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Inleiding
Voor je ligt de handleiding Lekker Fit! op de 
kinderopvang. Het is een beschrijving van 
de werkwijze van Lekker Fit! voor 0-4 jaar 
voor hele dagopvang en peuteropvang. Deze 
handleiding geeft praktische informatie, 
tips, tools en verwijzingen, die helpen bij het 
uitvoeren van Lekker Fit! op de kinderopvang. 
De handleiding is bedoeld voor locatie- 
managers en andere medewerkers, die 
willen werken aan een gezonde leefstijl op 
hun locatie. 

Lekker Fit! op de kinderopvang is onderdeel van 
Rotterdam Lekker Fit!. Met Lekker Fit! werken we aan 
een Rotterdamse jeugd met een actieve leefstijl, een 
gezond voedingspatroon en een sociale omgeving, 
die gezonde keuzes mogelijk maakt en uitnodigt tot 
activiteiten. Om een gezond en fit kind en uiteindelijk 
een gezonde en fitte volwassene te zijn, is het van 
belang om van jongs af aan gezonde gewoonten op 
te bouwen. Gewoonten om altijd op terug te kunnen 
vallen. 
Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk 
voor een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor hun 
kind. Maar driekwart van de kinderen in Rotterdam 
brengt een groot deel van hun tijd door op de 
kinderopvang. Daarom kun jij op de kinderopvang een 
grote bijdrage leveren aan een Lekker Fitte basis voor 
kinderen. Een Lekker Fitte basis betekent dat:

 Het kind een actieve leefstijl heeft  
 Het kind een gezond voedingspatroon heeft 
 Een gezond gewicht het uitgangspunt is 

Door op de kinderopvang dagelijks op een leuke 
manier met beweging, voeding en ontspanning bezig 
te zijn, wordt het normaal om Lekker Fit! te zijn. Goed 
voorbeeld doet goed volgen. Dus laat de ouders zien 
wat er gedaan wordt op de kinderopvang en betrek ze 
erbij. Samen met ouders kun jij ervoor zorgen dat de 
gezonde keuze voor kinderen de makkelijke 
keuze wordt.

Deze handleiding is de wegwijzer waarmee je de 
Lekker Fit!-aanpak kunt uitvoeren. Je vindt hier 
eerst alle informatie over de praktische organisatie, 
implementatie en evaluatie van Lekker Fit! op de 
kinderopvang. Daarna volgt de beschrijving van de 
thema’s van het programma: Bewegen, Voeding, 
Ontspanning en tot slot lees je hoe je de ouders betrekt 
en kennis overdraagt.

Per thema zijn de bijbehorende onderdelen 
beschreven, de prestatie-indicatoren, tips en tools om 
het thema succesvol uit te voeren en welke rollen en 
verantwoordelijkheden de medewerkers en de externe 
partners hebben. In de bijlage staan alle prestatie-
indicatoren nog een keer op een rijtje zodat je ziet waar 
een Lekker Fit!-kinderopvang aan moet voldoen.

Tot slot: alle praktische tools en links vind je op de 
website van Lekker Fit!; www.lekkerfit010.nl. Deze 
kunnen je helpen bij de uitvoering van Lekker Fit!

http://www.lekkerfit010.nl
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Implementatie 
en evaluatie

1.1  Rolverdeling 
In deze handleiding staat per onderdeel beschreven wie wat doet. Onderstaande rolverdeling 
dient vooral als voorbeeld van een taakverdeling en geeft inzicht in de verwachtingen en 
verantwoordelijkheden die bij Lekker Fit! horen. De rolverdeling kan op elke locatie aangepast 
worden aan het beschikbare team. De taken die nu bij de locatiemanager staan, kunnen 
bijvoorbeeld ook door de Lekker Fit!-coach of door een pedagogisch coach uitgevoerd worden.

Het team
Locatiemanager
De locatiemanager is verantwoordelijk voor het 
opstellen en handhaven van het pedagogisch beleid 
en de richtlijnen rond gezonde voeding en bewegen. 
De locatiemanager is ook eindverantwoordelijk 
voor de inkoop van producten en materialen, zoals 
etenswaren en beweegmateriaal. De locatiemanager 
maakt de agenda voor de teamvergadering, 
werkt nieuwe medewerkers in en faciliteert de 
deskundigheidsbevordering van het team. 

Lekker Fit!-coach
De Lekker Fit!-coach is de trekker van het Lekker Fit!-
programma op een locatie. Zij1 stimuleert en inspireert 
collega’s om met Lekker Fit! bezig te zijn en denkt mee 
over het uitvoeren van de aanpak. Op die manier wordt 
Lekker Fit! geborgd op een locatie. De  Lekker Fit!-
coach gaat bijvoorbeeld over het dagelijks bewegen 
met de kinderen. Zij is het aanspreekpunt voor collega’s 
als het om voeding en de moestuin gaat. Daarnaast 
kan de  Lekker Fit!-coach met behulp van collega’s 
activiteiten organiseren, zoals een ouderbijeenkomst 
of activiteiten tijdens de Lekker Fit!-themaweek. 

Pedagogisch medewerkers
De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk 
voor de dagelijkse praktijk. Zij geven het goede 
voorbeeld, ondernemen beweegactiviteiten met de 
kinderen, bieden gezonde voeding aan en zorgen voor 
de ontspanning. De pedagogisch medewerkers zijn ook 
verantwoordelijk voor de communicatie met de ouders. 

Algemeen medewerker/huishoudelijke hulp
Op sommige locaties is een algemeen medewerker of 
huishoudelijke hulp aanwezig. Deze maakt vaak verse 
groente en fruit klaar, bereidt de warme maaltijd en 
houdt hierbij rekening met de Lekker Fit!-afspraken. 
Op locaties waar geen huishoudelijke hulp aanwezig is, 
nemen de pedagogisch medewerkers deze taken 
op zich.

1.  Overal waar ‘zij’ staat, kan ‘hij of zij’ gelezen worden.

Wist je dat…
… hoewel de Lekker Fit!-coach van alle markten thuis is, het een 

voordeel kan zijn om de Lekker Fit!-thema’s te verdelen. 

Zo kan je werken met een collega die zich bezighoudt met 

voeding; traktaties, inkoop van gezonde producten, com- 

municatie met ouders over voeding, etc. En je kunt bijvoorbeeld 

werken met een collega die de moestuin op zich neemt. Op die 

manier staat de Lekker Fit!-coach er niet alleen voor en kan het 

team samen enthousiast gemaakt worden om 

met Lekker Fit! aan de slag te gaan. 



Externe partners
Lekker Fit!-trainer
Een Lekker Fit!-trainer geeft de pedagogisch 
medewerkers de achtergrondkennis en vaardigheden 
om met Lekker Fit! aan de slag te gaan. Zo worden de 
pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld getraind om 
meer en kwalitatief beter met de kinderen te be- 
wegen, om het bewegen in te passen in het dag- 
programma en om de beschikbare ruimte zo optimaal 
mogelijk in te delen. Ook voeding, buiten spelen en 
rust komen aan bod bij de training door de Lekker Fit!-
trainer.  Een Lekker Fit!-trainer kan ook (een deel van) 
een ouderavond verzorgen. 

Diëtist of voedingskundige
Een diëtist of voedingskundige informeert de 
pedagogisch medewerkers tijdens een workshop over 
wat gezonde voeding is voor jonge kinderen. Hij of 
zij kan ook een ouderbijeenkomst of workshop over 
gezonde voeding verzorgen.

Lactatiekundige
Een lactatiekundige kan de pedagogisch medewerkers 
informeren over borstvoeding op de kinderopvang, 
zoals over het bewaren en opwarmen van afgekolfde 
moedermelk. 

Moestuindeskundige
Een moestuindeskundige kan vragen beantwoor-
den over de moestuin, feiten en tips geven over het 
moestuinieren of uitgenodigd worden om instructies te 
geven over de moestuin.

1.2  Praktische organisatie
Meedoen met Lekker Fit! betekent dat de kinderopvanglocatie verschillende stappen doorloopt (zie figuur 
hieronder). Je kunt ervoor kiezen om de verschillende stappen van het Lekker Fit! Programma achter elkaar uit 
te voeren of kiezen voor een eigen tempo. Het hele programma dient in maximaal 3 jaar afgerond te zijn. 

2

6

1

Voorbereiding
  Draagvlak creëren
  Tijd en financiële middelen reserveren
  Ouders informeren over deelname 

Lekker Fit!

Teamtrainingen
  Deskundigheidsbevordering van het team 

op het gebied van tot beweging, voeding,  
ontspanning en ouderbetrokkenheid

Lekker Fit! Scan
  Inzichtelijk krijgen wat de stand van zaken is met 

betrekking tot beweging, voeding en ontspanning op 
de kinderopvang met behulp van Lekker Fit!Scan

 Keuzes maken met welke Lekker Fit! thema’s het team 
 eerst aan de slag gaat

Lekker Fit! borgen
  De gekozen Lekker Fit! 

activiteiten integreren 
in het beleid en in de 
werkwijze van de kin-
deropvang

  Lekker Fit! een vast 
agendapunt maken voor 
teamoverleggen

  Jaarlijks inplannen van 
Lekker Fit! Scan

  Jaarlijks inplannen van 
deskundigheidsbevor-
dering team

3

Lekker Fit! implementeren
  De gekozen Lekker Fit! thema’s uit-

voeren (zie hiervoor de onderdelen 
bij de verschillende thema’s)

4

5

Lekker Fit! evalueren
  De uitgevoerde Lekker Fit! thema’s evalueren met het team
  Concrete afspraken maken over verbeterpunten
  Verbeterpunten doorvoeren

7

Ouders betrekken
  Ouders informeren over de 

veranderingen die de kinder-
opvang gaat doorvoeren

  Ouders betrekken bij de  

 
Lekker Fit! activiteiten die 
de kinderopvang gaat 
organiseren

  Ouders informeren over een 
gezonde leefstijl voor hun kind
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Er is een aantal algemene en jaarlijks terugkerende 
activiteiten die helpen om van Lekker Fit! op jouw 
kinderopvang een succes te maken.

De eerste en meest belangrijke activiteit is het 
inspireren van de medewerkers en daarbij het 
vergroten van de kennis en vaardigheden. Als het 
team enthousiast is over het onderwerp en over de 
juiste kennis en vaardigheden beschikt, is de kans 
groot dat Lekker Fit! door het hele team gedragen 
wordt. Dit geeft de medewerkers een gevoel van 
verbondenheid en zorgt voor een gezamenlijk doel, 
waar het hele team zich voor wil inzetten. 

De motivatie en kennis van het team dient na de 
teamtrainingen op peil gehouden te worden door onder 
andere jaarlijks trainingen over gezonde leefstijl aan 
te bieden. Maar ook door Lekker Fit! regelmatig te 
bespreken tijdens de teamvergaderingen en het Lekker 
Fit!-event bij te wonen. Een andere manier is door het 
team leuke activiteiten voor de kinderen en ouders te 
laten organiseren, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse 
Lekker Fit!-themaweek. 

De tweede activiteit is het opnemen van Lekker Fit! 
in het beleid en in de werkinstructies. Dit zorgt 
ervoor dat het team weet hoe ze Lekker Fit! kunnen 
vertalen naar de dagelijkse praktijk. Ook maakt het 
voor ouders inzichtelijk wat de regels en afspraken 
zijn op de kinderopvang. Het opnemen van Lekker Fit!, 
en daarmee gezonde leefstijl in het beleid, zorgt er 
ook voor dat bij personele veranderingen de gezonde 
leefstijlcultuur op de locatie levend blijft.

De derde activiteit is het continu evalueren en 
verbeteren van Lekker Fit! op de locatie. Hierdoor 
kom je te weten of de Lekker Fit!-activiteiten goed 
aansluiten bij de kinderen en hun ouders en wat 
eventuele verbeterpunten zijn bij de organisatie. Je 
kunt Lekker Fit! evalueren door het elk kwartaal bij 
een teamvergadering op de agenda te zetten. Het 
jaarlijks invullen van de Lekker Fit!-scan geeft inzicht 
in de stand van zaken van de Lekker Fit!-thema’s op de 
kinderopvang. Na het invullen van de vragenlijst krijgt 
de kinderopvang een rapportage, waarin feedback 
wordt gegeven op de resultaten. Op basis van dit 
advies kun je met het team een plan van aanpak maken 
om verbeteringen aan te brengen en Lekker Fit! een 
nieuwe impuls te geven. 

Hieronder worden de onderdelen: Lekker Fit!-scan, 
Lekker Fit!-beleid, Lekker Fit!-team en Lekker Fit!-
coach uitgebreid besproken.

Wist je dat…

…  Locatiemanagers ervaren dat gezamenlijk 
draagvlak en enthousiasme van het team 

de belangrijkste succesfactoren zijn van 

Lekker Fit?

…  Lekker Fit! jaarlijks een event en een 

verdiepingsdag organiseert voor kinder- 

dagverblijven om hen te inspireren en nieuwe 

ideeën op te doen?

…  Lekker Fit! een voorbeeld heeft van 
beweegbeleid voor de kinderopvang? En 

het Voedingscentrum een voorbeeld heeft 

van voedingsbeleid?

…  Een jaarlijks terugkerende themaweek een 

goede en leuke manier is om Lekker Fit! op 

de locatie een impuls te geven?

…  Het invullen van de Lekker Fit!-scan slechts 
20 minuten in beslag neemt? En je direct een 

rapportage in je mailbox krijgt?

Prestatie-indicatoren
   De locatie biedt minimaal eens per jaar 

een training, workshop of cursus aan over 
(één van) de Lekker Fit!-thema’s aan de 
medewerkers.

   De locatie bespreekt Lekker Fit!/het 
gezonde leefstijlbeleid minimaal elk 
kwartaal tijdens de teamvergadering.

   Het Lekker Fit!-event wordt jaarlijks 
bijgewoond door minimaal 2 
medewerkers van de locatie. 



1.3  Lekker Fit!-scan
Om de stand van zaken rond gezonde leefstijl op de 
kinderopvang in kaart te brengen, wordt jaarlijks de 
digitale Lekker Fit!-scan ingevuld. De Lekker Fit!-
scan is een vragenlijst die een Lekker Fit!-rapporta-
ge aanmaakt, waarin per onderdeel wordt aange-
geven hoe de locatie scoort op dat onderdeel. De 
rapportage wordt gebruikt om een Lekker Fit!-Plan 
van Aanpak te maken. Met het Plan van Aanpak kun 
je zelfstandig verbeteringen aanbrengen op jouw 
locatie. Ook geeft het Plan van Aanpak input voor de 
Lekker Fit!-trainer en de Lekker Fit!-coach.

Wie doet wat?
De locatiemanager

  Neemt de Lekker Fit!-scan op in de jaarplanning.
  Vult de digitale Lekker Fit!-scan in of doet dit sa-

men met/besteedt dit uit aan de Lekker Fit!-coach.
  Neemt de Lekker Fit!-rapportage door, zet hem op 

de agenda en koppelt dit tijdens de team- 
vergadering terug naar het team.

  Stelt samen met het team een Plan van Aanpak op 
om eventuele verbeterpunten door te voeren en 
Lekker Fit! voort te zetten.

