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Menukaart VOEDING Kinderopvang en Buitenschoolse opvang 

 
 

Voedingsbeleid     

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Voedingsbeleid KDV Een voedingsbeleid schept duidelijkheid 
voor kinderen, ouders én medewerkers. 

Geen www.voedingscentrum.nl/professionals/kindervoeding-0-4-
jaar/ondersteuning-kinderopvang.aspx : voorbeeldbeleid en -
brieven, stappenplan en tips. 

 

Activiteiten met kinderen 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Smaakspel  KDV 2-4 
jaar 

Leuk en leerzaam spel met opdrachten 
waarbij kinderen met verschillende 
producten in aanraking komen. 

€21,50 www.webshop.voedingscentrum.nl/producten/zwanger-en-
kind/smaakspel/  

Smaakplezier op de BSO BSO Lesmap boordevol smakelijke activiteiten. 
De lesmap bestaat uit 100 activiteiten. 
Met de doe-kaarten kunnen kinderen zelf 
aan de slag. 

€75 www.smaaklessen.nl/nl/smaaklessen/Ons-
aanbod/Smaakplezier-op-de-BSO.htm  

Leskisten NME BSO NME Betuwe heeft in haar aanbod o.a. 
leskisten, lesbrieven en projectmappen, 
over diverse thema’s, zoals voeding. 

Wisselend www.nmebetuwe.nl 
www.nmebetuwe.nl/aanbod-po-bso/  

Subsidie JLE ‘Lekker 
naar Buiten’ 

KDV Subsidie voor activiteiten, aan te vragen 
door coaches Gezonde Kinderopvang. 

Ontvang 
maximaal €500 

www.jonglereneten.nl/stimuleringsbijdrage-lekker-naar-buiten-
voor-kinderopvang  

 

Ouders betrekken en informeren 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Workshop 'Smakelijke 
eters' 

KDV In 2 uur leren ouder beter begrijpen hoe 
smaak eigenlijk werkt bij jonge kinderen, 
inclusief proefjes. 

Informatiepakket 
€9,95. Inhuur 
Workshopleider 
iom gemeente. 

www.voedingscentrum.nl/professionals/kindervoeding-0-4-
jaar/smakelijke-eters.aspx  

http://www.voedingscentrum.nl/professionals/kindervoeding-0-4-jaar/ondersteuning-kinderopvang.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/professionals/kindervoeding-0-4-jaar/ondersteuning-kinderopvang.aspx
http://www.webshop.voedingscentrum.nl/producten/zwanger-en-kind/smaakspel/
http://www.webshop.voedingscentrum.nl/producten/zwanger-en-kind/smaakspel/
http://www.smaaklessen.nl/nl/smaaklessen/Ons-aanbod/Smaakplezier-op-de-BSO.htm
http://www.smaaklessen.nl/nl/smaaklessen/Ons-aanbod/Smaakplezier-op-de-BSO.htm
http://www.nmebetuwe.nl/
http://www.nmebetuwe.nl/aanbod-po-bso/
http://www.jonglereneten.nl/stimuleringsbijdrage-lekker-naar-buiten-voor-kinderopvang
http://www.jonglereneten.nl/stimuleringsbijdrage-lekker-naar-buiten-voor-kinderopvang
http://www.voedingscentrum.nl/professionals/kindervoeding-0-4-jaar/smakelijke-eters.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/professionals/kindervoeding-0-4-jaar/smakelijke-eters.aspx


2 
 

Workshop 'Eetplezier en 
beweegkriebels' 

KDV Workshop over opvoedgedrag en het 
effect daarvan op kinderen. Met gebruik 
van video’s en spellen. 

Idem. www.voedingscentrum.nl/professionals/kindervoeding-0-4-
jaar/ouderworkshop-eetplezier-en-beweegkriebels.aspx  

 

Nationale themadagen/weken 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Nationale 
Kraanwaterdag 

22-09-2021 

KDV/BSO Waarom is kraanwater zo’n gezonde en 
duurzame dorstlesser? Hoe wordt ons 
kraanwater gemaakt? En welke weg legt 
kraanwater af voordat het uit de kraan 
komt? 

Geen www.kraanwaterdag.nl 

Week voor de gezonde 
jeugd 

7 t/m 11 juni 2022 

KDV/BSO Week waarin scholen en andere 
organisaties activiteiten organiseren om 
gezond gedrag gewoon te maken. 

