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JONG LEREN ETEN
voor een gezonde en duurzame generatie

* Introductie Jong Leren 

Eten/voedseleducatie

* Aan de slag (2x 15 min)
> Samen in gesprek: Hoe kan 
jij aan de slag met 
voedseleducatie?
> Maak kennis met het 
Smaakspel

Vandaag
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Jong Leren Eten

Een gezonde toekomst begint bij de toekomst
Als we jonge kinderen weer leren wat goed eten is, wordt onze toekomst 

gezonder en duurzamer
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Ervaringsgericht werken en ontdekkend leren 

Doel: kinderen en jongeren (0-24 jaar) meer in aanraking brengen met 
kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame 
keuzes kunnen maken.

Wat doet Jong Leren Eten?
Twee makelaars per provincie; groen (IVN) & wit (GGD)

1. Structurele verankering van voedseleducatie op scholen 
o.a. i.s.m. Gezonde School en Gezonde Kinderopvang

2. Kwaliteitsverbetering van strategische 
educatieprogramma’s (Smaaklessen, EU-schoolfruit, 
Gezonde Schoolkantine, Boerderijeducatie,…) en witte 
vlekken invullen

3. Verbinden van theorie en praktijk (Stimuleringsregeling 
Lekker naar Buiten!). Aanjagen, stimuleren en wegwijzen in 
de vele bestaande ondersteuningsmogelijkheden en 
aanbod. 

4. Regionale initiatieven verbinden en netwerken opzetten

5. Communicatie, monitoring en evaluatie (website, LinkedIn, 
Facebook)

https://www.jonglereneten.nl/makelaars
https://www.jonglereneten.nl/stimuleringsbijdrage-lekker-naar-buiten
https://www.jonglerenetenutrecht.nl/
https://www.jonglereneten.nl/
https://www.linkedin.com/company/jong-leren-eten-utrecht/
https://www.facebook.com/jonglerenetenutrecht
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Pijler : moestuinieren

Poule van 
moestuincoaches

Pijler : koken

Smaakles geven op de 
basisschool als vast onderdeel in 
het curriculum van studenten 
van de minor Voeding aan de 
Hogeschool Utrecht

https://www.jonglereneten.nl/moestuincoaches-utrecht
https://www.youtube.com/watch?v=bBigQqpHFCk&t=5s
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Pijler : gastlessen/excursies

Boerderijeducatie stimuleren:
- Opleiden educatieboeren voor 
provincie dekkend netwerk
- Uitbreiding naar doelgroep 
Voortgezet Onderwijs

Voorbeeld: Groentjessoep

https://boerderijindekijker.nl/
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Stimuleringsbijdrage

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen scholen en 
kinderopvanglocaties een bijdrage aanvragen voor 
activiteiten op het gebied van voedseleducatie

Kinderopvang: momenteel open
Scholen: naar verwachting open in maart 2023

Meer info op Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! | Jong Leren Eten

Aan de slag

• Speel het 
Smaakspel

• Hoe kan ik met 
voedseleducatie 
aan de slag?

https://www.jonglereneten.nl/stimuleringsbijdrage-lekker-naar-buiten
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l.verbruggen@ivn.nl

Welke stap kun jij als school of ondersteuner zetten om kinderen 
bewust te maken van gezond en duurzaam voedsel? 
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Tips voor thuis, op school en in de kinderopvang

• Goede voorbeeld geven in woord en daad  samen eten

• Maak gezond beschikbaar en aantrekkelijk

• Houd vol 10-15x proeven: herhaalde blootstelling

• Kinderen betrekken bij (voor)bereiding van voedsel

• Goede sfeer tijdens het eten

• Kracht der gewoonte: vaste eetmomenten en duidelijke regels

• Praat over voeding en leg uit (spelenderwijs)

• Voeding als beloning of troost

• Druk/dwingen om te eten

• Restrictie/verbieden

Bron: presentatie
Gertrude Zeinstra


