
 

 

 

Voedingsbeleid 2023: 
 
Opgemaakt: December 2022 
Geldig voor: heel 2023 
 
Jessica Olischlager 
Bianca Velthuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Inleiding: 

 
Gezond voedingsaanbod 

Voeding een onderwerp waar veel aandacht op gevestigd wordt. Voor jonge kinderen is het 

belangrijk dat de voeding bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van het lichaam en brein. In ons 

kinderdagverblijf willen we hier ook bewust mee bezig zijn en hieraan bijdragen.  

Voor ons beleid rondom voeding volgen wij een aantal richtlijnen op advies van het 

voedingscentrum; 

Dit voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Wij bieden 

daarom voornamelijk producten aan uit de Schijf van Vijf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/schijf-van-vijf/schijf.aspx


2.  Gezond eten met de Schijf van Vijf 
 
De Schijf van Vijf bestaat uit 5 vakken, met in elk vak andere type producten. De producten die in de 

Schijf van Vijf staan zijn volgens de laatste wetenschappelijke inzichten goed voor je lichaam. Als je 

eet volgens de Schijf van Vijf krijg je daarnaast voldoende mineralen, vitamines, eiwitten, 

koolhydraten, vetten en vezels binnen. Het Voedingscentrum adviseert om elke dag een bepaalde 

hoeveelheid te eten uit elk vak. Die aanbevolen hoeveelheden zijn per leeftijd en geslacht 

verschillend, omdat de ene persoon nu eenmaal iets meer nodig heeft dan de ander. Daarnaast geeft 

het Voedingscentrum het advies om binnen de verschillende vakken te variëren.  

Niet in de Schijf van Vijf staan producten: 

• met te veel zout, suiker, transvet of verzadigd vet of te weinig vezels. Denk aan roomboter, 

vet vlees, volle zuivelproducten, gezouten noten, witbrood en witte pasta.  

• met negatieve gezondheidseffecten als je er veel van neemt. Bijvoorbeeld vleeswaren, 

bewerkt vlees en dranken met veel suiker, zoals frisdrank en sap. 

• die niet bijdragen aan een gezonde voeding, zoals koek en snoep. 
 

De producten buiten de Schijf van Vijf verschillen sterk van elkaar. Er zijn daarom 2 categorieën 

bedacht: de dagkeuze en de weekkeuze.  

• Een dagkeuze is iets kleins: een koekje, wat vleeswaren of zoet op brood, een waterijsje, een 

stukje chocolade of een eetlepel tomatenketchup.  

• Een weekkeuze is wat groter: een croissant, een stuk taart, een zakje chips, een glas 

frisdrank.  

Wij bieden op onze locaties af en toe dagkeuzes aan. Weekkeuzes zoals bijvoorbeeld een stukje cake, 

worden alleen aangeboden bij een feestje of echt speciale gelegenheid.   

 

3. Belangrijk voor ouders om te weten hoe wij hier bij joepie mee 
omgaan. 

 
Vaste en rustige eetmomenten 

Wij hanteren vaste eettijden. Dit zorgt voor een herkenbaar ritme en dat levert de kinderen rust op. 

We eten samen aan tafel, zowel tussen de middag als bij tussendoor momenten. Dit is gezellig en het 

zorgt voor duidelijke eetmomenten. We nemen rustig de tijd om te eten en zorgen voor een fijne 

sfeer, maar we tafelen niet te lang. Onze pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld aan 

tafel. Zij eten samen met de kinderen, ze begeleiden de kinderen bij de maaltijd en hebben een 

voorbeeldfunctie. Onze pedagogisch medewerkers bepalen wanneer het kind eet, het kind bepaalt 

uit een gezond voedingsaanbod wat het eet. 

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen is het wel de bedoeling dat kinderen opeten wat ze zich 

hebben gevraagd. Als dat een keertje niet gebeurt is dat niet erg, maar als een kind bijvoorbeeld 

structureel probeert de korstjes of meer van het brood te laten liggen, doen we daar wel iets mee. 

We bewaren datgene wat overblijft en bieden dat het volgende eetmoment weer aan.  

