
VOEDING NU | APRIL 2007 | NUMMER 4 13

‘  krijg ik
weer zin in het eten van groenten

en fruit’, was een van de positieve con-
clusies van de leerlingen van de basis-
scholen ‘t Twiespan/De Stoeke in
Emmen en de openbare school Noord
in Ridderkerk. In het onderzoek wer-
den met 44 kinderen in tweetallen
(vriendjes en vriendinnetjes) gesprek-
ken gevoerd. Daarbij is gevraagd naar
de kennis en houding van kinderen
rond groenten en fruit op school en in
de thuissituatie. Het ging om een
zogeheten 0-meting, vanaf november
2008 zal de 1-meting plaatsvinden. In

het algemeen geven de ondervraagde
kinderen aan dat ze graag elke dag
fruit eten. Ook willen ze weten hoe
groenten en fruit geteeld worden en
zijn ze enthousiast over het School-
Gruitenprogramma, waarin er geza-
menlijk gegeten wordt en er nadruk
wordt gelegd op groenten en fruit.

Hun ouders zouden hen kunnen sti-
muleren tot het eten van meer groen-
ten en fruit. Ze kopen het niet altijd,
ze kopen niet altijd de gewenste soor-
ten en ze willen het niet altijd schoon-
of klaarmaken.

Kennis    Uit het onderzoek komt
naar voren dat kinderen met relatief
weinig groentesoorten bekend zijn,
met de fruitsoorten is het iets beter
gesteld. Onder de groenten die vaak
niet herkend worden vallen prei,
aubergine, courgette, spitskool,
savooiekool, knolselderij, venkelknol,
koolrabi, rettich, pastinaak en schor-
seneer. Ook lokaal blijken verschillen.
Zo kennen de kinderen in Ridderkerk
meer soorten groenten (bijvoorbeeld
chilipeper), dan hun Drentse leeftijd-
genoten. Op de Drentse school daar-
entegen weten ze weer beter waar de
groenten vandaan komen, bijvoor-
beeld uit de kas, de moestuin of de
boomgaard. Debet hieraan is de eigen
moestuin van de kinderen, waarin ze
mogen helpen, en waarover ze spon-
taan vertellen. Van fruit zijn de kinde-
ren beter op de hoogte, zij het dat tro-
pische soorten als sharonfruit, papaja,
passievrucht en lychee vaak onbekend
zijn.

Als het gaat om de kennis over de
gezondheidsaanbevelingen rond
groenten en fruit blijken de onder-
vraagde kinderen slecht op de hoogte
van de regels rond de minimaal in te
nemen hoeveelheden. Alleen oudere
kinderen kennen soms regels als
‘dagelijks twee keer fruit en drie
opscheplepels groenten’. Jongere kin-
deren geloven dat je niet iedere dag
groenten hoeft te eten en dat het ook
genoeg is als je maar een paar happen
eet. Ze denken dat je veel fruit moet
eten - hoe meer hoe beter - maar in
ieder geval bijna iedere dag één stuk.

De kinderen zijn niet goed op de
hoogte van de verschillen in voedings-
waarde tussen soorten groenten en
fruit. Een groot deel van de kinderen
in dit onderzoek denkt dat alle groen-
ten en fruit even gezond zijn. Een
aantal kinderen denkt dat kiwi gezon-
der is dan alle andere soorten. Een
ander deel denkt dat fruit gezonder is
dan groenten. Daarbij praten ze alleen
over vitaminen en niet over minera-
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Basisscholieren geven mening over groenten en fruit

‘Jongere kinderen geloven dat je

niet iedere dag groenten hoeft te eten’
Op basisscholen die meedoen aan het SchoolGruitenprogramma krijgen de kinderen twee keer in 

de week groenten of fruit aangeboden, waar ze samen van eten. Het SchoolGruiten is in 2003

begonnen als een pilot op scholen in zeven steden, waarbij groenten en fruit gratis verstrekt wer-

den. Vanaf het begin heeft er veel kwantitatief onderzoek plaatsgevonden naar SchoolGruiten. Om

meer inzicht te krijgen in de motieven en beweegredenen van kinderen rond het gebruik van

groenten en fruit is vanaf september 2006 bij nieuwe scholen weer een kwalitatief onderzoek uitge-

voerd. Dit betrof leerlingen van groep 1 t/m 8 op basisscholen in Drenthe en Zuid-Holland.
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Door het gruiten eten kinderen meer fruit.
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Ouders kopen niet altijd de gewenste

