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   van ge-
zond eet- en beweeggedrag en

consumentenvaardigheden is essen-
tieel voor het verankeren van goede
eetgewoonten op latere leeftijd. Welke
omgeving leent zich beter dan die van
de school om een gezonde eet- en
beweegomgeving te creëren? Het is
een veilige educatieve omgeving
waarin kinderen van vier tot twaalf
jaar kunnen worden geprikkeld om
praktisch met voedsel bezig te zijn, de
wereld achter hun eten te verkennen
en gezond eet- en beweeggedrag te
oefenen.

Het curriculum in het basisonder-
wijs staat echter onder druk. Per
januari 2006 is het aantal kerndoelen
voor het onderwijs tot en met groep
acht gehalveerd. Een lumpsum-finan-
ciering was al ingesteld. Dit maakt dat
basisscholen vrijer zijn in de keuze
van de thema’s die ze aanbieden, op
welke manier ze dat doen, met welke
materialen en werkvormen en hoeveel
tijd en geld ze daaraan besteden. De
Wet op het Primair Onderwijs blijft
wel gehandhaafd, maar regelt niet dat
Gezonde Leefstijl een leergebied is
waarvan eten en bewegen een struc-

tureel onderdeel is. Van de zeven leer-
gebieden die worden onderscheiden,
biedt Oriëntatie op jezelf en de wereld
aanknopingspunten voor gezond eet-
gedrag in de domeinen mens en
samenleving (met drie kerndoelen) en
natuur en techniek (met een kern-
doel). Bewegen valt onder het leerge-
bied Bewegingsonderwijs (zie kader
WPO). Het zou een goed idee zijn
Voeding en voedsel te integreren in de

methodes voor Nederlands, Engels,
Fries, Rekenen/wiskunde en
Kunstzinnige oriëntatie, maar daarbij
heeft het ook concurrentie van andere
leefstijlthema’s en andere maatschap-
pelijk relevante onderwerpen.

Gezamenlijke aanpak    De aan-
dacht voor een gezonde voeding in
het basisonderwijs past in het streven
om  toenemend overgewicht bij kin-
deren een halt toe te roepen.
Intermediaire organisaties, zoals
GGD-en, maar ook de scholen zelf,
klagen echter over het enorme aan-
bod aan lesmaterialen dat basisscho-
len nu al overspoelt, van afzenders
van verschillende signatuur. Scholen
zien door de bomen het bos niet
meer en kunnen vaak slecht inschat-
ten wat de kwaliteit is van de lesmate-
rialen rond gezondheids- of voe-
dingsonderwerpen. Versnippering is
het resultaat. Om hieraan tegenwicht
te bieden, heeft het ministerie van
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Smaak: nieuwe ingang voor voeding, voedsel en gezondheid op de basisschool 

Meer samenwerking landelijke instituten
voor voeding op school bepleit

Koks, het ministerie van LNV en zelfs partijpolitici breken een lans voor Smaaklessen op de basis-

school. Er wordt meer aandacht voor voeding, voedsel en gezondheid in het basisonderwijs

gevraagd. Maar kan het basisonderwijs de maatschappelijke eisen wel uitvoeren binnen een rela-

tief klein curriculumonderdeel als voedingseducatie? Het Voedingscentrum onderzocht de stand

van zaken rond voedingsonderwijs op basisscholen in Nederland.
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VWS de werkgroep Gezonde School
ingesteld, waarin negen instituten zijn
vertegenwoordigd, waaronder het
Voedingscentrum, Nederlands In-
stituut voor Sport en Bewegen
(NISB), Stichting Volksgezondheid en
Roken (Stivoro) en het Nationaal
Instituut voor Gezondheidsbevor-
dering en Ziektepreventie (NIGZ).