Dit heeft deels met normen en waarden te maken, maar bovendien zijn de broodkorstjes juist voor 

de mondmotoriek en ontwikkeling van taal/spraak heel belangrijk. (We horen nog weleens dat 

ouders deze thuis van het brood af snijden, maar dit is absoluut niet nodig, ook niet bij de 

allerkleinsten die net beginnen met brood). 



Als een kind ziek of niet lekker is, houden we daar natuurlijk altijd rekening mee. Dan is het meestal 

vanzelfsprekend dat een kind minder eet dan normaal. 

 

Allergieën of andere  individuele afspraken 

 

Wij houden rekening met allergieën van kinderen. Er is ook ruimte om individuele afspraken te 

maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het voedingsbeleid, bijvoorbeeld bij een 

dieet, allergie of een bepaalde (geloofs)overtuiging. Deze afspraken geven ouders bij ondertekening 

van het contract al aan in de medische verklaring. Om er zeker van te zijn dat kinderen geen onjuiste 

voeding binnenkrijgen bij allergie, vragen we ouders om deze van thuis mee te nemen. Over de 

dingen die we wel in huis hebben worden duidelijke afspraken gemaakt met de betreffende ouders. 

Deze informatie staat ook vermeld in onze algemene informatie, die ouders krijgen bij hun 

plaatsingsovereenkomst.  

 

Traktaties en feestjes 

 

Een verjaardag betekent feest en bij zo’n verjaardag komt vaak een traktatie kijken. Al begrijpt een 

kind van 1 jaar dit zelf nog niet zo heel goed, voor de ouders (en later het kind zelf) is het wel een 

bijzonder moment. Iedere verjaardag mag dus binnen joepie gevierd worden. Elke ouder mag dit zelf 

invullen. 

Er mag worden getrakteerd. Dit kan ook een kleine, goedkope niet-eetbare traktatie zijn. Bij wel 

eetbare traktaties mag de ouder dit ook zelf invullen. Vaak vragen ze even aan de pedagogisch 

medewerksters voor advies. Bij voorkeur vragen we de ouders om een traktatie die mee naar huis 

genomen kan worden. Op die manier kunnen ouders thuis zelf bepalen wanneer het moment is om 

deze traktatie te nuttigen (bijvoorbeeld als toetje na het eten). Willen ouders liever een gezond 

eetbaar alternatief  bij een traktatie, dan verwijzen we hiervoor naar 

www.voedingscentrum.nl/trakteren.  

 

Gezond verstand, gezonde gewoontes……voor nu EN voor later. 

 

Uiteraard willen we er altijd naar streven dat kinderen gezonde voeding binnen krijgen als ze op ons 

kinderdagverblijf komen. Echter minstens net zo belangrijk vinden we dat ze leren omgaan met 

voeding. Voor nu, maar vooral ook voor later. Het lijkt soms alsof we in een wereld van uitersten 

leven en steeds moeilijker de gulden middenweg kunnen vinden. Zo verschillen in onze groep ook de 

eetpatronen van kinderen. Ontbijt het ene kind in de ochtend met een boterham met chocopasta, zo 

krijgt een ander kind absoluut niets met suiker of weer een ander kind uitsluitend biologisch. Zoek 

daarin als kinderdagverblijf maar eens de juiste balans (los van de kinderen met bv een allergie). 

 

Natuurlijk zouden we in de groep zaken als suiker volledig uit de voeding van de kinderen kunnen 

verbannen, maar hoe realistisch is dat? Wat gebeurt er thuis, bij opa en oma en later als ze groter 

worden en meer vrijheid krijgen?   

Het zit in de psyche van de mens gebakken dat als er iets niet mag, je op het moment dat je de 

vrijheid kunt pakken, gaat uitproberen. Groot risico is dan vervolgens dat je daarmee helemaal los 

gaat, want je hebt bijvoorbeeld nooit geleerd om dingen met mate te doen.  

http://www.voedingscentrum.nl/trakteren


Binnen het team zijn we het er vooral om die reden over eens, dat je niet iets volledig hoeft te 

verbannen of te doen alsof het niet bestaat als het om voeding gaat, maar dat je juist kunt leren wat 

heel gezond is en wat minder gezond is en hoe je hiermee om kunt gaan.  

