


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 



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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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


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, ……
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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, 

Meten & Evalueren, Onderzoek



JONG LEREN ETEN vierhoek

JONG LEREN ETEN
0-18 jaar

voedsel

koken
voeding

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4mPq3s_zTAhVRPVAKHXpCBpsQjRwIBw&url=http://echo-net.nl/2017/01/23/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/&psig=AFQjCNGp6zBc7NgQRB8e-wzVXHt6B6rHSQ&ust=1495298511691550
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Focus Jong Leren Eten en interventies gemeenten

Focus Jong Leren Eten

https://www.lexiconoffood.com/image/how-can-governments-support-healthy-food-preferences
https://www.lexiconoffood.com/image/how-can-governments-support-healthy-food-preferences


KADER: DOORLOPENDE LEERLIJN VOEDSEL

http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/Documents/Voedingscentrum/Professionals - Onderwijs/Onderwijs/Leerlijn-onderwijs-voedingscentrum-november-2012.pdf
http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/Documents/Voedingscentrum/Professionals - Onderwijs/Onderwijs/Leerlijn-onderwijs-voedingscentrum-november-2012.pdf


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/


• Verbinden ambtelijk en bestuurlijk verantwoordelijken en doelen binnen de organisatie op 

gebied van: sociaal domein, onderwijs, natuur & milieueducatie/duurzaamheid, 

voedsel/landbouw/Economische Zaken en jeugdgezondheid;

• Verbinden van de externe partners op gebied van sport, welzijn, onderwijs, natuur- & 

milieu-educatie, boerderijeducatie, GGD, Groen middelbaar onderwijs, supermarkten en 

voedseltelers (met MVO doelstellingen) etc. etc.

• Stimuleren gebruik van landelijke regelingen door lokaal onderwijs en kinderopvang:

Stimuleren lokaal aanbod in landelijke database Groen Gelinkt (kosteloos 2017-2018), 

Gezonde School Ondersteuningsaanbod (3000 euro/jaar), 

Gezonde Kinderopvang scholing ‘Gezonde Start’(kosteloos), 

EU Schoolfruit (20 wk 100% subsidie), 

JLE Vouchers (toekomst ?)

Wat kun je doen als gemeente?

http://www.groengelinkt.nl/index.php?cID=390
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod
https://www.gezondekinderopvang.nl/scholing/gezonde-start
http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm


• Bekijk Lancet kaart in presentatie voor integraal beleid

• Stimuleren Gezonde Sportkantines, Gezonde schoolkantines, gezonde schoollunches, 

watertappunten, gezond traktatiebeleid etc etc. bijv. via lokale samenwerkingspartners

• JOGG gemeente worden of meedoen aan programma B-Fit van Gelderse Sportfederatie.

• Stimuleren gebruik Gezonde School Adviseurs GGD en gebruik aanbod lokale NME centra

• Stimuleren aanmelding voor voorlezen door eigen wethouders op 

Dag voor de Duurzaamheid over voedsel 10 oktober 2017

• In de NME nieuwsbrief en/of gemeentepagina elke keer een

item over Jong Leren Eten delen

Wat kun je doen als gemeente?(2)

https://www.lexiconoffood.com/image/how-can-governments-support-healthy-food-preferences
http://www.gezondesportkantine.nl/
http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx
http://www.jogg.nl/
http://www.geldersesportfederatie.nl/beweegprogrammas/beweegprogrammas-voor-onderwijs/b-fit
http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/activiteiten/activiteit.php?ID=3


Voorbeelden uit Gelderland: School in Lunteren

Heeft ondersteuningsaanbod Gezonde School aangevraagd op Bewegen.

En subsidie voedseleducatie aangevraagd bij Gemeente Ede.
Beoogd resultaat: integraal voedsel- & gezondheidsbeleid!

http://www.ede.nl/
http://www.ede.nl/


Voorbeelden uit Gelderland:

Overheerlijk Overblijven in Malden

Maandelijks samen koken en lunchen, liefst uit de schooltuin!

• Aandacht voor groente en fruit in de vorm van informatie en 
daadwerkelijk proeven. 

• Aandacht voor een mooie presentatie en gezellig samenzijn; 
uitgenodigd voelen. 

• Geen eenzijdige nadruk op het feit dat het eten gezond is 
• Aandacht voor eten en elkaar (tafelgesprek, voorbeeldfunctie) 
• Aansluiten bij Gezonde School aanpak 
• Betrokkenheid ouders
• Afspraken met scholen en partners (zoals vast- leggen 

voedingsbeleid, rol van bewegen etc.) 
• Contact: Marijn Haan-GGD Gelderland-Zuid

https://vimeo.com/23953177
https://vimeo.com/23953177
https://vimeo.com/23953177
https://vimeo.com/23953177
mailto:m.haan@ggdgelderlandzuid.nl
https://vimeo.com/23953177
https://vimeo.com/23953177


Voorbeelden uit Gelderland:

Schooltuinen & Voedseleducatie Ede
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• Faciliteren dat het in 2020 voor elk kind in Ede mogelijk 

is om minstens een jaar gebruik te maken van 

schooltuinen.

2016: 16 basisscholen, 

doel eind 2017: 21 basisscholen

• Doel 2:

Stimuleren dat in 2020 50% van alle basisscholen in 

Ede het vignet ‘Gezonde School’ en het 

themacertificaat ‘voeding’ heeft.

