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Voedingsbeleid 
 
Uitgangspunten 
De momenten samen aan tafel zijn belangrijk voor het eetgedrag van een kind. 
Gezelligheid en een positieve sfeer kan helpen om een kind gezond te laten eten. 
Belangrijk is het om kinderen te leren dat eten leuk is. Volwassenen hebben 
daarin een voorbeeldfunctie. Onze pedagogisch medewerkers eten daarom met 
de kinderen mee, en gebruiken dezelfde producten. 
 
De tafelmomenten zijn op Kiddo'z niet lang. Tijdens de tussendoortjes zitten we 
niet langer dan 20/ 30 minuten aan tafel. Tijdens het brood eten is dit wel langer 
omdat we met een grotere groep moeten eten. Maar ook dan proberen we het 
moment zo kort mogelijk te houden. Alle kinderen en de pedagogisch 
medewerkers lunchen gezamenlijk aan tafel. Maar soms eten we ook buiten en 
maken we er een picknick van. 
 
Kinderen die klaar zijn met eten mogen hun bord en beker inleveren en van tafel. 
Op deze manier hebben de kinderen die langzamer eten rustig de tijd om hun 
lunch af te maken. Zij voelen zich hierdoor niet opgejaagd. Kinderen die klaar 
zijn, gaan spelen en mogen niet komen storen aan tafel. 
Wij verwachten niet dat kinderen kunnen natafelen. We houden wel in de gaten 
dat de kinderen een bepaald minimum aan eten op heeft. Wat dit minimum is, 
is per kind anders. Dit heeft te maken met de leeftijd van een kind, maar ook met 
de eetgewoonte van een kind. Wanneer ouders het idee hebben dat ons beleid 
om bepaalde reden niet bij hun kind past, kan dit natuurlijk besproken worden 
met de pedagogisch medewerkers. En wordt er gezamenlijk gekeken naar een 
oplossing. 
Een goede eter is volgens het Voedingscentrum een kind dat gezellig is aan tafel, 
van alles wat eet en nieuwe smaakjes probeert. Of het bord nog niet helemaal 
leeg is aan het einde, is niet belangrijk. We moedigen een kind aan om van alles 
iets te proeven, maar dwingen niet. Een jong kind moet meestal 10 keer iets 
proeven voordat het een nieuwe smaak accepteert.  
Hoeveel een kind eet, hangt af van hoeveel een kind wil eten. Jonge kinderen ( in 
ieder geval tot een jaar of 8) voelen zelf heel goed of ze genoeg hebben gegeten. 
Ze hebben een natuurlijk gevoel voor honger en verzadiging. Een kind dat 
voortdurend meer moet eten dan hij nodig heeft, heeft meer kans op 
overgewicht omdat je het natuurlijk gevoel van verzadiging verstoord. Wij 
bepalen wat en wanneer een kind eet. Het kind bepaalt zelf hoeveel hij/ zij eet. 
De beste manier om kinderen op een ontspannen manier een gezonde leefstijl 
aan te leren is door veel vaste afspraken te hebben. Daarom leggen we de 
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afspraken rondom de eetmomenten op bso Kiddo'z vast. Kinderen hebben hier 
houvast aan. Daarnaast laten we kinderen kiezen tussen bijvoorbeeld 2 soorten 
broodbeleg of 2 soorten fruit. De Pedagogisch medewerkers benaderen het 
proeven van voeding neutraal. Er wordt dus niet gevraagd of een kind iets wel 
lust of lekker vindt want dan kan een kind “nee” zeggen voordat het iets heeft 
geproefd. Je kunt dan beter vragen hoe iets smaakt. 
 
Voeding op Kiddo'z 
Kinderen hebben 3 maaltijden per dag nodig en maximaal 4 keer iets tussendoor. 
Daarnaast hebben ze variatie in voedingsmiddelen nodig. Een kind krijgt 
daardoor van alle belangrijke vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen 
voldoende binnen. 
Op Kiddo'z eten we volkorenbrood. Dit is beter voor de gezondheid, omdat er 
meer vezels, vitamines en mineralen in zitten dan in wit brood. We besmeren 
het brood met margarine. Omdat kinderen doorgaans iets te weinig goede 
vetten binnen krijgen. We gebruiken daarom bij jonge kinderen geen halvarine. 
Zij hebben in verhouding meer vet nodig dan oudere kinderen voor hun 
ontwikkeling. 
 
Hartig beleg is niet beter dan zoet beleg. In veel kaas en vleeswaren zit vooral 
ongezond vet. Met de keuze van broodbeleg houden we hier dan ook rekening 
mee. We bieden dit beleg beperkt aan of kiezen voor de magere soorten, 
bijvoorbeeld 20+ of 30+ kaas, een plakje ham of kipfilet. Kinderen hebben voor 
de variatie ook zoetbeleg nodig. Als zoet broodbeleg kan appelstroop, jam of 
fruithagel geven worden. We geven als afwisseling ook pindakaas. Leverworst en 
smeerleverworst bieden wij beperkt aan. 
 
