


Een 4 jarig programma over 

gezonde voeding en duurzaam voedsel

Doelgroep: 0-18 jaar

JONG LEREN ETEN



Wie zijn wij?

Jolijn Zwart-van Kessel Bernadette Janssen
Makelaar Co-makelaar

0317-489671 06-15603148
Jolijn.zwart-vankessel@wur.nl                             bjanssen@ggdgelderlandzuid.nl
Ma, di & do Ma, di & do 



TAKEN MAKELAARS JONG LEREN ETEN

• Partijen, aanbod, programma’s verbinden

• Bestaand aanbod in beeld en toegankelijk; 

kwaliteit en samenhang

• Verbinding gezonde én duurzame voeding. 

• Afstemmen beleid provincie, regio’s, 

gemeenten

• Verbinding gezondheid, onderwijs, 

duurzaamheid, welzijn, armoedebeleid, 

ruimtelijke ordening, sport: ‘Positieve gezondheid’.

Plaatje: pijlers ‘positieve gezondheid’

https://www.loketgezondleven.nl/vraagstuk/positieve-gezondheid


Onderdeel landelijke voedselagenda
• Koploper gezonde en duurzame voeding.

• Lekker, gezond en duurzaam eten is de makkelijke keuze

Ontstaan vanuit urgentie
• Toename overgewicht en chronische ziekten

• Gezondheidsverschillen worden groter

• Jong geleerd is oud gedaan

• Druk van de landbouw en vleesproductie op klimaat

• Transitie in de wijze van voedselproductie



Programmadoel 2017-2020

Kinderen en jongeren structureel in aanraking met 

informatie en activiteiten over voedsel en voeding, met als

uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde en duurzame

keuzes te maken.



PARTNERS EN ALLIANTIES (O.A.)
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JONG LEREN ETEN in beeld

JONG LEREN ETEN
0-18 jaar

voedsel

koken
voeding
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-Herkomst

-Productiewijze  o.a. 

mate van 

duurzaamheid

-Voeding

WAAROM KOPPELING VOEDSEL & VOEDING?

-Gezondheid

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat voedingskennis beter 

beklijft bij voedsel-kennis én ervaring!

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBxPiYreXSAhXMNxQKHRgRBwcQjRwIBw&url=https://nl.wikibooks.org/wiki/Wikijunior:Het_lichaam/Spijsvertering&bvm=bv.149760088,d.d24&psig=AFQjCNHtelX_lQMxxWLMZSM95s7iN5bgPQ&ust=1490108502873715
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBxPiYreXSAhXMNxQKHRgRBwcQjRwIBw&url=https://nl.wikibooks.org/wiki/Wikijunior:Het_lichaam/Spijsvertering&bvm=bv.149760088,d.d24&psig=AFQjCNHtelX_lQMxxWLMZSM95s7iN5bgPQ&ust=1490108502873715


HOE KOPPELING THEORIE & PRAKTIJK?

Kinderen leren

 Over de herkomst van voedsel 

 Verschillende smaken (waarderen) en eten meer 
groenten en fruit

 Zelf voedsel te bereiden en bewaren

 Over alle voedsel-soorten en de betekenis
van gezonde en duurzame keuzes

Bewust consumeren en kiezen!



DE ‘JONG LEREN ETEN’ ROUTES

Vraag van de school is 
leidend:

Geen verplichting!

Gezonde School
(Ondersteuningsaanbod      )

Buitenschoolse activiteiten: 
School- en moestuinen, 

kooklessen, 
boerderij- en bedrijfsbezoeken

Landelijke Projecten: 
Smaaklessen, 
EU-schoolfruit

Gezonde Schoolkantine 
Kookdiploma

Wegwijzer
en

aanjagers:
‘makelaar &
co-makelaar’

Landelijke website

Provincie,

regio &

gemeente

Rijksoverheid

http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
http://www.smaaklessen.nl/
http://www.smaaklessen.nl/
http://boerenwijs.nl/
http://boerenwijs.nl/
http://www.boerderijeducatierivierenland.nl/
http://www.boerderijeducatierivierenland.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx
http://www.groengelinkt.nl/
http://www.groengelinkt.nl/
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies
https://www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod-2017
https://www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod-2017
https://www.ivn.nl/provincie/gelderland
https://www.ivn.nl/provincie/gelderland
http://www.nmepodium.nl/Adreswijzer/Kaart?province=Gelderland
http://www.nmepodium.nl/Adreswijzer/Kaart?province=Gelderland
https://jongerenopgezondgewicht.nl/
https://jongerenopgezondgewicht.nl/
http://www.geldersesportfederatie.nl/
http://www.geldersesportfederatie.nl/


Programmalijn 1: Versterking ondersteuning en 

vraagarticulatie voedsel/voeding op scholen 

Nu: circa 1000 gezonde scholen, met 140 vignetten voeding.

