
Gezond eten en 
leven doe je zo!
Tips voor een fitte (b)engel van 6 tot 9 jaar

Met uitneembaar 
spelletjesboekje!



Deze brochure kwam tot stand in het kader van Eet.Leer.
Leef., het educatief programma van Scolarest, marktleider  
in de exploitatie van scholenrestaurants. ‘Gezonde  
voeding is een leefgewoonte!’ is de basisfilosofie van 
het Eet.Leer.Leef.-programma en stelt het aanleren en 
nastreven van gezonde en evenwichtige eet- en leefge-
woonten voorop.

In deze brochure geven we je praktische voedingstips 
voor lagereschoolkinderen. De informatie die je krijgt, is 
gebaseerd op wetenschappelijke en correcte bronnen:
• HGR: Hoge Gezondheidsraad
• VIGeZ: Vlaams instituut voor gezondheidspromotie- 
 en ziektepreventie

Redactie: François Cauliez, Hugo Deruytter, Wendy De Munter 
Illustraties: Kaat Van den Hende  
Vormgeving: Marjolijn Vermeulen

Over eetplezier en groeischeuten
Wat is een evenwichtig ontbijt, een gevarieerde warme maaltijd en wat zijn gezonde  

tussendoortjes? Yomi en Yami vertellen het jou graag! Onze Scolarest-koks passen 

deze richtlijnen alvast toe in het schoolrestaurant van jouw kind. Op deze manier leren 

je kinderen gezonde eet- en leefgewoonten aan te nemen.

Uit onderzoek blijkt alvast dat jongeren in de leeftijdsgroep van 6 tot 9 jaar onvoldoende  

melkproducten, fruit en groenten eten, te veel vetten en suiker gebruiken én dat ze 

hun ontbijt verwaarlozen. Op de volgende pagina’s leggen we je samen met Yomi en  

Yami uit hoe je je kind kan helpen bij het aannemen van gezonde(re) eetgewoonten. 

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: 

(1) de nadruk leggen op het aantal eetmomenten, met extra aandacht voor het ontbijt; 

(2) rekening houden met de cariësgevoelige leeftijd en dus ook aandacht besteden aan 

de tandhygiëne; en 

(3) voldoende lichaamsbeweging voorzien zodat

je kind kan opgroeien tot een gezonde puber.

Betekent dit dan dat je kind nooit eens 

mag ‘zondigen’? Natuurlijk niet! 

Heel af en toe een snoepje  

of een frisdrank kan geen 

kwaad. Maar overdrijf  

niet én weet dat er ook  

heel wat gezonde alter-

natieven bestaan. Die 

stellen we je voor op 

de volgende pagina’s.
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Een driehoek vol gezonde lekkernijen
De actieve voedingsdriehoek geeft vanaf de leeftijd van 6 jaar richtlijnen voor de  

dagelijkse hoeveelheden die je deugniet nodig heeft. Die aanbevelingen zijn opgesteld  

voor de algemene bevolking die matig fysiek actief is. Heb je thuis een intensieve  

sporter rondlopen of kreeg je kind een bepaald dieet voorgeschreven door een arts, 

dan ga je best langs bij een erkende diëtiste voor meer advies. Die zal je vertellen wat 

de juiste hoeveelheden zijn, welke voedingsmiddelen geschikt zijn én hoe je voldoende 

kan variëren. Want verandering van spijs doet (gezond) eten ;-) 

Zoals je in het schema rechts kan zien, telt de actieve voedingsdriehoek 9 groepen.  

Er  zijn de 7 voedingsgroepen die elk hun aandeel leveren in de samenstelling van een 

gezonde, gevarieerde en evenwichtige voeding én er is 1 groep lichaamsbeweging.  

Het topje van de actieve voedingsdriehoek, de restgroep, is een toemaatje. 

Om op te groeien tot een gezonde tiener, is het belangrijk dat je hartendief evenwichtig 

eet, maar ook dagelijks voldoende beweegt.  

restgroep

vlees, vis, ei en
vervangproducten

fruit

graanproducten
aardappelen

lichaams-
beweging

smeer- en bereidingsvet

melkproducten en
calciumverrijkte 
sojaprodcuten

groenten

water

Model gebaseerd op ‘Voedingsdriehoek voor kleuters’, ontwikkeld door VIGeZ en NICE.

Gezonde tip
Geen enkel voedingsmiddel 

levert alle vereiste voedingsstoffen. 

Het is dus belangrijk om 

ook binnen elke voedingsgroep 

te variëren!
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Vocht – Water

1,5 l drinken

 

Bij voorkeur water, afwisselen 

met fruitsap en halfvolle melk.