De Lekker Fit!-coach
  Ondersteunt de locatiemanager bij het invullen van 

de Lekker Fit!-scan of vult de scan zelf in.
  Geeft adviezen om eventuele verbeterpunten op 

te pakken.
  Ondersteunt de pedagogisch medewerkers om 

verbeterpunten rond voeding, beweging en ont-
spanning door te voeren.

De pedagogisch medewerkers
  Denken mee over praktische oplossingen voor 

verbeterpunten.
  Voeren het Plan van Aanpak uit om met Lekker 

Fit! aan de slag te gaan en verbeterpunten door te 
voeren.

Randvoorwaarden
 Toegang tot internet.
 Tijdsinvestering: 20 minuten. 

Tools 
De locatiemanager krijgt de link voor het invullen van 
de Lekker Fit!-scan jaarlijks gemaild. Mail met vragen 
of problemen naar lekkerfit@rotterdam.nl. 

Prestatie-indicatoren

   De locatie vult elk jaar de Lekker Fit!-scan 
in en gebruikt de rapportage en het plan van 
aanpak om de implementatie van Lekker Fit! 
samen met het team te verbeteren. 

   Na een jaar deelname aan het Lekker 
Fit!-programma scoort elke kinderopvang 
tenminste ‘Lekker Fit!’ op alle basisitems van 
Lekker Fit!.
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1.4 Lekker Fit!-beleid
Om de activiteiten, regels en 
afspraken rond de gezonde leef- 
stijl te borgen, leg je deze vast 
in het pedagogisch beleidsplan. 
Lekker Fit! biedt een voorbeeld 
van een beweegbeleidsplan, een 
voedingsbeleidsplan (van het 
Voedingscentrum) en traktatie- 
richtlijnen, die je kunt overnemen 
in het pedagogisch beleidsplan 
van de kinderopvang. 

Wie doet wat?
De locatiemanager

  Legt activiteiten, regels en 
afspraken rond beweging, 
voeding en ontspanning vast in 
het beleidsplan.

  Communiceert het beleidsplan 
naar het team (bijv. in een 
teamvergadering) en naar 
ouders (bijv. via de website).

De pedagogisch medewerkers
  Handelen volgens het (peda- 

gogisch) beleidsplan.

Randvoorwaarden
  Het team staat achter het beleid 

van de organisatie, draagt het 
beleid uit en handelt ernaar. 

Tips
  Laat ouders (bijvoorbeeld de 

oudercommissie) en het team 
meedenken over het beleid.

  Neem de tijd om nieuw beleid te 
introduceren en te communiceren 
naar ouders en het team.

  Laat nieuw beleid ingaan na een 
‘overgangsmoment’ zoals een 
vakantieperiode, zodat ouders en 
het team kunnen wennen aan de 
nieuwe regels en afspraken.

  Bij sommige thema’s kun je ervoor 
kiezen om nieuw beleid gefaseerd 
in te voeren (bijv. 3 keer per dag 
bruinbrood eten geleidelijk 
afbouwen naar alleen volkoren 
brood eten).

Tools 
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij 
doelgroep ‘Jonge Kind’ en thema 
‘Algemeen’ voor voorbeelden van 
beleid en handvatten om eigen beleid 
op te stellen.

Prestatie-indicatoren

  per locatie altijd een pedagogisch medewerker 
de rol van Lekker Fit!-coach vervult.

  minstens 15 minuten per dagdeel een (hartslag 
verhogende) beweegactiviteit met de kinderen 
wordt gedaan. 

  elk dagdeel minstens 45 minuten matig intensief 
wordt bewogen tijdens begeleide beweeg- 
activiteiten of vrij spel.

  baby’s elke dag de mogelijkheid hebben om op 
hun buik te spelen en minimaal 2 keer per dag 
een individuele beweegactiviteit hebben.

  kinderen maximaal 15 minuten achter elkaar stil 
zitten voor een groepsactiviteit (afgezien van eet- 
en drinkmomenten).

  baby’s maximaal 15 aaneengesloten minuten 
en maximaal 30 minuten per dag in een wip-
stoel zitten.

  alle kinderen ieder dagdeel naar buiten gaan 
en daar minimaal 5 minuten een collectieve 
beweegactiviteit doen.

  kinderen elke ochtend alleen groente en/of 
fruit eten als tussendoortje. 

  kinderen standaard water drinken.

  er getrakteerd wordt volgens de Lekker 
Fit!-richtlijnen (‘een is genoeg en klein is oké’). 

  de locatie en de pedagogisch medewerkers het 
geven van borstvoeding faciliteren. 

  een moestuin(bak) aanwezig is en de kinderen op 
speelse wijze kennismaken met de groente, 
fruit en kruiden die daarin groeien.

   de pedagogisch medewerker de kinderen 
gezonde eetgewoonten aanleert.

   er vaste rust- en slaapmomenten zijn 
opgenomen in het dagritme en dat kinderen 
geen schermtijd hebben.

  pedagogisch medewerkers met kinderen in 
gesprek gaan over emoties en regelmatig een 
activiteit met de kinderen doen, die gekoppeld is 
aan emoties.

  hoe ouders betrokken worden bij de 
gezonde leefstijl.
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1.5 Lekker Fit!-team
Lekker Fit! biedt verschillende manieren om het 
team te enthousiasmeren en te motiveren om met 
Lekker Fit! aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld een 
nieuwsbrief, tips om Lekker Fit! met het team te 
bespreken, een jaarlijks Lekker Fit!-event en een 
jaarlijkse verdiepingsdag met intervisie en verschil-
lende workshops. Door regelmatig met het team in 
gesprek te gaan over Lekker Fit! en het team bij te 
scholen, blijft het team geïnspireerd en betrokken 
bij het onderwerp.

Wie doet wat?
De locatiemanager

  Zet Lekker Fit! elk kwartaal bij een teamvergade-
ring op de agenda.

  Vraagt het team om bespreekpunten in te brengen 
voor de teamvergaderingen.

  Neemt Lekker Fit! op in het inwerkprogramma voor 
nieuwe medewerkers en stagiaires.

  Neemt Lekker Fit! op in de werkinstructies.
  Neemt de scholingen voor het team op in de jaar-

planning.

De Lekker Fit!-coach
  Heeft elke teamvergadering een punt voor op de 

agenda, zoals een stelling, wetenswaardigheid, 
introductie nieuw materiaal, nieuw inzicht.

Het team
  Draagt bespreekpunten aan voor de teamvergade-

ringen.
  De Lekker Fit!-coach of een ander teamlid, volgt 

jaarlijks een scholing op het gebied van beweging, 
voeding en ontspanning. 

Een diëtist
  Kan het team informeren en adviseren over gezon-

de voeding, door onder andere het ‘Beleg-spel’ of 
het ‘Wat zit er in mijn buik-spel’ te spelen.

Een lactatiekundige
  Kan het team informeren over borstvoeding op 

de kinderopvang, bijvoorbeeld hoe je afgekolfde 
moedermelk kunt bewaren en opwarmen.

Een Lekker Fit!-trainer
  Kan het team informeren over bewegen met kind- 

eren van 0-4 jaar, bijvoorbeeld door een workshop 
of scholing te geven en door coaching on the job.

   Kan het team adviseren over geschikt beweeg-
materiaal, het inrichten van de ruimte, zoals een 
beweeghoek en geschikte (ouder-kind)activiteiten. 

Randvoorwaarden
  Tijd en budget voor het bijwonen van de work-

shops/scholingen.

Tips
  Maak een scholingsplan voor het team en neem 

daarin onderdelen op over beweging, voeding en 
ontspanning.

Tools
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge 
Kind’ en thema ‘Algemeen’ voor informatie over de 
trainingen, tips en tools. Hier vind je ook hoe je de 
materialen kunt downloaden of bestellen. 

Praktisch
Zoek je een diëtist die veel ervaring heeft met Lekker 
Fit!? Mail dan naar lekkerfit@rotterdam.nl 

Prestatie-indicatoren

   Elk jaar doet minimaal één medewerker mee 
aan deskundigheidsbevordering op het ge-
bied van beweging, voeding of ontspanning. 

   Lekker Fit! is opgenomen in de werk- 
instructies van de kinderopvang.

http://www.lekkerfit010.nl
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1.6 Lekker Fit!-coach
Een Lekker Fit!-coach is een pedagogisch medewer-
ker of VVE2-coach, die enthousiast is om Lekker Fit! 
levendig te houden op locatie. Dit doet de Lekker 
Fit!-coach met ondersteuning van de locatiemana-
ger en het team. De Lekker Fit!-coach inspireert het 
team op het gebied van gezonde leefstijl met jonge 
kinderen. Zij geeft het goede voorbeeld en onder-
steunt het team om Lekker Fit! te implementeren in 
het dag- en weekritme en uiteindelijk in het beleid 
van de organisatie. 

Lekker Fit! biedt een driedaagse training om tenminste 
één pedagogisch medewerker per locatie op te leiden 
tot Lekker Fit!-coach. Tijdens deze training krijgt de 
Lekker Fit!-coach theoretische verdieping op het ge-
bied van gezonde leefstijl en de ontwikkeling van jonge 
kinderen. Daarnaast leert de coach hoe deze de kennis 
over te brengen op de rest van het team en het team 
hierin te begeleiden en enthousiasmeren. Hiervoor 
krijgt de Lekker Fit!-coach in jaar 1 twee keer coaching 
on the job. In jaar 2 is er nog een uitgebreide coaching 
met het hele team erbij. De Lekker Fit!-coach wordt 
ondersteunt door Lekker Fit! en ontvangt regelmatig 
tips en ideeën per email. 

Wie doet wat?
De locatiemanager

  Kijkt/vraagt welke pedagogisch medewerkers 
geschikt zijn om Lekker Fit!-coach te worden.

  Neemt de training voor de Lekker Fit!-coach op in 
de jaarplanning.

De Lekker Fit!-coach
  Volgt de driedaagse training tot Lekker Fit!-coach.
  Neemt jaarlijks deel aan het Lekker Fit!-event en de 

Lekker Fit!-verdiepingsdag.

  Enthousiasmeert en coacht het team op het gebied 
van gezonde leefstijl.

  Stimuleert het team om het goede voorbeeld te 
geven door zelf enthousiast mee te doen met alle 
activiteiten.

  Ontwikkelt beweegactiviteiten voor zowel binnen- 
als buitenspelen.

  Koppelt de beweegactiviteiten aan thematisch 
werken, opbrengstgericht werken, het VVE-
programma en het pedagogisch beleid van de 
organisatie.

  Inventariseert verbeterpunten op het gebied 
van dagelijks bewegen, benadert deze 
oplossingsgericht en bespreekt deze met de 
locatiemanager en het team.

  Ontwikkelt een beweegplan voor de eigen groep en 
locatie en neemt deze op in het dagprogramma.

  Kijkt samen met het team welke 
overgangsmomenten verkleind kunnen worden of 
welke wachtmomenten kunnen verdwijnen.  

  Ook geeft zij het team tips en ideeën om de 
ouderbetrokkenheid te vergroten op het gebied van 
Lekker Fit!.

De Lekker Fit!-trainer
  Verzorgt de training voor de Lekker Fit!-coach.

2.   Voor- en Vroegschoolse Educatie 

Prestatie-indicatoren 
  Elke locatie heeft een gecertificeerde Lekker 

Fit!-coach. Als de Lekker Fit!-coach laat de 
locatie een nieuwe Lekker Fit!-coach 
scholen die de taken overneemt.3

  De Lekker Fit!-coach gaat elk jaar naar het 
Lekker Fit!-event en de Lekker Fit!-verdie-
pingsdag voor inspiratie en deskundigheids-
bevordering.

3.   Neem voor het opleiden van nieuwe Lekker Fit!-coaches contact op met Lekker Fit!

Handleiding Lekker Fit! op de kinderopvang Augustus 2022 10
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Beweging

Door op de kinderopvang dagelijks met de 
kinderen te bewegen, kunnen pedagogisch 
medewerkers de gezondheid en de ont- 
wikkeling van de kinderen actief stimuleren. 
Kinderen die regelmatig bewegen zitten 
beter in hun vel en hebben vaker een gezond 
gewicht. Door te bewegen verbetert ook de 
botopbouw en de werking van de hersenen. 
Daarnaast stimuleert bewegen verschillende 
ontwikkelingsgebieden van het kind, zoals de 
motoriek en de zintuigen. 

Beweging is vanaf de geboorte belangrijk. De basis 
voor een goede motorische ontwikkeling wordt 
namelijk al in de eerste zes maanden gelegd. Door 
te bewegen ontdekken baby’s zichzelf en de wereld 
om zich heen. Ze doen prikkels op via de zintuigen en 
ontwikkelen de spieren en het coördinatievermogen. 
Dit vormt de basis voor de motorische ontwikkeling 
waarbij ze grove bewegingen leren zoals het 
hoofd optillen, omrollen, zitten, kruipen en lopen, 
en fijne bewegingen zoals grijpen. Met bewegen 
worden ook de ruimtelijke oriëntatie en cognitieve, 

sociaal-emotionele en spraak- en taalontwikkeling 
gestimuleerd. Door samen met baby’s te bewegen 
krijgen ze meer plezier in bewegen en kunnen ze zich 
beter ontspannen. 

Ook bij peuters stimuleert bewegen de (senso-)
motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van de 
spieren, coördinatie en ruimtelijke oriëntatie. Peuters 
doen tijdens het bewegen grove (zoals klimmen 
en springen) en fijne (zoals hand-oogcoördinatie) 
motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden 
(zoals taalvaardigheid en beginnend rekenen) en 
sociale vaardigheden op (zoals samen spelen). Ook 
leren ze zichzelf beter kennen door te bewegen. Ze 
ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in 
zijn en leren hun eigen grenzen kennen. Doordat 
peuters steeds beter worden in bewegen, krijgen ze 
meer zelfvertrouwen en plezier in bewegen. Door te 
bewegen kunnen peuters hun energie kwijt en neemt 
het concentratievermogen toe. Lekker Fit!-beweging 
volgt de beweegadviezen voor 0 tot 4 jaar van de 
World Health Organization4.

4.    Beweegadvies 0-4 jarigen - Kenniscentrum Sport en Bewegen 

Het thema beweging bestaat uit de volgende onderdelen

Lekker Fit!-
beweegtraining

Lekker Fit!-
beweegbak

Lekker Fit!-
buiten spelen

Lekker Fit!- 
inrichting
beweging

1 2 3 4

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegrichtlijnen/beweegadvies-0-4-jarigen/
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2.1 Lekker Fit!-
teamtraining
De kinderopvang is een 
uitstekende plek om met de 
kinderen in beweging te komen. 
Veel jonge kinderen brengen 
een groot gedeelte van hun tijd 
daar door. Door vaker, langer 
en beter met de kinderen te 
bewegen, zorgen pedagogisch 
medewerkers ervoor dat 
kinderen niet te lang stil zitten, 
dat kinderen (motorische) 
vaardigheden leren die bij hun 
leeftijd passen en dat de kinderen 
plezier krijgen in bewegen. 
Bovendien draagt het bij aan een 
gezond gewicht. En daar hebben 
ze de rest van hun leven profijt 
van!

De beweegtrainingen voor 
pedagogisch medewerkers en hun 
leidinggevende bieden handvatten 
om het aantal en de kwaliteit 
van deze beweegmomenten te 

verhogen. De beweegtrainingen 
bestaan uit teambijeenkomsten, het 
trainen van een Lekker Fit!-coach en 
coaching on the job. 