Doel van de werkgroep is om gezond-
heidsonderwerpen meer geïntegreerd
aan te bieden aan scholen. Hierdoor
kunnen scholen beter worden onder-
steund, onder meer door de vraagstu-
ring vanuit de scholen te bevorderen.
Zo heeft de GGD Zuid Limburg erva-
ring opgedaan door allerlei instanties
in de regio rondom de school te ver-
enigen in een samenwerkingsverband,
waardoor de ondersteuning beter
plaatsvindt. En de GGD Hart voor
Brabant is bezig jeugdverpleegkundi-
gen basisscholen structureel te laten
ondersteunen bij het ontwikkelen van
gezondheidsbeleid. Ook wordt binnen
de werkgroep gewerkt aan een keur-
merk Gezonde School, de vormgeving
van de ondersteuning op regionaal
niveau, en aan een stand tijdens de
Nationale Onderwijs Tentoonstelling
2007.

Schoolonderzoek    Wat betekenen
deze ontwikkelingen voor basisscho-
len zelf? Wat doen leraren aan het
thema verantwoord voedingsgedrag?
Hoeveel tijd besteden zij er aan?
Welke materialen gebruiken zij? Wat
zijn hun wensen? Wat rekenen zij tot
hun verantwoordelijkheid bij de uit-
voering van dit thema in de les en bij
het creëren van een gezond eet- en
beweegklimaat op school? 

Om antwoord te krijgen op deze
vragen is een kwantitatief onderzoek
gedaan onder schoolleiders door Duo
Market Research en een kwalitatief
onderzoek onder leraren van het
basisonderwijs, beide in opdracht van
het Voedingscentrum. Hieruit kwam
naar voren dat er binnen het basison-
derwijs op verschillende manieren
aandacht is voor voeding in de omge-
ving en in het curriculum van de
school. De mate waarin een school in
de omgeving activiteiten onderneemt,
hangt af van het type school. Brede
scholen zijn actief betrokken bij
naschoolse activiteiten door samen te
werken met buurthuizen en sport- en
andere verenigingen. Binnen de
schoolsetting zijn verschillende doel-
groepen actief betrokken. De school-

leiding houdt zich onder meer bezig
met de beleidsvorming van de school,
de leraren met het geven van onder-
wijs en de contacten met de ouders.
Ouders worden vaak ingezet bij acti-
viteiten in de klas en het overblijven.

Curriculum    Volgens de schoolon-
derzoeken is de interesse van de leer-
kracht bepalend voor de hoeveelheid
extra aandacht die de school besteedt
aan voeding, naast de voorgeschreven
kerndoelen. Ook voedingsproblemen
die het schoolpersoneel ervaart, heb-
ben invloed. Wanneer bijvoorbeeld
veel snoep mee naar school wordt
genomen of het aantal dikke kinderen
toeneemt, is dat voor schoolleiders en
leraren een reden om meer aandacht
aan het thema voeding te besteden.

Volgens het kwalitatieve onderzoek
voelt het personeel van de meeste
scholen zich niet eindverantwoorde-
lijk voor het voedingsgedrag van kin-
deren, hooguit gedeeltelijk, samen
met de ouders en de kinderen zelf.
Leerkrachten zien het wel als taak
kinderen én ouders over voeding voor
te lichten, te adviseren en te stimule-
ren tot beter voedingsgedrag. Dit ver-
taalt zich onder meer in regels of
adviezen over tussendoortjes, trakta-
ties, eten in de pauze en overblijven.

Binnen het curriculum komt het
thema Voeding aan bod in de lessen
Taal (onderbouw), Wereldoriëntatie
en Natuur. Driekwart van de scholen

Taal-, Wereldoriëntatie- en Natuuronderwijs

Natuurlijk (26%)

Wijzer door de Natuur ( 16%)

Ik en Ko ( 11%)

De Grote Reis ( 9%)

Het ei van Columbus (5%)

Natuur (1%)

Materialen Voedingscentrum

Schijf van Vijf (27%)

SchoolGruiten (23%)

Voeding, de beste basis voor school (5%)

Overgewicht: Gezond de basisschool door (5%)

Herkomst: Erwtensoepspel (5%); 

Vic, de Vitaminevreter (2%)

Sappen in stappen spel + lessen (2%)

Groente-, fruit- en vettest (2%)

Traktatieposter

Smikkelpaspoort

Kinderwinkel/Winkelspel

Nationale Ouderavond ‘Op je brood’ (3%)

