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voedingsbeleid!
HELP,

Gezondheid vindt iedereen belangrijk en bijna niemand ontkent het verband tussen gezondheid en gezond eten. Maar wat is nou precies gezond
eten? Daar kunnen de meningen flink over verschillen. Bij discussies over
eten lopen de emoties vaak hoog op; hoe komt dat eigenlijk?
TEKST INGE VAN RIJN FOTO WILBERT VAN WOENSEL

J

e bent bang om dik te worden of je hebt moeite met afvallen.
Je buurvrouw zweert bij groene smoothies of een koolhydraatarm dieet. Collega’s vertellen over vegetarisch, biologisch, veganistisch, halal of koosjer eten… iedereen is op zijn
eigen manier met voeding bezig.

VAN HUIS UIT
Van huis uit krijg je bepaalde ideeën mee over eten, bijvoorbeeld: je mag geen voedsel verspillen, je moet altijd je bord leeg
eten, niet met je handen aan het eten zitten of: het moet wel
gezellig blijven. Ieder huishouden kent zijn eigen rituelen rond
het eten: altijd samen aan tafel of juist de kinderen apart van de
volwassenen, misschien voor de televisie…

‘Verplicht je melk opdrinken is een
berucht voorbeeld’

De opvattingen die je over eten hebt meegekregen, beïnvloeden
ook de manier waarop jij met de kinderen in je groep eet. Het
verplicht je melk opdrinken is daar een berucht voorbeeld van:
moeilijk om los te laten als dit er bij jou van jongs af aan is ingestampt. Net als ‘bordje leeg eten’, ‘netjes eten’, en nog veel meer
regeltjes, waarvan je je soms niet eens bewust bent. Totdat je te
maken krijgt met andere opvattingen, andere gewoonten en
veranderingen in eetgewoonten.
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DISCUSSIE
Voordat je in de groepen iets gaat veranderen aan het voedingsbeleid, moet je
echt met elkaar in gesprek gaan. Juist om
ieders (verborgen) opvattingen en regels
rond eten boven tafel te krijgen. En om
samen de nieuwe koers uit te zetten. De
discussie kun je structuren door iedereen antwoord te laten geven op de volgende vragen:
>> Wat betekent gezond eten voor jou?
>> Wat vind je van de voeding die wij de kinderen nu voorschotelen?
>> Hoe ziet voor jou de ideale maaltijd met de kinderen er uit?
>> Welke waarden vinden we belangrijk als het om eten met de
kinderen gaat?
>> Welke drie regels zijn ‘heilig’ voor jou bij het eten?
Met zo’n discussie zullen ook emoties naar boven komen. Waarom raak je geïrriteerd als je collega uitvoerig begint te vertellen
hoe goed borstvoeding is voor baby’s? Of denk je stiekem: wat
zielig, als collega’s vertellen dat ze de kinderen liever thee en
water willen geven in plaats van limonade? Heb je misschien zelf
goede herinneringen aan dat glaasje limonade? Zo krijg je beter
inzicht in je eigen normen en waarden over dit onderwerp.
Behalve opvattingen en emoties zijn nuchtere feiten ook belangrijk om op tafel te leggen. Het voedingscentrum verzamelt betrouwbare informatie over gezonde en veilige voeding voor kinderen. Dit bureau is onafhankelijk en heeft er dus geen belang
bij om bepaalde producten als ‘gezond voor kinderen’ aan te
prijzen, zoals veel commerciële bedrijven doen.

VAN TWEE WALLETJES ETEN
Dat eten belangrijk is, blijkt wel uit onze taal. Er zijn
honderden uitdrukkingen en gezegden over eten. Leuk
om hier naar op zoek te gaan in een project over gezonde voeding, samen met je team en met de oudere kinderen. Je kunt er van alles mee doen, het stimuleert de
creativiteit én de taalontwikkeling.
Zie ook: https:///uitdrukkingen-eten-en-betekenis.

worst door groentespreads en ga samen water drinken. Als veel
mensen zich zorgen maken, kies dan een stap-voor-stap aanpak.
Voeg elke week een beetje meer water toe aan de appelsap en
start met gezond broodbeleg in de babygroepen.

ZIEN ETEN DOET ETEN
LAAT OUDERS EN KINDEREN MEEDENKEN
Na alle discussie is het tijd voor actie: hoe ga je de gewenste veranderingen in gang zetten? Het is handig om een plan van aanpak te maken en dit voor te leggen aan de ouders. Zo voorkom je
weerstand bij ouders. Aan de grotere kinderen kan je vragen hoe
zij over het eten op de bso denken: wat vinden ze goed, wat zouden ze willen veranderen? Geef duidelijk aan wat je met hun
antwoorden gaat doen en betrek ze bij de veranderingen die je
door wilt voeren. Kies je met elkaar voor een radicale aanpak in
alle groepen of juist voor kleine stapjes? Dat maakt niet uit; het
gaat erom dat de nieuwe aanpak gedragen wordt door het team,
de ouders en de kinderen. Als iedereen enthousiast is, ga dan
voor de biologische groenten in de groepen. Vervang de (smeer)

Als pm’er hou je nauwkeurig bij wat ieder kind eet. Wat gebeurt
er als je de kinderen iets anders voorschotelt? Eten ze dan nog
wel genoeg? Kinderen zullen -net als volwassenen- heel verschillend op verandering reageren. Bij de één is het: ‘Wat de boer niet
kent dat eet hij niet’, terwijl een ander blij is met wat variatie op
de eeuwige boterham met worst of kaas. Jij speelt hierbij een
opvoedende rol: hoe laat je kinderen kennismaken met bijvoorbeeld nieuw broodbeleg? Wat je uitstraalt is minstens even belangrijk als wat je zegt. De kinderen zullen jouw voorbeeld volgen, dus smeer zelf je boterham met bietenspread en vertel de
kinderen dat je de kleur zo mooi vindt, dat het zo lekker ruikt
en… verrukkelijk smaakt! Misschien wil iemand een hapje proeven? Als er een paar kinderen enthousiast zijn, zullen de anderen ook volgen, want ze imiteren elkaars gedrag. Verleid de kinderen, bied het steeds opnieuw aan, maar dwing ze niet. <

KINDEROPVANG | juni 2020

11

