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Voedingseducatie onmisbaar voor gezond Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voedingseducatie op de basisschool helpt kinderen bij de ontwikkeling van een 

verantwoord eetpatroon. Dat concludeert Marieke Battjes-Fries in haar 

proefschrift over voedingseducatie op basisscholen in Nederland. Haar 

onderzoek liet zien dat kinderen na afloop van het lesprogramma Smaaklessen 

meer wisten over gezond en duurzaam eetpatroon. Ook een half jaar na het 

programma was dit nog het geval. De kinderen vonden het de doe-activiteiten 

het leukst: zelf zaaien, oogsten en kokkerellen. Dit bleek ook een voorspeller 

voor de impact van de lessen. Hoe leuker ze Smaaklessen vonden, hoe 

positiever ze over een verantwoord eetpatroon gingen denken.  

 

Steeds meer kinderen eten ongezond en zijn te dik. Ook weten kinderen steeds minder 

waar hun eten vandaan komt. Hoe kunnen we deze tendens stoppen? Hoe zorgen we 

voor gezonde kinderen die een bewuste en gezonde voedselkeuze kunnen maken als ze 

later zelf eten kopen en bereiden? Marieke Battjes-Fries onderzocht of het lesprogramma 

Smaaklessen voor op de basisschool de oplossing biedt. Haar onderzoek liet zien dat 

kinderen door Smaaklessen meer te weten kwamen over een gezond en bewust 

eetpatroon. 

 

Smaaklessen 

Smaaklessen werd in 2006 ontwikkeld door het Voedingscentrum en Wageningen UR. Het 

programma brengt kinderen van groep 1 t/m 8 op speelse wijze in contact met gezonde 

en duurzame voeding. Hoofdthema’s zijn smaak, voeding & gezondheid en 

voedselkwaliteit. Er komen vragen aan bod als ‘Welke smaken zijn er?’, ‘Hoort 

ontbijtkoek thuis in de Schijf van Vijf?’, ‘Hoe wordt sinaasappelsap gemaakt?’ en ‘Wat is 

biologisch?’ Kinderen leren hoe je producten uitzoekt in de winkel en ze thuis bereidt. 

Leerkrachten kunnen het lespakket bestellen en de lessen naar eigen inzicht invullen in 

een lessenserie of een projectweek. Sinds kort kunnen leerkrachten de lessen uitbreiden 

met ‘Smaakmissies’: de lessen in combinatie met een set van aanvullende activiteiten.  

Kinderen gaan bijvoorbeeld naar een boer, voeren met hun ouders opdrachten uit in de 

supermarkt, en bereiden gerechtjes. Zo kunnen kinderen de hele productieketen van 

bijvoorbeeld groente van dichtbij bekijken. 

 

Slimmere kinderen 

In Marieke’s onderzoek lieten kinderen met Smaaklessen een grotere toename in kennis 

over smaakontwikkeling en gezond eetgedrag dan de andere kinderen. Na een half jaar 

was dit kenniseffect nog steeds overtuigend aanwezig, hoewel de leerkrachten slechts 

gemiddeld 4-5 lessen hadden ingezet. Ook kenden en proefden de kinderen meer 

producten. Daarnaast kregen de kinderen meer het gevoel dat hun leerkracht hun 

aanmoedigden om onbekende producten te proeven en werden de kinderen meer van 

plan om gezonder te gaan eten.  

 

Nog meer impact 

Het uitbreiden van de lessen met aanvullende activiteiten bleek het effect op het 

kennisniveau nog meer te vergroten. De extra activiteiten had daarnaast een grotere 
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impact dan enkel Smaaklessen op de kookvaardigheden en ervaren leerkrachtnorm om 

op de herkomst van groentes te letten. 

 

Leerkrachten, ouders en kinderen waren zeer positief over Smaaklessen. De waardering 

van leerlingen bleek ook van groot belang voor de impact van het programma op 

factoren die invloed hebben op hun eetpatroon. Hoe leuker de kinderen de lessen 

vonden, hoe positiever ze bijvoorbeeld over een verantwoord eetgedrag ging denken. 

Schoolprogramma’s doen er dus goed aan lessen en activiteiten op te nemen die 

aanspreken bij kinderen.  

 

Meer nodig 

De inzet van Smaaklessen gedurende een enkel schooljaar bleek onvoldoende om de 

groenteconsumptie van kinderen te verhogen. De onderzoekers concludeerden dat een 

paar uur aandacht aan voedingseducatie per jaar niet genoeg is om tot 

gedragsverandering te leiden. Er is meer voor nodig om kinderen op de korte and 

langere termijn gezonder en bewuster te later eten. 

 

Voedingseducatie in Nederland 

Het geven van voedingseducatie op basisscholen in Nederland is niet verplicht. 

Leerkrachten hebben in hun overvolle jaarplanning ook weinig tijd om hier aandacht aan 

te besteden. Uit een onderzoek van het Cito uit 2010 bleek dat leerkrachten 7-8 uur per 

jaar aan voedingseducatie besteden. Veelal over verschillende vakken en projecten 

verspreid. Smaaklessen is één van de weinige nationale lesprogramma’s die kinderen in 

vijf lessen per jaar op een leuke manier essentiële kennis bijbrengt over voeding in 

relatie tot gezondheid en duurzaamheid. Meer informatie over Smaaklessen is te vinden 

op www.smaaklessen.nl.  

 

 

Twee onderzoeken 

De effectiviteit van Smaaklessen is op twee manieren onderzocht. In het eerste 

onderzoek werd bekeken of factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van een 

gezond en bewust eetpatroon meer vooruit gingen bij kinderen die Smaaklessen kregen 

dan de kinderen die dit niet kregen. En of deze vooruitgang na een half jaar nog 

meetbaar was. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ongeveer 1200 leerlingen in groep 

5-8 van 21 basisscholen. De ene helft van de kinderen kreeg Smaaklessen 

voorgeschoteld door hun eigen leerkracht, de andere helft niet. Het tweede onderzoek 

had een zelfde opzet, maar nu kreeg een deel van de kinderen Smaaklessen met 

aanvullende activiteiten. Ruim 1000 leerlingen in groep 6-7 van 34 basisscholen deden 

aan dit onderzoek mee. In beide onderzoeken kwamen de onderzoekers voor en na de 

inzet van de lessen in de klas langs om de leerlingen in een vragenlijst in te laten vullen. 

In het tweede onderzoek vulden de kinderen ook vragen in over hun dagelijkse 

groenteconsumptie en namen ze deel in een smaaktest om bereidheid tot het proeven 

van onbekende groentes te meten. De onderzoekers legden in beide onderzoeken 

daarnaast vast welke lessen en activiteiten de leerkrachten uitvoerden en hoe het 

programma door de leerkrachten, ouders en kinderen gewaardeerd werd.  

 

 

 

 

http://www.smaaklessen.nl/