Materialen voeding in combinatie met overige leefstijlelementen

Effe Flashen

Materialen ontwikkeld door GGD-en

Samengestelde pakketten/leskisten (op maat) ( 40%) *

eetmomenten per dag (1%)

Materialen rondom ontbijten, o.a. tijd voor een Goed Ontbijt (10%)

Materialen rondom bepaalde ziektes (NHS, NKB)

Hart voor hart

Oog voor het hart

Productschappen, materiaal rondom bepaalde producten en projecten

(zoals Zorn)

Brood aan de basis (13%)

Tijd voor een goed ontbijt ( 10%)

Help, waar blijft mijn eten? (7%)

Vetlekker (4%)

Lesmateriaal melk en melkproducten (3%)

Leef je uit met groente en fruit (2%)

Culinaire onderwerpen

Smaaklessen oude kist  Pierre Wind

Kinderkookcafé

* Deze samengestelde pakketten bestaan uit materialen uit alle groepen,

rondom veel thema’s onder meer eten en bewegen, maar ook lesmaterialen

van bijvoorbeeld het Voedingscentrum. Hier is een gedeeltelijke overlap.

Tabel 1: Veel ge-

bruikte voedingsma-

terialen per invals-

hoek. (bron: DUO

Martket Reseach,

Van Soest).

Materialen van Smaaklessen.



VOEDING NU | SEPTEMBER 2006 | NUMMER 9 13

besteedt jaarlijks twee tot vijf lesuren
aan voeding gerelateerde lessen. Meer
dan tachtig procent van de leerkrach-
ten gebruikt een lesmethode Wereld-
oriëntatie- en/of Natuuronderwijs.
GGD-en bieden scholen verzamelde
materialen aan rond bepaalde the-
ma’s, bijvoorbeeld in leskisten, waar-
onder materialen van het Voedings-
centrum. De schoolmedewerkers noe-
men vooral SchoolGruiten (23%) en
de Schijf van Vijf (23%) als vaak
gebruikt ondersteuningsmateriaal (zie
tabel 1). Soms ontwikkelen GGD-en
eigen ontbijtprojecten, projecten
rondom eten en bewegen en mondge-
zondheid. Behalve de reguliere lessen,
organiseren de meeste scholen ook
projectweken voeding, al dan niet in
combinatie met bewegen.

Leraren en schoolleiders hebben
aangegeven over het algemeen tevre-

den te zijn over het aanbod van les-
materialen over voeding. De helft zou
echter graag vernieuwd lesmateriaal
willen zien met aandacht voor aparte
leeftijdsgroepen, spelletjes, activiteiten
voor ouders, aanvullende lessuggesties

en kookactiviteiten. De materialen
zouden flexibel inzetbaar moeten zijn,
voor gebruik in lessen en
projecten.Verder wil men graag
kopieerbladen (schriftelijk/down-
loaden) naast werkboekjes, achter-
grondinformatie op schrift en schrif-
telijk materiaal dat wordt aangevuld
met digitale spellen.

Opvallend is dat schoolpersoneel
steeds actiever wordt in het zoeken
naar gepaste informatie bij een speci-
fiek geformuleerde informatiewens.
De vraaggerichtheid van scholen
neemt toe. De aanbevelingen uit de
twee basisschoolonderzoeken zijn:
duidelijk communiceren naar basis-
scholen, bijscholingsbijeenkomsten
organiseren, leraren en schoolleiding
structureel prikkelen om aandacht te
besteden aan het thema voeding bin-
nen de klas, de omgeving op school
en de omgeving buiten de school,
PABO’s actief benaderen om het
thema voeding op school te verster-
ken, zodat nieuwe leraren geïnteres-
seerd raken.

Rol van GGD-en    Basisscholen
doen geregeld een beroep op de
ondersteuning door de GGD, die
scholen adviseren hoe gezondheids-
problemen aan te pakken of te voor-
komen. Ze meten ook de gezond-
heidstoestand van de leerlingen.
Schoolpersoneel en ouders beschou-
wen de GGD als autoriteit op het
gebied van gezondheid. Ook het
Voedingscentrum maakt graag
gebruik van GGD-en als intermediair
die ondersteunt op regionaal- of
plaatselijk niveau, omdat deze hierop
beter is toegerust dan een landelijke
organistatie. Maar wat vinden GGD-
en zelf van hun rol bij voedingsedu-
catie in het basisonderwijs? Ook hier
deed het Voedingscentrum onderzoek
naar.

