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Inleiding 
Bij Villa West hebben wij een beleid als het gaat over voeding op ons kinderdagverblijf. Omdat 
kinderen vaak meerdere dagen bij ons aanwezig zijn vinden wij het belangrijk dat de kinderen 
gezond eten en dat zij gevarieerde voeding aangeboden krijgen, zodat ze zich optimaal kunnen 
ontwikkelen.  
In dit voedingsbeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met voeding. Wij volgen hierin de richtlijnen 
van het Voedingscentrum en het advies van de ouder/verzorger van het kind.  
 
Mocht het zijn dat ouders speciale wensen hebben betreffende de voeding van hun kind dan wordt 
dit besproken tijdens het intakegesprek. Als er in de loop van de tijd in de voeding iets wijzigt, 
kunnen ouders dat aan de pedagogisch medewerkers doorgeven en wordt er bekeken of dit past 
binnen onze visie op gezonde voeding binnen de kinderopvang.  
 

Ontbijt  
Wij bieden geen ontbijt aan de kinderen. Met uitzondering van baby’s tot een jaar is ons eerste 
tafelmoment om 9:30 uur. Het is belangrijk dat een kind thuis voldoende gegeten heeft.  
Wij vinden het belangrijk dat een kind thuis een rustige start van de dag maakt door te ontbijten 
en bij op de opvang direct lekker kan gaan spelen met de aanwezige kinderen.  
Onze pedagogisch medewerkers starten de groep zelfstandig op. Daardoor is het niet haalbaar om 
voor 9:30 uur alle kinderen een ontbijt aan te bieden en volgens onze veiligheidsrichtlijnen aan 
tafel te blijven zitten wanneer alle kinderen gebracht worden.  
 
Voor baby’s welke nog flesvoeding ontvangen is het verzoek om thuis de ochtendvoeding volledig 
aan te bieden voordat het kind naar de kinderopvang komt.  
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Gezonde voeding  
Onze definitie van gezonde voeding 

Wij bieden zoveel mogelijk biologische voedingsmiddelen aan die zo weinig mogelijk toegevoegde 
suikers, kleur- en geurstoffen en conserveringsmiddel bevatten. En wij bieden zoveel mogelijk 
voedingsmiddelen aan met daarin onverzadigde vetten.  
Wij kiezen er bewust voor om suikerhoudende voedingsmiddelen, bijvoorbeeld: limonade en snoep, 
niet aan te bieden. Wij vinden dat deze producten in de thuissituatie kan worden aangeboden als 
een ouder/verzorger daarvoor kiest. Om zodoende een overdaad aan suikerhoudende producten in 
het dagelijkse aanbod aan kinderen te voorkomen.  
 
Zoals in de inleiding al genoemd volgen wij de voedingsrichtlijnen van het voedingscentrum.  
Het voedingscentrum geeft zes tips om gezond te eten: 

1. Eet volop groente en fruit. 
2. Gebruik vooral volkoren producten. 
3. Gebruik zachte en vloeibare vetten. 
4. Drink dorstlessers zonder suiker. 
5. Eet meer plantaardig en minder vlees. 
6. Eet niet te veel en niet te vaak. 

 
1. Eet volop groente en fruit 
We hebben vaste tafelmomenten waarop wij met de kinderen eten. Het samen eten stimuleert 
kinderen vaak om goed te eten. De pedagogisch medewerkers eten gezellig met de kinderen mee.  
Minstens één keer per dag bieden wij fruit aan. Vaak is dit in de ochtend om 9:30 uur. Vanwege de 
hygiëne ontvangen alle kinderen een eigen bakje met fruit. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur 
of allergieën van het kind vullen wij deze met diverse soorten fruit, zodat het kind ook andere 
soorten fruit kan proberen. Mocht het kind na zijn bakje met fruit behoefte hebben aan nog een stuk 
fruit dan is dat altijd mogelijk en zal de pedagogisch medewerker dit aanbieden. Mits dit past binnen 
het advies van het voedingscentrum: niet te veel.  
 