Dagelijkse aanbeveling voor 

een lagereschoolkind (6-12 jaar)

Fruit
2 stuks (250 g)

Ook fruit hoort thuis in het dagelijkse eetpatroon van je kind. 

Heeft je kind trek in een tussendoortje: doe het goed, doe het 

zoet! Met de suikers van de natuur.

Van alles wat en van niets te veel, 
da’s wat telt!
Welke hoeveelheden moet je kind eten?

Van ‘Ik heb geen honger’ tot ‘Wanneer eten we? Ik sterf van de honger!’. Als ouder word 

je er dagelijks mee geconfronteerd. Maar hoe weet je of je kind voldoende gegeten  

heeft? En wanneer is het te veel? Op deze 2 pagina’s vertellen we je hoeveel een  

lagereschoolkind dagelijks nodig heeft. Per voedingsgroep kom je te weten wat de  

gemiddelde behoeftes zijn.

Graanproducten 
en aardappelen
Bruin brood: 5-9 sneden
Aardappelen (gekookt): 
3-4 stuks (210-280 g)

Bij voorkeur bruin brood. Beperk 
gefrituurde gerechten tot 1 x per week. 
Als aardappelen vervangen worden door 
rijst of deegwaren, zorg dan zeker voor 
vitamine C-rijke groenten of fruit zoals 
koolsoorten, citrusfruit, kiwi’s, bessen 
en aardbeien.

Groenten
250-300 g

Maak er een gewoonte van om 
dagelijks groenten te eten. Met 
wat creativiteit slaag je er in om 
zelfs de moeilijkste eters te 
bekeren tot groente-lover!

Melkproducten en calciumverrijkte 
sojaproducten

Halfvolle melk: 3 glazen (450 ml)

Kaas: 1 sneetje (20 g)

Gebruik bij voorkeur halfvolle melkproducten. 

Ook ideaal als tussendoortje.

Vlees, vis, eieren en 
vervangproducten

75-100 g (rauw gewogen)

 

Beperk zoveel mogelijk de vette 

vleessoorten. En zet 1 à 2 x per week 

vis op het menu. Da’s niet alleen 

lekker en gezond, het zorgt ook 

voor de nodige variatie.

Restgroep
Niet nodig in 
een gezonde 
voeding

Een snoepje of een koek tussendoor 
kan, maar probeer zeker niet 
te overdrijven.

Smeer- en bereidingsvet
Margarine op brood: 
1 mespunt (5 g) per snede brood
Margarine/olie voor bereiding: 
Max. 15 g

Je kind heeft vetten nodig om te groeien, 
maar matig het gebruik van smeer- en 
bereidingsvet.

Bron: Vlaams Instituut voor 
Gezondheidspromotie en 

Ziektepreventie (www.vigez.be).

Dagelijkse aanbeveling voor een lagereschoolkind (6-12 jaar)

Dagelijkse aanbeveling voor een lagereschoolkind (6-12 jaar)

Dagelijkse aanbeveling voor 
een lagereschoolkind (6-12 jaar)

Dagelijkse aanbeveling voor 
een lagereschoolkind (6-12 jaar)

Dagelijkse aanbeveling voor 

een lagereschoolkind (6-12 jaar)

Dagelijkse aanbeveling voor 
een lagereschoolkind (6-12 jaar)

Dagelijkse aanbeveling voor 
een lagereschoolkind (6-12 jaar)
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Start de dag met een stevig ontbijt!
Wanneer je kind wakker wordt, zijn er acht à twaalf uren verstreken sinds de laatste 

maaltijd. Het ontbijt vult de energievoorraad weer aan en levert je scholier 25% van de 

energie die hij of zij nodig heeft voor de dag. Een flink ontbijt is dan ook noodzakelijk 

om doorheen de dag maximaal te kunnen deelnemen aan allerhande activiteiten. Het 

ontbijt sla je dus best nooit over!

Een gezond ontbijt is samengesteld uit verschillende voedingsgroepen:

> Volkorengraanproducten (brood, ongesuikerde volkoren ontbijtgranen) leveren  

 meervoudige koolhydraten, plantaardige eiwitten, ijzer, voedingsvezels en vitaminen B 

  vnl. foliumzuur.

> Besmeer het brood matig met een zachte margarine of minarine.

> Melk en melkproducten zoals yoghurt of calciumverrijkte sojaproducten leveren 

 eiwitten, vitaminen en mineralen, vnl. calcium. Dit is belangrijk voor de botgroei en 

 het in stand houden van het skelet.