Scholen roepen de steun van de
GGD-en in als het individuele en/of
schoolbrede voedingsproblemen
betreft. GGD-en op hun beurt geven
aan dat zij paraat staan om de scho-
len te ondersteunen bij het thema

voeding. Zo nemen zij zelfstandig het
initiatief scholen met informatie te
benaderen, bieden ze informatie op
maat aan, signaleren ze problemen
binnen de schoolsetting en dragen zij
bij aan het oplossen van gezondheids-
problemen binnen de school. Hiertoe
vinden zij zich over het algemeen vol-
doende toegerust.

GGD-en geven gastlessen, spreken
op ouderavonden, bieden project-
(activiteiten) aan, verstrekken leskis-
ten en/of documentatie- en lesmateri-
aal en implementeren gezond beleid
op school. Deze activiteiten sluiten
goed aan bij de gevraagde en onge-

WPO - Wet op Primair Onderwijs
58 kerndoelen in zeven leergebieden: Nederlands;
Engels; Fries; Rekenen/wiskunde; Kunstzinnige oriënta-
tie; Oriëntatie op jezelf en de wereld en
Bewegingsonderwjis. Gezond eetgedrag en duurzame
keuze van voedsel zijn het meest gerelateerd aan drie
kerndoelen binnen het domein ‘mens en samenleving’ en
een bij ‘natuur en techniek’: 
– Leerlingen leren zorgdragen voor lichamelijke en psy-
chische gezondheid van henzelf en anderen.
– Leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal
opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
– Leerlingen leren zich gedragen vanuit respect voor
algemeen aanvaarde waarden en normen.
– Leerlingen leren over de bouw van planten, dieren,
mensen en over de vorm en functie van hun onderde-
len.

Bron: WPO, 2006
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vraagde informatiebehoeften van de
scholen. GGD-medewerkers gaven
aan samen te werken met het Voe-
dingscentrum, het NISB en Stivoro,
de Nederlandse Hartstichting, de
Nederlandse Kankerbestrijding, dië-
tisten en commerciële instellingen,
zoals producenten, voor  achter-
grond- en strategische informatie.

De GGD-medewerkers willen graag
dat het thema voeding meer wordt
geïntegreerd met leefstijlelementen,
zoals bewegen. De behoefte aan mate-
rialen gericht op specifieke groepen,
zoals allochtonen en kinderen met
een lage sociaal-economische status,
is groot. Ook merken de GGD-mede-
werkers op dat de materialen hip,
modern en aantrekkelijk moeten zijn
voor scholen. De samenwerking van
de GGD met scholen en het Voe-
dingscentrum moet beter op elkaar
worden afgestemd.

Aanbevelingen van GGD-en:
– de contacten met GGD-en verster-
ken;

– nieuwe materialen onderbrengen bij
informatie- of documentatiecentra en
in de leskisten van GGD-en;
– GGD-en meer ondersteunen en
informeren door websites en nieuws-
brieven;
– een telefonisch of digitaal spreekuur
opzetten;
– ondersteuningsmogelijkheden voor
strategische informatie samen met
andere thema-instituten ontwikkelen;
– met andere thema-instituten pre-
ventief gezondheidsonderzoek op
basisscholen aanpassen, zodat jeugd-
artsen en/of jeugdverpleegkundigen
meer over eten en bewegen als onder-
deel van leefstijl kunnen adviseren.

Een belangrijke aanbeveling is dat
scholen vaker via de GGD-en moeten
worden benaderd in plaats van recht-
streeks vanuit het Voedingscentrum.

Conclusies    Uit de drie onderzoe-
ken kan worden afgeleid dat basis-
scholen en GGD-en actief bezig zijn
met het thema voeding. Ze kennen en

nemen hun verantwoordelijkheden
op voedingsgebied. Al met al kan
worden gesteld dat er een gezond
communicatieklimaat heerst voor
voedingseducatie en -beleid binnen
de basisschoolsetting. De keerzijde
van de grotere onderwijsvrijheid van
scholen door beperkte kerndoelen en
de lumpsum-financiering wordt ook
gesignaleerd in de onderzoeken.

