
Voedingsbeleid Starrebos 

 

 

Uitgangspunten  

 

• Gezonde voeding en beweging zijn belangrijk voor de goede ontwikkeling van het jonge 

kind. Gezond eten is samen met bewegen de basis voor een gezond gewicht en verkleind 

het risico op ziekten.  

• De persoonlijke conditie en fysieke gesteldheid van een kind zijn maatgevend voor de mate 

waarin de hoeveelheid eten gereguleerd wordt. Uit landelijke onderzoeken blijkt dat het 

percentage kinderen dat te zwaar is stijgt. Dit maakt dat gezonde voeding en voldoende 

beweging speerpunten zijn in de huidige samenleving en dus ook in het voedingsbeleid van 

Samenwijs opvang Starrebos.  

• Samenwijs opvang Starrebos wil graag een bijdrage leveren aan de gezonde leefstijl van 

kinderen en vindt het haar verantwoordelijkheid kinderen op een positieve manier te 

stimuleren om gezond en gevarieerd te eten. Wij zijn alert op kinderen die een vorm van 

voedselallergie en voedselintolerantie hebben Het gaat om gezondheidsontwikkeling en 

bewegingsopvoeding waarbij wij ook het sociale aspect erg belangrijk vinden. Pedagogisch 

medewerkers geven het goede voorbeeld!                                                                             

 

Het pedagogische aspect   

Als pedagogisch medewerker ben je een voorbeeld voor het kind. Kinderen kijken naar wat je doet, 

wat je eet en hoeveel je beweegt en doen dit na. Zo leren kinderen eet- en beweeggewoontes. ‘Doe 

wat ik doe’ werkt beter dan ‘doe wat ik zeg’!  

Een vast dagritme geeft kinderen structuur en duidelijkheid en draagt bij aan hun gevoel voor 

veiligheid. Kinderen zitten in kleine groepjes verdeeld over de aanwezige pedagogisch medewerkers 

gezellig samen aan tafel. Deze eetmomenten zijn een belangrijk onderdeel van het dagritme en 

stimuleren een gezond eetgedrag van het kind. Ook de beweegmomenten komen dagelijks terug in 

het dagritme, zodat er een goede energiebalans ontstaat tussen eten en bewegen.   



Samenwijs opvang zorgt voor een 

gevarieerd aanbod van 

voedingsmiddelen en houden hierbij  

‘De Schijf van Vijf’ als leidraad aan. 

Hierbij letten wij op de hoeveelheid 

melkproducten, het goede vetgehalte 

(onverzadigde vetten) en zo min 

mogelijk suikers en zout. Variatie is 

gezond, voedingsmiddelen hebben 

allemaal een verschillende 

samenstelling. Er is niet één 

voedingsmiddel dat alle voedingsstoffen 

in voldoende mate bevat.  

Door bewust variatie in het aanbod aan 

te brengen proeven kinderen soms 

producten die ze niet kennen en wordt 

de smaakontwikkeling gestimuleerd.  

Kinderen worden nooit gestraft of 

beloond met voedsel. Dus geen snoepje 

op de wond, het toetje is een onderdeel 

van de maaltijd en wordt niet 

weggelaten als straf voor niet of 

onvoldoende eten van een hoofdmaaltijd. 

.  

 

 

 



Aan tafel: 

De kinderen zitten in kleine groepjes verdeeld over de aanwezige pedagogisch medewerkers.  

We eten op vaste momenten. 

Er heerst een rustige en gezellige sfeer. 

Naast eten is er aandacht voor elkaar (sociaal moment).  

Er is een duidelijke start en einde van het eetmoment. 

De tafel is gedekt en ziet er uitnodigend uit.  

Geen speelgoed op of aan tafel. 

Er is aandacht voor tafelmanieren. 

.  

 

De kinderen;   

 Helpen met het voorbereiden van eten. 

 Helpen met het afruimen van de tafel.  

 Beginnen vanaf ongeveer drie jaar met het stimuleren van leren  smeren van hun eigen 

brood. Dit is afhankelijk van hun motorische ontwikkeling . Bij de peuter is er vooral 

aandacht voor “het aan tafel zitten”,  leren omgaan met bestek.  

 Motorische ontwikkeling op keuze rechts- en linkshandigheid niet sturen.  

 

Kinderen die niet goed eten worden hiertoe niet gedwongen. We proberen slechte eters te stimuleren 

en andere nieuwe smaken te laten proeven. Als kinderen niet goed eten wordt dit met de ouders 

besproken.  