2016: 1 basisschool, 

doel eind 2017: 10 basisscholen

• Aftrap onderzoek ‘gezonde schoollunches’

Contact: Ilse Klompen-Gemeente Ede 

ilse.klompen@ede.nl

mailto:ilse.klompen@ede.nl


Voorbeelden uit Gelderland:

Zutphense Jeugdtuinen

• Gea Oosterveld begeleid als voedselcoach in 2017 vanuit 
Stichting Stadsvoedsel Zutphen scholen bij het 
moestuinieren, betaald vanuit de gemeente.

• Het project heeft tot doel kinderen (8-12 jaar) kennis te 
laten maken met gezond voedsel en hen bewust te maken 
hoe gezond voedsel wordt geproduceerd. 

Bereik Gea Oosterveld via: 
jeugdtuinen@stadsvoedselzutphen.nl
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Voorbeelden uit Gelderland:

Stichting Schooltuin de Wielewaal 

-Ooijpolder

• Sinds 2010 moestuinlessen voor kinderen uit de stad

• Groep 6

• Scholen: de Buut, de Montessorischool, de Maartenschool, de Muze, de 
Meander en de Petrus Canisiusschool

• Einde van het tuinjaar, oogsten en tuintje opschonen

• Oogstfeest

• Tuinhuis voor bijeenkomsten en om les te geven in geval van zeer slecht weer

• Voortgekomen uit www.nijmeegse-schooltuinen.nl
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http://www.nijmeegse-schooltuinen.nl/


Voorbeelden uit Gelderland:

Traktatieworkshop voor kinderen 

& hun ouders-gemeente Buren

• Gesubsidieerde activiteiten vanuit de Sportimpuls (landelijk) in de 
Gemeente Buren in kader van programma B-fit

• Samenwerking met lokale sportschool, supermarkt, Huis van de 
Buurt, leverancier biologische producten

22 juni 2017Ministerie van Economische Zaken24



Voorbeelden uit het buitenland: Alternatieve snoepautomaten

22 juni 2017Ministerie van Economische Zaken25

Stekker

erin/eruit



Voorbeelden in Gelderland: Peuterspeelzaal & 

kinderopvang Spelenderwijs
Invoeren beleid van gezonde voeding & traktaties:

• Langzaam aan wennen (water met vruchtjes), kinderen geen 

problemen mee

• Uiteindelijk nieuwsbrief gezonde traktaties, en helemaal gezonde 

voeding na 1 jaar

• In praktijk, bijv. ongezonde traktaties, dan wel uitgedeeld, maar niet 

opgegeten, ze mogen het mee naar huis nemen en ouders mogen 

beslissen wat te doen

• Ook bijvoorbeeld koken en stamppot met ouders opeten. 

• Vignet uiteindelijk behaald: Maaltijden met verse producten, gezonde 

tussendoortjes en traktatie beleid. 

Meer informatie: Spelenderwijs Ede

http://www.spelenderwijsede.nl/
http://www.spelenderwijsede.nl/


Voorbeelden in Gelderland: 

JOGG Harderwijk met 

• Thema Groente (niet fruit) 
• Doelgroep 10-14 jarigen

• Lespakket Groep 7/8 of klas 1 / 2
(6 gemeenten) 

• Spaaractie supermarkt 
(lokale invulling)>Groente bakjes

• Excursie tuinderij/ boer (lokale invulling)
• Kookworkshops (lokale invulling) 
• Digitaal speeltoestel spel - Yalp



Voorbeelden uit Gelderland: 

Zaltbommel Gezond

Gemeente, Spel & Sport, GGD, scholen, Buurtzorg en 

veel andere partijen;

• Voorbeeld: De Brug, school voor praktijkonderwijs, 

met een gratis watertappunt in de kantine;

• Voorbeeld: Cambium College De Waard: besluit dat 

leerlingen tijdens de pauze niet meer van het 

schoolplein af mogen om naar de supermarkt te gaan;

Contactpersoon: Hiske Blom GGD Gelderland Zuid 

hblom@ggdgelderlandzuid.nl of 06-11039885



Voorbeelden uit Gelderland: 

Boerderijeducatie Rivierenland

Getrainde land- & tuinbouwbedrijven;

Cntrole en certificering op veiligheid, pedagogiek etc.

Diverse gemeenten in Rivierenland subsidiëren gebruik 

door scholen;

In Zaltbommel zelfs kostenloos

Contactpersoon: www.boerderijeducatierivierenland.nl

http://www.boerderijeducatierivierenland.nl/
https://youtu.be/2Ywexuxt4IU
https://youtu.be/2Ywexuxt4IU
http://www.boerderij-educatierivierenland.nl/
http://www.boerderij-educatierivierenland.nl/


De gemeente Nijmegen, Radboudumc en de GGD Gelderland-

Zuid willen de komende 10 jaar een beweging van mensen en 

organisaties op gang te brengen die met elkaar werken aan 

een gezond Nijmegen.

“Nijmegen: groen, gezond en in beweging”

• Het gaat om thema’s als gewicht, bewegen, voeding, 

mentale fitheid, roken, alcoholconsumptie en de beleving 

van gezondheid en geluk (positieve gezondheid).

• De focus ligt eerst op gezond gewicht in 2017-2018, daarna 

volgen andere thema’s. 

• Halfjaarlijkse werkconferenties

• Doel: concrete actieplannen!

Voorbeelden in Gelderland:

Nijmegen Groen, Gezond en in Beweging

http://www.vitalegroenestad.nl/Media/view/15347/Overeenkomst+Nijmegen+Groen+Gezond+en+in+beweging.pdf?


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 




