Groen, groen,
hartstikke groen

eten & drinken
op de opvang
In 2016 heeft het Voedingscentrum de nieuwe Schijf van Vijf
gelanceerd. Een goede reden om het voedingsbeleid van de
organisatie, locatie of gastouders onder de loep te nemen.

Bij groene kinderopvang zullen de meeste mensen denken
aan het letterlijke groen, in de vorm van de buitenruimte.
Maar ‘groen’ staat (onder andere) ook voor ‘duurzaam’,
‘bewust’, ‘transparant’ en ‘verantwoord’.
Kinderdagverblijf Heppienest uit Utrecht is naar eigen
zeggen ‘natuurlijk goede kinderopvang’.
De oudercommissieleden delen hun ervaringen.

Traktatietips
	De beste traktaties zijn klein en hebben
weinig calorieën. Denk aan:
	Een klein cadeautje zoals gummetjes,
feesttoeters, stickertjes, stempels,
vingerpopjes, uitdeelboekjes, badeendjes
en ga zo maar door. Scheelt weer een
eetmoment en het gaat een stuk langer
mee.

Het spelmateriaal is van duurzame materialen

Vul een puntzakje van mooi papier met
naturel popcorn.
Groen bij Heppienest

Persoonlijk en transparant

Kinderdagverblijf Heppienest vindt het
belangrijk om een bijdrage te leveren aan de
maatschappij en het milieu. Er wordt gebruik
gemaakt van spaarlampen, energiezuinige
apparatuur, de communicatie (facturering,
nieuws) gaat per mail en afval wordt
gescheiden. Er is een samenwerking met
Unicef: ieder pak Pampers dat Heppienest
gebruikt levert een vaccinatie tegen tetanus
op.

“Groen is inderdaad een breed begrip. Wat ik
belangrijk vind is dat er veel aandacht wordt
besteed aan het persoonlijke, mondelinge
contact tussen pedagogisch medewerker,
kind en ouder. Er wordt geen gebruik gemaakt
van een app, zoals je bij veel andere
kinderdagverblijven ziet. Dat geeft aan dat er
hele bewuste keuzes worden gemaakt.”

Iedereen elke dag naar buiten
“Sinds de opening in 2011 is Heppienest al
‘groen’ Er is een grote buitenruimte waar de
kinderen elke dag spelen. Voor de kleintjes
zijn er waterdichte speelpakjes en schoentjes
zodat ook zij naar buiten kunnen, op de buik
of schuivend op de billen. Regelmatig nemen
de pedagogisch medewerksters de kinderen
mee op pad om de natuur te bekijken.”

“Wat kenmerkend is voor de samenwerking
tussen onze oc en de organisatie is de
transparantie. We werken op een hele
prettige, informele en laagdrempelige manier
samen. De communicatie is open en eerlijk,
iedereen kan zeggen wat hij/zij wil zonder dat
er direct wordt geoordeeld.”
Brit Geurts,
Kinderopvang Heppienest Utrecht

Groen in de praktijk
“Circa 1,5 jaar geleden zijn de wensen van de
ouders op het gebied van voeding
geïnventariseerd. Hierover is vervolgens ook
met de pedagogisch medewerkers gesproken.
Het aanbod is daarna aangepast en
uitgebreid”.
Esther Disberg, Kinderopvang Heppienest
Utrecht
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Als oudercommissie kunt u ‘het groene beleid’
op de agenda zetten. Enkele tips voor de
praktisch invulling: zonne-, wind- en
waterenergie, gezond (biologisch, vezelrijk,
suiker- en zoutarm, etc.) en verantwoord
(seizoensgebonden, lokaal, fair trade, etc.)
eten, duurzame spelmaterialen,
natuurbeleving (met meerdere zintuigen), veel

buitenspelen en bewegen, persoonlijk
contact, afval reduceren en scheiden,
biologisch afbreekbare was- en
schoonmaakmiddelen en goede doelen
steunen.

Versier mini-krentenbolletjes met een
vlaggetje.
Voedingsbeleid voorbeeld

“Natuurbeleving en vrij
buitenspel in een groene
omgeving zijn belangrijk
voor de ontwikkeling en het
welzijn van alle kinderen.”
Dag van de Groene Kinderopvang,
16 mei 2017

Handige links
veldwerknederland.nl
groencement.nl
gezondekinderopvang.nl/
gezondheidsthemas/werken-aan-groen
degroenegiraf.nl
dagvandegroenekinderopvang.nl

Het Voedingscentrum heeft een voorbeeld
van een voedingsbeleid beschikbaar,
opgedeeld in drie leeftijdscategorieën: tot 1
jaar, 1 tot 4 jaar, 4 tot 13 jaar. Het beleid is
gebaseerd op de Schijf van Vijf. Als je volgens
dit principe eet krijg je voldoende mineralen,
vitamines, eiwitten, koolhydraten, vetten en
vezels binnen. Het spreekt voor zich dat dit
voorbeeld in zijn geheel of gedeeltelijk kan
worden overgenomen of ter inspiratie kan
dienen. Het voorbeeldbeleid is te vinden via
http://www.voedingscentrum.nl/
professionals/kindervoeding-0-4-jaar/
ondersteuning-kinderopvang.aspx.

Niet alleen eten en drinken
Een voedingsbeleid gaat niet alleen over wàt
er wordt gegeten en gedronken, maar gaat
ook over:
• Vaste en rustige eetmomenten
• Allergieën en individuele afspraken
• Traktaties en feestje
• Uitgangspunten en hoeveelheden
• Voedingshygiëne: bereiden en bewaren
van (fles- en borst)voeding

Deze punten komen ook terug in het
voorbeeld voedingsbeleid van de het
Voedingscentrum.

Maak het beleid bekend
Wanneer een voedingsbeleid wordt
aangepast is het belangrijk alle ouders
hierover goed te informeren. Dat geldt vooral
voor het beleid over trakteren. Maak met de
organisatie afspraken over bij wie ouders met
vragen en opmerkingen terecht kunnen.

	Pak doosjes rozijntjes in met mooi
cadeaupapier, knoop er een lint aan en
hang de doosjes aan een paraplu om uit te
delen.
	Knoop met mooi lint een speeltje aan
soepstengels.
	Maak een grabbelton van een versierde
doos met daarin houtwol en kleine verpakte
speeltjes.

Lees meer
In de RIVM toolkit (rivmtoolkit.nl, onderwerp:
ouderbetrokkenheid en gezond gewicht)
vindt u verschillende folders en brochures
over gezond eten voor kinderen in
verschillende leeftijdscategorieën.

Gastouderopvang
Het is lastig om een voedingsbeleid aan
gastouders op te leggen. Maar vanuit het
gastouderbureau kan er natuurlijk wel een
wenselijk voedingsbeleid beschikbaar worden
gesteld/geadviseerd worden.
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