Zoet zien we bijvoorbeeld echt als een traktatie en wordt niet dagelijks op de boterhammen 

gesmeerd. Hebben we iets speciaals, dan mag er gerust na de ‘sterke’ boterham ook een keer iets 

zoets op het brood met de uitleg dat we dit niet iedere dag doen omdat het niet gezond voor ons is 

om daar iedere dag van te eten. Die boodschap dragen we dan ook uit naar de kinderen.  

In de groep merken we heel goed, dat als iets niet op tafel staat, er ook niet over nagedacht wordt 

door de kinderen. Ze vinden het inmiddels heel normaal dat er bv. zuivelspread of groentesmeersels 

en minder bewerkte vleeswaren (bv ham/kipfilet) op tafel staan (producten als kaas, pate en worst 

zijn er in 2022 helemaal uit gegaan vanwege o.a. de suikers en zout). Daarnaast maken we van ‘iets 

nieuws proeven’ een uitdaging! 

In 2023 gaan we hier verder mee aan de slag. Met behulp van onder andere de schijf van vijf gaan we 

kijken hoe gezond onze ‘gezonde keuzes’ zijn en welke verbeteringen we hier nog in aan kunnen 

brengen.  

Daarnaast is het idee om ook onder onze ouders een enquête te laten invullen over wat zij nu 

belangrijk vinden als het om voeding gaat en wat zij hierbij van hun kinderdagverblijf verwachten. 

Met de kinderen hebben we in mei 2023 het thema ‘eten en drinken’ op ons themaprogramma staan 

en gaan we dus actief hiermee aan de slag in de groep. Uiteraard zijn we hier al dagelijks mee bezig, 

maar in mei gaat het nog meer aandacht krijgen en zullen we expliciet in gaan op wat gezond en 

goed voor ons  is en wat niet. Uiteraard op onze eigen creatieve en speelse wijze! 

 

Verderop in dit voedingsbeleid schrijven we nog het e.e.a. uit met de schijf van vijf als uitgangspunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Voedingsaanbod voor kinderen tot 1 jaar 

 
Baby’s hebben een eigen voedingsschema. Wij hanteren onderstaande aandachtspunten voor hun 

voeding. 

 

Drinken 
Melkvoeding: 

• Met de ouders is besproken of hun kind borstvoeding of flesvoeding krijgt. 

• De afgekolfde borstvoeding leveren ouders voldoende gekoeld of ingevroren (in kleine 

porties) af op het kinderdagverblijf. Voorzien van een sticker met naam en datum. 

• Ouders leveren geen klaargemaakte flesvoeding aan. Tijdens het vervoer, ook in een koeltas, 

kan de flesvoeding namelijk niet voldoende koud worden bewaard. Bij voorkeur afgemeten 

per voeding in een ‘torentje’. 

• Het kind krijgt nog geen gewone melk tot hij 12 maanden is. Daarin zitten te weinig ijzer en 

goede vetten en te veel eiwit.  
 

Ander drinken: 

• Naast borstvoeding of opvolgmelk kunnen kinderen ouder dan 6 maanden water krijgen als 

fles-/borstvoeding wordt afgebouwd, en/of indien bijvoorbeeld de temperatuur (bv hitte in 

de zomer) hierom vraagt. Soms is wat extra water aan de voeding toevoegen ook al goed.  

• Bij voorkeur gaat het kind vanaf 8 maanden oefenen met het drinken uit een (plastic) beker. 

Dat is beter voor de mondmotoriek dan een beker met een tuit. 

• We stimuleren kinderen wel om op één moment te drinken (aan tafel tijdens eetmomenten). 

Kinderen die echt te weinig drinken (soms uit principe) stimuleren we wel extra en geven we 

desnoods wat meer tijd om de beker leeg te drinken, of lassen anders extra drinkmomenten 

in.  

Bij warm weer worden er altijd extra drinkmomenten ingelast.  

 

 

Eten 

(Eerste) hapjes: 

• We starten met het geven van eerste hapjes in overleg met de ouders. Volgens de richtlijn 

Voeding en eetgedrag voor de Jeugdgezondheidszorg is dit tussen 4 en 6 maanden en geven 

we een paar lepeltjes per oefenmoment. We/ouders beginnen met de zogenaamde 

‘oefenhapjes’, waarbij het eten goed is geprakt of niet te fijn gepureerd is. Zodra kinderen 

hapjes krijgen, laten we ze de mondmotoriek oefenen met een (ondiep, plastic) lepeltje.  