Er is veel variatie bij de scholen als
het gaat om de aanpak van verant-
woord voedingsgedrag, zowel in tijds-
besteding en materialen als in werk-
vormen. Ook is er weinig (voedings)-
vakkennis bij leraren aanwezig.

De afstemming van het landelijke
aanbod en de regionale ondersteu-
ning van GGD-en blijkt niet eenvou-
dig door de grote verschillen in prio-
riteitenstelling. Niettemin is de inter-
mediaire functie van GGD-en onmis-
baar voor landelijke instituten die
zich bezighouden met het on-
derwijs.

SMAAK
Samen met Wageningen Universiteit is in het
afgelopen schooljaar het lesprogramma
Smaaklessen...Meer dan Weten over Eten! ont-
wikkeld voor basisschoolleerlingen. Dit pro-
gramma, een initiatief van Pierre Wind, wil
kinderen laten ervaren hoe leuk het is om
praktisch met eten bezig te zijn. Door proe-
ven, ruiken, voelen en zien van voedsel ver-
kennen kinderen de wereld achter hun eten.
Deze ervaringsgerichte aanpak wordt ver-
breed en verdiept naar herkomst van voedsel
en het maken van een gezonde keuze.
Kinderen weer liefde voor voedsel aanleren
zal, mèt de juiste onderwijsomgeving, ze hel-
pen gezond, verantwoord en duurzaam te
consumeren. 

Het programma is ontwikkeld op basis van
de resultaten van bovengenoemde onderzoe-
ken, doorlopende leerlijnen van de Stichting
LeerplanOntwikkeling, kerndoelen en compe-
tenties verantwoord voedingsgedrag,  werk-
vormen uit het Nieuwe leren, gedragsdeter-
minanten van eet- en smaakgedrag en de
eigen leefwereld van het kind. Bovendien

werd geput uit de ervaringen met de eerste
versie van het Smaaklesprogramma, Voeding,
de beste Basis en de ervaringen van proefpro-
jecten waarin Hogere Agrarische Scholen
samen met PABO’s samenwerken om dit
thema onder de aandacht te brengen op de
basisschool.

Smaaklessen heeft drie leskaternen voor
groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8 met onge-
veer tien lessen per katern, een werkboekje
voor elke leerling. Alles zit in een Smaakleskist
met proef- en proefjesmateriaal en een pos-
ter. Leerkrachten kunnen zelf een keer per
twee jaar een geïntegreerd project rond
Smaak uitvoeren, of de lessen regulier geven. 

12 september gaf minister Veerman, samen
met smaakambassadeur Pierre Wind de aftrap
op een basisschool in Voorburg. Vanaf die tijd
wordt het programma gefaseerd aangeboden
aan scholen, te beginnen met de lessen voor
groep 5 en 6. Basischolen kunnen een gastles
van een kok aanvragen, verse producten
bestellen en in vier regio’s door Hogere
Agrarische Scholen, samen met PABO’s wor-

den begeleid. Hopelijk zullen deze instituten
de samenwerking met GGD-en in hun regio’s
rond dit onderwerp in gang zetten. 

Dit schooljaar zal het programma worden
gefinaliseerd, waarna de verwachting is dat
Smaaklessen een langetermijnprogramma
gaat worden met meerdere samenwerkings-
partners. Het ministerie van LNV financiert
Smaaklessen in het schooljaar 2006-2007.
Het ministerie van VWS gaat in het langeter-
mijnplan een rol spelen. Het Voedingscentrum
ziet het programma Smaaklessen...meer dan
weten over eten! als de grondstructuur voor
voedingseducatie op de basisschool, met de
mogelijkheid allerlei verdiepingsprojecten
eraan te haken, zoals SchoolGruiten, Eten en
Bewegen-projecten en projecten rond pro-
ductsectoren. Diverse Voedingscentrum-
materialen hebben directe links met het pro-
gramma. Meer informatie over Smaaklessen
staat op de website www.smaaklessen.nl en
www.voedingscentrum.nl.


