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Algemeen 

Gezond voedingsaanbod 

Binnen Speel-Inn kinderopvang hechten wij grote waarde aan gezondheid, duurzaamheid 
en eigenheid. Jong geleerd is oud gedaan! Dat geldt zeker ook voor een gezonde leefstijl. 
Voeding is een belangrijk onderdeel van onze zorg voor onze kinderen.  

In dit voedingsbeleid zullen we uiteenzetten wat we verstaan onder gezonde voeding en 
welke keuzes we maken in het aanbod hierin. Het voedingsbeleid is gebaseerd op de 
richtlijnen van het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum biedt landelijk 
wetenschappelijk en onafhankelijke informatie aan consumenten maar ook professionals, 
waaronder de kinderopvang, over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.  

Wij vinden het belangrijk om kinderen gezonde en gevarieerde voeding aan te bieden en 
zo een gezonde bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling. Wij bieden daarom voornamelijk 
producten aan uit de Schijf van vijf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Schijf van Vijf bestaat uit 5 vakken, met in elk vak andere type producten. De 
producten die in de Schijf van Vijf staan zijn volgens de laatste wetenschappelijke 
inzichten goed voor je lichaam. Als je eet volgens de Schijf van Vijf krijg je daarnaast 
voldoende eiwitten, koolhydraten, vetten en vezels, vitamines en mineralen binnen.  

Het Voedingscentrum adviseert om elke dag een bepaalde hoeveelheid te eten en drinken 
uit elk vak. Die aanbevolen hoeveelheden zijn per leeftijd en geslacht verschillend, omdat 
de ene persoon nu eenmaal iets meer nodig heeft dan de ander. Daarnaast geeft het 
Voedingscentrum het advies om binnen de verschillende vakken te variëren. 
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Niet in de Schijf van Vijf: niet nodig of minder gezond 

In de schijf van vijf zijn de volgende producten niet opgenomen: 

 Producten met te veel zout, suiker, transvet of verzadigd vet of te weinig vezels. 
Denk aan roomboter, vet vlees, volle zuivelproducten, gezouten noten, witbrood en 
witte pasta.  

 Producten met negatieve gezondheidseffecten als je er veel van neemt. 
Bijvoorbeeld vleeswaren, bewerkt vlees en dranken met veel suiker, zoals frisdrank 
en sap. 

 Producten die niet bijdragen aan een gezonde voeding, zoals koek, snoep en 
bepaald broodbeleg.  

Soms lijken bepaalde producten of dranken gezond op het eerste oog, maar blijkt er toch 
veel zout of suiker in te zitten. Voor een aantal voorbeelden hiervan verwijzen wij naar de 
bijlage: ‘Weet wat je eet!’.  

 

De producten buiten de Schijf van Vijf verschillen sterk van elkaar. Er zijn daarom 2 
categorieën: de dagkeuze en de weekkeuze.  

 Een dagkeuze is iets kleins: een klein koekje, wat vleeswaren of jam op brood, een 
waterijsje, een stukje chocolade of een eetlepel tomatenketchup.  

 Een weekkeuze is wat groter: een croissant, een stuk taart, een zakje chips, een 
glas frisdrank, chocoladepasta op brood.  

 

Wij bieden op onze locaties af en toe dagkeuzes aan (als broodbeleg of in de warme 
maaltijd). Weekkeuzes bieden we niet aan, met uitzondering op feestdagen: zie hierover 
hoofdstuk ‘Feestdagen of bijzondere dagen’.   

Omdat het voor ons onbekend is wat er thuis aan de kinderen gegeven wordt aan voeding, 
kan het natuurlijk zo zijn dat een dag- of weekkeuze al aan het kind aangeboden is. 
Daarnaast kan het zijn dat een kind de dagelijkse hoeveelheid overschrijdt als deze al op 
de opvang volledig aangeboden wordt.  

Daarom zorgen wij ervoor dat we -met uitzondering op de feestdagen/bijzondere dagen- 
bij Speel-Inn enkel een gezond voedingsaanbod en dus een gezonde basis aanbieden.  

We bieden gevarieerd eten aan om de kinderen kennis te laten maken met en te laten 
wennen aan verschillende gezonde smaken. Wanneer een kind op jonge leeftijd al kennis 
maakt met allerlei verschillende soorten voeding, is het op latere leeftijd makkelijker om 
gevarieerd en gezond te eten.  

 



 

Voedingsbeleid Speel-Inn 2023  6 van 38 

Suiker en zout 

Suiker  

Suiker is indirect brandstof voor je lichaam en dus erg belangrijk om voldoende binnen te 
krijgen. Je lichaam (lever) zet suiker om in energie wat de spieren nodig hebben om goed 
te kunnen werken. Ook je hersenen hebben suiker nodig om goed te kunnen functioneren.  

Toch is een teveel aan suiker slecht voor de gezondheid. Als we teveel suiker eten, wordt 
de suiker die je spieren niet gebruiken of je lichaam niet op kan slaan als reserve, door je 
lichaam opgeslagen als vet. Ook is suiker slecht voor de tanden.  