Om het team te motiveren om 
met de kinderen in beweging 
te komen en de kwaliteit van de 
beweegactiviteiten te verbeteren, 
biedt Lekker Fit! de teamtraining 
‘Team in beweging’. Tijdens deze 
teamtraining leert het team wat 
het belang van bewegen is en wat 
geschikte beweegactiviteiten voor 
jonge kinderen zijn. 

De training ‘Team in beweging’ 
bestaat uit 2 bijeenkomsten en 
wordt vaak in-company gegeven. 
Tijdens de training maakt het team 
kennis met de verschillende Lekker 
Fit!-thema’s en bepaalt met elkaar 
waar nog verbeterkansen liggen op 
hun locatie. De deelnemers leren 
over het belang van bewegen, de 
beweegadviezen voor kinderen van 

0-4 jaar van de gezondheidsraad, 
het belang van breed motorische 
ontwikkeling en hoe ze dit kunnen 
aanbieden op hun locatie en 
de invloed van bewegen op de 
ontwikkeling van het brein. Het 
is een actieve training waarbij 
deelnemers aan de slag gaan 
met laagdrempelige Lekker Fit!-
beweegactiviteiten, zowel voor 
binnen als voor buiten. Ze leren 
deze bovendien te koppelen aan 
OGW5 en thematisch werken, zoals 
binnen de VVE. Ook leert het team 
over de baby-ontwikkelstappen 
en hoe ze kunnen aansluiten met 
beweegactiviteiten voor de baby’. Ze 
leren te kijken naar de inrichting van 
de groep en het inrichten van een 
beweeghoek. Voor de borging van 
Lekker Fit! bespreekt het team hoe 
Lekker Fit! in het dagprogramma 
wordt opgenomen en hoe ze ouders 
kunnen betrekken bij Lekker Fit!

5.    Opbrengstgericht Werken

Wie doet wat?
De locatiemanager
  Neemt de teamtraining op in de jaarplanning.
  Maakt afspraken met het team over bewegen met 

de kinderen en neemt deze afspraken op in het 
dagprogramma.

De pedagogisch medewerkers 
  Ondernemen minstens 15 minuten per dagdeel een 

(hartslag verhogende) beweegactiviteit met de 
kinderen.

  Zorgen voor een breed motorisch aanbod dat aansluit 
bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

  Verrijken de helft van de overgangsmomenten met 
een beweegactiviteit van 3 minuten.

  Stimuleren de kinderen om elk dagdeel minstens 
45 minuten matig tot zwaar intensief te bewegen 
tijdens begeleide beweegactiviteiten of vrij spel.

  Gaan met alle kinderen minimaal één keer per 
dagdeel naar buiten (ook bij regen) en doen daar 
minimaal 5 minuten een collectieve beweegactiviteit.

  Bieden baby’s elke dag de mogelijkheid om op 
hun buik spelen.

  Doen minimaal 2 keer per dag een individuele 
beweegactiviteit met baby’s.

  Laten kinderen altijd meedoen aan beweeg-
activiteiten, ook als ze zich niet gedragen.

  Laten kinderen maximaal 15 minuten achter elkaar stil 
zitten voor een groepsactiviteit (afgezien van eet- en 
drinkmomenten).

  Laten baby’s zo min mogelijk in een wipstoel 
of Kuipstoel zitten en anders maximaal 15 
aaneengesloten minuten en maximaal 30 minuten 
per dag.

  Stimuleren de kinderen om actief te bewegen en te 
spelen door zelf enthousiast mee te doen.

De Lekker Fit!-trainer
  Verzorgt de teamtrainingen.
  Informeert het team over de motorische ontwikkeling 

van baby’s en peuters.
  Geeft actieve spelmogelijkheden voor baby’s en 

peuters voor zowel binnen als buiten en voor 
tijdens de overgangsmomenten.

  Geeft tips voor actieve spelmogelijkheden voor 
ouder-kindactiviteiten

  Stimuleert het inzetten van de materialen uit de 
beweegbak.

  Kan input leveren voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief, 
website en/of ouderbijeenkomsten.
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Randvoorwaarden
  Er is een binnen- en buitenruimte beschikbaar waar 

kinderen vrij kunnen bewegen.
  Er is een afgeschermde buitenruimte voor de baby’s 

met schaduw.
  Tijd en budget voor het bijwonen van de trainingen.

Tips
  Heeft de locatie een kleine binnen- en/of buiten-

ruimte? Vraag de Lekker Fit!-trainer om tips voor de 
inrichting van de ruimte. 

  Nodig een sport- of beweegdocent uit om een be-
weegles te verzorgen (bijv. peuterdans, kinderyoga).

Tools
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge Kind’ 
en thema ‘Beweging’ voor materialen, activiteiten, tips 
en tools, zoals het Lekker Bewegen! Activiteitenboek. 
Hier vind je ook hoe je de materialen kunt downloaden of 
bestellen.
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Prestatie-indicatoren 
  Op een Lekker Fit!-kinderopvang wordt 

Lekker Fit! bewogen met de kinderen6. 

  Het team heeft kennis van de motorische 
ontwikkeling en van geschikte beweeg-
activiteiten voor baby’s, dreumesen 
en peuters.

6.    Zie hierboven bij pedagogisch medewerkers wat Lekker Fit! bewegen inhoudt.

Beweeg ook binnen!
Maak van bewegen een gewoonte 
en beweeg elke dag.

• Laat kinderen zichzelf aankleden.

• Wissel zitten op een stoel of bank 
  af met zitten op een bal.

• Doe samen een dansje 
  bij de afwas of het tafeldekken.

 

Lekker Fit!
Bewegen

Beweeg ook binnen!
Maak van bewegen een gewoonte 
en beweeg elke dag.

• Laat kinderen zichzelf aankleden.

• Wissel zitten op een stoel of bank 
  af met zitten op een bal.

• Doe samen een dansje 
  bij de afwas of het tafeldekken.

 

Lekker Fit!
Bewegen

http://www.lekkerfit010.nl
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2.2 Coaching on the job
Om pedagogisch medewerkers te helpen de kennis 
die zij hebben opgedaan tijdens de teamtraining in 
de praktijk te brengen, biedt Lekker Fit! op verschil-
lende momenten een coachingsbezoek. Tijdens dit 
bezoek krijgt de Lekker Fit!-coach extra coaching, 
tips en adviezen over het ondernemen van be-
weegactiviteiten uit het Lekker Bewegen! Activi-
teitenboek. Deze worden door de Lekker Fit!-coach 
overgebracht op de pedagogisch medewerkers. 
Door zelf te ervaren hoe leuk de beweegactiviteiten 
zijn en hoe eenvoudig ze te organiseren zijn, achten 
de pedagogisch medewerkers zichzelf steeds meer 
in staat om een rol te spelen in de hoeveelheid be-
weging die de kinderen krijgen (eigen effectiviteit). 

Wie doet wat?
De locatiemanager

  Neemt de coachingsbezoeken op in de 
jaarplanning.

De Lekker Fit!-coach
  Maakt in overleg met de pedagogisch 

medewerkers en de locatiemanager een 
afspraak met de Lekker Fit!-trainer voor de 
coachingsbezoeken.

  Brengt de tips en adviezen van de coaching in de 
praktijk en ondersteunt haar collega’s hierbij.

De pedagogisch medewerkers
  Brengen de tips en adviezen die zij tijdens het 

coachingsbezoek krijgen direct in de praktijk.
  Passen waar nodig hun werkwijze aan.

De Lekker Fit!-trainer
  Geeft de Lekker Fit!-coach en haar collega’s tijdens 

het coachingsbezoek tips en adviezen bij het 
ondernemen van beweegactiviteiten uit het Lekker 
Bewegen! Activiteitenboek.

  Heeft ook na de coachingsbezoeken een 
coachende rol en ondersteunt de Lekker Fit!-coach 
waar nodig bij de dagelijkse uitvoering van de 
beweegactiviteiten.

Randvoorwaarden
  Er is een ruimte beschikbaar waar kinderen vrij 

kunnen bewegen.
  Er is tijd en budget voor de coachingsbezoeken.
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Prestatie-indicator 
  Op een Lekker Fit! locatie wordt regelmatig 

geëvalueerd hoe het gaat met de gezonde 
leefstijl en worden, onder andere op basis 
van coaching on the job door de Lekker Fit!-
trainer, verbeteringen doorgevoerd.
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2.3 Lekker Fit!-beweegbak
Om kinderen verschillende bewegingen en motori-
sche vaardigheden aan te leren en om een uitdagen-
de speelomgeving te creëren, hebben pedagogisch 
medewerkers divers beweegmateriaal nodig. 
Lekker Fit! biedt een beweegbak met verschillende 
spelmaterialen waarmee de pedagogisch medewer-
kers praktisch aan de slag kunnen en kinderen fy-
siek kunnen uitdagen. Zo leren kinderen hun eigen 
mogelijkheden en beperkingen kennen. Elke locatie 
krijgt één Lekker Fit!-beweegbak.

Wie doet wat?
De locatiemanager

  Maakt budget vrij voor de aanschaf of vervanging 
van spelmaterialen.

De Lekker Fit!-coach
  Controleert minimaal één keer per jaar of 

de beweegbak nog compleet is en of de 
spelmaterialen nog veilig zijn.

  Vervangt in overleg met de locatiemanager kapot 
beweegmateriaal uit de beweegbak.

  Stimuleert collega’s om de spelmaterialen uit de 
beweegbak af te wisselen.

De pedagogisch medewerkers
  Zorgen voor opgeruimde binnen- en buitenruimtes 

waar kinderen veilig kunnen bewegen.
  Gebruiken de spelmaterialen uit de beweegbak en 

wisselen de spelmaterialen af.
  Volgen bij het aanbieden van beweegmateriaal de 

interesses en het (motorische) ontwikkelingsniveau 
van de kinderen.

Een Lekker Fit!-trainer
  Kan het team adviseren over geschikt 

beweegmateriaal.

Randvoorwaarden
  Budget voor de aanschaf of vervanging van 

spelmaterialen.
  Er is een binnen- en buitenruimte beschikbaar waar 

kinderen vrij kunnen bewegen.

Tools
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge Kind’ 
en thema ‘Beweging’ voor bijvoorbeeld een afbeelding 
van de beweegbak en een checklist voor de inhoud 
van de beweegbak. Je vindt hier ook materialen, 
activiteiten en tips voor beweegactiviteiten en hoe je 
de materialen kunt downloaden of bestellen.

Prestatie-indicator 
  Op een Lekker Fit!-locatie maken de 

pedagogisch medewerkers bij de beweeg-
activiteiten gebruik van verschillende 
materialen (zoals uit de Lekker Fit! 
beweegbak) die op verschillende manieren 
de motorische ontwikkeling van de 
kinderen stimuleren.

http://www.lekkerfit010.nl


Handleiding Lekker Fit! op de kinderopvang 16Augustus 2022

2.4 Buitenspelen
Buitenspelen is de ideale activiteit voor kinderen 
om Lekker Fit! te bewegen. Ze hebben vaak meer 
ruimte en weer andere uitdagingen dan binnen. 
Goed voor hun algehele ontwikkeling. Het is gezond 
voor de weerstand om iedere dag (ook in de winter) 
een frisse neus te halen. De kinderen eten en slapen 
ook beter als ze buiten zijn geweest en je kunt de 
ruimte binnen even lekker luchten.

Lekker Fit! Bewegen! is elke dag naar buiten en samen 
met alle kinderen een beweegactiviteit van minimaal 5 
minuten doen. Als het echt niet lukt om naar buiten te 
gaan in verband met noodweer, dan compenseer je het 
buitenspelen met extra bewegen binnen in de gymzaal, 
hal of gang.

Wie doet wat?
De locatiemanager

  Maakt budget vrij voor het inrichten van een 
uitdagende buitenruimte en de eventuele aanschaf 
of vervanging van spelmaterialen voor buiten.

  Neemt in het beleid op dat alle kinderen ieder 
dagdeel naar buiten gaan. 

De Lekker Fit!-coach
  Stimuleert collega’s om (ook bij regen) buiten te 

spelen.

De pedagogisch medewerkers
  Zorgen voor een uitdagende buitenruimte waar 

kinderen veilig kunnen bewegen.
  Gebruiken onder andere de beweegmaterialen uit 

de beweegbak en wisselen de materialen af.
  Volgen bij het aanbieden van beweegmateriaal de 

interesses en het (motorische) ontwikkelingsniveau 
van de kinderen.

  Stimuleren de kinderen om actief te bewegen en te 
spelen door zelf enthousiast mee te doen.

Een Lekker Fit!-trainer
  Kan het team adviseren over geschikt 

beweegmateriaal en inrichting van de buitenruimte.

Randvoorwaarden
  Budget voor de aanschaf of vervanging van 

spelmaterialen.
  Er is een buitenruimte beschikbaar waar kinderen 

vrij kunnen bewegen.

Tips
  Kijk welke beweegcategorieën binnen minder 

aan bod komen en zorg dat je deze juist buiten 
aanbiedt.

  Communiceer vanaf de intake met de ouders dat 
jullie elk dagdeel naar buiten gaan. Schrijf in het 
ouderboekje dat de kinderen vies kunnen worden 
buiten en dat ze hun kleiding daarop aanpassen. 
Maak foto’s over buitenspelen en zet deze in de 
ouderportal.

  Zorg voor regenkleding en laarsjes, of 
buitenspeelpakjes op de locatie. 

  Vertel de ouders dat jullie buiten bewegen 
waardoor de kinderen lekker warm blijven.  

  Als variatie op het buitenspelen kun je ook eens 
met de kinderen lopen naar een speeltuin in de 
buurt.

  Beschouw het aan- en uitkleden ook als 
beweegonderdeel. De kinderen oefenen goed hun 
motoriek en hun zelfstandigheid. Hoe vaker ze het 
doen, hoe makkelijker het ze afgaat en hoe sneller 
het gaat.

Tools
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge 
Kind’ en thema ‘Beweging’ voor materialen, activiteiten 
en tips voor buitenspelen. Je vindt hier ook hoe je de 
materialen kunt downloaden of bestellen.

Prestatie-indicator 
  Alle kinderen gaan minimaal één keer per 

dagdeel naar buiten (ook bij regen) en 
doen daar naast vrij spelen een collectieve 
beweegactiviteit van minimaal 5 minuten.

KAPOT!

• Ga elke dag 2 keer samen naar buiten. Neem een bal mee. 
Maak een wandelingetje. Of ga bijvoorbeeld samen lopend 
naar de winkel.

• Laat kinderen zoveel mogelijk zelf 
lopen. Laat ze steppen of fietsen en 
de trap op klimmen. Dat is goed voor 
de gezondheid en de ontwikkeling 
van uw kind.   

   Is uw kindje nog te klein om te lopen? Leg hem/haar dan 2 
keer per dag op zijn/haar buik op een speelkleed om te 
spelen. Zo kan hij/zij de rug strekken (in een wipstoeltje, een 
Maxi Cosi of autostoeltje kan dat niet).

• Bewegen kan binnen ook! Maak er een gewoonte van.
• (Op de achterkant staan leuke ideeën om binnen te bewegen.)Want bewegen houdt je lijf gezond 

en je hersens fris!
Mama en Lina zingen 

een liedje bij het lopen. 
Dat vindt Lina leuk.

