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JONG LEREN ETEN - aanleiding 

 Toename overgewicht en chronische ziekten 

 

 Toename gezondheidsverschillen 

 

 Druk van de landbouw en vleesproductie op klimaat 

 

 Verdelingsvraagstuk 

 

 Transitie in de wijze van voedselproductie 

 

 Veel ‘losse’ programma’s naar onderwijs en  

    kinderopvang 



Van wie komt het programma JLE 

 Ministeries LNV en VWS 

 

 Via RVO.nl – DuurzaamDoor 

 

 Voedselbrief minister Carola Schouten 

   met voedselagenda 

 



JONG LEREN ETEN - doel 

Kinderen en jongeren 

(0-18 jaar) leren om 

gezonde en    

duurzame keuzes te 

maken rondom 

voeding en voedsel. 
 



JONG LEREN ETEN – essentie 

Stimuleren beleving- en  

ervaringsgericht onderwijs. 

 

JLE faciliteert. 

 



JONG LEREN ETEN – unieke samenwerking 

Het beste uit 2 werelden: 

 

 ‘groene’ wereld > 

    herkomst, productiewijze /  

    duurzaamheid, voeding 

 

  ‘witte’ wereld > gezondheid 

 

 GGG, JOGG, Gezonde 

    School en NME, Smaaklessen 
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JONG LEREN ETEN – partners en allianties (o.a.) 
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JONG LEREN ETEN – programmalijnen 

  versterking voeding en voedsel op scholen en  

    kinderdagverblijven: bijv. ‘Overheerlijk Overblijven’ 

 

  koppelen van theorie en praktijk: schooltuin, kookles,  

    boerderij, bedrijf of supermarktbezoek. 

 

  beter ontsluiten en vindbaar maken van informatie en  

    activiteiten en kwaliteit daarvan: GroenGelinkt 

 

  implementatie zichtbaar maken (onderzoek /  

    communicatie) 

 



JONG LEREN ETEN – Gelderland 

Belangrijkste uitdagingen: 

 

 aanbod ‘buiten de klas’ is  

    niet dekkend. 

 

 partners uit groene en witte  

   wereld werken niet overal  

   vanzelfsprekend samen. 

 



JONG LEREN ETEN – 2018 

Drie Pijlers: 

 

  Groene Schoolpleinen 

 

  Schoolmoestuinieren 

 

  Boerderij-educatie 

 

  rol JLE bij Korte Ketens: 

    Consument en aanbieders bij 

    elkaar brengen/site?                       



JONG LEREN ETEN – 2018 

Aanbod: 

 

 

  Voucher regeling vanaf 

september ‘18 voor B.O. 

 

  Subsidieregeling Groene   

Schoolpleinen via provincie 

 

  ondersteuning via ‘groene 

handjes’ 



JONG LEREN ETEN 
voor een gezonde en duurzame generatie 

Kansen en mogelijkheden? 

 

Wie binnen gemeenten zijn 

sparringpartner 

 

Hoe korte ketens vanuit JLE 

mee vormgeven 

 

De netwerkorganisatie 13 



Wieke Bonthuis 
 

w.bonthuis@cailin.nl 

 

tel. 06-52472590 

 

 

Initiatiefnemers: 

 

Het programma Jong Leren Eten is een 

initiatief van het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS). 

Myriam van Tol 
 

m.vantol@ggdnog.nl 

 

tel. 088- 44333469 

 

 