We geven aan dat het eten van fruit gezond is, terwijl ook 
daar veel suikers in zitten. Het lichaam maakt geen 
onderscheid tussen van nature aanwezige (fruitsuiker) of 
toegevoegde suiker. 

Waarom we toch kiezen voor een stuk fruit in plaats van 
een snoepje? Omdat er in fruit in tegenstelling tot snoep 
ook nog andere belangrijke voedingsstoffen bevat die het 
lichaam wél nodig heeft. Een stuk fruit is daarom altijd de 
gezondere optie.  

Wist je dat je daarom ook geprakt fruit op brood kunt doen 
in plaats van een fruitspread? Naast dat het gezond is, ziet 
het er ook nog eens gezellig uit! 

 

Zout 

Ons lichaam heeft zout nodig bij het regelen van de vochtbalans in het lichaam, het 
regelen van de bloeddruk en voor een goede werking van de spier- en zenuwcellen. 
Voldoende zoutinname is dus van groot belang om goed te functioneren! Maar teveel zout 
kan voor vervelende bijwerkingen zorgen.  

Je nieren filteren het zout uit je lichaam. De nieren van jonge kinderen verwerken het zout 
(of eigenlijk: de natrium uit het zout) nog niet zo goed als bij volwassenen. Wanneer zij 
teveel zout binnenkrijgen, moeten de nieren extra hard werken waardoor ze kunnen 
beschadigen. Te veel zout kan op latere leeftijd de kans op ziektes verhogen, zoals een 
hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en nierziekten.  

Vaak hebben we niet eens bewust door dat we een teveel aan zout binnenkrijgen. De 
meest bekende zoutrijke etenswaren kunnen we makkelijk vermijden (zoals chips of pizza) 
maar het zit hem niet alleen in deze producten. Juist de kleine toevoegingen, zoals brood, 
vleeswaren, kaas en sausjes, zorgen voor een vergrote inname van zout. Deze producten 
hebben vaak op zich niet eens een hoog zoutgehalte, maar omdat er zo vaak en veel van 
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gegeten wordt, zorgt het bij elkaar toch voor een (te) grote bijdrage aan de zoutinname.  
 

Leeftijd Dagelijkse aanbevolen hoeveelheid zout per dag 

0-6 maanden Minder dan 1 gram 

7 tot 12 maanden 1 gram 

1 tot 3 jaar  3 gram 

4 tot 6 jaar  4 gram 

7 tot 10 jaar 5 gram 

Ouder dan 10 jaar 6 gram 
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Uitgangspunten van Speel-Inn bij het voedingsbeleid 

In de eerste levensjaren maakt een kind op allerlei verschillende gebieden enorme 
ontwikkelingen door. Op het gebied van eten komt een kind voor het eerst in aanraking 
met verschillende smaken en structuren die bepalend zijn voor het eetpatroon van een 
kind. Ook in de basisschoolleeftijd speelt voeding een grote rol bij alle ontwikkelingen die 
een kind doormaakt. Er zit wel een groot verschil tussen kinderen onderling. De 
ontwikkeling hierin is daarom nooit helemaal hetzelfde: het ene kind zal meer of minder 
willen uitproberen en eten dan de ander. 

Het is belangrijk dat kinderen voldoende vezels, gezonde vetten, vitamines en mineralen 
binnen krijgen. Kinderen maken fysiek tot hun vierde levensjaar enorme groei door. Het is 
van groot belang dat er voldoende bouwstoffen aanwezig zijn om hierbij te ondersteunen.  

Aangezien het voor ons meestal onbekend is wat een kind thuis aangeboden krijgt, willen 
wij tijdens de opvang een basis leggen voor een gezonde leefstijl en gezonde voeding aan 
kinderen bieden. Onze organisatie Speel-Inn en onze medewerkers hebben hierin een 
belangrijke rol en gelden als voorbeeldfunctie voor kinderen en ouders.  

 

Vaste, rustige en gezellige eetmomenten 

Voedingsmomenten beschouwen wij voor kinderen van alle leeftijden als een waardevol 
moment van rust, geborgenheid en samenzijn. We vinden het belangrijk om op vaste 
momenten te eten. Dit zorgt voor een herkenbaar ritme en regelmaat.  

We nemen rustig de tijd om te eten (maar laten het tafelmoment niet té lang duren) en 
zorgen voor een fijne, huiselijke en veilige sfeer. In de praktijk blijkt vaak: “zien eten doet 
eten”, daarom eten onze pedagogisch medewerkers met de kinderen samen (ook om weer 
hierin het goede voorbeeld te geven). We dringen kinderen geen eten op maar stimuleren 
wel om te eten.  Dit doen we door het eten interessant en leuk te maken, bijvoorbeeld 
door middel van een (proef) spelletje, kleuren en structuur benoemen etc.  