Een kind dat van jongs af aan gezonde gewoonten aanleert, 
heeft daar nu en later plezier van. Fittere kinderen zitten lekker 
in hun vel, doen beter mee in het sociale spel en blijven ook in 
de toekomst vaak gezonder.

Het is belangrijk dat kinderen bewegen. Bewegen maakt 
kinderen niet alleen fitter, maar ze leren en ontwikkelen zich 
ook beter. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen. Door te bewegen 
leert uw kind ook makkelijker taal en krijgt het gevoel voor ritme 
en tellen.

2017 Rotterdam Lekker Fit!
Zie voor meer informatie www.rotterdamlekkerfit.nl 
of mail naar info@rotterdamlekkerfit.nl

Tekst en illustratie: Gemma Plum
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of 
openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke 
wijze dan ook zonder toestemming van Rotterdam Lekker Fit!

http://lekkerfit010.nl
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2.5 Lekker Fit!-inrichting beweging
Als de groepsruimte een gezonde uitstraling heeft, is 
het voor pedagogisch medewerkers makkelijker om 
met de kinderen in gesprek te gaan over bewegen. 
Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van posters 
en boeken die over bewegen gaan. Daarnaast daagt 
de aanwezigheid van verschillende speeltoestellen 
en spelmaterialen en de afwezigheid van een compu-
ter- of televisiescherm kinderen uit om in beweging 
te komen. Lekker Fit! biedt materialen om de groeps-
ruimten mee aan te kleden en geeft tips voor andere 
(spel)materialen over bewegen.

Wie doet wat?
De locatiemanager
  Maakt budget vrij voor de aanschaf van 

voorleesboeken, beweegmateriaal, posters en 
plaatjes over bewegen.

De Lekker Fit!-coach
  Adviseert de pedagogisch medewerkers over de 

inrichting van de groeps- en buitenruimtes.
  Verzamelt ideeën voor voorleesboeken, spel-

materiaal, posters en plaatjes over bewegen en 
schaft deze (in overleg met de locatiemanager) aan.

  Controleert of de aanwezige (spel)materialen veilig 
zijn en vervangt deze indien nodig.

  Stimuleert de pedagogisch medewerkers om de 
kinderen voor te lezen over bewegen.

  Stimuleert de pedagogisch medewerkers om met 
de kinderen in gesprek te gaan over de posters en 
plaatjes over bewegen.

  Stimuleert de pedagogisch medewerkers om met de 
kinderen te bewegen en hierbij gebruik te maken van 
de verschillende spelmaterialen.

De pedagogisch medewerkers
  Hangen posters en plaatjes over bewegen op in de 

groepsruimte.
  Gaan met de kinderen in gesprek over bewegen, 

bijvoorbeeld met behulp van de voorleesboeken, het 
speelgoed en posters en plaatjes.

  Leggen voorleesboeken en het speelgoed over 
gezond eten en bewegen op een voor kinderen 
zichtbare en toegankelijke plek in de groepsruimte.

  Lezen de kinderen voor uit de voorleesboeken over 
bewegen.

  Bewegen met de kinderen en maken hierbij gebruik 
van de verschillende spelmaterialen.

  Zetten het draagbare beweegmateriaal voor buiten 
in het zicht en bereik van de kinderen.

  Gebruiken spelmaterialen voor de grove en fijne 
motoriek en wisselen de spelmaterialen af.

Randvoorwaarden 
  Budget voor de aanschaf en vervanging van beweeg-

materialen en andere materialen over beweging.
  Voor gebruik beweegmaterialen: er is een binnen- en 

buitenruimte beschikbaar waar kinderen vrij kunnen 
bewegen.

Tips
  Bij speelgoed over beweging kun je denken aan een 

bal, maar ook aan bijvoorbeeld een pop met een 
trainingspak aan.

  Richt de omgeving uitdagend in. Zorg voor klim-, 
klauter- en glijmateriaal. Gebruik bijvoorbeeld oude 
autobanden, boomstammen en tussenschotten van 
kringloopmateriaal. Of maak een blotevoetenpad 
met verschillende ondergronden, een uitdagend 
fietsparcours of een heuvel met daarin een betonnen 
rioolbuis waar de kinderen in kunnen kruipen. 

  Maak foto’s van beweegactiviteiten en hang deze op.
  Vraag ouders om bijvoorbeeld gebruikte ballen, 

springtouwen en fietsjes te schenken.

Tools
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge Kind’ 
en thema ‘Beweging’ voor materialen, activiteiten, tips 
en tools. Hier vind je vinden hoe je de materialen kunt 
downloaden of bestellen. Hieronder staan voorbeelden 
die op de groep gebruikt kunnen worden voor de 
inrichting.

Prestatie-indicatoren 
  Pedagogisch medewerkers gaan 

met kinderen in gesprek over 
beweging.

  In de groepsruimten zijn zichtbaar 
beweegmaterialen aanwezig over 
beweging.

  Pedagogisch medewerkers 
gebruiken (naast de beweegbak) 
verschillende beweegmaterialen 
om met de kinderen te bewegen. 

Voor op de groep

  Beweegbak met 
beweegmaterialen

Met verschillende spelmaterialen om 
te gebruiken bij beweegactiviteiten

  Boekje ‘Fiep wil rennen’ Als voorleesactiviteit rond beweging

  Boekje ‘Wij gaan op 
Berenjacht’

Als voorleesactiviteit rond beweging

  Boekje ‘Springen, Spelen 
en Sporten met Nijntje’

Als voorleesactiviteit rond beweging

  Boekje Wiebel- 
billenboogie

Als voorleesactiviteit rond beweging

 Beweegkaarten Er zijn leuke beweegkaarten voor in 
de dobbelsteen uit de beweegbak.

http://lekkerfit010.nl
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Voeding

Kinderen met een gezond en gevarieerd 
voedingspatroon zijn minder vaak ziek, zitten 
lekker in hun vel en krijgen alle belangrijke 
voedingsstoffen binnen die ze nodig 
hebben om goed te groeien. Als kinderen 
al op jonge leeftijd wennen aan gezond en 
gevarieerd eten, is de kans groot dat ze dit 
als volwassenen ook doen. Jong geleerd is 
oud gedaan. Het aanleren van een gezond 
voedingspatroon is in de eerste plaats een taak 
van de ouders. Daarnaast kan de kinderopvang 
hierin een belangrijke rol spelen. Bovendien 
is gezond leren eten vaak makkelijker op de 
kinderopvang dan thuis. Zien eten, doet eten 
en goed voorbeeld, doet goed volgen.

Op de kinderopvang kun je het verschil maken door 
kinderen op verschillende manieren te laten wennen 
aan gezond eten en drinken. Bijvoorbeeld door ervoor 
te zorgen dat het aanbod van eten en drinken gezond 
en gevarieerd is. Bij Lekker Fit! ligt de nadruk op water 
drinken, groenten en fruit eten, volkorenproducten 
eten en verantwoorde traktaties. Water bevat geen 
suiker en is daardoor een gezond alternatief voor zoete 
drankjes. In groenten en fruit zitten vitaminen, vezels 
en mineralen die belangrijk zijn voor een goede groei 
en gezonde energiehuishouding. Voedingsmiddelen 
hebben allemaal een andere samenstelling van 
voedingsstoffen. Het is daarom goed om verschillende 
soorten groenten en fruit af te wisselen, zodat 
de kinderen alle belangrijke voedingsstoffen 
binnenkrijgen. Lekker Fit! volgt de richtlijnen van het 
Voedingscentrum voor een gezond voedingspatroon.

Natuurlijk mag op de kinderopvang ook wel eens wat 
minder gezonds gegeten worden, bijvoorbeeld bij 
het vieren van een verjaardag of een ander feestje. 
Het is echter wel een mooie gelegenheid om te laten 
zien welke gezonde, lekkere alternatieven er zijn. 
Het is belangrijk dat je met het team en de ouders 
afspraken maakt over verantwoorde traktaties, om de 
portiegrootte en daarmee de hoeveelheid vet, zout en 
suiker te beperken. 

Naast het aanbieden van gezond eten en drinken, 
kunnen de pedagogisch medewerkers kinderen ook 
helpen bij het aanleren van gezonde eetgewoonten 
door het goede voorbeeld te geven en door met hen 
in gesprek gaan over gezonde voeding. Leg fruit 
en groente zichtbaar in de fruitmand op de groep. 
Zorg dat er waterkannen zijn of een watertap op de 
gang, waar de ouders ook water kunnen drinken. 
Verder kun je de groepsruimten zo inrichten dat er 
voorleesboekjes en spelmaterialen zijn over gezonde 
voeding, zoals materialen in de huishoek. Dit maakt 
het voor de pedagogisch medewerkers eenvoudig 
om een activiteit organiseren over gezonde voeding 
en om er met de kinderen en ouders over te praten. 
Ook de moestuin is een leuke manier om kinderen 
verschillende dingen over gezonde voeding te leren. 

114
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Lekker Fit! 
Inrichting

Voeding

Lekker Fit! 
Volkoren

Lekker Fit! 
Voedings-

spel

Lekker Fit!
Water

Lekker Fit! 
Gezond eten

stimuleren

Lekker Fit!
Trakteren

Lekker Fit! 
Moestuin

Lekker Fit! 
Groente en Fruit

Lekker Fit! 
Borst-

voeding

Het thema voeding bestaat uit de volgende onderdelen:

Wist je dat…

…  Kinderen tot 4 jaar gemiddeld 50-100 gram 
groente en 1,5 stuk fruit per dag nodig hebben?

…  4 cherrytomaten voor peuters al voldoende zijn 

om de groentenorm te halen? 

…  1 op de 7 gezinnen thuis niet ontbijt? En dat dit 

een voorspeller is van overgewicht?

…  Kinderen knapperige groenten het lekkerst 

vinden? Wortels, komkommer en paprika zijn 

dus heel geschikt om rauw als tussendoortje te 

geven.

…  Plakjes kaas en smeerkaas (te) veel zout 

bevatten voor kinderen tot 4 jaar. Geef daarom 

beter mozzarella, hüttenkäse of zuivelspread.

…  Er in een glas limonade (200ml) al gauw 

5 suikerklontjes zitten?

…  Kinderen het door de zoete smaak van drankjes 

moeilijker vinden om andere smaken te 
proeven, zoals de smaak van groente of fruit? 

Water beïnvloedt de smaak niet.

…  Sommige ouders niet weten dat water uit de 

kraan schoon en veilig is? Jij kunt het verschil 
maken door ouders hierover te vertellen.

…  Ouders het vaak prettig vinden als er 

duidelijke voorbeelden zijn van de 

traktatiemogelijkheden?

…  Ouders sneller geneigd zijn om te stoppen met 

borstvoeding als pedagogisch medewerkers 
onwetend of afwijzend reageren op afgekolfde 

moedermelk?

…  Kinderen soms wel 10 keer moeten proeven 

voordat ze iets lekker vinden? 

…  Kinderen vaker bereid zijn nieuw eten te 

proberen als ze niet thuis zijn? Vooral als ze 
zien dat andere kinderen het ook eten.

…  Jonge kinderen meer gemotiveerd zijn om 

groenten en fruit te eten als de voordelen voor 

hen persoonlijk relevant en begrijpelijk zijn? Je 

kunt daarom beter vertellen dat je sneller, sterker, 

groter en slimmer van groenten en fruit wordt, 

dan dat ze gezond voor je zijn.
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3.1 Lekker Fit! 
Groente en Fruit
Tussendoortjes omvatten alles 
wat kinderen buiten de hoofd-
maaltijden om eten. Fruit en 
(snack)groenten zijn de beste 
keuzes als tussendoortje. Groen-
te en fruit bevatten veel voe-
dingsstoffen en voedingsvezels, 
die kinderen nodig hebben om 
goed te groeien. 

Door elke dag groente en fruit aan 
te bieden, wordt groente en fruit 
eten een gewoonte en krijgen de 
kinderen op de kinderopvang al 

een deel van de aanbevolen da-
gelijkse hoeveelheid binnen. Ook 
stimuleer je de smaakontwikke-
ling door kinderen kennis te laten 
maken met verschillende soorten 
groente en fruit. Groente en fruit 
zijn ook zeer geschikt om aan ba-
by’s te geven als oefenhapjes. Zo 
wennen kindjes al op jonge leeftijd 
aan de verschillende smaken. 
Goed voor de smaakontwikkeling.

Als je kinderen in de ochtend 
alleen groenten en fruit aanbiedt 
en dat duidelijk communiceert 
naar de ouders, stimuleer je 

ouders om thuis met hun kind 
te ontbijten. Lekker Fit! biedt 
verschillende tools om groente en 
fruit eten op een leuke manier te 
introduceren bij zowel kinderen als 
ouders. 

Wie doet wat?
De locatiemanager

  Neemt het eten van verse groente of fruit in de 
ochtend op in het dagprogramma.

  Spreekt met het team af op welke andere 
momenten de kinderen groente of fruit krijgen en 
neemt deze afspraken op in het voedingsbeleid.

  Varieert met de inkoop van groente en fruit om 
kinderen verschillende smaken te laten proeven.

De Lekker Fit!-coach
  Motiveert de pedagogisch medewerkers om 

hetzelfde te eten als de kinderen.
  Stimuleert de pedagogisch medewerkers om met 

de kinderen in gesprek te gaan over groenten en 
fruit.

De pedagogisch medewerkers
  Geven de kinderen elke ochtend verse groente en/

of fruit.
  Geven de kinderen elke dag tenminste één keer 

fruit en één keer rauwkost (groenten).
  Geven het goede voorbeeld door hetzelfde te eten 

als de kinderen.
  Praten met de kinderen over het uitproberen en 

genieten van groente en fruit.
  Doen beweegactiviteiten met groente en fruit in de 

hoofdrol.
  Praten met de kinderen over de smaak, kleur en het 

uiterlijk van verschillende soorten groente en fruit.
  Geven baby’s oefenhapjes van groente en fruit.

Tips
  Organiseer een groente-activiteit als leuke en 

laagdrempelige manier om ouders te informeren 
over (het belang van) groente eten.

  Gebruik de seizoenskalender om ouders te 
informeren, bijvoorbeeld door de informatie te 
gebruiken in de nieuwsbrief.

  Kijk bij Moestuin voor tips om met kinderen en 
ouders in gesprek te gaan over groente.

  Geschikt fruit om mee te beginnen voor baby’s zijn 
banaan, perzik, peer en meloen.

  Groente met een zachte smaak die geschikt 
voor oefenhapjes zijn bijvoorbeeld bloemkool, 
doperwtjes, boontjes, broccoli, worteltjes of 
pompoen.

Tools 
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge Kind’ 
en thema ‘Voeding’ voor materialen, activiteiten, tips 
en tools. Hier vind je ook hoe je de materialen kunt 
downloaden of bestellen.

Prestatie-indicatoren 
  Op een Lekker Fit!-kinderopvang eten 

kinderen (vanaf 6 maanden oud) elke 
ochtend alleen groente en/of fruit als 
tussendoortje.

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang eten 
kinderen (vanaf 6 maanden oud) bij hele 
dagopvang elke dag minstens één keer fruit 
en één keer groente.