soorten en willen ze niet altijd

klaarmaken
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len. Maar net als volwassenen, hante-
ren ze de variatieregel: als je over het
algemeen maar regelmatig gezonde
dingen eet, zoals zuivel, brood, vlees,
groenten en fruit, dan leef je over het
geheel genomen gezond. Ze geven wel
aan dat ze best meer zouden willen
weten over groenten en fruit. Ze wil-

len graag weten waar de verschillende
soorten vandaan komen, hoe ze wor-
den gekweekt, geoogst en verwerkt,
wat er allemaal in zit aan goede stof-
fen en ook hoe je het kunt koken.

Opvallend is dat ze koppeling tussen
groenten, fruit en bewegen maken,
voor een goede gezondheid. Veel kin-
deren merken op dat ze het belangrijk
vinden om te sporten en buiten te
spelen, ‘anders word je dik, ziek en ga
je sneller dood’.

Beleving    Het positieve beeld dat

kinderen van groenten en fruit heb-
ben komt door de combinatie lekker
en gezond. Als je niet gezond bent,
vinden ze, dan kun je belangrijke din-
gen, zoals sporten en leren, minder
goed. Bovendien ga je dan ook eerder
dood, de levensverwachting is lager;
want je hebt minder energie om te
kunnen spelen, leren en sporten.

Kinderen vinden niet alle groenten
en fruit lekker. Er zijn redelijk wat
soorten groenten die kinderen niet
lusten. Fruit wordt breder gewaar-
deerd, maar er zijn soorten fruit die
een deel van de kinderen niet wil eten.
Voor een deel van de fruitsoorten
geldt verder dat kinderen het liever
willen eten als het geschild/ontpit is.

De soorten groenten die kinderen
graag eten, zijn: wortels, broccoli,
bloemkool, rode kool, sperziebonen,
doperwten, spinazie, boerenkool,
komkommer, tomaat, paprika. Wor-
teltjes, paprika en komkommer eten
ze ook wel rauw tussendoor. Soorten
groenten die kinderen over het alge-
meen niet zo graag eten, zijn: spruit-
jes, zuurkool, andijvie. Kinderen
geven aan dat ze deze groenten wel

moeten proeven maar niet op hoeven
te eten.

Soorten fruit die kinderen graag
eten: bananen, appels, mandarijnen,
aardbeien, peren, druiven, kersen, bes-
sen, frambozen, ananas, meloen,
sinaasappel(sap). Soorten fruit die
kinderen over het algemeen niet zo
graag eten: grapefruit, citroen.

Het is zeker niet zo dat kinderen per
definitie de voorkeur geven aan koek
en snoep boven fruit en groenten. Zo
geven kinderen in de bovenbouw aan
dat groenten en fruit absoluut niet suf
zijn. Integendeel, het is stoerder om te
laten zien dat je gezond eet, helemáál
als het om soorten gaat die anderen
niet kennen of niet lusten. Beter dan
met een kinderkoek lopen. Ook vin-
den de kinderen het belangrijk dat
groenten en fruit gezonder zijn dan
koek en dat je er niet dik van wordt.

Eetmomenten    Kinderen eten
groenten over het algemeen als onder-
deel van de avondmaaltijd. Op de
Drentse school bestaat deze meestal
uit aardappelen, groenten en vlees; in
Zuid-Holland worden vaker (groen-

Wat is SchoolGruiten?
Het woord gruiten is gevormd door een
samenvoeging van groenten en fruit eten. Bij
SchoolGruiten eten leerkrachten en leerlin-
gen op minstens twee vaste dagen in de
week gezamenlijk groenten of fruit in de
klas. Ook wordt door het SchoolGruitenpro-
gramma aan basisscholen een methode aan-
geboden om kinderen op een leuke en leer-
zame wijze te helpen gezonde voedingsge-
woonten aan te leren, een voorlichtings- en
stimuleringsprogramma voor gezonde voe-
ding met de nadruk op groenten en fruit.
Behalve lespakketten (groep 7,8) en les-
sugesties (groep 1-6), zijn er een video,
posters, brochures, gruitboxen en een websi-
te (www.schoolgruiten.nl) ontwikkeld. Het
SchoolGruitenprogramma vindt plaats op
initiatief van de  ministeries van volksge-
zondheid, landbouw en onderwijs, het Pro-
ductschap Tuinbouw, het Voedingscentrum
en AGF Promotie Nederland. De laatste twee

organisaties zijn betrokken bij de uitvoering
ervan.