> Fruit: kies bij voorkeur vers fruit of fruitsap.

 

Geen tijd voor ontbijt? 

3 ‘snelle’ tips:
> Een snel en gemakkelijk ontbijt kan bestaan uit  

 ontbijtgranen, melk en fruit.

> Een alternatief voor snelle ontbijters: een milkshake 

 van fruit en melk. Vul in de voormiddag aan met een  

 boterham met beleg!

> Geen tijd? Maak de avond voordien het ontbijtpakket 

 al klaar.

Labyrint 
Yomi lust wel een tussendoortje. 

Wijs jij hem de weg 

naar de gezonde snack?

Lekker handig uitneembaar spelletjesboekje !
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Zoek de 7 verschillen 
Yami is dol op fruit! 

Vind jij de 7 verschillen tussen 

deze 2 tekeningen?

Rebus
Ben jij sterk in raadseltjes? 

Los dan deze rebus op! 
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Welk voorwerp hoort hier niet thuis
Voor het schoolfeest houdt Yomi een kraampje open 
vol gezonde lekkernijen. Al heeft de snoeper er ook 
een ongezond tussendoortje tussen gestopt. Kan jij 
het vinden?

Kruiswoordpuzzel 
Kan jij deze woordpuzzel 

oplossen? Als je alle woorden 

gevonden hebt, kan je onder de 

pijl een nieuw woord lezen.

1. Camembert is een soort

2. Groente die je vooral rond Halloween ziet

3. Ork, ork, ork, soep eet je met een

4. Fruit waarmee je ook moes kan maken

5. Kromme fruitsoort

6. Zoet broodbeleg waar alle kinderen dol op zijn

7. Oranje groenten

8. Fruitsoort waarmee wijn gemaakt wordt 

1. 

2. 

5. 

6.

7.

3. 

8. 

4. 
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Silhouetten 
Geen zin in soep in de zomer? Maak dan een 

lekkere groentesmoothie. Welke schaduw komt 

exact overeen met de eerste tekening?

Zoekplaat
Niets zo verfrissend als een heerlijke smoothie. 
Vind jij onderstaande ingrediënten en keukenspullen 
terug in deze tekening?



pagina 16

Praktische tips voor het ontbijt: breng variatie in je dagelijkse gewoonte

Ontbijten is alvast een goede en gezonde gewoonte. Maar elke dag hetzelfde, gaat snel vervelen. 

Hieronder vind je alvast enkele variaties op je dagelijkse gewoonte.

Verbind de stippen
Als je alle stippen met elkaar 

verbindt, zie je Yami opnieuw 

verschijnen. Achteraf kan je de 

tekening ook mooi inkleuren.

Basisvoedingsmiddel Variatiemogelijkheden
Brood en/of ontbijtgranen 
(voorkeur: volle granen)

> Tarwe-, volkoren-, rogge-, maïsbrood …
> Volkorenbeschuit, -cracker ...
> Ongesuikerde (volkoren) ontbijtgranen
> Muesli, havermout

Smeerstof
Margarine rijk aan onverzadigde vetzuren of 
minarine.

Broodbeleg
Voorkeur: de helft van het aantal sneden beleg-
gen met een hartig beleg en de andere helft met 
een zoet beleg.

ZOET BELEG:
> Fruit: aardbeien, banaan, appelmoes, ananas, 
  abrikozenmoes ...
> Zoet maar vetarm: confituur, siroop, honing, 
  peperkoek.

HARTIG BELEG:
> Zuivel: smeerkaas, vaste kaas, witte kaas, 
  cottage cheese … kies magere/light kaas = 20+   
  of 30+ kaas.
> Vleeswaren : kies voor magere of halfvette
   vleeswaren: kippenfilet, kalkoenham, 
   rookvlees, gekookte ham, rosbief, gebraad … 

ANDERE:
  Zacht of hard gekookt ei, roerei (1 x per week)

Zuivelproducten
Vanaf 4 jaar: halfvolle producten

Halfvolle melk, calciumverrijkte sojadrink, 
yoghurt (ongesuikerd), karnemelk (ongesuikerd)

Fruit Bij voorkeur vers fruit.

Drank Water, thee, fruitsap (zonder toevoeging van 
suiker), melk (halfvolle).
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De warme maaltijd
Eenmaal per dag een warme maaltijd is niet alleen gezond, het is ook het ideale  

moment om samen met het hele gezin te tafelen. Maak er een gezellig moment van, 

waar je tijd maakt voor elkaar én om volop van je eten te genieten.

