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Kids gaan voor lekker

Gemma Tacken en Sandra van der Kroon, LEI/WUR

Kinderen vinden herkomst en gezondheidseffecten van voedsel 
interessant en hebben een behoorlijke basiskennis hiervan, maar 
ze kiezen voor eten dat lekker ruikt en er lekker uitziet. Daarnaast 
speelt een rol of ze het eerder gegeten hebben en of ze het mogen 
eten van hun ouders. Dit blijkt uit een onderzoek onder 532 
basisschoolkinderen dat het LEI (onderdeel van Wageningen UR) 
heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Wat iemand dagelijks eet, is direct van invloed op zijn of haar gezond-
heid. Daarnaast heeft voedselkeuze ook een indirect effect op zaken 
als milieu, natuur, landschap, dierenwelzijn en arbeidsomstandig-
heden. LNV heeft een beleidslijn ingezet om consumenten te laten 
nadenken over de effecten van hun keuze op hun eigen gezondheid 
en de wijze waarop het voedsel geproduceerd wordt. Het doel van dit 
beleid is dat consumenten een bewuste keuze gaan maken wanneer 
zij voedselproducten kopen. 
Het credo “jong geleerd is oud gedaan” is uitgangspunt in de LNV-
beleidslijn Jeugd en Voedsel. Het doel is om kinderen in de leeftijd 
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van 4 tot en met 12 jaar te interesseren voor de herkomst en gezond-
heidseffecten van voedsel en ze op dat vlak kennis bij te brengen. Het 
programma Smaaklessen, een initiatief van tv-kok Pierre Wind waar 
LNV nauw bij betrokken is, is een middel om dit te bereiken. Het idee 
is opgevat om Smaaklessen samen te voegen met het programma 
Schoolgruiten van het Ministerie van VWS. Dit programma stimuleert 
gezonde voedingsgewoonten bij kinderen door hen twee dagen in de 
week gezamenlijk groenten en fruit te laten eten in de klas. 
In het licht van de totale beleidslijn Jeugd en Voedsel heeft LNV een 
onderzoek uitgezet naar:
– De stand van zaken met betrekking tot de kennis van en interesse 

voor de gezondheidseffecten en herkomst van voeding bij kinderen 
en de mate waarin (on)bewust voedingsmiddelen worden geconsu-
meerd;

– De mate waarin kinderen in hun gedrag worden beïnvloed door 
hun ouders, de mate waarin deze beïnvloeding over en weer wordt 
geaccepteerd en ernaar wordt gehandeld.

Uiteindelijk is het doel van het onderzoek om kennis te vergaren over 
hoe bewust voedselkeuzegedrag kan worden gerealiseerd, door de 
inzet van beleidsinstrumenten. 

Behoorlijke kennis Voor het onderzoek is een schriftelijke 
vragenlijst ontwikkeld, die na een kwalitatieve pre-test via een internet 
panel bij een representatieve groep kinderen van groep 4, 6 en 8 van 
de basisschool in Nederland is afgenomen. Het onderzoek is afge-
nomen in de periode oktober-november 2007. In totaal hebben 532 
kinderen meegedaan.
Uit het onderzoek blijkt dat kinderen redelijk geïnteresseerd zijn in 
de gezondheid en herkomst van voedsel. Gemiddeld genomen geven 
kinderen aan meer wel dan niet geïnteresseerd te zijn. Kinderen 
hebben over het algemeen een behoorlijke kennis van de herkomst 
van voeding en de gezondheidseffecten daarvan. Van de vier vragen 
die gesteld zijn over de herkomst hebben de ondervraagde kinderen 

er gemiddeld bijna 3,5 goed. Hetzelfde geldt voor de vragen over 
gezondheid. Nagenoeg alle kinderen weten dat melk van de koe komt. 
Slechts minder dan 0,5% van de kinderen beantwoordt deze vraag 
fout of weet het niet. Kinderen blijken echter nauwelijks te letten op de 
herkomst van voedingsmiddelen of de mate waarin voeding gezond 
voor hen is wanneer ze een keuze maken. Dit komt overeen met het 
onderzoek onder kinderen in Groot-Brittannië (3). Ook dit onderzoek 
laat zien dat kinderen bij het maken van een voedselkeuze veel meer 
erop letten of het eten er lekker uitziet en het lekker ruikt. 