Afhankelijk van het seizoen bieden we de volgende fruitsoorten aan: appels, peren, bananen, 
mandarijnen, sinaasappels, druiven, kiwi’s, nectarines, perziken, meloen, ananas en pruimen. Het 
fruit wordt gebracht door een eigen leverancier.  
Kinderen onder een jaar krijgen dagelijks een verse fruithap aangeboden. Daarbij wordt rekening 
gehouden met wat er thuis al aangeboden is en waar het kind gezien zijn ontwikkeling aan toe is: 
mogelijk al meerdere fruitsoorten in een hapje proberen of kleine stukjes. 
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Tijdens de lunch kan er avocado, tomaten, komkommer of wortel aangeboden worden ter aanvulling 
op de broodmaaltijd.  
 
Villa West biedt afwisselend een warme maaltijd of iets hartigs aan bij de lunch. Dit als afwisseling 
voor de broodmaaltijd.  
 
2. Gebruik vooral volkoren producten 
Tijdens de lunch en de cracker gebruiken wij zoveel mogelijk volkoren producten. Volkoren 
producten bevatten meer voedingsvezels en belangrijke voedingsstoffen. Tevens zorgen ze voor een 
langer verzadigd gevoel.  
 
3. Gebruik zachte en vloeibare vetten 
Onverzadigd vet is goed voor de bloedvaten en de opbouw van bepaalde lichaamscellen. Om de 
juiste vetten aan te kunnen bieden gebruiken we halvarine en bieden we halfvolle melk/karnemelk 
aan tijdens de broodmaaltijd. Daarnaast kunnen we een avocado of een eitje aanbieden.  
 
De warme maaltijd wordt in overeenstemming met de voedingsrichtlijnen samengesteld en bevat 
niet te veel verzadigde vetten.  
 
4. Drink dorstlessers zonder suiker 
Naast gezonde voeding is het belangrijk om voldoende te drinken. Voor kinderen onder één jaar 
geldt dat zij hun eigen ritme hebben en drinken wanneer zij daar behoefte aan hebben.  
 
Kinderen boven één jaar krijgen minimaal drie keer per dag gezamenlijk drinken aangeboden. 
Afhankelijk van de leeftijd en de tijd op de dag krijgen zij water, thee of halfvolle melk/karnemelk te 
drinken.  
Tussen de vaste tafelmomenten door bieden we de kinderen ook geregeld wat te drinken aan. Met 
name bij hoge temperaturen, bijvoorbeeld in de zomer, letten we extra op ons aanbod en of de 
kinderen voldoende drinken.  
 
Naast kraanwater kunnen wij ook thee aanbieden (zonder cafeïne, venkel of anijs). De richtlijn van 
het voedingscentrum is dat kinderen 1 à 2 kopjes thee mogen drinken. Als de thee verdund is met 
water of heel slap is gezet, is meer prima. 
Wij zijn ons bewust dat er in theezakjes vaak ongemerkt suiker is toegevoegd.  
 
Om het drinken aantrekkelijk te maken tijdens de zomermaanden kunnen we het water ook 
voorzien van een smaakje, door bijvoorbeeld schijfjes komkommer aan het water toe te voegen.  
 
 
 
5. Eet meer plantaardig en minder vlees 
Op ons kinderdagverblijf bieden bij ook vegetarische producten aan: vegetarische smeerworst en 
vegetarische boterhamworst.   
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Ter variatie op de warme lunch kiezen wij voor vegetarische knakworsten of een plantaardig 
alternatief voor vlees.  
 
6. Eet niet te veel en niet te vaak 
De vaste tafelmomenten zorgen ervoor dat wij een goed overzicht houden in wat, en hoeveel de 
kinderen eten en drinken. Hoewel de kinderen op deze momenten zo veel mogelijk zelf aan mogen 
geven hoeveel zij willen eten, houden we ook in de gaten dat zij niet te veel eten. 
De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers niet verplicht om hun eten op te eten.  
 
Tijdens de lunch kan er rauwkost aangeboden worden om ervoor te zorgen dat de kinderen niet 
teveel brood eten, maar zich toch voldaan voelen. Rauwkost zorgt ook weer voor andere 
voedingsstoffen.  
 
Daarnaast letten de pedagogisch medewerkers erop dat de kinderen rustig eten. Dit realiseren we 
door de oudere kinderen zelf de boterham te laten smeren. Dat zorgt voor een kleine pauze tussen 
de boterhammen door en is tevens een mooie stimulans voor de zelfstandigheid van een kind.  
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Voedingsschema’s  

Op het kinderdagverblijf hebben wij twee soorten voedingsschema’s. Tot 1 jaar volgen wij het ritme 
van het kind. Wanneer een kind 1 jaar is kan hij of zij in principe met het ritme van de groep mee 
gaan. Dit zullen de pedagogisch medewerkers dan ook stimuleren.  
 