Om de zelfstandigheid, zelfvertrouwen, motoriek en eigen verantwoordelijkheid te 
vergroten laten we (oudere) kinderen op het dagverblijf en BSO kinderen meehelpen met 
het dekken van de tafel en het smeren van hun eigen brood en het inschenken van hun 
eigen drinken. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd door de 
kinderen elkaar te laten helpen en bijvoorbeeld te vragen om iets aan te geven. 
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Concrete afspraken rondom eten 

- We bieden het eten en drinken tegelijkertijd aan. 
- De kinderen mogen kiezen welk fruit ze willen. Bij de BSO kan er een keuze 

gemaakt worden tussen terplekke aan tafel een stuk fruit te laten kiezen en dat 
direct te schillen (of zelf laten schillen/pellen), óf van tevoren een grote bak te 
maken en het in bakjes verdelen. 

- We eten samen aan tafel, zowel tussen de middag als bij ‘tussendoor’ momenten. 
- We laten de jonge kinderen zo vroeg mogelijk uit een tuitbeker drinken en 

stimuleren vervolgens het drinken uit een gewone beker. Dit stimuleert o.a. de 
mondmotoriek. 

 

Hoeveelheid voeding 

Het voedingscentrum geeft een richtlijn aan per leeftijd hoeveel een kind nodig heeft op 
een dag om alle voedingsstoffen binnen te krijgen. Zie hiervoor het schema in het 
hoofdstuk ‘voedingsaanbod Speel-Inn per leeftijd’. Binnen Speel-Inn vinden wij het 
belangrijk om individueel naar een kind en de behoeftes daarvan te kijken. Natuurlijk zal 
dit altijd in overleg met en op vraag van de ouders gaan, aangezien wij een aanvulling 
bieden op wat er thuis aangeboden wordt.  

Er bestaat geen vaste regel (enkel richtlijnen) voor de hoeveelheden die kinderen precies 
mogen eten. Je hebt grote en kleine eters en de ene dag heeft een kind meer trek dan de 
andere dag, bijvoorbeeld omdat het actiever is geweest. Wanneer een kind niet wil 
eten/drinken of iets niet lekker vindt, stimuleren we het kind hierin op een positieve 
manier. Pushen of aandringen doen we niet.  

Kinderen worden geboren met een goed gevoel voor honger en verzadiging: een kind 
voelt zelf aan of het genoeg heeft gegeten. Dwing je een kind te eten terwijl het niet meer 
hoeft, dan verstoor je dit gevoel voor honger en verzadiging.  

Dat wil zeggen: Onze pedagogisch medewerkers bepalen wanneer het kind eet, het kind 
bepaalt uit een gezond voedingsaanbod wat het eet en hoeveel het daarvan eet.  

Wel houden we de ontwikkeling en voeding inname nauwkeurig bij en bespreken dit met 
de ouders.  
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Voorbeeldfunctie door pedagogisch medewerkers 

Onze pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld aan tafel. Zij eten samen met 
de kinderen, ze begeleiden de kinderen bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie. 
Op een positieve en enthousiaste manier het eten en drinken aanbieden is hierbij van grote 
waarde; dit stimuleert de kinderen om iets nieuws te proberen.  

Wanneer een pedagogisch medewerker een eigen maaltijd of product wil eten welke niet 
in ons voedingsbeleid staat, wordt dit niet in het bijzijn van de kinderen gegeten of 
gedronken. Hiervoor is gelegenheid in de pauze van de medewerkers, uit het zicht van de 
kinderen.  

 

Allergieën en individuele afspraken 

Wanneer een kind bepaalde producten niet mag eten wegens een dieet, allergie of 
geloofsovertuiging houden we hier uiteraard rekening mee. Ouders kunnen dit aangeven 
in het intakegesprek of doorgeven bij de pedagogisch medewerker. Aan de hand van ons 
voedingsbeleid bekijken we wat we voor het kind kunnen betekenen. Mocht het niet 
mogelijk zijn om voeding te bestellen wat aansluit bij de wensen, wordt ouders verzocht 
de voeding mee te geven.  

Speel-Inn werkt met een allergieprotocol; hiervoor verwijzen we naar het 
calamiteitenprotocol. 

 

Feestdagen of bijzondere dagen 

Op sommige dagen in het jaar willen we wat speciaals doen met de voeding. Denk 
bijvoorbeeld aan een ijsje in de zomer of kruidnootjes bij Sinterklaas, maar ook als een 
pm’er jarig is, een afscheidsfeestje houdt of een jubileum viert. Op deze dagen krijgen de 
kinderen soms andere, aanvullende voeding aangeboden naast de voeding die in het 
voedingsbeleid beschreven staat. Op de boodschappenlijst in de bijlage kan er onder het 
kopje ‘feestdagen en bijzondere dagen’ uit producten gekozen worden die een dag- of 
weekkeuze uit de schijf van vijf zijn. Wij proberen hierbij alsnog de hoeveelheid suiker, 
zout en verzadigd vet die de kinderen binnenkrijgen zoveel mogelijk te beperken. We 
kunnen er ook voor kiezen om het lekkers mee te geven naar huis.  