Gezondheid Oudere kinderen zijn minder geïnteresseerd in de 
herkomst van voeding dan jongere kinderen, maar voor de interesse 
in gezondheid geldt juist het omgekeerde. Hoe ouder kinderen zijn, 
des te meer kennis ze hebben over de herkomst en gezondheidsef-
fecten van voeding. En ook geldt dat hoe ouder kinderen zijn, hoe 
bewuster de keuze ten aanzien van gezondheid. Het is echter niet 
zo dat oudere kinderen een bewustere keuze maken ten aanzien van 
de herkomst van voedingsmiddelen. Kinderen met een verschillende 
sociaaleconomische achtergrond verschillen niet in de mate waarin ze 

Beïnvloeding

uit literatuuronderzoek blijkt dat waarden en praktijken 
reeds op jonge leeftijd worden gevormd (1). Het uitgangs-
punt ‘jong geleerd is oud gedaan’, wordt hiermee beves-
tigd. Zowel bij volwassenen als bij kinderen zijn smaak en 
routine leidend bij voedselkeuze (2). op basis van de lite-
ratuur is beïnvloeding van keuzegedrag door het creëren 
van interesse en beïnvloeding van kennis dus slechts ten 
dele te verwachten. onderzoek van seaman et al. (3) en 
John (4) heeft uitgewezen dat voor basisschoolkinderen 
ouders nog de belangrijkste bron van voedingsinformatie 
zijn. daarnaast blijkt uit dit onderzoek ook dat ouders 
bepalen wat kinderen tussen 5 en 8 jaar eten. vanaf 8 
jaar gaan televisie, reclame, vriendjes en vriendinnetjes 
en voedingsonderwijs een rol spelen in voedselkeuze en 
krijgen kinderen meer een eigen mening over wat ze wil-
len eten. ook onderzoek in nederland leert dat kinderen 
zich nog veel laten leiden door hun ouders, terwijl pubers 
zich meer laten leiden door vrienden en reclame (5). 

Nagenoeg alle kinderen weten dat melk van de koe komt
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geïnteresseerd zijn in de herkomst en gezondheid van voeding. Ook is 
er nauwelijks een verband tussen sociaaleconomische achtergrond en 
kennis. Opvallend is wel dat allochtone kinderen meer op herkomst 
en gezondheid letten dan autochtone kinderen. 

VerBand smaaklessen Tussen interesse en kennis zijn dui-
delijke verbanden gebleken; kinderen die meer geïnteresseerd zijn in 
voedsel scoren hoger op de kennisvragen. Of kinderen ook bewuster 
kiezen wanneer ze meer geïnteresseerd zijn in voedsel of hier meer 
kennis over hebben is veel minder duidelijk.
Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de kinderen die deelnemen aan 
Smaaklessen en/of Schoolgruiten meer geïnteresseerd zijn in en meer 
kennis hebben van voedsel. Een verband tussen deelname aan Smaak-
lessen en/of Schoolgruiten en bewuste keuze is niet gevonden. 
Voor de maaltijdmomenten ontbijt, lunch en avondeten is nagegaan 
of kinderen zelf mogen bepalen wat ze (op hun brood) eten. Het blijkt 
dat bij een aanzienlijk deel van de kinderen de ouders nog bepalen 
wat de kinderen eten. Ook wordt bij de deelnemende kinderen op alle 
maaltijdmomenten nog veel samen gegeten. Er is dus duidelijk sprake 
van sociale invloed. Dit komt overeen met onderzoek van Seaman et 
al. in Schotland (3). 

ouders inzetten Uit het onderzoek wordt duidelijk dat kinderen 
nauwelijks letten op de herkomst en gezondheid van voeding bij het 
maken van een keuze. Mogelijk maken kinderen die vroeg geïnteres-
seerd zijn geraakt en kennis hebben opgedaan over herkomst en 
gezondheid pas op latere leeftijd een bewuste keuze. Dit kan een 
verklaring zijn van de lage score op bewuste keuze in dit onderzoek. 
Om deze verklaring bevestigd te zien zou een longitudinaal onderzoek 
gedaan moeten worden. Een mogelijkheid om kinderen bewuster te 
maken, is door beleidsinstrumenten meer op de ouders van basis-
schoolkinderen in te zetten. Zij zijn namelijk in de meeste gevallen 
degenen die bepalen wat het kind eet. 
De ingezette beleidslijn om middels de programma’s Smaaklessen en 
Schoolgruiten op school kinderen te interesseren voor de herkomst 
en gezondheid van voedsel lijkt aan te sluiten bij de belevingswereld 
van kinderen, omdat ze zelf aangeven herkomst en gezondheid van 
voeding interessant te vinden. In de toekomst zou onderzocht kunnen 
worden hoe de programma’s, de interesses en kennis samenhangen 
met het gedrag van de kinderen. Wellicht is deze relatie sterker dan 
die met bewuste keuze. referenties
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