Gevraagd naar hun ervaringen met het
SchoolGruitenproject zijn de kinderen bijna
unaniem enthousiast. Ze zien het idee van
groenten en fruit op school eten wel zitten,
mits alle kinderen het krijgen. Het liefst zou-
den ze iedere dag gruiten op school, want
fruit is lekker en gezond en als je het op
school krijgt, dan eten ze er uiteindelijk meer
van, zeker als ze het thuis ook nog eten. De
kinderen geven aan dat ze graag meer ver-
schillende soorten fruit willen hebben, en
ook graag groenten zoals wortels en stukjes
komkommer krijgen. Kinderen vinden het
leuk om naar een tuinder en in de kas te
gaan om te zien hoe de plant groeit. Ze vin-
den het ook leuk om tips te krijgen over het
koken van groenten en meer te weten over
verschillende soorten groenten en fruit.

Vanaf 2006 vond de landelijke invoering

van het SchoolGruiten plaats door een gruit-
abonnement of door het meegeven van
groenten en fruit. Duizenden kinderen deden
er aan het SchoolGruiten mee. 

“Als je geen groenten en fruit eet, blijf je
altijd klein en kun je nooit autorijden en je
eigen centjes verdienen om snoep en kleren
te kopen”. (meisje 7 jaar, Emmen)

“Ik vind het stom als kinderen niks durven
te proeven. Dan leren ze ook nooit iets
nieuws te eten”. (meisje, 9 jaar Emmen)

“Ik vind het heel goed dat het op school
wordt uitgedeeld, want dan eet je meer
fruit”. (meisje, 12 jaar, Emmen)

“Als je gesport hebt en je bent lekker moe,
dan kun je fruit eten om weer nieuwe ener-
gie te krijgen”. (jongen, 10 jaar Bargercom-
pascum)

Een deel denkt dat fruit gezonder is

dan groente
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te)saus met pasta of rijst en salade
genoemd. Slechts weinig kinderen in
dit onderzoek geven aan groenten als
tussendoortje te eten. Het gaat dan
meestal om wortels en stukjes kom-
kommer.

Fruit eten kinderen in het algemeen
als tussendoortje of toetje. ‘Na school-
tijd’ noemen ze vaak als fruitmoment.
Ook eten ze het in de pauzes op
school of na de hoofdmaaltijd in de
yoghurt. De kinderen buiten de rand-
stad geven vaker aan dat ze fruit als
tussendoortje mee naar school krij-
gen. De kinderen geven in het alge-
meen aan dat ze vaker meer groenten
en fruit, vooral fruit, zouden willen
eten, dan zij nu doen. De redenen
hiervoor is dat ouders vergeten fruit te
kopen, geen zin hebben om het klaar
te maken of, volgens de kinderen, het

niet lekker klaarmaken.

Aanbevelingen    Uit het kwalitatie-
ve onderzoek komt naar voren dat
SchoolGruiten leeft onder de kinde-
ren en dat er sprake is van een positie-
ve houding over groenten en fruit
onder de kinderen. Omdat kinderen
aangeven dat hun ouders soms een
‘drempel’ vormen voor de groente- en
fruitconsumptie, zouden ouders actie-
ver betrokken moeten worden bij het
SchoolGruitenprogramma. Dat zou
bijvoorbeeld kunnen via de ouder-
commissie of medezeggenschapsraad.

Ook geven ze aan dat ze graag meer
willen weten over groenten en fruit.
Hieraan zou in het onderwijs meer
aandacht besteed kunnen worden.
Het is van belang om de leerkrachten
bij het SchoolGruitenprogramma te

betrekken, door ze er meer informatie
over te geven en ze materialen aan te
reiken. De SchoolGruitenposter, met
verschillende soorten groenten en

fruit is hiervoor een goed middel,
evenals de lesmaterialen en de website
van Schoolgruiten.

Tenslotte is het actief opnemen van
gezondheid in het schoolbeleid
belangrijk ter ondersteuning van 
het uitdragen ervan door de leer-
krachten.

Fruit en groente eten

is stoer.

In de bovenbouw lopen ze liever met

stoer fruit, dan met een kinderkoek
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