Fruit en Groente 
Wij bieden de kinderen elke dag fruit aan. Standaard is er appel, peer en banaan 
aanwezig. Maar verder wordt het fruit afgewisseld met seizoensfruit. Fruit moet 
vers en rijp zijn. Fruit wordt als tussendoortje gegeten. Wassen van fruit is 
belangrijk. Niet om bestrijdingsmiddelen te verwijderen, maar om vuil en stof 
weg te spoelen. Fruit in blik op siroop geven we bij uitzondering omdat hieruit 
belangrijke voedingsstoffen zijn verdwenen. 
Ook bieden we af en toe groente als tussendoor. Denk daarbij aan 
snoeptomaatjes, worteltjes, paprika of komkommer. 
 
Tussendoortjes 
Wij bewaren chips, andere snacks en snoep voor speciale gelegenheden, zoals 
een feestje. We letten daarbij ook op dat niet elke vakantie dag een feestdag is. 
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Een kind krijgt anders al snel te veel ongezonde vetten en suikers binnen. Het is 
niet zo dat hartige hapjes beter zijn dan snoep. Hartige hapjes, zoals kaas, worst 
en chips zijn vet en zout. 
Als tussendoortjes geven wij een koekje, lange vingers, soepstengel, rijstwafel, 
eierkoeken, popcorn, ontbijtkoek of crackers.  
 
Drinken 
Vanaf 4 jaar hebben de kinderen 1 tot 1 1⁄2 liter vocht per dag nodig. Vaak 
geven de kinderen dit zelf aan.  
Op bso Kiddo'z kiezen we bij voorkeur voor halfvolle of andere magere 
melkproducten. Verder drinken we thee, slappe limonade of water. We drinken 
(vruchten) thee met weinig of geen suiker. Of nemen water en voegen voor de 
smaak een scheutje siroop toe.  
Veel ouders zijn bang dat hun kind niet genoeg drinkt en stimuleren het om toch 
het glas leeg te drinken. Dat hoeft niet, want een kind stopt als het genoeg heeft. 
Wij bieden drinken 3 keer per dag aan. Op warme dagen of wanneer een kind 
dorst heeft bieden wij vaker iets te drinken aan.. 
 
Eetmomenten 
De eetmomenten op bso Kiddo'z zijn: 

• tussendoor-moment 
• lunch 
• tussendoor-moment (uit school/ 15.30 uur) 
• eventueel avondeten / soepstengel of cracker (rond 17.00 uur) 

Op deze manier heeft een kind 5 eetmomenten op een dag. In ieder geval niet 
meer dan 7 momenten per dag (eetmomenten thuis meegerekend). Dan blijft 
het gewicht gezond en het is ook beter voor de tanden en kiezen. 
 
Voedingsbeleid Kiddo'z 
Tussendoor 9.30 uur: Fruit en Groente 
Appel, banaan en peer. Aangevuld met seizoen fruit zoals: druiven, 
mandarijntjes, meloen, kiwi, aardbeien. Drinken: slappe limonade, 
(vruchten)thee, half volle melk. 
 
Lunch 11.30 uur 
Bruin brood wordt besmeerd met margarine.  
Beleg: 

• Smeerkaas 20 + 
• Schouderham 
• Kipfilet 
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• Appelstroop ( of andere fruitstroop) 
• Kaas 20/30 + 
• Jam 
• Gestampte of gekleurde muisjes/hagel 
• Poedersuiker 
• Sandwichspread 
• Appelmoes 
• Ei 

We beleggen de boterhammen niet dik. Vleeswaren: één plakje beleg op twee 
boterhammen doen en dan (schuin) doorsnijden. 
Drinken: slappe limonade, (vruchten)thee, half volle melk. 
 
Tussendoortje 15.30: 
Koekje, lange vingers, popcorn, soepstengels, crackers met bovenstaand beleg, 
ontbijtkoek, eierkoek, Yoghurt, rijstwafels, limonade, ijsjes zonder kleurstof. 
Ook kun je gewoon weer fruit en groente aanbieden. Voor de oudere bso 
kinderen kun je ook denken aan noten, pinda’s, tosti, cup a soup ( 1 keer per 
maand). 
Drinken: slappe limonade, (vruchten)thee, half volle melk. 
 
Hoeveelheden 
Tot 8 jaar voelt een kind zelf wanneer hij genoeg heeft. Daarom dringen wij dus 
geen eten op. Toch houden wij richtlijnen aan qua hoeveelheden. 
Vanaf 4 jaar: 
1 stuk fruit op een dag 
1 tot 2 bekers drinken per keer 
1 tot 4 Boterhammen. 
 
Avondeten 
Vers bereid avondeten van verse ingrediënten. Denk hierbij aan 
aardappels/groente/vlees, pasta of bami/nasi. Als nagerecht vanillevla of 
(vruchten)yoghurt.  
De kinderen die niet van het avondeten gebruik maken, maar tijdens het eten 
nog wel aanwezig zijn op Kiddo'z, krijgen een koekje of soepstengel. Ook mogen 
de kinderen nog wat drinken. Tijdens het eten zitten alle kinderen aan tafel of 
op de bank. 