  De kinderopvang heeft Lekker Fit! Groente 
en Fruit opgenomen in het dagprogramma.

http://www.lekkerfit010.nl
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3.2 Lekker Fit! Water
Met water geef je kinderen het beste. Water is een 
gezond alternatief voor zoete drankjes. In water 
zit geen suiker. In zoete drankjes, zoals diksap of 
siroop zitten vaak al meer dan vier suikerklontjes 
per beker. Door water te geven in plaats van zoete 
drankjes, draag je bij aan een gezond gebit en een 
gezond gewicht van de kinderen.

Door kinderen op jonge leeftijd te laten wennen aan 
het drinken van kraanwater, wordt water drinken een 
gewoonte. Vanaf 6 maanden stapt een baby langzaam 
over naar vast voedsel, vanaf dan kun je ook water 
aanbieden. Lauwe (vruchten)thee zonder suiker is 
ook een optie voor (kleine) kinderen. Lekker Fit! biedt 
verschillende tips en tools om water drinken leuk te 
maken voor de kinderen en om ouders op een leuke 
manier te informeren over water drinken.

Wie doet wat?
De locatiemanager

  Maakt afspraken met het team over dat water 
wordt geschonken en neemt deze afspraken op in 
het voedingsbeleid.

  Maakt budget vrij voor watertapkannen die 
dagelijks en bij feestelijkheden gebruikt kunnen 
worden voor water (met smaakjes).

De voedingscoach
  Stimuleert collega’s om het goede voorbeeld te 

geven en zelf water te drinken in het bijzijn van de 
kinderen.

De pedagogisch medewerkers
  Geven de kinderen, naast een eventueel 

zuivelmoment, standaard water te drinken.
  Geven het goede voorbeeld door water te drinken 

(of ongezoete koffie of thee) in het bijzijn van de 
kinderen.

  Vertellen ouders dat het goed is om hun kind water 
te geven als drinken.

  Vertellen ouders dat vanaf 6 maanden water af en 
toe aangeboden kan worden.

  Vertellen ouders de Lekker Fit! waterslogan ‘Met 
water geef je je kind het beste’.

Een diëtist
  Kan (een deel van) een workshop of een 

ouderbijeenkomst over water drinken verzorgen.
  Kan input leveren voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief, 

website en/of ouderbijeenkomsten.

Randvoorwaarden
  Budget voor een diëtist (optioneel).

Tips
  Maak in één keer de overstap van zoete drankjes 

naar water drinken. Kies hier een goed moment 
voor, bijvoorbeeld in het nieuwe jaar. Neem vooraf 
wel de tijd om ouders op de hoogte te brengen van 
deze overstap en om ouders uit te leggen waarom 
water drinken het beste is. 

  Je kunt kraanwater ook afwisselen met ongezoete, 
lauwe, verdunde thee.

Tools
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge Kind’ 
en thema ‘Voeding’ voor materialen, activiteiten, tips en 
tools zoals brochures en posters. Hier vind je ook hoe je 
de materialen kunt downloaden of bestellen.

Prestatie-indicatoren 
  Op een Lekker Fit!-kinderopvang drinken 

kinderen standaard (naast eventueel zuivel) 
water of ongezoete thee.

http://www.lekkerfit010.nl
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3.3 Lekker Fit! Volkoren en vezels
Vezels zorgen ervoor dat je darmen goed werken. En 
vezels zorgen voor een gevuld gevoel. Dan krijgen 
kinderen minder snel honger. Daarom zijn groente 
en fruit zo goed. Daar zitten vitamine én vezels in! 
In volkorenproducten zitten ook veel meer vezels 
dan in ‘witte’ graanproducten. Kies daarom bij de 
maaltijden zoveel mogelijk voor volkorenbrood, 
volkorenpasta, zilvervliesrijst, volkorenbulgur en 
volkorencouscous.

Geef bij de maaltijd ook peulvruchten. Er zijn 
veel soorten om uit te kiezen. Zoals bruine bonen, 
kidneybonen, linzen, kikkererwten, witte bonen en 
oogbonen. Er zitten veel vezels in en ze zijn een goede 
vleesvervanger.

Wie doet wat?
De locatiemanager

  Neemt het eten van volkorenproducten op in het 
voedingsbeleid.

  Varieert met de inkoop van volkoren producten en 
peulvruchten om kinderen verschillende smaken te 
laten proeven.

De Lekker Fit!-coach
  Motiveert de pedagogisch medewerkers om 

hetzelfde te eten als de kinderen.
  Stimuleert de pedagogisch medewerkers 

om met de kinderen in gesprek te gaan over 
volkorenproducten en vezels.

De pedagogisch medewerkers
  Geven de kinderen (vanaf 1 jaar) bij de 

hoofdmaaltijden volkorenproducten.
  Geven het goede voorbeeld door hetzelfde te eten 

als de kinderen.
  Praten met de kinderen over het uitproberen en 

genieten van volkorenproducten en peulvruchten.

Tips
  Om kinderen te laten wennen aan de smaak, kun 

je eerst ‘witte’ en volkoren producten mengen. 
Bijvoorbeeld wat witte rijst met zilvervliesrijst.

  Je kunt goedkoop en makkelijk zelf humus van 
kikkererwten maken. Lekker voor kinderen op 
brood of als dip bij snackgroente!

Tools 
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge Kind’ 
en thema ‘Voeding’ voor materialen, activiteiten, tips 
en tools. Hier vind je ook hoe je de materialen kunt 
downloaden of bestellen.

Prestatie-indicator 
  Op een Lekker Fit!-kinderopvang eten 

kinderen vanaf 1 jaar (grotendeels) 
volkorenproducten.

http://www.lekkerfit010.nl
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3.4 Lekker Fit! Trakteren
Bij een feestje of verjaardag hoort voor veel 
kinderen en ouders een traktatie. De ervaring leert 
dat als er geen traktatierichtlijnen zijn, ouders 
elkaar willen overtreffen met een steeds grotere 
traktatie. Door een traktatierichtlijn te hanteren, 
stel je een sociale norm voor (het formaat van) 
traktaties. 

De richtlijn van Lekker Fit! is dat traktaties feestelijk 
en lekker mogen zijn en dat betekent één is genoeg en 
klein is oké. Met deze richtlijn beperk je het formaat 
van de traktaties tot 80 kcal per stuk, zodat kinderen 
voldoende eetlust overhouden en minder vet, suiker en 
zout binnenkrijgen. Lekker Fit! biedt verschillende tools 
die helpen bij het invoeren van Lekker Fit! Trakteren, 
zoals een tipsheet en een stappenplan. Daarnaast 
biedt Lekker Fit! materialen voor ouders, zoals 
recepten voor traktaties, die voldoen aan de richtlijn en 
een Hoera bijna jarig-kaart met een herinnering aan de 
richtlijn. Gezond trakteren, dus helemaal zonder snoep 
etc. is natuurlijk ook Lekker Fit! en valt ook binnen de 
richtlijnen.

Wie doet wat?
De locatiemanager

  Bespreekt met het team hoe ze met het trakteren 
om willen gaan. Welke richtlijnen neem je over, 
hoe informeer je ouders, wat doe je als er toch 
ongezonde traktaties worden gebracht?

  Neemt de traktatierichtlijnen op in het 
voedingsbeleid.

  Communiceert de traktatierichtlijnen naar ouders.
  Geeft het goede voorbeeld door zelf Lekker Fit! te 

trakteren.

De Lekker Fit!-coach
  Ondersteunt de pedagogisch medewerkers waar 

nodig bij de handhaving van de traktatierichtlijn.
  Geeft het goede voorbeeld door zelf Lekker Fit! te 

trakteren.

De pedagogisch medewerkers
  Zetten (aandacht voor) het kind centraal bij het 

vieren van feestjes en behandelen de traktatie als 
bijzaak.

  Geven ouders vlak voor de verjaardag van het kind 
de Hoera bijna jarig-kaart.

  Gaan vlak voor de verjaardag van het kind in 
gesprek met ouders over wat hun kind gaat 
trakteren om ouders te herinneren aan de 
traktatierichtlijnen.

  Vertellen ouders de Lekker Fit!-traktatieslogan 
‘Één is genoeg en klein is oké.’

  Gaan in gesprek met ouders die zich niet aan de 
traktatierichtlijnen houden en geven de traktatie 
mee terug aan de ouders van het jarige kind.

  Geven het goede voorbeeld door zelf Lekker Fit! te 
trakteren.

  Doen mee met de traktatie van het kind en vragen 
ouders om geen aparte traktatie voor het team mee 
te brengen.

  Zorgen ook bij bijzondere gelegenheden, zoals 
feestdagen of themabijeenkomsten voor Lekker 
Fit!-traktaties en vragen ouders dit ook te doen.

Een diëtist
  Kan een traktatieworkshop of (een deel van) een 

ouderbijeenkomst over trakteren verzorgen.
  Kan input leveren voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief, 

website en/of ouderbijeenkomsten.

Randvoorwaarden
  Het team staat achter de traktatierichtlijnen 

(draagvlak) en draagt de richtlijnen uit.
  Budget voor een diëtist (optioneel).

Tips
  Leg de gemaakte afspraken met het team over de 

handhaving van de traktatierichtlijn vast in het 
personeelsbeleid.

  Gebruik de tools om de richtlijnen naar ouders te 
communiceren en om ouders voorbeelden te geven 
van Lekker Fit!-traktaties.

  Laat ouders ervaren dat Lekker Fit! Trakteren 
ook leuk en lekker kan zijn door tijdens 
ouderbijeenkomsten en evenementen Lekker Fit!-
traktaties uit te delen.

  Breng Lekker Fit!-traktaties extra onder de 
aandacht door bijvoorbeeld een foto te delen via de 
nieuwsbrief, ouderportaal (app) of op de website.

Tools
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge Kind’ 
en thema ‘Voeding’ voor tools zoals het ‘Stappenplan 
voedingsbeleid’ en tips voor traktaties etc. Hier vind je 
ook hoe je de materialen kunt downloaden of bestellen. 

Prestatie-indicatoren 
  De kinderopvang hanteert Lekker Fit! 

Trakteren (‘één is genoeg en klein is oké’ 
of helemaal gezond).

  De medewerkers geven het goede 
voorbeeld door zelf Lekker Fit! te trakteren 
en vragen ouders om hen dezelfde traktatie 
te geven als de kinderen.

http://www.lekkerfit010.nl
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3.5 Lekker Fit! Borstvoeding
Voor baby’s is het wereldwijde advies om hen de 
eerste vier tot zes maanden alleen met moedermelk 
te voeden. Moedermelk heeft beschermende eigen-
schappen en geeft kinderen een gezonde start. Kin-
deren die borstvoeding krijgen hebben ook vaker 
een gezond gewicht. 

Moeders stoppen vaak met borstvoeding op het 
moment dat hun kind naar de kinderopvang gaat. 
Vooral als ze de indruk krijgen dat pedagogisch 
medewerkers niet weten hoe ze met de afgekolfde 
melk om moeten gaan. Door borstvoeding op de 
kinderopvang te stimuleren, zijn ouders minder snel 
geneigd over te gaan op flesvoeding. Lekker Fit! biedt 
verschillende tools om pedagogisch medewerkers 
basiskennis bij te brengen over afgekolfde 
moedermelk. Ook zijn er verschillende folders om 
ouders te informeren over borstvoeding op de 
kinderopvang.

Wie doet wat?
De locatiemanager

  Informeert ouders bij het eerste contactmoment 
(kennismaking, intake) over de mogelijkheid om 
afgekolfde moedermelk mee te geven naar de 
kinderopvang.

  Neemt contact op met een lactatiekundige als de 
pedagogisch medewerkers behoefte hebben aan 
meer kennis over het bewaren en opwarmen van 
moedermelk.

De pedagogisch medewerkers
  Geven baby’s (wanneer ouders het meebrengen) 

afgekolfde moedermelk te drinken.

Een lactatiekundige
  Kan de pedagogisch medewerkers informeren over 

borstvoeding op de kinderopvang, bijvoorbeeld 
hoe je afgekolfde moedermelk kunt bewaren en 
opwarmen.

  Kan (een deel van) een ouderbijeenkomst over 
borstvoeding verzorgen.

  Kan input leveren voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief, 
website en/of ouderbijeenkomsten.

Randvoorwaarden
  Budget voor een lactatiekundige (optioneel).

Tips
  Gebruik de folder Borstvoeding op de 

kinderopvang om ouders te informeren over het 
meegeven van afgekolfde moedermelk.

Tools
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge 
Kind’ en thema ‘Voeding’ voor materialen en tips, 
zoals een folder borstvoeding op de kinderopvang en 
borstvoeding op het werk. Hier vind je ook hoe je de 
materialen kunt downloaden of bestellen.
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Prestatie-indicatoren 
  Pedagogisch medewerkers hebben 

basiskennis over afgekolfde moedermelk, 
waardoor zij in staat zijn afgekolfde 
moedermelk op de juiste manier te bewaren 
en op te warmen, en ouders te informeren 
over de mogelijkheden van het meegeven 
van afgekolfde moedermelk.

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang weten 
ouders door informatie van de locatie dat 
borstvoeding en kinderopvang prima 
samen gaan.

http://WWW.lekkerfit010.nl
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Wie doet wat?
De locatiemanager

  Neemt de activiteiten rond de moestuin op in het 
activiteitenprogramma.

De Lekker Fit!-coach
  Stimuleert de pedagogisch medewerkers om met 

de kinderen in gesprek te gaan over groente.
  Bedenkt activiteiten rond de moestuin die passen 

bij thematisch werken, het VVE-programma en het 
pedagogische beleid van de organisatie.

  Regelt de praktische organisatie rond de moestuin, 
zoals het (in overleg met de locatiemanager) 
inkopen van materialen en producten en het 
verzorgen en onderhouden van de moestuin.

De pedagogisch medewerkers
  Doen gedurende het moestuinseizoen (voorjaar – 

zomer) minstens één keer per week een activiteit 
rond de moestuin met de kinderen.

  Stimuleren kinderen om nieuwe groente te 
proberen.

  Praten met de kinderen over het uitproberen en 
genieten van verse groente.

  Praten met de kinderen over de smaak, kleur en het 
uiterlijk van verschillende soorten groente.

  Betrekken de ouders bij de moestuin.
  Vertellen ouders de Lekker Fit!-groenteslogan: Van 

groente word je groot en sterk.

Een moestuindeskundige
  Kan op de locatie instructies geven over de 

moestuin.
  Kan vragen beantwoorden over de moestuin en 

feiten en tips geven over het moestuinieren.

Randvoorwaarden
  Een zonnige plek voor een moestuin buiten óf een 

zonnige plek binnen voor groenteplantjes.
  Budget voor een moestuindeskundige (optioneel).

Tips
  Spreek met het team af dat zij de spelletjes en 

activiteiten uit de jaarkalender en handleiding 
voor de moestuinen en/of uit het groente-
activiteitenboek regelmatig inplannen en uitvoeren.

  Betrek ouders bij de moestuin, bijvoorbeeld door 
foto’s van de moestuin en gerelateerde activiteiten 
te delen op de website, in de nieuwsbrief of op 
social media. Je kunt ouders ook vragen om te 
helpen bij het onderhouden van de moestuin.

Tools
Materialen voor de moestuin worden uitgedeeld bij de 
bijeenkomst en op locatie bezorgd. 
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge Kind’ 
en thema ‘Voeding’ welke materialen er allemaal zijn. 
Hier vind je ook hoe je de materialen kunt downloaden 
of bestellen.