Een gezonde warme maaltijd bestaat uit de volgende onderdelen: 

Zetmeelproduct
aardappelen, rijst, deegwaren of alternatieven, bij voorkeur bereid zonder  

extra vet en in volkoren vorm. Deze zorgen niet alleen voor de nodige  

hoeveelheid zetmeel en voedingsvezels, maar ook vitaminen en  

mineralen (kies voor volle graanproducten zoals bruine rijst en volkoren 

deegwaren).

Voldoende groenten
bereid of rauw, minimum 200 g. De groenten zijn een belangrijke 

leverancier van vitaminen, mineralen, voedingsvezels, water en 

koolhydraten. Indien je fruitmoes bij de warme maaltijd opdient, 

voorzie dan zeker voldoende groenten bij de broodmaaltijd. 

Zorg er ook voor dat je alle dagen groenten voorziet: dus ook 

bij frieten, stoverij, vis ...

Champignons, tomaten in sauzen vervangen geen 

groenteportie.

Een eiwit- en ijzerbron
vlees, vis, eieren of vervangproduct, bij voorkeur mager of halfvet  

en niet meer dan 100 g bereid product. Vlees en vleesvervangers 

 zijn een bron van dierlijke of plantaardige eiwitten, mineralen zoals 

ijzer en zink, en van vitaminen.

Bereid in een matige hoeveelheid bereidingsvet (1 eetlepel per  

persoon) rijk aan onverzadigde vetzuren en vetoplosbare vitaminen.

Drank
een groentesoep vooraf en na het eten water, ter variatie: fruitsap.  

Drinken is belangrijk om dagelijks voldoende vocht in te nemen. 

Ook de soep draagt hiertoe bij.

Als dessert  
vers fruit, melkproduct zoals yoghurt, pap, pudding ... op basis 

van halfvolle melk.

Een dessert kan een goede aanvulling zijn van de maaltijd 

(denk maar aan een stuk fruit of een schaaltje pudding). 

Het dessert hoef je niet steeds onmiddellijk na de maal-

tijd te eten maar kan ook als tussendoortje in de loop van 

de namiddag of de avond. Kies maximaal 1 x per week voor 

gebak, koek of roomijs.
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Als je kind niet of onvoldoende ontbeten heeft, kan het rond 10 à 11u last hebben van 

een “appelflauwte”. Dat leidt tot concentratiestoornissen door het laag bloedsuiker-

gehalte. In die gevallen wordt nogal vaak gekozen voor voedingsmiddelen die direct 

energie geven maar geen of weinig voedingsstoffen bevatten (zoete dranken en zoete  

snacks)! Zo kan het eten van tussendoortjes (uit de restgroep) een onevenwichtige  

voeding en overconsumptie veroorzaken. Kies je daarentegen voor gezonde tussen-

doortjes uit de essentiële groepen van de actieve voedingsdriehoek, dan wordt de  

voeding van je kind evenwichtiger.

1. Vers fruit: appelen, bananen, peren, sinaasappelen, mandarijnen, 

 pruimen, aardbeien …

2. Yoghurt zonder toegevoegde suikers of een glas melk

3. Belegde bruine boterham (kies afwisselend hartig beleg zoals kaas 

 en zoet beleg)

4. Rauwkost (wortel, tomaat, komkommer ...) bij een boterham, beschuitje 

 of cracker

5. Een kom verse groentesoep

6. Fruityoghurt of yoghurt met toegevoegde suiker of gesuikerde melkdrank

7. Granenkoeken bvb. peperkoek, rijstwafel, mueslireep, haverkoek …

8. Pudding bvb. vanillepudding, rijstpap, sojapudding …

9. Droge (kinder)koek

10. Gedroogd fruit (gebruik max. een handvol per dag, 

 het levert goede energie tijdens het sporten)

Top 10 van gezonde tussendoortjes:

Gezonde tussendoortjes
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kan een tussendoortje geen kwaad. 

Integendeel zelfs, onze kinderen hebben ze nodig om de aanbe-

volen hoeveelheden voedingsstoffen op te nemen. Kies bij 

voorkeur halfvolle melkproducten, calciumverrijkte soja- 

producten, vers fruit, een belegde boterham of volkoren of  

natuurontbijtgranen als tussendoortje. Lagere school-

kinderen hebben zeker nood aan tussendoortjes om  

de energiebehoefte over de dag te spreiden. Bekijk  

tussendoortjes dus als een aanvulling op de dagvoeding!