Streefdoel: per jaar 300 scholen EXTRA met themacertificaat Voeding.
> 1200 scholen met vignet voeding in 2017-2020 m.b.v. ondersteuningsaanbod. 



Programmalijn 2: Op orde brengen en houden van 

(landelijke) strategische projecten
Smaaklessen nu: 60 %, streefdoel: 75 %

EU Schoolfruit nu: 30% PO en 10% VO, streefdoel: 60% en 20%

Gezonde Schoolkantine, nu: 187 scholen, streefdoel: 400 scholen  (WUR, Voedingscentrum) 

Acties op gebied van Jonge Kind, Platform Boerderijeducatie, Duurzame Pabo, Kookdiploma, ……

6 juni 2017Ministerie van Economische Zaken13



Programmalijn 3: Koppelen van theorie en praktijk:

Schooltuin, kookles, boerderij, bedrijf of supermarktbezoek
• Concreet aanbod voor scholen. 

• Bundelen energie en geldstomen, samenhang in aanbod van projecten, stimuleren school- en moestuinen (ook 
KO), Kooklessen, boerderij-educatie, bedrijfsbezoeken. (oa. via Duurzaam Door en coalities/PPS met lokale 
overheden, bedrijven, …) 

• sturing via vouchers (aan scholen)



Programmalijn 4: Verder ontsluiten en beter vindbaar 

maken van informatie en activiteiten & kwaliteit daarvan
ICT/Portal, kwaliteitsmeter, en 12 makelaars  & co als ‘wegwijzer en aanjager’



Programmalijn 5: Implementatie zichtbaar maken en 

ondersteunen, communicatie, programma-management, 

M&E, Onderzoek



Focus Jong Leren Eten en interventies gemeenten

Focus Jong Leren Eten



Landelijk programma: Gezonde Kinderopvang
Kostenloze scholing

coach 

Gezonde kinderopvang voor

KO organisaties!

https://www.gezondekinderopvang.nl/
https://www.gezondekinderopvang.nl/


Greep uit aanbod interventies in de kinderopvang

Conferentie Kind & Natuur

22 september 2017

‘Van bodem tot bord’

https://www.dagvandegroenekinderopvang.nl/
https://www.dagvandegroenekinderopvang.nl/
https://www.ivn.nl/conferentie-kind-natuur/programma
https://www.ivn.nl/conferentie-kind-natuur/programma


Landelijk Gezonde School programma PO & VO

https://www.youtube.com/watch?v=yGpzL3yhb_8
https://www.youtube.com/watch?v=yGpzL3yhb_8
https://www.youtube.com/watch?v=yGpzL3yhb_8
https://www.youtube.com/watch?v=yGpzL3yhb_8


Zelftest scholen

Onderscheidend naar ouders & kinderen toe

Samenhangend beleid voeding & voedsel met interventies

Doel

Voeding structureel ingebed in schoolbeleid

Op school, pauzes, buitenruimte én op BSO is ideaal!

Interventies in de buurt zijn handig en effectief

Financiële en praktische hulp:

In 2017: 3000 euro ondersteuningsaanbod

15 maart - 15 mei 2017 aanvragen!

Schooljaar 2017-2018 uitvoering

Meeste GGD’s: advies en ondersteuning bij schoolbeleid

Gezonde school:  themavignet Voeding

https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/doe-de-test
https://www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod-2017


Voedselproductie Natuur & milieu

etc. etc.

Voorbeelden ‘groen aanbod’:

voedselproductie & natuur- & milieu



Praktijk PO & VO:

Boerderijeducatie,schooltuin & kookles



Voorbeelden ‘wit aanbod’: gezondheid

Herinrichting schoolpleinenUrban sports | bootcamp

Scholen PO, VO, MBO Gemeenten Provincie

Gelderse Gezondheidswijzer

https://gezondeschoolgelderlandzuid.nl/
https://gezondeschoolgelderlandzuid.nl/
http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx
http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx


Greep uit lespakketten PO & VO



SCHRIJF U GERUST IN 

VOOR DE NIEUWSBRIEF!

&

BEKIJK DE WEBSITE.

VOLG JLE OP TWITTER

www.jonglereneten.nl

@jonglereneten

Website, nieuwsbrief & Twitter

http://www.jonglereneten.nl/


Vragen, verwijzingen of tips? Neem contact op!

Jolijn Zwart-van Kessel Bernadette Janssen
Makelaar Co-makelaar

0317-489671 06-15603148
Jolijn.zwart-vankessel@wur.nl                             bjanssen@ggdgelderlandzuid.nl
Ma, di & do Ma, di & do 