 

Bakken/koken op de groep 

Op veel locaties, vooral met de kinderen op de BSO, wordt regelmatig samen iets lekkers 
bereid zoals appelflapjes of een fruitsmoothie. Dit wordt veelal tijdens een studie- of 
vakantiedag gedaan; dan zijn de kinderen de hele dag aanwezig.  
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Ook wordt er tijdens studiedagen of vakanties geregeld iets speciaals gedaan met de 
lunch. Er wordt bijvoorbeeld zelf soep gemaakt, pannenkoeken gebakken of een eitje 
gekookt/gebakken. Bij deze kook-/bakmomenten proberen wij ook rekening te houden met 
gezonde voeding; er zijn tenslotte genoeg leuke, lekkere én gezonde recepten. Wanneer 
hetgeen wat gebakken wordt overwegend ongezond is, zullen de kinderen dit mee naar 
huis krijgen.  

Tevens maken wij gebruik van de pakketten van Van Kekem groente en fruit. Deze 
pakketten bevatten leuke en inspirerende kookactiviteiten. Veel van onze BSO’s doen 
jaarlijks mee met Spoony’s Gezonde Smikkelweken, waarbij ook groentepakketten met 
leuke activiteiten kunnen worden besteld.  

 

Traktaties  

Een verjaardag betekent feest! Bij zo’n verjaardag komt vaak een traktatie kijken. Wij 
vinden het belangrijk dat de traktaties zo gezond mogelijk zijn. Wij vragen ouders dan ook 
de traktatie zo klein mogelijk te houden en niet te calorierijk te maken. Wanneer er toch 
gekozen wordt voor een ongezonde traktatie, zal deze meegegeven worden naar huis. 
Tijdens het vieren van het feestje bieden wij op dat moment een alternatief om te 
trakteren, bijvoorbeeld rozijntjes, zodat er wel feest gevierd kan worden mét een 
(gezonde!) lekkernij.  

Tips voor gezonde traktaties: 

• Richtlijnen traktaties voedingscentrum: Traktaties en kinderfeest | 
Voedingscentrum 

• Traktatieboekje 2019.pdf (voedingscentrum.nl) (gratis download) 
• Traktaties voor het kinderdagverblijf - gezond & lekker | MiniMe.nl 
• Gezonde traktaties; 24 voorbeelden en ideeën van suikervrij tot fruit trakteren - 

Mamaliefde.nl 

 

Duurzaamheid en verspilling 

De productie van voedsel vraagt veel van de wereld. Als organisatie wil Speel-Inn graag 
haar steentje bijdragen door duurzamer te eten op onze opvanglocaties. Dit doen wij door 
te eten volgens de Schijf van Vijf, niet meer voedsel in te kopen dan we nodig hebben en 
de producten te bewaren bij de juiste temperatuur. Wij gooien zo min mogelijk eten en 
drinken weg. Zo maken we bijvoorbeeld van rijp fruit een smoothie of we vriezen het in 
zodat we het op een later moment voor een fruithap kunnen gebruiken. We controleren de 
voorraadkasten en koelkast wekelijks op houdbaarheid en hanteren een Fifo (First In First 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/traktaties-en-kinderfeest.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/traktaties-en-kinderfeest.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumenten/Mijn%20kind%20en%20ik/Naar%20school/Traktatieboekje%202019.pdf
https://www.minime.nl/artikelen/2204/traktaties-kinderdagverblijf-gezond-tips
https://www.mamaliefde.nl/gezonde-suikervrij-traktatie-voorbeelden-zonder-suiker/
https://www.mamaliefde.nl/gezonde-suikervrij-traktatie-voorbeelden-zonder-suiker/
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Out systeem). Dit systeem zorgt ervoor dat de langst houdbare producten achteraan staan 
en de producten met de kortste houdbaarheidsdatum vooraan.   

Daarnaast kopen wij zoveel mogelijk producten van het seizoen met een natuurlijke 
oorsprong. Dit houdt in dat producten zo min mogelijk zijn bewerkt. Alle locaties van 
Speel-Inn maken gebruik van Van Kekem Groente en Fruit. Zij leveren appels en peren uit 
eigen boomgaard en maken minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het overige 
(seizoens-)fruit en groenten koopt van Kekem vers voor ons in. Ook kan er bij hen 
gedroogd fruit en rozijntjes besteld worden. 

 
Hygiëne, bereiding en bewaren van voeding 

Wij gaan veilig om met het eten van de kinderen om te voorkomen dat ze ziek worden. 
Bij het bereiden en bewaren van voeding hanteren wij onze protocollen gezondheid en 
veiligheid. Deze zijn gebaseerd op de hygiënecode voor kleine instellingen en op te vragen 
bij de manager. Alle medewerkers werken volgens deze richtlijnen.  

 

Warme maaltijd 

Op een aantal locaties wordt dagelijks een warme maaltijd als lunch aangeboden. Hier 
zijn diverse redenen voor; veel kinderen zijn rond lunchtijd minder moe dan aan het eind 
van de dag en gezamenlijk eten werkt stimulerend. 

Daarnaast biedt een warme maaltijd als lunch doorgaans meer variatie en grotere 
hoeveelheid groente per dag dan een broodmaaltijd. Ook vinden veel ouders het vaak 
prettig als de warme maaltijd al gegeten is. 