3.6 Lekker Fit! Moestuin/ 
Smaakontwikkeling
Van groente eten word je groot en sterk. Groen-
te zit namelijk vol belangrijke voedingsstoffen, 
zoals voedingsvezels, vitaminen en mineralen, die 
kinderen nodig hebben om goed te groeien. Elke 
soort groente heeft een andere samenstelling van 
voedingsstoffen. Door verschillende soorten groen-
te te eten, krijgen kinderen zoveel mogelijk belang-
rijke voedingsstoffen binnen. En doordat groente 
weinig calorieën en veel vezels bevat, zit je er snel 
vol van en kun je het gebruiken als een verantwoord 
tussendoortje. 

De Lekker Fit! Moestuin is een leuke manier om 
kinderen verschillende dingen over groente te leren. 
Hoe groente groeit, ruikt, voelt, eruitziet en hoe het 
smaakt. De moestuin wordt als onderdeel van Lekker 
Fit! in het voorjaar van het eerste jaar van deelname 
op een locatie bezorgd. De moestuin maakt het 
voor pedagogisch medewerkers makkelijker om 
met kinderen in gesprek te gaan over groente. Het 
maakt het ook makkelijker om ouders te betrekken. 
Lekker Fit! geeft hier verschillende tips en tools voor. 
Voor kinderdagverblijven die geen ruimte hebben 
voor een moestuinbak, biedt Lekker Fit! alternatieve 
groenteactiviteiten. 

Prestatie-indicatoren 
  Op een Lekker Fit!-kinderopvang is een 

moestuin(bak) in gebruik.

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang vertellen 
de pedagogisch medewerkers de kinderen 
over de smaak, kleur en het uiterlijk van 
verschillende groenten.

http://www.lekkerfit010.nl


3.7 Lekker Fit! Voedingsspel
Kinderen zijn volop in de groei en hebben eten en 
drinken nodig met voldoende voedingsstoffen. De 
juiste kennis over gezonde voeding kan pedago-
gisch medewerkers helpen om de kinderen uitge-
balanceerde maaltijden en tussendoortjes aan te 
bieden. 

Lekker Fit! biedt twee voedingsspellen waarmee de 
pedagogisch medewerkers basiskennis over gezonde 
voeding opdoen. Door onder begeleiding van een 
diëtist het Beleg-spel of het Wat zit er in mijn buik-
spel te spelen, worden pedagogisch medewerkers 
zich meer bewust van wat gezonde voeding is voor 
kinderen tot 4 jaar. De pedagogisch medewerkers 
kunnen deze kennis direct in praktijk brengen door 
de kwaliteit van de maaltijden en de keuze van 
verantwoorde tussendoortjes te verbeteren. Ook 
kunnen de medewerkers onderbouwde informatie 
doorgeven aan de ouders. 

Wie doet wat?
De locatiemanager

  Neemt contact op met een diëtist wanneer het team 
behoefte heeft aan meer informatie over gezonde 
voedingskeuzes.

  Maakt afspraken met het team over het (variëren 
met) eten en drinken dat de kinderopvang aanbiedt 
bij de lunch, warme maaltijd en als tussendoortje 
en neemt deze afspraken op in het voedingsbeleid.

  Varieert met de inkoop van eten en drinken om 
kinderen verschillende gezonde producten te laten 
proeven. En vermijdt toevoegingen van pakjes en 
zakjes.

De Lekker Fit!-coach
  Stelt in overleg met de locatiemanager een 

menuplan op met wisselende gerechten en 
houdt hierbij rekening met de afspraken in het 
voedingsbeleid.

  Stimuleert de pedagogisch medewerkers om het 
goede voorbeeld te geven door hetzelfde te eten als 
de kinderen en altijd een hapje te proeven.

  Stimuleert de pedagogisch medewerkers om te 
variëren met gezonde producten.

  Adviseert de pedagogisch medewerkers over een 
gezonde portiegrootte.

Huishoudelijke hulp (of pedagogisch medewerkers)
  Bereidt de (warme) maaltijden volgens het 

menuplan. Met daarin veel groente, fruit, volkoren, 
vezels en gezonde vetten en weinig (toegevoegde) 
suikers. Ook pakjes en zakjes worden gemeden.

  Kan voor scholing en inspiratie komen naar het 
Lekker Fit!-event en de verdiepingsdagen.

De pedagogisch medewerkers
  Geven kinderen vanaf zeven maanden bruinbrood 

en vanaf 1 jaar volkorenbrood.
  Geven op elke boterham een laagje margarine en 

een klein laagje gezond beleg.
  Geven de kinderen op elke boterham ander soort 

beleg.
  Stimuleren de kinderen om altijd een hapje te 

proeven.
  Geven het goede voorbeeld door hetzelfde te eten 

als de kinderen en altijd een hapje te proeven.
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Eet fruit.

 Eet groente.

Drink water.

Eet en drink 
minder suiker.

Eet volkoren.

Lekker gezond eten en 
drinken houdt kinderen fi t.

Tips over voeding voor kinderen van 1 tot 4 jaar.
Kijk voor meer informatie op www.lekkerfi t010.nl

Versie augustus 2021

Een diëtist
  Begeleidt het voedingsspel.
  Kan het team informeren over gezonde 

voedingskeuzes.
  Kan (een deel van) een ouderbijeenkomst over 

gezonde voedingskeuzes verzorgen.
  Kan input leveren voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief, 

website en/of ouderbijeenkomsten.

Randvoorwaarden
  Tijd en budget voor het spelen van het 

voedingsspel.
  Budget voor een diëtist (optioneel).

Tips
  Vraag advies aan een diëtist bij het opstellen van 

een menuplan.
  Varieer in het menuplan met verschillende soorten 

en kleuren groente en met vlees, vis en vegetarisch.

Tools
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge 
Kind’ en thema ‘Voeding’ voor informatie over de 
voedingsspellen. 

Praktisch
  Zoek je een diëtist die veel ervaring heeft met het 

Beleg-spel of het Wat zit er in mijn buik-spel? 
Neem dan contact op met Lekker Fit: 
lekkerfit@rotterdam.nl 

Prestatie-indicatoren 
  Op een Lekker Fit!-kinderopvang hebben 

pedagogisch medewerkers (en de 
eventuele huishoudelijk hulp) basiskennis 
over gezonde voeding (veel groente, fruit, 
volkoren, vezels en gezonde vetten en 
weinig (toegevoegde) suikers). Zodat zij 
gezond eten en drinken bij de kinderen 
aanbieden en stimuleren en zelf het goede 
voorbeeld geven. 

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang vertellen 
de pedagogisch medewerkers de kinderen 
over de smaak, kleur en het uiterlijk van 
verschillende groenten.

Minder verzadigd vet.
Net als suiker heeft een kind in de groei ook 
een beetje vetten nodig. Wel de goede vetten 
natuurlijk. Experts hebben het over 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.

TIPS om minder verzadigde vetten te eten.

  Geef kinderen weinig bewerkt (fabrieks)voedsel. Hier zitten veel  
slechte vetten in. Voorbeelden hiervan zijn pizza, koeken, zoutjes,  
croissants en hamburgers. 

  Kies liever niet voor gefrituurd eten. Daar zitten veel calorieen in.  
Daar kunnen kinderen dik van worden. 

  In plaats van frituren kun je ook eens proberen te grillen of stomen.
  Er zijn genoeg producten met goede vetten zoals: olie, vloeibare  

bak- en braadproducten en halvarine of zachte margarine uit een  
kuipje, avocado, vis, olijven en (ongezouten) nootjes.

LET OP!

Ook in goede vetten 
zitten veel calorieën. 
Als kinderen meer 
calorieën eten dan hun 
lichaam nodig heeft, 
worden ze dikker.

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 1 tot 4 jaar. 

www.lekkerfit010.nl

http://www.lekkerfit010.nl
mailto:lekkerfit%40rotterdam.nl?subject=
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3.8 Lekker Fit! Gezond eten stimuleren
De eerste vijf jaar zijn cruciaal voor de ontwikkeling 
van eetgewoonten. De pedagogisch medewerkers 
hebben een belangrijke rol in de eetopvoeding van 
kinderen door gezond eten op de kinderopvang te 
stimuleren. Lekker Fit! biedt verschillende tips voor 
hoe pedagogisch medewerkers dit kunnen doen. 
Bijvoorbeeld door samen met de kinderen te eten, 
zelf nieuwe smaken uit te proberen (voorbeeldge-
drag), kinderen te laten helpen met het smeren van 
de boterhammen en door eten niet als beloning of 
troost te gebruiken. Of door kinderen zelf te laten 
bepalen hoeveel ze eten, zodat de kinderen leren 
om naar hun lichaam te luisteren en zelf voelen 
wanneer ze vol zitten. Lekker Fit! geeft ook tips voor 
activiteiten rond gezonde voeding.

Wie doet wat?
De locatiemanager

  Maakt afspraken met het team over welke 
voedingsmiddelen buiten het zicht van de kinderen 
worden genuttigd en neemt deze afspraken op in 
het personeelsbeleid.

  Maakt afspraken met het team over het 
pedagogisch handelen tijdens de maaltijden en 
neemt deze afspraken op in het pedagogisch 
beleid.

  Neemt de activiteiten rond gezond eten op in het 
activiteitenprogramma.

  Neemt contact op met een diëtist wanneer 
het team behoefte heeft aan meer informatie 
over het aanleren van gezonde eetgewoonten 
en/of aanbevolen dagelijkse hoeveelheden 
voedingsstoffen voor baby’s en peuters.

De Lekker Fit!-coach
  Motiveert collega’s om het goede voorbeeld te 

geven en gezonde eetgewoonten te stimuleren.
  Stimuleert collega’s om met de kinderen in gesprek 

te gaan over gezonde voeding.
  Stimuleert collega’s om met de ouders in gesprek 

te gaan over voeding en gezonde voeding. 
Bijvoorbeeld over wat het kind eet voordat hij komt 
en nadat hij is opgehaald.

  Ontwikkelt activiteiten rond gezond eten.
  Koppelt de activiteiten rond gezond eten aan 

thematisch werken, het VVE-programma en het 
pedagogische beleid van de organisatie.

  Regelt de praktische organisatie van de activiteiten 
rond gezond eten, zoals het (in overleg met de 
locatiemanager) inkopen en/of voorbereiden van 
materialen en producten.

  Inventariseert verbeterpunten op het gebied 
van gezond eten stimuleren, benadert deze 

oplossingsgericht en bespreekt deze met de 
locatiemanager en het team.

De pedagogisch medewerkers
  Eten samen met de kinderen aan tafel.
  Geven het goede voorbeeld en eten en drinken 

gezond in het bijzijn van de kinderen of eten en 
drinken hetzelfde als de kinderen.

  Praten met de kinderen over het uitproberen en 
genieten van gezond eten.

  Stimuleren kinderen om zelf hun eten op te 
scheppen en zelf hun brood te smeren.

  Vragen de kinderen of ze genoeg gegeten hebben 
als ze weinig van een maaltijd hebben gegeten.

  Accepteren het als een kind aangeeft genoeg te 
hebben gegeten (hoewel hun bord niet leeg is).

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

  Stimuleren kinderen om nieuwe etenswaren te 
proberen.

  Gebruiken eten niet als beloning of troost.
  Doen minstens één keer per week een activiteit 

rond gezond eten met de kinderen.
  Gaan met de ouders in gesprek over voeding. 

Bijvoorbeeld over wat het kind eet voordat hij komt 
en nadat hij is opgehaald. En de gezonde voeding 
die de kinderen op de opvang eten.

Een diëtist
  Kan het team informeren en adviseren over het 

aanleren van gezonde eetgewoonten.
  Kan het team informeren over de aanbevolen 

dagelijkse hoeveelheden voedingsstoffen voor 
baby’s en peuters.

Randvoorwaarden
  Het team heeft kennis over de ontwikkeling van 

eetgewoonten.
  Het team heeft kennis over de aanbevolen 

dagelijkse hoeveelheden voor baby’s en peuters.
  Budget voor een diëtist (optioneel).

Tools
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge Kind’ 
en thema ‘Voeding’ voor materialen, activiteiten, tips 
en tools. Hier vind je ook hoe je de materialen kunt 
downloaden of bestellen.

Prestatie-indicator 
  De kinderen krijgen op de kinderopvang 

door de pedagogisch medewerker gezonde 
eetgewoonten aangeleerd7.

7.   Zie hierboven bij pedagogisch medewerkers wat dit inhoudt

http://www.lekkerfit010.nl
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3.9 Lekker Fit! Inrichting Voeding
Als de groepsruimte een gezonde uitstraling heeft, 
is het voor pedagogisch medewerkers makkelijker 
om met de kinderen in gesprek te gaan over gezond 
eten. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van 
speelgoed, posters en boeken die over gezond 
eten gaan. Lekker Fit! biedt materialen om de 
groepsruimten mee aan te kleden en geeft tips voor 
andere (spel)materialen over gezonde voeding.

Wie doet wat?
De locatiemanager

  Maakt budget vrij voor de aanschaf van 
voorleesboeken, speelgoed, posters en plaatjes 
over gezond eten.

De Lekker Fit!-coach
  Adviseert de pedagogisch medewerkers over de 

inrichting van de groeps- en buitenruimtes.
  Verzamelt ideeën voor voorleesboeken, speelgoed, 

posters en plaatjes over gezond eten en schaft deze 
(in overleg met de locatiemanager) aan.

  Controleert of de aanwezige materialen veilig zijn 
en vervangt de materialen indien nodig.

  Stimuleert de pedagogisch medewerkers om de 
kinderen voor te lezen over gezond eten.

  Stimuleert de pedagogisch medewerkers om met 
de kinderen in gesprek te gaan over de posters en 
plaatjes over gezond eten.

De pedagogisch medewerkers
  Hangen posters en plaatjes over gezond eten op in 

de groepsruimte.
  Gaan met de kinderen in gesprek over gezond eten, 

bijvoorbeeld met behulp van de voorleesboeken, 
het speelgoed en posters en plaatjes.

  Leggen voorleesboeken en het speelgoed over 
gezond eten op een voor kinderen zichtbare en 
toegankelijke plek in de groepsruimte.

  Lezen de kinderen voor uit de voorleesboeken over 
gezond eten.

Randvoorwaarden 
  Budget voor de aanschaf en vervanging van 

materialen over gezond eten.

Tips
  Bij speelgoed over gezond eten kun je denken aan 

een (speelgoed) groente- en fruitmand of gezond 
eten in een speelkeukentje.

  Maak foto’s van bijvoorbeeld gezonde traktaties en 
hang deze op.

  Maak een kookboekje met afbeeldingen van 
gezonde ingrediënten. Ook leuk om met ouders te 
delen!

Tools
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge 
Kind’ en thema ‘Voeding’ voor materialen, activiteiten, 
tips en tools. Hier vind je ook hoe je de materialen 
kunt downloaden of bestellen. Hieronder staan ook 
voorbeelden van materialen die je op de groep kunt 
gebruiken voor de aankleding.

Prestatie-indicatoren
   Pedagogisch medewerkers gaan met 

kinderen in gesprek over gezonde voeding.
   Op een Lekker Fit!-locatie hebben de 

groepsruimten een gezonde uitstraling.