• In overleg met de ouders gaan we na de leeftijd van 6 maanden de fles-/borstvoeding steeds 

meer vervangen en gaat het kind steeds meer vaste voeding  eten. 

We/ouders laten de kinderen wennen aan veel soorten goed geprakte of niet te fijn 

gepureerde  (groente) en fruit,  eventueel aangelengd met wat kooknat of water. We volgen 

hierin natuurlijk zoveel mogelijk de wensen en werkwijze van ouders. Naarmate het kind 



beter kan happen, zal het stukjes vers fruit en groente krijgen of een combinatie van deels 

fijngeprakt met wat stukjes erbij.  

De warme maaltijden maken we niet op ons kinderdagverblijf, ouders kunnen deze hapjes 

wel meegeven indien nodig (tot 1,5 jaar, daarna stimuleren we ouders om kinderen bij 

thuiskomst gezellig thuis met de pot mee te laten eten). 

• Steeds grover eten is belangrijk voor de gehele mondmotoriek en zal de spraakontwikkeling 

ten goede komen. Knabbelen aan een stuk zacht fruit vanuit de hand is bijvoorbeeld ook heel 

goed voor de oog-hand-coördinatie en stimuleert de spijsvertering en het gevoel van 

verzadiging. (Om die reden heeft ook bijvoorbeeld brood zeker de voorkeur ten opzichte van 

pap). 

• Aan een zachte smaak went een kind makkelijker. Het fruit waarmee we beginnen is 

bijvoorbeeld peer, appel, banaan. Vanaf 6 maanden gaan we meer variëren met bijvoorbeeld 

ook seizoensfruit en andere zachte vruchten die voor de groep worden ingekocht. 

Citrusvruchten bieden we pas aan bij kinderen ouder dan 1 jaar. 
 

Broodbeleg: 

• We besmeren het brood altijd met een beetje zachte plantaardige boter uit een kuipje, hierin 

zitten veel onverzadigde (goede) vetten. Meer beleg hoeft niet. Kiezen we toch voor beleg 

dan zal dit zuivelspread zijn of bijvoorbeeld een groentesmeersel. 

• Wij geven kinderen tot en met 12 maanden geen honing. Honing kan besmet zijn met een 

bacterie waar jonge kinderen erg ziek van kunnen worden.  

 

Ritme groep: 

 

Bij baby’s volgen we in eerste instantie hun voedingsschema van thuis, zeker als er nog alleen sprake 

is van borst-/flesvoeding. Vanaf het moment dat een kind meer vast voedsel gaat krijgen, streven we 

ernaar het kind mee te nemen in het ritme van de groep. Dat is het meest gezellig en ook het 

leerzaamste voor een kind (zien eten, doet eten) om erbij te kunnen zitten aan tafel tijdens de 

eetmomenten: 

• 9.15/9.30 uur fruit/tussendoortje 

• 11.30 uur broodmaaltijd 

• 15.00/15.30 uur groente/tussendoortje 

 
(We gaan er altijd vanuit dat kinderen thuis ontbeten hebben/eerste voeding hebben gehad en na 

ophalen thuis de avondmaaltijd/-voeding nuttigen met het gezin).  



Voedingsaanbod voor kinderen vanaf 1 jaar 

 

Algemene uitgangspunten 

 

Wij hanteren onderstaande algemene uitgangspunten: 

 

Wij geven water: 

• Wij geven de kinderen water (met eventueel bijvoorbeeld een schijfje sinaasappel of ander 

fruit  of groente.  

• Wij bieden in de regel geen limonadesiroop of diksap aan. Limonadesiroop en diksap 

bevatten veel calorieën en suikers en dit vergroot de kans op overgewicht en tandbederf.  

 

Smeersel: 

• Van boter gebruiken we puur plantaardige smeerboter. Vol goede vetten en zonder lactose 

(omdat meerdere kinderen allergie hebben of intolerant zijn). 