In de protocollen Veiligheid en gezondheid staat beschreven welke maatregelen wij 
treffen om een warme maaltijd hygiënisch te bereiden en te serveren aan kinderen.          
Tevens staat de warme maaltijd met de bijbehorende maatregelen in het locatie specifieke 
Veiligheid en gezondheidsplan beschreven indien van toepassing.  
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Voedingsaanbod Speel-Inn per leeftijd 

Baby’s 0 - 12 maanden 

Bij baby’s zijn de tijden alleen richtlijnen. Kinderen van deze leeftijd slapen nog wisselend, 
daarom worden de eettijden per kind hierop aangepast of op vraag van ouders.  

 

Drinken: Flesvoeding en borstvoeding 

Melk is nog de belangrijkste basisvoeding voor baby’s, met name onder de zes maanden. 
Met de ouders is besproken of hun kind borstvoeding of flesvoeding krijgt. 

• De afgekolfde borstvoeding leveren ouders voldoende gekoeld, in kleine porties, of 
ingevroren af op het kinderdagverblijf. Voorzien van naam en datum, zie hiervoor 
de informatie over borstvoeding in onze protocollen veiligheid en gezondheid. 

• Flesvoeding wordt op het dagverblijf klaargemaakt; ouders leveren geen 
klaargemaakte flesvoeding aan. Tijdens het vervoer, ook in een koeltas, kan de 
flesvoeding niet voldoende koud worden bewaard.  

• Indien mogelijk en in overleg kan borstvoeding op locatie gegeven worden.  
• Bij warm weer of wanneer een baby dorst heeft kan water of borstvoeding (in 

overleg met ouders) aangeboden worden. 
 

Eerste hapjes naar vaste voeding 

Vanaf 4 maanden kan een baby aan bijvoeding beginnen. We starten pas met het geven 
van de eerste hapjes op het moment dat ouders aangeven dit te willen. We gaan hierover 
in gesprek om te bespreken waarmee ze willen starten (groenten/fruit), in welke 
hoeveelheid we het aanbieden per oefenmoment en op welke manier (bijv. Rapley-
methode). 

Het is voor de smaakontwikkeling beter dat een baby bij de oefenhapjes nog geen 
combinatie van verschillende soorten fruit of groente krijgt. Zo leert het kind eerst wennen 
aan de losse, pure smaken en leert hij/zij deze herkennen en waarderen. Aan een zachte 
smaak went een kind makkelijker. Het fruit waarmee we beginnen is bijvoorbeeld peer, 
appel, banaan, meloen en perzik. De groenten bestaan uit bijvoorbeeld worteltjes, 
bloemkool, ontvelde tomaat, courgette, boontjes of broccoli. Indien gewenst kunnen 
ouders een potje groenten meegeven (kant en klaar uit de winkel en ongeopend). We 
geven geen door ouders zelfgemaakte voeding aan de kinderen. Tijdens de opvang dragen 
wij de verantwoordelijkheid voor het kind; wij hebben geen zicht op de bereiding en 
inhoud van de thuis bereide maaltijden en kunnen daardoor niet garanderen dat de 
maaltijd aan onze richtlijnen voldoet.  
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Vanaf zes maanden wordt de opvolgmelk steeds vaker vervangen en gaat het kind meer 
vaste voeding eten. Bij voorkeur gaat een kind vanaf 8 maanden oefenen met het drinken 
uit een (plastic) beker. Dat is beter voor de mondmotoriek dan een beker met een tuit.  

 

Voedingsaanbod voor baby’s tot 12 maanden* 

 Er wordt geen kiwi en aardbei aangeboden aan kinderen onder het jaar in verband 
met eventuele allergieën.  

 Aan baby’s bieden wij lichtbruin brood aan. Dit kunnen de darmen beter verteren.  
 We besmeren het brood met zachte margarine uit een kuipje: in margarine zitten 
veel onverzadigde (goede) vetten. 

 Er wordt geen honing aangeboden aan kinderen onder het jaar. Honing kan besmet 
zijn met een bacterie waar baby’s erg ziek van kunnen worden.  

 Gewone melk wordt nog niet aangeboden aan kinderen onder de 12 maanden. Dit 
bevat te weinig goede vetten en te veel eiwit. 

 

* Het voedingsaanbod wat wij hanteren is gebaseerd op de richtlijnen van het voedingscentrum  
 

 

Dagschema met voedingstijden en aanbod 

De (groente)potjes kunnen op verschillende tijden in overleg met de ouders aangeboden 
worden. We houden hiermee wel rekening met de personele bezetting aan het einde van 
de dag. Voor flesjes volgen we de behoefte en het ritme van het kind. 

 

Melk (naar behoefte van het 
kind) 

Borstvoeding of opvolgmelk 

9.00-10.00 uur: 
vers fruithapje + water 

Appel, peer, banaan en seizoensfruit  

11.15-11.30 uur: 
brood + water 

Licht bruin brood  

Beleg 
Margarine eventueel met zuivelspread, humus, 
appelstroop, perenstroop  

15.00- 15.30 uur: 
Tussendoortje + water 

Maïswafel, maïs fingers, korst brood, soepstengel 

17.00-17.30 uur: Tussendoortje 
+ water 

Maïswafel, maïs fingers, korst brood, soepstengel  
Vanaf 8 maanden yoghurt en rozijntjes  
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Kind 1 - 4 jaar 

Drinken 

Wij bieden de kinderen kinderthee of water aan. Water kan op smaak en aantrekkelijk 
gemaakt worden door in de kan of fles schijfjes fruit of groente te doen. Bijvoorbeeld 
komkommer, sinaasappel, rood fruit etc. De kinderthee wordt slap gezet, lauw of als 
ijsthee aangeboden en is zonder suiker.  