Kinderen die de neiging hebben om op de opvang te veel te eten worden in de gaten gehouden. Indien 

nodig wordt dit met de ouders besproken.  

Kinderen  mogen niet te moe zijn als ze aan het eten beginnen. Indien de kinderen te moe zijn om nog 

goed de maaltijd te nemen, krijgen ze eerst nog wat drinken en gaan dan naar bed. Na het 

slaapmoment kunnen de kinderen dan hun brood opeten. Bij hoge frequentie van het niet wakker 

kunnen blijven tijdens de lunch , overleggen we met de ouders .   

Het eten;  

 Ziet er aantrekkelijk uit.  

 Wordt aangeboden vanuit ‘De Schijf van Vijf’.  

 Bestaat zoveel mogelijk uit pure smaken zoals 1 fruitsoort bij de fruithap voor baby’s en geen 

toevoeging van appelmoes bij de warme maaltijd. In overleg met ouders fruitmix aanbieden. 

 Is seizoensgebonden, zoals het groente en fruit.  

 Bestaat de lunch uit bruin brood voor kinderen jonger dan een jaar en voor kinderen ouder 

dan een jaar is er voornamelijk bruin brood of volkoren brood en wordt besmeerd met 

margarine die voldoende onverzadigde vetzuren bevatten. 

 Is gevarieerd: er is keuze uit verschillende soorten (gezond) zoet en hartig beleg.   



 Wordt aangeboden in combinatie met dranken die geen suikers bevatten zoals halfvolle melk 

of  thee of water (evt. met een fruitsmaakje). Tijdens de lunch drinken de kinderen bij 

voorkeur melk.  

 

 

Fruit  

Het verse (seizoen) fruit wordt voor het kind dat voor het eerst een fruithapje eet met de staafmixer 

fijn gemalen, langzaam gaan we over tot steeds iets grover fruit totdat het kind kleine stukjes kan 

eten. De kleine stukjes krijgt het kind in een eigen bakje. Worden de kinderen groter dan kiezen we 

ervoor om de stukjes fruit met schil te geven via een schaal die de tafel rond gaat. We kiezen ervoor 

om de stukjes gewassen fruit met schil te geven, omdat dit goed is voor de tanden, mondmotoriek, 

darmflora en alle vitamine blijven in het fruit. Naast het eten van het fruit vinden wij het net zo 

belangrijk dat kinderen op deze manier leren delen en op hun beurt  wachten.  

Lunch 

Tijdens de lunch wordt er brood met gezond  beleg aangeboden zoeter beleg wordt beperkt 

aangeboden. Naarmate de kinderen beter kunnen kauwen laten we de korstjes aan het brood zitten. 

Wij stimuleren indien de ontwikkelingen groepssamenstelling het toe laat ,  de kinderen om zelf 

brood te smeren.  

Snoepen 

De keuze om (thuis) te snoepen laten we aan de ouders, maar op de dagopvang kiezen we bewust 

voor gezond ‘snoep’, weinig zoet beleg en zo min mogelijk kleurstoffen. Afwisseling voor de 

ontwikkeling van de smaak en het binnenkrijgen van verschillende voedingsstoffen is erg belangrijk. 

Met feestdagen kunnen we een uitzondering maken. Bij een ongezonde traktatie gaat deze mee naar 

huis om thuis de keuze te laten . 

 

 

 

 

 

 

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor:  

- Wat en wanneer het kind eet en drinkt, het kind bepaald hoeveel het eet (tot een bepaald 

maximum).  

- Pedagogisch medewerkers letten er op dat kinderen dagelijks voldoende en gevarieerd eten.  

- Eet altijd met de kinderen mee tijdens het fruitmoment en de broodmaaltijd.  

- Het niet te dik beleggen van de boterhammen.  

- Het niet te vol scheppen van een bord, dit overziet een kind niet. Porties worden afgestemd 

op de leeftijd van een kind. 

- Het verloop van de maaltijd. Wanneer een kind speelt met eten, dan het bord aan de kant. 

Bied het evt. later nog een keer aan.  



- De duur van de maaltijd. Na 30-40 min wordt het bord opgeruimd , ook al heeft het kind niks 

gegeten.  

We benaderen liever wat een kind eet dan de hoeveelheid. Dit is belangrijk voor het aanleren van 

gezond eetgedrag!  

Wanneer een kind slecht eet, is het belangrijk het kind te motiveren en positief te benaderen. 