 

Vooral gezond beleg: 

• Als beleg bieden wij variabele en gezonde producten aan voor op brood (deels Schijf van Vijf 

als richtlijn). We letten op zout en suiker en niet al te veel bewerking van de producten.  

In 2022 zijn we producten als smeerkaas en smeerleverworst gaan afbouwen en vanaf 

december 2022 wordt dit ook niet meer ingekocht. Dit geldt ook voor bewerkte vleeswaren 

als bijvoorbeeld boterhamworst en snijworst. 

 

Geen rauw vlees: 

• Wij geven kinderen geen producten van rauw vlees, zoals filet américain, ossenworst, 

carpaccio of niet-doorbakken tartaar. Wij geven ook geen rauwe of voorverpakte gerookte 

vis. Hierin kunnen ziekmakende bacteriën zitten. 

 

Notenpasta of pindakaas zonder suiker en zout: 

• Als er een kind met een ernstige allergie voor pinda’s of noten in de groep zit, maken we hier 

specifieke afspraken over. Dit is in overleg met en goed bevonden door de ouders, en 

eventueel de behandelend arts van het kind.  

 

Zoet beleg: 

• Dit wordt enkel bij uitzondering gedaan (zie eerdere toelichting), maar zeker niet als dagelijks 

beleg. 

 

Tussendoortje ochtend + middag: 

• In de ochtend krijgen alle kinderen fruit; als basis banaan, appel, peer. Daarnaast variëren we 

met de aanbiedingen van bv de supermarkt. Dit kan van alles zijn; druiven, kiwi en 

seizoensfruit (zoals aardbeien, meloen, mandarijn).  

Als het fruit op is krijgen de kinderen bijvoorbeeld nog een soepstengel (volkoren/naturel). 

• In de middag wordt er een bord groenten gemaakt met bijvoorbeeld, komkommer, tomaat, 

wortel, paprika. Indien er nog behoefte aan is, kan er nog een volkoren crackertje gegeten 

worden met een gezond smeersel of soepstengel. 



Gemiddelde hoeveelheden 

 

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde dagvoeding van kinderen per leeftijdsgroep weer. Dit is de 

dagvoeding die kinderen nodig hebben om alle voedingsstoffen binnen te krijgen. Dit is inclusief het 

eten en drinken dat kinderen ’s morgens en ’s avonds thuis krijgen. De hoeveelheden zijn 

gemiddelden en kunnen een richtlijn geven voor pedagogisch medewerkers en ouders. De 

hoeveelheden passen wij uiteraard wel aan op de behoeften van elk kind.  

 

 1-3 jaar 

 jongen en meisje 

gram groente
a
 50-100 

porties fruit 1,5 

bruine of volkoren boterhammen 2-3 

opscheplepels volkoren graan-

producten of aardappelen
a
 

1-2 

porties vis, peulvruchten of vlees
b, c

 1 

gram notenpasta zonder toegevoegd 

suiker en zout 

15 

porties zuivel 2 

gram kaas - 

gram smeer- en bereidingsvetten 30 

liter vocht 1 

 

 

 

Tot slot: 

Dit voedingsbeleid is geen geschreven wet. Het is wel een leidraad voor het omgaan met voeding in 

ons kinderdagverblijf. Voeding is een veelbesproken onderwerp en onderhevig aan veranderingen. 

We proberen zoveel mogelijk up to date te blijven en er in ieder geval voor te zorgen dat we de 

kinderen die ons kinderdagverblijf bezoeken kunnen voorzien van een gezond voedingsaanbod.  

We willen zoveel mogelijk ruimte nemen om ook te experimenteren met gezonde voeding en 

kinderen de kans te geven nieuwe dingen te proeven.  

Daarnaast moet er in de ruimte die overblijft ook iets extra’s gedaan kunnen worden wat misschien 

minder gezond is, maar past bij een bepaalde gelegenheid en waarmee kinderen de kans wordt 

gegeven het verschil te leren tussen wat gezond voor ze is op iedere dag en wat een (minder 

gezonde) uitzondering of traktatie is.  

 

Met de resultaten van de acties die we in 2023 nemen, zal het wellicht volgend jaar weer verder 

worden bijgesteld/uitgewerkt. 

 

 

Jessica Olischlager 

Bianca Velthuis 

December 2022 
 



 

 
 