Limonadesiroop en diksap bevatten veel calorieën en suikers wat de kans op overgewicht 
en tandbederf vergroot. Om deze reden bieden we dit niet aan.  

Uiteraard is het ook mogelijk om kinderen moedermelk aan te bieden wanneer dit de wens 
is van ouders.  
 

Fruit/Groente 

We maken veelal gebruik van seizoensfruit en groente. Fruit wordt in een grote bak 
klaargemaakt en in kleinere bakjes verdeeld. De kinderen mogen kiezen welk fruit ze 
willen. 
 

Brood en beleg 

Kinderen tot 4 jaar kunnen het beste margarine eten i.p.v. halvarine. In margarine zitten 
vooral goede onverzadigde vetten, die kinderen in hun eerste levensjaren hard nodig 
hebben.  

Als beleg op brood bieden wij vooral Schijf van Vijf producten aan. Daarnaast bieden we 
een paar producten voor op brood aan die niet in de Schijf van Vijf staan en dagkeuzes 
staan, zoals kipfilet, jam, appelstroop. Wij zorgen ervoor dat het beleg niet te veel 
calorieën en ongezonde vetten bevat. Ook letten we op de hoeveelheid suiker en zout.  

 

Voedingsaanbod voor kinderen van 1-4 jaar* 

 Aan kinderen van 1 - 4 jaar bieden wij fijn volkoren brood aan.  
 Beleg dat weekkeuze is en veel suiker en/of vetten bevat, zoals hagelslag of 
chocolade pasta, bieden wij niet aan.  

 Wij bieden geen smeerkaas aan, hier zit veel zout in. Als alternatief geven we 
zuivelspread of cottage cheese/hüttenkäse, geitenkaas.  

 Wij bieden geen gewone (smeer-)leverworst aan. Hier zit veel vitamine A in, wat 
schadelijk kan zijn. Wanneer een kind er structureel teveel van binnen krijgt. 
Aangezien het kind thuis al (smeer-)leverworst zou kunnen krijgen, bieden wij dit 
uit voorzorg niet aan. Als alternatief bieden wij vegetarische smeerworst aan.  
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 Wij geven kinderen geen producten van rauw vlees, zoals filet américain, 
ossenworst, carpaccio of niet-doorbakken tartaar. Wij geven ook geen rauwe of 
voorverpakte gerookte vis. Hierin kunnen ziekmakende bacteriën zitten. 

* Het voedingsaanbod wat wij hanteren is gebaseerd op de richtlijnen van het voedingscentrum   
 

Dagschema met voedingstijden en aanbod 

9.00-10.00 uur  
Fruit  

Verse appel, peer, banaan en seizoens fruit (aardbeien, meloen, 
mandarijn, sinaasappel, druiven, kiwi etc.) of gedroogd fruit.  

Water of kinderthee  
Eventueel met komkommer, sinaasappel, roodfruit of ander 
fruit/groente 

11.30-12.15 uur:  
Brood  

Fijn volkoren brood. Eerste boterham met hartig beleg, 
maximaal 1 met zoet beleg.  

Beleg hartig 

Halvarine of margarine (kuipje), zuivelspread, humus, kipfilet, 
plakjes 30+ kaas, vegetarische smeerworst, halal vleeswaren, 
halal kipfilet van Wahid, gekookt ei, pindakaas 100% pinda’s, 
zachte geitenkaas, groentespread  

Beleg zoet 
Fruitstroop (appel/dadel) 100%, fruitspread (AH minder suiker), 
honing, geprakte of plakjes fruit 

Drinken 
Halfvolle melk, karnemelk, water, kinderthee, voor kinderen met 
allergie: soja-melk (evt met rode vruchtensmaak) 

15.00-15.30 uur 
Groente en yoghurt 

Paprika, tomaat, komkommer, wortels, avocado   
Magere yoghurt met water aanlengen als yoghurtdrank  

Water of 
kinderthee/icethee 

Eventueel met komkommer, sinaasappel, roodfruit of ander 
fruit/groente. Of ijsthee (zelfgemaakt)  

17.00 uur 
Tussendoortje 

Gedroogd fruit, soepstengel naturel, maiswafel, volkoren of 
sesam soepstengel, cracker: Volkoren knäckebröd, 
groentecracker, volkoren of meergranen cracotte.  Op de cracker 
mag een hartig beleg gesmeerd worden (zoals zuivelspread, 
humus of vegetarische smeerworst).  

