaal Lekker Fit! voeding
Er zijn mooie materialen om de kernboodschap van het thema voeding over te 
brengen. Zo zijn er posters om in de klas/gang op te hangen met tips voor kinderen  
en ouders. Ook is er een folder voor onderwijzend personeel en vrijwilligers waarin  
de kernpunten van voeding worden uitgelegd. In de praatplaat ‘Zo blijven wij  
Lekker Fit!, jij toch ook?’ staan tips voor diëtisten en intern begeleiders om in  
gesprek te gaan met ouders en kinderen over de gezonde leefstijl op de thema’s 
beweging, voeding en slapen.

Eet elke dag fruit.

 Eet elke dag groente.

Drink water.

Eet en drink 
minder suiker.

Eet volkoren.

Lekker gezond eten en 
drinken houdt je fi t.

Tips over voeding voor kinderen van 4 tot 14 jaar.
Kijk voor meer informatie op www.lekkerfi t010.nl

Versie juli 2021

Lekker gezond eten 
en drinken houdt 
kinderen fit.
 Eet groente
 Eet fruit
  Drink water
 Eet en drink minder suiker
 Eet volkoren

Brochure gezonde voeding.
Tips voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 

www.lekkerfit010.nl
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TIPS om meer vezels te eten.

  Eet elke dag twee stuks fruit.
  Je kunt al veel gezonder eten door geen ‘witte’ producten te eten, maar 

volkoren. Zoals volkoren brood, volkoren pasta, zilvervliesrijst en volkoren 
bulgur. Om te wennen aan de smaak, kun je eerst wat witte rijst en 
zilvervliesrijst te mengen.

  In peulvruchten (kikkererwten, linzen, bonen) zitten veel vezels. Je kunt 
goedkoop en makkelijk zelf humus van kikkererwten maken. Lekker op 
brood of als dip voor bij je snackworteltjes!

Eet minder verzadigd vet.
Net als suiker heeft je lichaam ook een beetje 
vetten nodig. Wel de goede vetten natuurlijk. 
Experts noemen het verzadigde (slechte) en 
onverzadigde (goede) vetten. 

De slechte vetten blijven aan de binnenkant 
van je bloedvaten plakken. Daardoor heb je 
meer kans op een hartaanval of beroerte.

Eet meer vezels en volkoren.
Vezels zorgen ervoor dat je darmen goed werken. En vezels zorgen voor 
een gevuld gevoel. Dan krijg je minder snel honger. Daarom is een stuk 
fruit zo goed: daar zitten vitamine EN vezels in! Ook in groente zit veel 
vezels. Net zoals in volkoren brood, volkoren past en zilvervliesrijst.

TIPS om minder verzadigde vetten te eten.

  De meeste vetten die in (fabrieks) verwerkt voedsel zitten zijn slecht vet. 
Zoals bijvoorbeeld vet in koeken, zoutjes, pizza, croissants. Ook in vet vlees 
(bijvoorbeeld hamburgers) zit veel slecht vet.

  In gefrituurd voedsel zitten veel calorieën. Daar kun je dik van worden. 
  Voorbeelden van producten met goede vetten zijn: olie, vloeibare bak- en 

braad en halvarine of zachte margarine uit een kuipje. Avocado, vis, olijven 
en (ongezouten) nootjes.

  Als je vaak frituurt, kun je eens proberen te grillen of stomen.

LET OP!

Ook in goede vetten 
zitten veel calorieën. 
Als je meer calorieën 
eet dan je lichaam 
nodig heeft, word je 
dikker.



Lekker Fit! groente en fruit 
Voor dit onderwerp zijn verschillende handige (spel)materialen ontwikkeld. Zoals de 
groente- en fruitbingokaarten, een praatplaat/poster en bijvoorbeeld het snoep en 
groente-weegspel. Leuk voor een spreekbeurt of een projectweek. 

Lekker Fit! water
Voor Lekker Fit! water zijn veel leuke ondersteunende materialen te vinden, van 
informatieve hulpmiddelen (bijvoorbeeld de waterweetjes of de suikerklontjesposter) 
tot materialen voor activiteiten zoals het populaire waterflessenspel, leuk voor 
bijvoorbeeld een sportdag. 

Lekker Fit! trakteren
Lekker Fit! trakteren heeft een uitgebreide lijn met traktatiekaarten, een wall of fame 
en veel tips voor traktaties. Ook is er een instructiefilmpje voor leerkrachten voor  
het invoeren van het traktatiebeleid. 

Lekker Fit! lunch
De Lekker Fit!-lunch heeft een mooie lijn met kaarten met tips. Deze kunnen kinderen 
mee naar huis nemen. Er is ook een werkblad voor groep 7 en 8. Je kunt ook actiever in 
de klas aan de slag met leuke en makkelijke (lunch)recepten. Om het koken in de klas 
makkelijker te maken is er bij 3 tuinen (verspreid over de stad) van NatuurStad een 
gratis kookbox te leen. Met kookgerei, bordjes, bestek en lekkere en makkelijke (lunch)
recepten om zelf met je klas te koken en te proeven.

Materialen voor groep 1 en 2 
Jong geleerd is oud gedaan! Juist in de groepen 1 en 2 is het makkelijk om de norm  
te stellen wat gezonde voeding is. Daarom zijn er heel veel leuke en speelse materialen 
gemaakt. Zo is er het ‘Welkom op school’-pakket met een voorleesboekje en een 
checklist voor ouders. Er zijn leuke spelkaarten waarin het onderwerp gezonde 
voeding wordt gecombineerd met taal, rekenen, bewegen, gezellig samen eten, 
wereldoriëntatie en ontspanning. Daar horen ook tips bij met leuke en nuttige filmpjes 
speciaal voor ouders! (zie www.gezondeleefstijlopschool.nl/jong-lekker-fit-activiteiten). 
Je kunt het thema voeding ook combineren met voorlezen in de klas, bijvoorbeeld met 
de Groentefroetels en/of de Waterpretkaarten. Op www.lekkerfit010.nl is nog veel 
meer ondersteunend materiaal te vinden zoals de dagritmekaarten, seizoensplaten  
en kleurplaten.
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