
 



Workshop Smaaklessen 

 



Inhoud workshop 

Wat is Smaaklessen? 

Nieuw: Smaakmissies! 

Proefjescircuit 



Voorproefje 



Waarom voedseleducatie 

 Gezond, duurzaam eten moet je net als taal en 

rekenen leren 

 Weten waar je eten vandaan komt helpt duurzame, 

gezonde keuzes te maken 

 

 

 

 

 

 

 

 Jong geleerd is oud gedaan 

 Zien eten doet eten: sociale invloed in de klas 

 

 

 

99% 15% 95% 

Overgewicht                 Groenteconsumptie          Fruitconsumptie

  



Wat is Smaaklessen? 

 Lesprogramma over eten en smaak  

    voor groep 1-8 van de basisschool 

 

 Het beleven van voedsel staat centraal 

    Proeven! Ruiken! Horen! Voelen! Kijken! 

 

 Ervarend leren 

  

 Positieve en speelse benadering: géén 

nadruk op overgewicht 



Doel van Smaaklessen 

 Interesse opwekken en 

bewust maken  

 

 Kinderen willen meer weten 

over hun eten 

 

         gezonde en duurzame   

         voedselkeuze 



Pijlers Smaaklessen 



1. Smaak 

 Wat is smaak?  

 

 Waarmee proef je? Welke zintuigen heb je? 

 

 Nieuwe producten proeven 

 

 Culturele aspecten 

 

Voorbeeldproef: Twee bakjes yoghurt. In één bakje is de yoghurt rood 

gekleurd. Welke smaakt zoeter? De meeste kinderen zullen de rode yoghurt 

zoeter vinden smaken, hoewel deze precies hetzelfde smaakt. Dit komt 

omdat wat je ziet je smaak beïnvloedt. 



2. Gezond eten 

 Waarom heb je eten en drinken nodig? 

 

 Wat heb je nodig om gezond te leven? 

 

 Hoeveel heb je nodig per dag? 

 

 Schijf van Vijf 

 

 Verhouding eten en beweging 

 



3. Voedselproductie 

 Welke weg heeft je eten afgelegd voor  

 het op je bord terecht kwam? (herkomst) 

 

 Hoe zit het met duurzaamheid?  

 

 Wat is dierenwelzijn? 

 

 Fairtrade 

 

Voorbeeldproef: ontdekken hoe van aardbeien jam wordt 

gemaakt, door zelf jam te maken. 

 



4. Consumentenvaardigheden 

 Wat kun je in de winkel kopen?  

 

 Wat staat er op een etiket? 

 

 Hoe zorg je dat eten goed blijft? 

 

 Hoe voorkom je dat je eten verspilt? 



5. Voedselbereiding 

 Hoe maak ik een goede lekkere lunch? 

 

 Hoe lees ik een recept? 

 

 Welke sociale vaardigheden horen er bij 

samen eten? 



Inhoud lessen 

Basis van de didactische lijn: 

 

 Doorlopende leerlijn over gezond en duurzaam eten van 
het Voedingscentrum 

 

 Kerndoelen primair onderwijs:  
 34: Zorgdragen voor lichamelijk en psychische gezondheid van henzelf en anderen 

 35: Redzaam gedragen in sociaal opzicht als verkeersdeelnemer en als consument 

 37: leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden 
en normen 

 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu 

 40: leerlingen leren om veel voorkomende planten en dieren te onderscheiden 

 41: Leren over de bouw van planten, dieren, mensen en over de vorm en functie van 
hun onderdelen 

 



Structurele inzet Smaaklessen 

Smaaklessen jaarlijks inzetten belangrijk voor blijvend 

effect 
 

Smaaklessen koppelen aan reguliere methoden, zoals 

wereldoriëntie of gymlessen  
 

Vrijdag in het creatieve uur 
 

 Jaarlijks terugkerende projectweek 
 

Gezond Schoolbeleid 

• Vignet Gezonde School 

 

 



Smaaklessen 

Basislessen: 

5 lessen per jaar  

In de klas 

 

 

 

 

Smaakmissies: 
Verdieping op Smaaklessen: 

productgroepen Schijf van Vijf 

Praktijkeducatie 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=seXLxzmg0hg


Lesmateriaal 



Focus op productgroep 



Doel Smaakmissies 

Ervarend leren binnen én buiten de school 

 

Praktijkeducatie 

 

 Losse elementen zoals excursies, verbinden aan 

gezondheid via lesmateriaal = effectief! 

 

 

 



 Spelprincipe voor extra motivatie 

 Missie loopt als rode draad door de lesmodule 

 Bezoek aan winkel, excursie naar boerderij/bedrijf 

en afsluitend een kookles 

Ga op missie! 

http://www.smaakmissies.nl/missie/moestuin/


Beschikbare Smaakmissies 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis beschikbaar via www.smaaklessen.nl/lesmateriaal 

Online handleiding 

http://www.smaakmissies.nl/missie/fruitmissie-groep-5-6/


Bereik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meer kennis en vaardigheden gezond, duurzaam eten 

 Koppeling praktijkeducatie: meer effect 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

Aan de slag! 



 Annelou Vernooij 

Steunpunt Smaaklessen, Wageningen University 

0317-485966 

smaaklessen@wur.nl 

 

 Kijk ook op www.smaaklessen.nl 

 

 Like Smaaklessen op Facebook of  

     volg @Smaaklessen op Twitter 

 

  

  

 

 

 

 

Contact 

mailto:smaaklessen@wur.nl
http://www.smaaklessen.nl/