 

Gemiddelde hoeveelheden 1-4 jaar 

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde dagvoeding van kinderen per leeftijdsgroep 
weer, met als bron het Voedingscentrum. Dit is de dagvoeding die kinderen nodig hebben 
om alle voedingsstoffen binnen te krijgen, inclusief het eten en drinken dat kinderen ’s 
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morgens en ’s avonds thuis krijgen. De hoeveelheden zijn gemiddelden en dienen als 
richtlijn voor pedagogisch medewerkers en ouders. Binnen Speel-Inn kijken wij altijd naar 
de behoeften van elk individuele kind en passen wij hoeveelheden aan op vraag van/in 
overleg met ouders.  

 

Jongen en meisje 1-4 jaar 

Gram groente 50-100 

Porties fruit 1,5 

Bruine of volkoren boterhammen 2-3 

Opscheplepels volkoren graanproducten of 
aardappelen 

1-2 

Porties vis, peulvruchten of vlees 1 

Porties zuivel 2 

Gram kaas - 

Gram smeer- en bereidingsvetten 30 

Liter vocht 1 

 

Kind 4 - 12 jaar (BSO) op een schooldag 

Drinken 

Wij bieden de kinderen kinderthee of water aan. Water kan op smaak en aantrekkelijk 
gemaakt worden door in de kan of fles schijfjes fruit of groente te doen. Bijvoorbeeld 
komkommer, sinaasappel, rood fruit etc. De kinderthee wordt slap gezet, lauw of als 
ijsthee aangeboden en is zonder suiker.  

Water (met of zonder smaak) kan ook in een tankje aangeboden worden, waar kinderen 
de hele (mid)dag zelf kunnen pakken.  

Limonadesiroop en diksap bevatten veel calorieën en suikers wat de kans op overgewicht 
en tandbederf vergroot. Om deze reden bieden we dit niet aan. 
 

Fruit/Groente 

We maken veelal gebruik van seizoensfruit en groente. De kinderen mogen kiezen welk 
fruit ze willen. Bij de BSO kan er een keuze gemaakt worden tussen terplekke aan tafel 
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een stuk fruit te laten kiezen en dat direct te schillen (of zelf laten schillen/pellen), óf van 
tevoren een grote bak te maken en het in bakjes verdelen. 

 

Brood en beleg 

Als beleg op brood bieden wij vooral Schijf van Vijf producten aan. Daarnaast bieden we 
een paar producten voor op brood aan die niet in de Schijf van Vijf staan en dagkeuzes 
zijn, zoals kipfilet, jam, appelstroop. Wij zorgen ervoor dat het beleg niet te veel calorieën 
en ongezonde vetten bevat. Ook letten we op de hoeveelheid suiker en zout.  

 
Voedingsaanbod voor kinderen van 4 - 12 jaar* 

 Aan kinderen van 4 - 12 jaar bieden wij fijn volkoren brood aan.  
 Beleg dat weekkeuze is en veel suiker en/of vetten bevat, zoals hagelslag of 

chocolade pasta, bieden wij niet aan.  
 Wij bieden geen smeerkaas aan, hier zit veel zout in. Als alternatief geven we 
zuivelspread of cottage cheese/hüttenkäse en geitenkaas.  

 Wij bieden geen gewone (smeer-)leverworst aan. Hier zit veel vitamine A in, wat 
schadelijk kan zijn wanneer een kind er structureel teveel van binnen krijgt. 
Aangezien het kind thuis al (smeer-)leverworst zou kunnen krijgen, bieden wij dit 
uit voorzorg niet aan. Als alternatief bieden wij vegetarische smeerworst aan.  

 Wij geven kinderen geen producten van rauw vlees, zoals filet américain, 
ossenworst, carpaccio of niet-doorbakken tartaar. Wij geven ook geen rauwe of 
voorverpakte gerookte vis. Hierin kunnen ziekmakende bacteriën zitten. 

 
* Het voedingsaanbod wat wij hanteren is gebaseerd op de richtlijnen van het voedingscentrum   

 

Dagschema’s met voedingstijden en aanbod 

Tijdens het ontbijt bij de voorschoolse opvang, de lunch op woensdag en vrijdag en bij 
hele dag opvang: 

Brood 

Fijn volkoren brood 

VSO: Eerste boterham met hartig beleg, maximaal 1 met zoet beleg. 
BSO/lunch: Eerste boterham met hartig beleg, daarna keuze uit zoet en 
hartig beleg.   
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Hartig beleg 

Halvarine of margarine (kuipje), zuivelspread, humus, kipfilet, plakjes 30+ 
kaas, vegetarische smeerworst, halal vleeswaren, halal kipfilet van 
Wahid, gekookt ei, pindakaas 100% pinda’s, zachte geitenkaas, 
groentespread 

Zoet beleg 
Fruitstroop (appel/dadel) 100%, fruitspread (AH minder suiker), honing, 
geprakte of plakjes fruit 

Drinken 
Halfvolle melk, karnemelk, water, kinderthee, voor kinderen met allergie: 
soja-melk (evt met rode vruchtensmaak) 

 

In de middag bij de naschoolse opvang: 

14.00 uur:  
Drinken 

Kinderen die vroeg uit school komen krijgen water aangeboden.  
 