Voedingsschema kinderen tot 1 jaar  

Voor kinderen tot 1 jaar volgen wij zoveel mogelijk het ritme en de behoeftes van het kind.  
Mocht het voorkomen dat een kind een afwijkende voedingsbehoefte vertoont op een dag, 
bijvoorbeeld tijdens de zogeheten regeldagen, dan zullen wij meegaan met de behoefte van het 
kind en de ouder/verzorger hiervan op de hoogte stellen. (Ouderportaal).  
 
Borstvoeding kan door de ouder/verzorger worden meegegeven naar het kinderdagverblijf. Deze 
wordt conform onze protocollen bewaard, opgewarmd en aangeboden. Wanneer de moeder de 
mogelijkheid heeft om het kind zelf te komen voeden dan is dat mogelijk.  
Kunstvoeding: Nutrilon 1 en 2, Hero 1 en 2 en de biologische flesvoeding van de AH zijn aanwezig 
op de locatie. Andere voeding moet worden meegenomen door de ouder/verzorger. Ook dit 
wordt aangeboden volgens onze protocollen.  
 
Vanaf 4 maanden 
Fruithapjes  
Vanaf 4 maanden bieden wij een fruithapje aan, zoals hiervoor beschreven volgen wij het aanbod 
van thuis en de ontwikkeling van het kind. Wij beginnen met 1 soort fruit (het zogeheten 
oefenhapje) om te proberen, te proeven en het kind te laten oefenen met het eten vanaf een 
lepeltje. 
Daarna breiden we de fruithap langzaam uit met: banaan, appel en peer.  
 
Groentehapjes  
Wij maken op ons kinderdagverblijf geen groentehapjes voor de kinderen. Vanuit hygiënisch 
oogpunt kunnen wij ook geen zelfgemaakte groente hapjes opwarmen en aanbieden aan een kind.  
 
Om 17.00 uur krijgen de kinderen vanaf 6 maanden een soepstengel/cracotte. 
 
Na 7 maanden 
Om de mondspieren te trainen is het goed om vanaf 7 maanden brood met korstjes aan te bieden. 
Ook als het kind nog geen tanden heeft. In overleg met thuis bieden we een korstje of een 
boterham in kleine stukjes aan.  
 
 
Ook bieden we als het kindje er aan toe is een cracotte aan. (Dit alles in overleg met de ouders).  
De kinderen krijgen verspreid over de dag extra water aangeboden. 
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Voedingsschema kinderen vanaf 1 jaar. 

Vanaf 12 maanden 
Het beleg zal worden uitgebreid met kipfilet, zuivelspread, hummus, kaas, pindakaas, appelstroop 
of jam. We hebben ook vegetarisch broodbeleg. Wederom zijn de meeste van onze producten 
biologisch.  

 
 
9.30 uur: fruit 
Om deze tijd gaan de kinderen aan tafel om fruit te eten. We bieden de volgende fruitsoorten aan: 
appels, peren, bananen, sinaasappels, mandarijnen, druiven of kiwi’s. Afhankelijk van het seizoen 
wordt er ook ananas, meloen, nectarines, perziken en pruimen gegeten. De kinderen krijgen water 
of thee aangeboden om te drinken. 
 
Op maandag kan het voorkomen dat de leverancier het verse fruit nog niet geleverd heeft. Tijdens 
zo’n situatie wisselen we het fruitmoment om met het crackermoment.  

11.30 á 12.00 uur: lunch  
De kinderen eten een broodmaaltijd, of afwisselend een warme lunch. Tijdens de lunch kunnen 
we rauwkost of avocado aanbieden voor een volledige maaltijd.  
Tijdens het eten krijgen de kinderen halfvolle melk/karnemelk of water te drinken.  

15.30 uur: cracker  
De crackers kunnen besmeerd worden met hummus, zuivelspread, pindakaas of vegetarische 
smeerworst.  
De kinderen krijgen water of thee aangeboden om te drinken. 