Voor op de groep

  Suikerklontjesposter Als aankleding voor de groepsruimte en om ouders te informeren over de hoeveelheid 
suiker in gezoete drankjes

  Posters voedings- 
centrum

Over gezonde voeding als aankleding voor de groepsruimte en om met ouders en kinderen 
in gesprek te gaan over gezonde voeding

  Beweegkaarten 
Spelenderwijs bewegen

Beweegactiviteiten met groente en fruit in de hoofdrol

  Groentekaarten Als aankleding voor de groepsruimte en om met kinderen in gesprek te gaan over groenten

  Speelgoed groente en fruit Om mee te spelen en de bekendheid met de naam en het uiterlijk van groente en fruit te 
vergroten

  Poster Lekker Fit! 
Voeding 

Een poster met duidelijke informatie en leuke tips. Om op te hangen in de gang, op de deur 
of in de groepsruimte

  Ouderboekjes Leuke boekjes voor ouders over groente en fruit, water drinken en trakteren

  Kaarten van GLOS Er zijn leuke kaarten over gezonde leefstijl waarmee activiteiten kunnen worden gedaan

http://www.lekkerfit010.nl
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Ontspanning

Ontspanning is net zo belangrijk als inspanning. 
Wanneer je even rust op een drukke dag, kun 
je er daarna weer fit tegenaan. Zorg ook voor 
genoeg slaap. Wanneer een kind goed uitgerust 
is, voelt het zich fitter en kan beter omgaan 
met stress. Ook is de kans op overgewicht een 
stuk kleiner. Een goed slaapritme, zoals op een 
vaste tijd gaan slapen en ontspanning voor het 
slapen gaan, kan hierbij helpen. Voor jonge 
kinderen zijn rustmomenten ook over de dag 
heen erg belangrijk. In onze tijd, waarin kinderen 
overspoeld worden door prikkels, is het van groot 
belang dat kinderen genoeg slapen en tijden van 
rust krijgen om te verwerken wat zij aan prikkels 
hebben binnengekregen. Rust is dus een tijd 
zonder boekje, computer, muziek, speelgoed of 
televisie. Vaak vallen de kinderen daarbij in slaap.

4.1 Lekker Fit! Ontspanning
Lekker Fit! Ontspannen betekent dat er vaste rust- en 
slaapmomenten zijn opgenomen in het dagritme die 
passen bij de leeftijd van de kinderen. Rust betekent 
ook weinig of geen schermtijd. Voor kinderen van 0 
en 1 jaar wordt beeldschermtijd helemaal afgeraden. 
En voor kinderen van 2 en 3 jaar is het landelijk advies 
om beeldschermtijd te beperken tot één uur per dag. 
Minder is daarbij beter. Aangezien kinderen waar-
schijnlijk ook thuis schermtijd hebben, betekent dit 
dat er geen schermtijd is op de kinderopvang. 

Wie doet wat?
De locatiemanager
   Neemt rust en ontspanning op in het beleid. 

De Lekker Fit!-coach
  Adviseert de pedagogisch medewerkers over 

rust en slaap bij kinderen.

De pedagogisch medewerkers
  Houden een vast rust- en slaapritme aan.
  Leren de kinderen te ontspannen na inspanning.
  Doen activiteiten met de kinderen om zichzelf te 

leren reguleren, zoals ademhalingsspelletjes, yoga-
oefeningen, ontspanningsoefeningen, mindfulness-
oefeningen.

  Zetten de kinderen niet achter schermpjes.

Tips
  Er zijn ouders die aangeven dat hun kind overdag niet 

mag slapen of rusten omdat ze bang zijn dat hun kind 
’s avonds niet kan slapen. Gelukkig is dit niet juist. 
Maak gebruik van de slaapadviezen om ouders uit te 
leggen wat helpt voor een goede nachtrust. 

  Op de opvang is het prettig als tijdens rusttijden 
de omgeving rond het kind ook rustig is. Doe 
bijvoorbeeld het licht en de muziek uit. En doe als 
pedagogisch medewerker ook rustige activiteiten, 
zoals het bijhouden van de ouderportal, of het 
schriftje van de kinderen.

Tools
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge Kind’ 
en thema ‘Ontspanning’ voor materialen, activiteiten, 
tips en tools. Hier vind je ook hoe je de materialen kunt 
downloaden of bestellen. 

Prestatie-indicatoren 
  Er zijn vaste rust- en slaapmomenten 

opgenomen in het dagritme, die passen bij 
de leeftijd van de kinderen.

  Op een Lekker Fit!-locatie hebben kinderen 
geen schermtijd. 

  Op een Lekker Fit!-locatie geef je adviezen 
aan ouders (of ga je in gesprek met 
ouder) over het belang van rust en slaap 
voor jonge kinderen en het maken van 
schermafspraken.

http://www.lekkerfit010.nl
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4.2 Lekker Fit! Lekker in je vel
Kinderen die zich goed voelen, kunnen beter 
presteren en ontwikkelen betere sociale vaardighe-
den. Lekker gezond eten en drinken, elke dag naar 
buiten gaan, elke dag bewegen en ontspannen na 
inspanning zorgen dat je je lichamelijk goed voelt. 
Weten wie je bent, wat je leuk vindt en waar je goed 
in bent, dragen bij aan geestelijke gezondheid. Net 
zoals zelfvertrouwen, accepteren van jezelf, durven 
te zeggen wat je denkt en kunnen omgaan met te-
leurstellingen. Al deze dingen samen zorgen ervoor 
dat je lekker in je vel zit en je goed voelt. 

Op een Lekker Fit!-locatie bied je de kinderen 
spelenderwijs tools aan om in contact te komen met 
hun gevoelens. Je praat over de vier basisemoties: 
blij, boos, bang, bedroefd. Je kunt beweegactiviteiten 
doen die gekoppeld zijn aan deze emoties, zoals 
de emotiedans. Maar ook het interactief voorlezen 
van boeken, zoals het kleurenmonster, draagt bij 
aan het voelen en bespreekbaar maken van emoties 
bij jonge kinderen. Koppel regelmatig Lekker Fit!-
beweegactiviteiten aan emoties.

Wie doet wat?
De locatiemanager
  Maakt budget vrij voor de aanschaf van 

voorleesboeken die over emoties gaan.

De Lekker Fit!-coach
  Adviseert de pedagogisch medewerkers over hoe 

je emoties aan beweegactiviteiten kunt koppelen.

De pedagogisch medewerkers
  Praten met de kinderen over de vier basisemoties: 

blij, boos, bang, bedroefd.
  Doen regelmatig een activiteit, zoals lezen of 

bewegen, die met emoties te maken heeft, zoals de 
emotie-beweegkaarten in de beweegbak.

Randvoorwaarden 
  Budget voor de aanschaf en vervanging van 

materialen over emoties.

Tools
Kijk op de site lekkerfit010.nl bij doelgroep ‘Jonge Kind’ 
en thema ‘Ontspanning’ voor materialen, activiteiten, 
tips en tools. Hier vind je ook hoe je de materialen kunt 
downloaden of bestellen. 

Prestatie-indicatoren 
  Pedagogisch medewerkers gaan met 

kinderen in gesprek over emoties.

  Pedagogisch medewerkers doen regelmatig 
een activiteit met de kinderen die 
gekoppeld is aan emoties. 

http://www.lekkerfit010.nl
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Ouderbetrokken- 
heid en Overdracht

Ouders en pedagogisch medewerkers staan 
samen sterker om de kinderen een gezonde 
leefstijl aan te leren. Als kinderen zowel thuis 
als op de kinderopvang het goede voorbeeld 
krijgen, is de kans groter dat de gezonde 
leefstijl voor kinderen normaal wordt. 

Uit onderzoek blijkt dat ouders het beste willen 
voor hun kind, maar niet altijd weten hoe. Hier is een 
belangrijke taak weggelegd voor de pedagogisch 
medewerkers. Pedagogisch medewerkers zijn in staat 
om de Lekker Fit!-informatie aan de ouders over te 
brengen. Bijvoorbeeld door regelmatig aan ouders 
te vertellen over welke groente en fruit het kind die 
dag gegeten heeft of welke Lekker Fit!-activiteiten 

het kind heeft gedaan. Of door vragen van ouders te 
beantwoorden over bijvoorbeeld gezonde voeding, 
ontspanning en het stimuleren van de motorische 
ontwikkeling. 

Lekker Fit! biedt verschillende werkvormen, zoals 
spellen en workshops voor ouders, om hen op een 
leuke en laagdrempelige manier te informeren over een 
gezonde leefstijl voor hun kind. Bij de tools verwijzen 
we ook naar tips en trainingen over een goede 
communicatie en samenwerking met ouders. Als veel 
ouders vragen hebben over een bepaald onderwerp, 
kun je partners, zoals een diëtist of Lekker Fit!-trainer, 
inschakelen om bijvoorbeeld een ouderbijeenkomst te 
organiseren.

Wist je dat…

…  In het voorbeeld beweegbeleid enkele 
voorbeelden staan van tips, die je als pedagogisch 
medewerker aan ouders kunt geven om met hun 
kind te bewegen?

…  Ouders graag willen weten waar ze aan toe 
zijn? Breng nieuwe ouders al bij het eerste 
contactmoment (intake) op de hoogte van Lekker 
Fit! en de afspraken op je locatie.

…  Ouders graag kijken naar foto’s waarop de 
pedagogisch medewerkers leuke activiteiten 
doen met de kinderen?

…  Ouders het liefst over Lekker Fit! geïnformeerd 
worden door middel van persoonlijk contact 
met de pedagogisch medewerker of een 
ouderbijeenkomst?

…  Je ouders enthousiast kunt maken voor een 
ouderavond door zoveel mogelijk drempels weg 
te nemen? Zorg bijvoorbeeld voor opvang voor 
de kinderen en bied eten aan. Dit vergroot de 
opkomst.



Wie doet wat?
De locatiemanager
  Informeert ouders bij het eerste contactmoment 

over de activiteiten en het beleid op een Lekker Fit!-
kinderopvang.

  Biedt de pedagogisch medewerkers een training aan 
wanneer zij moeite hebben om het gesprek aan te 
gaan met ouders (zie tools).

De Lekker Fit!-coach
  Denkt mee en levert tekst aan voor bijvoorbeeld de 

nieuwsbrief om ouders te informeren over bewegen 
met kinderen, gezonde voeding en het beperken van 
schermgebruik.

De pedagogisch medewerkers
  Vertellen de ouders dagelijks over de ondernomen 

Lekker Fit!-activiteiten en maken hierbij een koppeling 
naar wat ouders thuis met hun kind kunnen doen.

  Maken de ondernomen Lekker Fit!-activiteiten visueel 
voor ouders, door foto’s en filmpjes te laten zien en 
maken de koppeling met de ontwikkeling van het kind.

  Bespreken de ontwikkelingen die het kind met 
gezonde voeding en bewegen doormaakt tijdens 
gesprekken met de ouders (bijvoorbeeld de 
10-minuten gesprekken).

  Gaan voor de verjaardag van een kind met ouders in 
gesprek over de traktatierichtlijnen.

  Verwijzen ouders door naar het Centrum voor Jeugd 
en Gezin wanneer zij vragen van ouders over de 
ontwikkeling van het kind over beweging, voeding en 
ontspanning niet kunnen beantwoorden.

  Geven gerichte beweegtips mee voor thuis. 
  Geven af en toe beweegmateriaal mee met leuke 

beweegideeën voor thuis, zoals een ballon en viltjes.

  Gebruiken in de communicatie met de ouders de 
slogans van Lekker Fit! aan ouders

   Water drinken: Met water geef ik mijn kind 
het beste

   Trakteren: Eén is genoeg en klein is oké
   Groente: Van groente word je groot en sterk

Een diëtist
  Kan input leveren voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief, 

website en/of ouderbijeenkomsten.

Een Lekker Fit!-trainer
  Kan input leveren voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief, 

website en/of ouderbijeenkomsten.

Randvoorwaarden
  Pedagogisch medewerkers zijn in staat het gesprek 

aan te gaan met ouders.
  Budget voor een diëtist of Lekker Fit!-trainer 

(optioneel).

Tips
  Informeer ouders ook schriftelijk over de activiteiten 

en het beleid op een Lekker Fit!-kinderopvang. 
Bijvoorbeeld via een (digitale) nieuwsbrief, de 
ouderapp, social media of op de website.

  Vraag de voedingscoach en/of Lekker Fit!-coach 
om mee te denken en tekst aan te leveren voor 
bijvoorbeeld op social media of in de nieuwsbrief over 
gezonde leefstijlthema’s.

  Ook een diëtist en/of een Lekker Fit!-trainer kan input 
leveren voor bijvoorbeeld in de nieuwsbrief of op de 
website.

Tools
Kijk op de site lekkerfit010.nl en zoek op ‘ouders’ voor 
materialen, activiteiten, tips en tools. Hier vind je ook hoe 
je de materialen kunt downloaden of bestellen.

5.1 Lekker Fit! Oudercontactmomenten
We weten uit onderzoek dat ouders behoefte hebben aan informatie over eten en bewegen voor hun kind. 
Praktische tips over eten en bewegen en wat je thuis kunt doen met je kind, en informatie over wat een Lekker 
Fit!-kinderopvang doet. Op de kinderopvang zijn verschillende oudercontactmomenten waarbij pedagogisch 
medewerkers hierover met ouders in gesprek kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan het brengen en halen van de 
kinderen, berichtjes in het ouderportal en aan de 10-minutengesprekken met ouders over het kind. Lekker Fit! 
biedt verschillende tools voor pedagogisch medewerkers om met ouders over voeding en bewegen te praten. 
Ook biedt Lekker Fit! tools om ouders al bij het kennismakingsgesprek of de intake op de hoogte te brengen van 
de activiteiten en het beleid op een Lekker Fit!-kinderopvang. 
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Prestatie-indicatoren 
  Op een Lekker Fit!-kinderopvang worden (nieuwe) ouders 

geïnformeerd dat de locatie ‘Lekker Fit!’ is en wat dit inhoudt. 
De (nieuwe) ouders ontvangen onder andere de Lekker Fit!-
ouderboekjes en op de website en in nieuwsbrieven komen 
de Lekker Fit! Thema’s aan bod.

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang worden bij de 
overdrachtsmomenten regelmatig de Lekker Fit! thema’s op 
een positieve manier besproken met de ouders. 

 
   Op een Lekker Fit!-kinderopvang worden ouders 

gestimuleerd om met hun kinderen te bewegen en naar 
buiten te gaan.

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang worden ouders 
gestimuleerd om hun kinderen gezonde voeding te geven 
(groente, fruit, water en volkoren).

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang krijgen ouders adviezen (of 
wordt in gesprek gegaan) over het belang van rust en slaap 
voor jonge kinderen en het maken van schermafspraken.

http://www.lekkerfit010.nl
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5.2 Lekker Fit! Ouderbijeenkomsten
Alle ouders willen dat hun kind gezond opgroeit. 
Maar ouders weten vaak niet wat gezond is voor 
hun kind. Veel ouders hebben vragen zoals: Wat is 
gezonde voeding voor mijn kind? Wat heeft mijn 
kind nodig om goed te groeien? Hoe kun je gezond 
eten leuk maken? Hoe kun je variëren met gezond 
eten? Hoe kan ik thuis met mijn kind bewegen? Een 
ouderbijeenkomst is een uitstekende gelegenheid 
om dergelijke vragen van ouders te beantwoorden.