± 15.15-15.45 uur: 

Groente, fruit en 
yoghurt 

Verse appel, peer, banaan en seizoens-fruit of gedroogd fruit 
(aardbeien, meloen, mandarijn, sinaasappel, druiven, kiwi etc.  
Paprika, tomaat, komkommer, wortels, avocado   

Magere Yoghurt aangelengd met water of een smoothie 

Water of 
kinderthee/icethee 

Eventueel met komkommer, sinaasappel, roodfruit of ander 
fruit/groente 

17.00 uur: 
Tussendoortje 

Gedroogd fruit, maiswafel, volkoren of sesam soepstengel, 
volkoren beschuit, cracker: Volkoren of meergranen knäckebröd, 
groentecracker, volkoren of meergranen cracotte. Op de cracker 
mag een hartig beleg gesmeerd worden (zoals zuivelspread, 
vegetarische smeerworst of humus) 

Drinken Water 

 

*De tijden kunnen variëren per locatie. Het voedingsaanbod blijft inhoudelijk hetzelfde.   
 

Vakantie- of studiedag: 

10.00 uur  

Fruit en groente 

Verse appel, peer, banaan en seizoens fruit of gedroogd fruit 
(aardbeien, meloen, mandarijn, sinaasappel, druiven, kiwi etc.  
Paprika, tomaat, komkommer, wortels, avocado   
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Water of 
kinderthee/icethee 

Eventueel met komkommer, sinaasappel, roodfruit of ander 
fruit/groente 

12.00 uur: 

Brood 
Fijn volkoren brood 

Hartig beleg 

Halvarine of margarine (kuipje), zuivelspread, humus, kipfilet, 
plakjes 30+ kaas, vegetarische smeerworst, halal vleeswaren, halal 
kipfilet van Wahid, gekookt ei, pindakaas 100% pinda’s, zachte 
geitenkaas, groentespread 

Zoet beleg 
Fruitstroop (appel/dadel) 100%, fruitspread (AH minder suiker), 
honing, geprakte of plakjes fruit 

Drinken 
Halfvolle melk, karnemelk, water, kinderthee, voor kinderen met 
allergie: soja-melk (evt met rode vruchtensmaak) 

15.00-15.30 uur: 

Groente, fruit en 
yoghurt 

Verse appel, peer, banaan en seizoensfruit of gedroogd fruit 
(aardbeien, meloen, mandarijn, sinaasappel, druiven, kiwi etc.  
Paprika, tomaat, komkommer, wortels, avocado   

Magere Yoghurt aangelengd met water of een smoothie 

Water of 
kinderthee/icethee 

Eventueel met komkommer, sinaasappel, roodfruit of ander 
fruit/groente 

17.00 uur: 
Tussendoortje 

Gedroogd fruit, maiswafel, volkoren of sesam soepstengel, volkoren 
beschuit, cracker: Volkoren of meergranen knäckebröd, 
groentecracker, volkoren of meergranen cracotte. Op de cracker mag 
een hartig beleg gesmeerd worden (zoals zuivelspread, vegetarische 
smeerworst of humus) 

Drinken Water  

 

*De tijden kunnen variëren per locatie. Het voedingsaanbod blijft inhoudelijk hetzelfde.   

  

Gemiddelde hoeveelheden 4 – 12 jaar 

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde dagvoeding van kinderen per leeftijdsgroep 
weer, met als bron het Voedingscentrum. Dit is de dagvoeding die kinderen nodig hebben 
om alle voedingsstoffen binnen te krijgen, inclusief het eten en drinken dat kinderen ’s 
morgens en ’s avonds thuis krijgen. De hoeveelheden zijn gemiddelden en dienen als 
richtlijn voor pedagogisch medewerkers en ouders. Binnen Speel-Inn kijken wij altijd naar 



 

Voedingsbeleid Speel-Inn 2023  21 van 38 

de behoeften van elk individuele kind en passen wij hoeveelheden aan op vraag/in overleg 
met ouders. 

 4-8 jaar 9-13 jaar 

 Jongen en meisje Jongen Meisje 

Gram groente 100-150 150-200 150-200  

Porties fruit 1,5 2 2 

Bruine of volkoren boterhammen 2-4 5-6 4-5 

Opscheplepels volkoren 
graanproducten of aardappelen 

2-3 4-5 3-5 

Porties vis, peulvruchten of vlees 1 1 1 

Porties zuivel 2 3 3 

Gram kaas 20 20 20 

Gram smeer- en bereidingsvetten 30 45 45 

Liter vocht 1-1,5 1-1,5 1-1,5  

 

Ideeën voor iets extra’s/bak- en kookactiviteit bij een BSO vakantiedag/studiedag*: 

 Eieren gebakken, gekookt etc. 
 Broodje knakworst 
 pannenkoeken/poffertjes 
 groente of meergranen wraps 
 Zelfgemaakte soep 
 Appelflapjes 
 Worstenbroodjes 
 Pakketten van Kekem 
 Smoothies 
 Muffins 
 Pasta’s  
 Koekjes bakken 

* Boodschappen in overleg met locatie manager bestellen 

 

  



 

Bijlage 1: Weet wat je eet (en drinkt)!     (producten zijn voorbeelden, staan veelal niet in het voedingsbeleid) 
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Bijlage 2: Leuke recepten om op de opvang te maken! 
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