17.00 uur: soepstengel of cracotte  
Tijdens dit moment bieden we de kinderen een klein tussendoortje aan zodat ze voldoende trek 
houden voor de warme maaltijd thuis.  
De kinderen krijgen water of thee aangeboden om te drinken. 

 
 
Afwijkende voeding 
Het kan zijn dat kinderen bepaalde voedingsstoffen niet mogen eten i.v.m. allergieën, cultuur of 
godsdienst. Hierbij worden de richtlijnen en wensen van ouders gevolgd. Deze zijn te vinden bij de 
kindgegevens in de tablet. 
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Vieringen en traktaties  

Vieringen  
Tijdens vieringen (Pasen, Sinterklaas, Kerst, thema activiteit) wordt er afgeweken van het dagelijkse 
voedingsschema. Mocht dit gebeuren dan wordt er extra gelet dat de kinderen niet te veel 
ongezonde voedingsmiddelen tot zich nemen en wordt het aanbod voor de rest van de dag 
aangepast.    

Vaak wordt gezelligheid verbonden aan eten. Soms veel eten en/of ongezond eten. Sfeer, 
gezelligheid en met z’n allen samen zijn is eigenlijk het onderliggende doel van een viering. Dit kan 
ook bereikt worden door thema liedjes te zingen, lichtjes (op batterij) op te hangen of een gezellig 
tafelkleed neer te leggen.  

Traktaties 
Traktaties zijn vaak een vast onderdeel bij vieringen en verjaardagen. Omdat wij gezonde voeding 
belangrijk vinden hanteren wij een anti-snoep/chocolade/chips-beleid. Ongezonde traktaties, zoals 
snoep, wordt in de mandjes van de kinderen gedaan zodat de ouder/verzorger zelf kan beslissen om 
dit te geven aan het kind.   
 
Verpakte traktaties of traktaties van groenten en/of fruit hebben de voorkeur. Bij speciale 
gelegenheden bieden wij incidenteel ook een kleine gezonde traktaties aan. 

Het is ook mogelijk om een groepscadeau te trakteren. Bijvoorbeeld een mooi voorleesboek voor 
de gehele groep. Daar hebben alle kinderen plezier van. Op de groepen zijn voldoende middelen 
aanwezig om er een gezelligs feestje van te maken. (muziekinstrumenten e.d.)  
 
De pedagogisch medewerkers van de groep kunnen advies geven over geschikte traktaties. 
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Werkwijze 

Onze pedagogisch medewerkers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om een gezonde- en 
verantwoorde wijze van omgaan met voeding. De pedagogisch medewerkers eten zelf mee tijdens 
de tafelmomenten. Kinderen willen graag hetzelfde doen en zien eten, doet eten. 
De pedagogisch medewerkers noemt hierbij de positieve verwachtingen van een kind; bijvoorbeeld 
in plaats van ‘Niet proppen.’ zeggen ze ‘Doe maar 1 hapje tegelijk in je mond.’ Of ‘Je mag iets 
vertellen wanneer je mond leeg is.’ Ze geven aandacht aan netjes en rustig eten.  

Afspraken  
Bij Villa West gaan wij veilig met voedsel om door ons te houden aan de diverse protocollen en 
beleidsstukken omtrent voeding, hygiëne en gezondheid. De protocollen staan vermeld op de 
website of zijn op te vragen bij de leidinggevende van de locatie.  
In deze protocollen en beleidsstukken zijn de actuele afspraken opgenomen.  
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Voedingslijst  

Wat wel Wat soms Wat niet: 

Kipfilet 
Hummus 
Zuivelspread 
Pindakaas  
Kaas 
Water 
Thee (Zonder cafeïne, venkel, anijs) 
Melk 
Karnemelk  
 
 
Sojamelk (Zelf meegeven)  

Sandwichspread  
Appelstroop 
Jam  
Honing (boven 1 jaar) 
Kokosbrood  

Smeerkaas 
Smeerworst 
Vruchtenhagel  
Limonade 
Diksap 
Peutermelk / groeimelk  
Chips 
Chocolade 
Snoep 
 

Appel 
Banaan 
Peer 
Mandarijn 
Sinaasappel 
Kiwi (allergieën) 
Aardbei (allergieën) 
 
Komkommer 
Tomaten  
Wortel 
Avocado 

  

 Ei 
Vegetarische knakworst 
 

 

 

 

 