Geen www.weekvoordegezondejeugd.nl  

 

Menukaart BEWEGEN Kinderopvang en Buitenschoolse opvang  

 

 

Beweegbeleid 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Beweegbeleid 
kinderopvang 

KDV Achtergrondinformatie over het belang 
van bewegen en creëren van draagvlak 
+ concreet stappenplan en handige 
instrumenten voor de praktische 
vertaling naar een beweegbeleid 

Geen kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegbeleid-
kinderopvang/ 

Beweegadvies 0-4 
jarigen 

KDV Beweegadviezen voor jonge kinderen 
van de Wereldgezondheidsorganisatie. 

Geen https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/ 
producten/beweegrichtlijnen/beweegadvies-0-4-jarigen/ 

Motorische 
meetinstrumenten 0-4 
jarigen 

KDV Overzicht met meetinstrumenten 
om motorische vaardigheden te meten 
bij jonge kinderen. 
 

Verschillend www.allesoversport.nl/thema/beleid/zet-motorische-
meetinstrumenten-in-voor-nul-tot-vierjarigen  
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Activiteiten met kinderen 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Het Bewegend Kind 
 

KDV/BSO Een beweegmethode, waarbij 
begeleid(st)ers met de kinderen naar 
buiten gaan. 

In overleg met 
gemeente 

www.hetbewegendkind.nl  

The Daily Mile KDV/BSO Kinderen lopen of rennen samen 
dagelijks een rondje (ongeveer 1,5 km) 
in hun eigen tempo. 

Geen www.thedailymile.nl  
 

Beweegtips voor de 
allerjongsten 

KDV In dit artikel vind je een reeks 
beweegspelletjes om te bewegen met 
baby’s, dreumesen en peuters. 

Geen www.allesoversport.nl/thema/beweegstimulering/leuke-
eenvoudige-beweegtips-voor-de-allerjongsten/  

Betuwe in Beweging KDV/BSO Team ‘Samen in beweging!’ 
ondersteunt bij het beantwoorden van 
vraagstukken op gebied van gezondheid 
en bewegen. 

Geen https://betuweinbeweging.nl/kinderopvang/  
Buurtsportcoach Gerbert van Bemmel 
gerbertvanbemmel@gmail.com  
 

 

Projecten en programma’s 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Bewegen met Nijntje KDV Programma dat jonge kinderen 
spelenderwijs goed leert bewegen. 
Samenwerking van pedagogisch 
medewerker en beweegcoach. 

In overleg met 
gemeente 

www.dutchgymnastics.nl/beweegdiploma/clubs-en-
organisaties/kinderopvang/  
Jolanda van ’t Verlaat 
joland46@gmail.com  

 

Ouders betrekken en informeren 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Workshop 'Eetplezier en 
beweegkriebels' 

KDV Workshop over opvoedgedrag en het 
effect daarvan op kinderen. Met 
gebruik van video’s en spellen. 

Informatiepakket 
€9,95. Inhuur 
Workshopleider 
iom gemeente. 

www.voedingscentrum.nl/professionals/kindervoeding-0-4-
jaar/ouderworkshop-eetplezier-en-beweegkriebels.aspx  

Kindpakket Neder-
Betuwe 

KDV/BSO Ieder kind moet mee kunnen doen, ook 
als er thuis weinig geld is. Het 
Kindpakket is er juist voor die gezinnen. 

Geen Joris Maier via kindpakketnederbetuwe@gmail.com  
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Inspiratiegids Kleine 
Beweegsubsidie 

KDV Inspiratie om bewegen via de ouders te 
stimuleren, met tips en informatie over 
gedragsverandering. 

Geen kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/inspiratiegids-
kleine-beweegsubsidie/  

Argumentenkaartjes KDV/BSO Met de argumentenkaartjes start je het 
gesprek met ouders vanuit het 
perspectief van de ouders. 

Geen https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl 
/producten/argumentenkaartjes-2/  

 

Nationale themadagen/weken 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Week voor de gezonde 
jeugd 

7 t/m 11 juni 2022 

KDV/BSO Week waarin scholen en andere 
organisaties activiteiten organiseren om 
gezond gedrag gewoon te maken. 

Geen www.weekvoordegezondejeugd.nl  

Peutervierdaagse 

In mei/juni; exacte 
data zelf te bepalen 

KDV In mei/juni wandelen peuters vier 
dagen een kwartier rondom hun 
kinderdagopvang-locatie. 

€1,50 per kind voor 
een medaille  

www.kwbn.nl/peuter4daagse/  
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