Een ideaal tussendoortje bevat 

maximaal 100 tot 150 kcal.
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1. Maak van elke maaltijd een gezellig samenzijn en laat je deugniet de tafel 
niet verlaten vooraleer iedereen zijn bord leeg heeft of vooraleer mama/papa  
toestemt.

2. Kies een vast tijdstip om als gezin aan tafel te gaan. Best niet te laat op de 
avond zodat je kind nog fris genoeg is om op een ontspannen manier van de 
maaltijd te genieten.

3.  Groenten zijn bij kinderen een heikel punt. 
Maar heb je al eens gedacht aan goudstaaf-
jes (wortelen) of toverballetjes (erwtjes)? Met 
creativiteit zijn kinderen gemakkelijker te 
overtuigen.

4.  Weeral boterhammen? Gebruik beleg en  
groenten om leuke figuurtjes te ontwerpen  
en met enige verbeelding valt na elke 
hap een nieuwe vorm in de boterham te  
ontdekken.

7. Mama en papa beslissen wat er op het bord komt, je oogappel kiest hoeveel hij 
of zij zal smullen. Te grote porties remmen trouwens de eetlust af.

8. Een kind dwingen het bord leeg te eten is niet verstandig. Moedig hem/haar 
aan en spreek op voorhand af dat van alles geproefd moet worden.

9.  Maak je niet te snel ongerust als de  
jongeman of jongedame niet altijd de aan- 
bevolen hoeveelheden binnenspeelt. Blijft 
het echter aanhouden, raadpleeg dan een 
(kinder)dokter.

10.  Kinderen nemen snel de gewoontes van 
hun ouders over. Als mama en papa gezond 
eten, dan zal het kind geneigd zijn dit ook te 
doen.

5. De chef kan alle hulp gebruiken! Schakel daarom je kind in als keukenhulp en 
laat je keukenprins(es) meehelpen: groentjes wassen, eieren pellen, boterham-
metjes smeren …

6. Ook bij het dekken van de tafel is de hulp van je kind mooi meegenomen. 

10 tips voor moeilijke eters

Broodje gezond
Maak je eigen ‘broodje gezond’: beleg een 

klein, lichtgrof broodje met wat margarine  

en jonge kaas. Kaas zit vol belangrijke voe-

dingsstoffen zoals eiwitten, mineralen en  

vitamines. Vraag mama of papa je te helpen  

met het snijden van de wortels en kom-

kommers tot lekkere energiestaafjes. Rauwe  

groenten bevatten trouwens meer voedings- 

vezels en die zijn erg gezond voor jou.

Boterham met fruitspiesjes
Niets zo lekker als een heerlijk belegde boter- 

ham. En dat kan perfect zonder chocopasta. 

Een plakje kaas of smeerkaas zijn minstens 

even lekker én gezonder. Het fruit op het 

spiesje zorgt voor de zoete toets. En als toe-

tje… cake! Met of zonder fruit of noten, kan 

cake perfect bij een gezond tussendoortje.

Soep
Liever een warm tussendoortje? Kies dan 
voor soep! Daarin zit al een flink deel van de 
groenten die je nodig hebt op een dag. Be-
gin alvast met voorgesneden groenten uit de 
supermarkt. Die doe je in een kom met water 
die je op het vuur zet (wel de hulp van mama 
of papa vragen!). En terwijl die groenten 
warm worden, kun jij de andere groenten 
wassen en snijden. Doe ze in de kom en laat 
ze zeker 20 minuten opstaan. Daarna kun je 
alles mixen. Smakelijk … want soep, da’s eten 
en drinken in één!
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1. Start de dag met een gezond ontbijt!

2. Leer je kinderen snoepen… van gezonde tussendoortjes!

3. Mama/papa beslist wat er op het bord komt, je zoon of dochter kiest 

 hoeveel hij/zij ervan zal smullen.

4. Maak van jouw kind een koksmaatje: tafel dekken, winkelhulp of souschef.

5. Toon zelf het goede voorbeeld!

6. Maak van elke maaltijd een gezellig samenzijn! 

7. Stop creativiteit in jouw gerechten en bereidingen.

8. Af en toe een snoepje of koekje mag, maar wees consequent.

9. Beloon je kind niet met een ongezond tussendoortje wanneer

 hij/zij tijdens de maaltijd niet veel gegeten heeft. 

10. Kinderen hebben meer vetten nodig dan volwassenen. 

 Kies voor margarines, volle melk of groeimelk, vette vis… 

10 tips voor een gezond eet- en leefpatroon.