Het kind bepaalt in zekere mate de hoeveelheid die het eet. De leeftijd van een kind kan een richtlijn 

zijn tot het maximum aantal boterhamen (tot 4 jaar). Korstjes eten is belangrijk voor de bevordering 

van een goede mondmotoriek en stimuleren we ook. 

Voor variatie en voorkeur, nieuwe smaken vaak aanbieden, zonder dwang en met veel rust. Smaak 

moet zich ontwikkelen en dat kost tijd. Kinderen moeten soms wel 15 keer iets proberen voor ze de 

smaak accepteren.  

Samenwijs opvang Starrebos gaat er van uit dat kinderen thuis ontbeten hebben voordat zij naar de 

opvang komen. In geval van overmacht kan hiervan incidenteel afgeweken worden en kunnen 

kinderen hun meegebrachte ontbijt aan tafel nuttigen. 

Tijdens de BSO-opvang na schooltijd zijn er maximaal 2 eetmomenten en tijdens de BSO-opvang op 

een lange middag na schooltijd zijn er maximaal 3 eetmomenten.  Als kinderen dorst hebben mogen 

zij altijd water drinken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baby’s 

Baby’s eten en drinken volgens hun eigen schema. De borstvoeding of flesvoeding wordt van thuis 

meegebracht. Als ouders dat willen is er gelegenheid om zelf borstvoeding te komen geven.  

In overleg met ouders krijgen de baby’s verse fruithap met bij voorkeur 1 fruitsoort per keer, zodat 

kinderen smaak van fruit kunnen ontwikkelen en herkennen.  

Drinken; afgekoelde thee en/of water.  

Vanaf 1 jaar halfvolle melk, broodkorst, soepstengel, rijstwafel, een cracker. 

Als kinderen toe zijn aan groentehapjes dan nemen ouders deze mee naar het kinderdagverblijf. De 

pedagogisch medewerker geeft deze op de afgesproken tijd. In principe krijgen kinderen in hun 

eerste levensjaar een groentehapje. Dit kan een potje zijn of een eigen gemaakte maaltijd. Ouders 

zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het meegebrachte eten.  

Traktatie  

De vorm is voor kinderen vaak belangrijker dan de inhoud. De traktaties die kinderen aangeboden 

krijgen, passen binnen het voedingsbeleid van Samenwijs opvang. De locatie beschrijft in het 

pedagogisch werkplan op welke wijze er feestgevierd wordt. We houden bij feestdagen als 

Sinterklaas, Kerst en Pasen rekening met de keuze van gezonde voeding. 

Tussendoortjes 

Suggesties van producten die gekozen kunnen worden. Voor de nieuwste inzichten kan de site van 

het Voedingscentrum geraadpleegd worden. www.voedingscentrum.nl 

 

 

Tussendoortjes 0 – 4 jaar: Tussendoortjes 4 - 12 jaar: 
 

(volkoren) biscuit (volkoren) biscuit  
 

Volkoren Rijstwafel Volkoren Rijstwafel 
 

Volkoren ontbijtkoek  
 

Volkoren ontbijtkoek 

Volkoren Crackers 
 

Kleine eierkoek 

Volkoren Soepstengel  
 

Volkoren Crackers 

Schaaltje popcorn  
 

Volkoren Soepstengel 

Rozijnen (ongezwafeld)  
 

Rozijnen (ongezwafeld) 

Vers fruit 
 

Vers fruit 

Stukje wortel, komkommer, tomaat Schaaltje popcorn 

 Stukje wortel, komkommer, tomaat, 
radijsje 
 

http://www.voedingscentrum.nl/


Broodbeleg : 

Hartig  

30+ kaas 
 

Vleeswaren , kipfilet 
 cervelaatworst 

Sandwich(groenten)spread  
 

Kruidenkaassmeersel of smeerkaas 15 plus  
 

Plakjes ei  
 

Groente/fruit: komkommer, tomaat, radijs, avocado, rettich, wortel, banaan 

   

Zoet beleg  

Appelstroop 
 

Halva jam 
 

Pindakaas 100%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drinken  

Magere of halfvolle melk  
 

Thee; rooibos, vruchten thee 
 

Water 
 

Water met een smaakje: komkommer , sinaasappel. appel   
 

 
 

 

Eten tijdens vakanties of als warme hap bij broodmaaltijd 

Tosti 
 

Soep  
 

Activiteit gebonden 
 

Gebakken appels 
 

 

 