Lekker Fit! biedt verschillende tools die helpen bij 
het organiseren van een jaarlijkse ouderbijeenkomst. 
Denk bijvoorbeeld aan een PowerPointpresentatie 
over Lekker Fit! of verschillende spellen en workshops 
die je met ouders kunt doen. De tools gaan over 
de verschillende onderwerpen van Lekker Fit!, 
zoals groente en fruit, water, ontbijten, trakteren of 
beweging. 

Wie doet wat?
De locatiemanager
  Organiseert tenminste één keer per jaar een 

ouderbijeenkomst over een of meerdere 
onderwerpen van Lekker Fit! en neemt dit op in de 
jaarplanning.

  Stemt de onderwerpen van de ouderbijeenkomst af 
met de pedagogisch medewerkers.

  Is verantwoordelijk voor de vormgeving, 
inhoud en uitvoering van de ouderbijeenkomst, 
in samenwerking met de Lekker Fit!-coach, 
voedingscoach en/of een externe partner.

  Nodigt ouders uit voor de ouderbijeenkomst en 
coördineert de aanmeldingen.

De Lekker Fit!-coach
  Denkt mee en levert input voor 

ouderbijeenkomsten over beweging.
  Ondersteunt de locatiemanager bij de uitvoering 

van ouderbijeenkomsten of organiseert zelf 
bijeenkomsten.

De pedagogisch medewerkers
  Denken mee over de onderwerpen van de 

ouderbijeenkomst.
  Enthousiasmeren ouders om naar de 

ouderbijeenkomst te komen.

Een diëtist
  Kan (een deel van) een ouderbijeenkomst of 

workshop over voeding organiseren.

Een Lekker Fit!-trainer
  Kan (een deel van) een ouderbijeenkomst of 

workshop over bewegen organiseren.

Randvoorwaarden
  Budget voor een diëtist of Lekker Fit!-trainer 

(optioneel).

Tips
  Sluit met het onderwerp zoveel mogelijk aan bij wat 

er speelt op de kinderopvang, zoals het thema Eet 
smakelijk.

  Koppel een ouderbijeenkomst aan de Lekker Fit!-
interventies die je uitvoert op de kinderopvang. 
Denk aan een ouderbijeenkomst over bewegen als 
introductie van het nieuwe beweegbeleid, of een 
workshop traktaties maken bij het invoeren van 
traktatierichtlijnen. 

  Betrek ouders bij de keuze voor het onderwerp: 
waar willen zij meer over weten?

  Houd met de vormgeving van de ouderbijeenkomst 
rekening met de verschillende typen ouders op 
jouw locatie. Sluit een voorlichtingsbijeenkomst 
aan? Hebben ouders meer behoefte aan een 
actieve workshop? Of vinden ouders het leuk om 
iets samen met hun kind te doen?

Tools
Kijk op de site lekkerfit010.nl en zoek op ‘ouders’ voor 
inspiratie, materialen, activiteiten, tips en tools. Hier 
vind je ook hoe je de materialen kunt downloaden of 
bestellen.

Prestatie-indicator 
  Een Lekker Fit!-kinderopvang organiseert 

minimaal één ouderbijeenkomst per jaar 
over (één van) de Lekker Fit! thema’s.

http://www.lekkerfit010.nl
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5.3 Lekker Fit! Themaweek
Het organiseren van een themaweek over gezonde 
leefstijl is een uitstekende manier om het team 
te enthousiasmeren, om ouders te betrekken bij 
Lekker Fit! op de kinderopvang en om Lekker Fit! 
jaarlijks een impuls te geven. Tijdens de themaweek 
kunnen pedagogisch medewerkers leuke activi-
teiten organiseren voor de kinderen en hun ouders 
over verschillende Lekker Fit!-thema’s, zoals water 
drinken, groente en fruit eten of buiten spelen. 
Lekker Fit! biedt verschillende tools die je tijdens 
een themaweek kunt gebruiken. Denk aan beweegs-
pelletjes voor de kinderen, een ouder-kindactiviteit 
over groente eten of de workshop ‘Versier mijn wa-
terkaraf. Ouders worden daarbij op een gezellige, 
creatieve manier geïnformeerd worden over water 
drinken. 

Wie doet wat?
De locatiemanager
  Organiseert samen met de Lekker Fit!-coach 

tenminste één keer per jaar een Themaweek over 
een of meerdere onderwerpen van Lekker Fit! en 
neemt dit op in de jaarplanning.

  Stemt de onderwerpen van de Themaweek af met 
de pedagogisch medewerkers.

  Is verantwoordelijk voor de vormgeving, inhoud en 
uitvoering van de Themaweek, in samenwerking 
met de Lekker Fit!-coach, en/of een externe partner.

  Nodigt ouders uit voor de themaweek en 
coördineert de aanmeldingen.

De Lekker Fit!-coach
  Denkt mee en levert input voor de Themaweek.
  Ondersteunt de locatiemanager bij de uitvoering 

van themaweek of organiseert deze zelf.

De pedagogisch medewerkers
  Denken mee over de onderwerpen van de 

Themaweek.
  Enthousiasmeren ouders om aan de Themaweek 

mee te doen.
 

Prestatie-indicator 
  Een Lekker Fit!-kinderopvang organiseert 

één Themaweek per jaar waarbij ouders 
worden betrokken en uitgenodigd.
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1. Implementatie en Evaluatie
Praktische organisatie

  De locatie biedt minimaal eens per jaar een 
training, workshop of cursus aan over (één van) de 
Lekker Fit!-thema’s aan de medewerkers.

  De locatie bespreekt Lekker Fit!/het gezonde 
leefstijlbeleid minimaal elk kwartaal tijdens een 
teamvergadering.

  Het Lekker Fit!-event wordt jaarlijks bijgewoond 
door minimaal 2 medewerkers van de locatie. 

Lekker Fit! Scan
  De locatie vult elk jaar de Lekker Fit!-scan in en 

gebruikt de rapportage en het plan van aanpak 
om de implementatie van Lekker Fit! te evalueren 
met het team en concrete afspraken te maken over 
verbeterpunten. 

  Na een jaar deelname aan het Lekker Fit!-
programma scoort elke kinderopvang tenminste 
‘Lekker Fit!’ op alle basisitems van Lekker Fit!

Lekker Fit! Beleid
In het beleid van de kinderopvang is opgenomen dat…. 

  per locatie altijd een pedagogisch medewerker de 
rol van Lekker Fit!-coach vervult.

  minstens 15 minuten per dagdeel een (hartslag 
verhogende) beweegactiviteit met de kinderen 
wordt gedaan. 

  elk dagdeel minstens 45 minuten matig 
intensief wordt bewogen tijdens begeleide 
beweegactiviteiten of vrij spel.

  baby’s elke dag de mogelijkheid hebben om op 
hun buik te spelen en minimaal 2 keer per dag een 
individuele beweegactiviteit hebben.

  kinderen maximaal 15 minuten achter elkaar stil 
zitten voor een groepsactiviteit (afgezien van eet- 
en drinkmomenten).

  baby’s maximaal 15 aaneengesloten minuten en 
maximaal 30 minuten per dag in een wipstoel 
zitten.

  alle kinderen iedere dag naar buiten gaan 
en daar minimaal 5 minuten een collectieve 
beweegactiviteit doen.

  kinderen elke ochtend alleen groente en/of fruit 
eten als tussendoortje. 

  kinderen standaard water drinken.

  er getrakteerd wordt volgens de Lekker Fit!-
richtlijnen (‘een is genoeg en klein is oké’). 

  de locatie en de pedagogisch medewerkers het 
geven van borstvoeding faciliteren. 

  een moestuin(bak) aanwezig is en de kinderen op 
speelse wijze kennismaken met de groente, fruit en 
kruiden die daarin groeien.

  de pedagogisch medewerker de kinderen gezonde 
eetgewoonten aanleert.

  er vaste rust- en slaapmomenten zijn opgenomen 
in het dagritme en dat kinderen geen schermtijd 
hebben.

  pedagogisch medewerkers met kinderen in 
gesprek gaan over emoties en regelmatig een 
activiteit met de kinderen doen, die gekoppeld is 
aan emoties.

  hoe ouders betrokken worden bij de gezonde 
leefstijl.

Lekker Fit! Team
  Elk jaar doet minimaal één medewerker mee aan 

deskundigheidsbevordering op het gebied van 
bewegen, voeding of ontspanning. 

  Lekker Fit! is opgenomen in de werkinstructies van 
de kinderopvang.

Lekker Fit! coach
  Elke locatie heeft een gecertificeerde Lekker Fit!-

coach. Als de Lekker Fit!-coach weggaat, laat de 
locatie een nieuwe Lekker Fit!- coach scholen die 
de taken overneemt.

  De Lekker Fit!-coach gaat elk jaar naar het Lekker 
Fit!-event en de Lekker Fit!-verdiepingsdag voor 
inspiratie en deskundigheidsbevordering.

Bijlage 1: Overzicht 
Prestatie-Indicatoren
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2. Beweging
Lekker Fit! Teamtraining

  Op de Lekker Fit!-locatie wordt Lekker Fit! bewogen 
met de kinderen. 

  Het team van de locatie heeft kennis van de 
motorische ontwikkeling van, en geschikte 
beweegactiviteiten voor baby’s, dreumesen en 
peuters.

Coaching on the job
  Op een Lekker Fit! locatie wordt regelmatig 

geëvalueerd hoe het gaat met de gezonde leefstijl 
en worden, onder andere op basis van coaching on 
the job door de Lekker Fit!-trainer, verbeteringen 
doorgevoerd.

Lekker Fit! Beweegbak
  Op een Lekker Fit!-locatie maken de pedagogisch 

medewerkers bij de beweegactiviteiten gebruik 
van verschillende materialen (zoals uit de Lekker 
Fit! beweegbak) die op verschillende manieren de 
ontwikkeling van de kinderen stimuleren.

Buiten spelen
  Alle kinderen gaan minimaal één keer per dagdeel 

naar buiten (ook bij regen) en doen daar naast 
vrij spelen een collectieve beweegactiviteit van 
minimaal 5 minuten.

Lekker Fit! Inrichting Beweging
  Pedagogisch medewerkers gaan met kinderen in 

gesprek over beweging.

  In de groepsruimten zijn zichtbaar materialen 
aanwezig over beweging.

  Pedagogisch medewerkers gebruiken (naast de 
beweegbak) verschillende beweegmaterialen om 
met de kinderen te bewegen. 

3. Voeding
Lekker Fit! Groente en Fruit

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang eten kinderen 
(vanaf 6 maanden oud) elke ochtend alleen groente 
en/of fruit als tussendoortje.

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang eten kinderen 
(vanaf 6 maanden oud) bij hele dagopvang elke dag 
minstens één keer fruit en één keer groente.

  De kinderopvang heeft Lekker Fit! groente en fruit 
opgenomen in het dagprogramma.

Lekker Fit! Water
  Op een Lekker Fit!-kinderopvang drinken kinderen 

water of ongezoete thee (naast eventueel zuivel).

Lekker Fit! Volkoren en vezels
  Op een Lekker Fit!-kinderopvang eten kinderen 

vanaf 1 jaar (grotendeels) volkoren producten.

Lekker Fit! Trakteren
  De kinderopvang hanteert Lekker Fit! Trakteren 

(‘één is genoeg en klein is oké’ of helemaal gezond).

  De medewerkers geven het goede voorbeeld door 
zelf Lekker Fit! te trakteren en vragen ouders om 
hen dezelfde traktatie te geven als de kinderen.

Lekker Fit! Borstvoeding
  Pedagogisch medewerkers hebben basiskennis 

over afgekolfde moedermelk, waardoor zij in staat 
zijn afgekolfde moedermelk op de juiste manier te 
bewaren en op te warmen, en ouders te informeren 
over de mogelijkheden van het meegeven van 
afgekolfde moedermelk.

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang weten ouders 
door informatie van de locatie dat borstvoeding en 
kinderopvang prima samen gaan.

Lekker Fit! Moestuin/Smaakontwikkeling
  Op een Lekker Fit!-kinderopvang is een 

moestuin(bak) in gebruik. 

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang vertellen de 
pedagogisch medewerkers de kinderen over de 
smaak, kleur en het uiterlijk van verschillende 
groenten.

Lekker Fit! Voedingsspel
  Op een Lekker Fit!-kinderopvang hebben 

pedagogisch medewerkers (en de eventuele 
huishoudelijk hulp) basiskennis over gezonde 
voeding, zodat zij gezond eten en drinken bij de 
kinderen aanbieden en stimuleren en zelf het goede 
voorbeeld geven. 

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang is een menuplan 
opgesteld dat voldoet aan de Lekker Fit!-
uitgangspunten (veel groente en fruit, volkoren en 
vezels en gezonde vetten en weinig (toegevoegde) 
suikers).

Lekker Fit! Gezond eten stimuleren
  De kinderen krijgen op de kinderopvang door de 

pedagogisch medewerker gezonde eetgewoonten 
aangeleerd .

Lekker Fit! Inrichting Voeding
  Pedagogisch medewerkers gaan met kinderen in 

gesprek over gezonde voeding.

  Op een Lekker Fit!-locatie hebben de 
groepsruimten een gezonde uitstraling.
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4. Ontspanning
Lekker Fit! Ontspanning

  Er zijn vaste rust- en slaapmomenten opgenomen 
in het dagritme die passen bij de leeftijd van de 
kinderen.

  Op een Lekker Fit!-locatie hebben kinderen geen 
schermtijd.

  Op een Lekker Fit!-locatie geef je adviezen aan 
ouders (of ga je in gesprek met ouder) over het 
belang van rust en slaap voor jonge kinderen en het 
maken van schermafspraken. 

Lekker Fit! Lekker in je vel
  Pedagogisch medewerkers gaan met kinderen in 

gesprek over emoties.

  Pedagogisch medewerkers doen regelmatig een 
activiteit met de kinderen die gekoppeld is aan 
emoties.

5. Ouderbetrokkenheid en Overdracht
Lekker Fit! Oudercontactmomenten

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang worden (nieuwe) 
ouders geïnformeerd dat de locatie ‘Lekker Fit!’ is 
en wat dit inhoudt. De (nieuwe) ouders ontvangen 
onder andere de Lekker Fit!-ouderboekjes en op de 
website en in nieuwsbrieven komen de Lekker Fit! 
Thema’s aan bod.

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang worden bij de 
overdrachtsmomenten regelmatig de Lekker Fit! 
thema’s op een positieve manier besproken met de 
ouders. 

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang worden ouders 
gestimuleerd om met hun kinderen te bewegen en 
naar buiten te gaan.

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang worden ouders 
gestimuleerd om hun kinderen gezonde voeding te 
geven (groente, fruit, water en volkoren).

  Op een Lekker Fit!-kinderopvang krijgen ouders 
adviezen (of wordt in gesprek gegaan) over het 
belang van rust en slaap voor jonge kinderen en het 
maken van schermafspraken.

Lekker Fit! Ouderbijeenkomsten
  Een Lekker Fit!-kinderopvang organiseert minimaal 

één ouderbijeenkomst per jaar over (één van) de 
Lekker Fit!-thema’s.

Lekker Fit! Themaweek
  Een Lekker Fit!-kinderopvang organiseert één 

themaweek per jaar waar ouders bij worden 
betrokken en voor worden uitgenodigd.
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