


Wat leren studenten over gezonde 
~, 7Jeef stijl in de kinderopvang? 

Renate Neyndorff deed onderzoek naar de 
vraag of gezonde leefstijl al in de opleiding tot 

pedagogisch medewerker in het hbo in het les 

programma moet worden opgenomen. Ze won 
met haar onderzoek de Kinderopvangscriptie 

prijs 2019 van het Kinderopvangfonds. 

H et ontwikkelen van (on)gezond eet- en beweeggedrag 
gebeurt voor een groot deel al op erg jonge leeftijd. De 
ouders spelen hier een belangrijke rol, maar uit onder 

zoek blijkt dat ook pedagogisch medewerkers een (voorbeeld)functie 
hebben ten aanzien van een gezonde leefstijl. 
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) biedt de minor (bijvak) "Jonge 
Kind" aan. De minor wordt voornamelijk gevolgd door studenten 
van de opleidingen Pedagogiek en Sociaal-Pedagogische Weten 
schappen en bereidt studenten voor op het realiseren van pedago 
gische kwaliteit in de kinderopvang. De studenten uit het studiejaar 
2018-2019 namen deel aan het het afstudeeronderzoek. Uit de 
studiegids van de minor bleek dat het onderwerp gezond eten en be 
wegen bij jonge kinderen nog weinig aandacht krijgt. De studenten 
gaven aan dat docenten de gezonde leefstijl van kinderen hooguit 
benoemen, maar er niet verder op ingaan. Student SPH (Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening) (24 jaar): "Over voeding zeggen ze 
altijd, heel kort: 'Gezonde voeding is belangrijk.' Maar ze gaan niet 
echt dieper in op wat precies de bedoeling is met gezonde voeding 
en hoe je dit in de praktijk moet uitvoeren." Er liggen dus kansen om 
verder op de gezonde ontwikkeling van jonge kinderen in te gaan. 

.·· ··. . . 
1 Gezondekinderopvang.nl j 
: Een gezonde leefstijl voor iedereen is een maatschap- : 

pelijke opgave. De aanpak Gezonde Kinderopvang biedt 
handvatten om daar actief aan bij te dragen. De aanpak 
versterkt de gedachte dat ouders en kinderopvangorga 
nisatie partners zijn in de opvoeding van het kind en dat 
zij een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. 
Onderdeel van de aanpak is de scholing Een Gezonde 
Start, een scholing voor (toekomstige) pedagogisch 
medewerkers en gastouders. Het gaat over hoe je een 
gezonde leefstijl vanuit de kinderopvang kunt onder 
steunen en stimuleren, samen met ouders. 

. . ············································································ 

Wat weten studenten eigenlijk? 
Allereerst werd het kennisniveau over gezonde voeding onderzocht. 
De studenten moesten antwoorden geven op stellingen als: 

een glas fruitsap (ongezoet) telt in een voedingspatroon als 
een stuk fruit; 
diepvriesgroenten (zonder toevoegingen) zijn net zo gezond 
als verse groenten. 

De studenten beantwoordden slechts iets meer dan de helft van 
de vragen goed, terwijl het merendeel wel van mening was over 
voldoende basiskennis te beschikken. Wanneer het onderwerp niet 
wordt behandeld in de studie kun je vraagtekens zetten bij hoe zij 
aan informatie komen. Informatie op websites of blogs is vaak niet 
betrouwbaar en in de praktijk kan dit tot gevolg hebben dat pedago 
gisch medewerkers op basis hiervan verkeerde adviezen geven aan 
ouders. Studenten in het onderzoek gaven aan wel advies te willen 
geven, maar niet goed weten wat te adviseren. Hierdoor blijven 
mogelijke adviezen vaag, zoals 'niet te veel suiker eten'. 

Voorbeeldfunctie 
Tijdens de studie wordt de voorbeeldfunctie die pedagogisch mede 
werkers hebben voor de kinderen niet gerelateerd aan een gezonde 
leefstijl. Hierdoor zijn de studenten zich mogelijk minder bewust van 
de invloed die zij ook op dit gebied hebben. De studenten die zich 
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SO die BOFT 
Het is goed als de pedagogisch medewerker of gastouder aansluit bij de aanpak van het consultatie 
bureau. De 'SO die BOFT'-lettercombinatie verwijst naar onderwerpen waar jeugdartsen en -verpleeg 
kundigen zich op richten als een ouder op het consultatiebureau komt (Overbruggingsplan, 2005). 

Slaap 
Opvoeden 
Buitenspelen 
Ontbijten 
Frisdrank 
Tv-kijken, computeren en tabletgebruik 

= voldoende slaap 
=gezaghebbend opvoeden 
= dagelijks buitenspelen en bewegen 
= elke ochtend ontbijten 
= geen frisdrank en andere gezoete dranken 
=weinigachter tv, pc of tablet 

·············································································································································· 

bewust waren van hun voorbeeldfunctie onderstreepten het be 
lang van het aanbieden van gezonde producten door de pedago 
gisch medewerker. Toch bestond er ook twijfel door tegenstrijdige 
ervaringen. Student SPH (21 jaar): "Dan waren er pedagogisch 
medewerkers die gewoon taart liepen te eten, terwijl de kinderen 
fruit moesten eten. En die kinderen aten wel gewoon goed fruit, 
dus dat je denkt ja heeft het wel zoveel invloed (sic)?" 

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk? 
De meeste studenten vonden dat ze medeverantwoordelijk zijn 
voor een gezonde leefstijl van kinderen. De ouder werd wel aan 
gewezen als hoofdverantwoordelijke. Toch vonden zij dat pedago 
gisch medewerkers zeker een rol hebben, onder andere vanwege 
hun voorbeeldfunctie voor het kind. De taak van de pedagogisch 
medewerker om te monitoren en te stimuleren zou mogelijk ook 
groter worden door het toenemend aantal uren dat kinderen in de 
kinderopvang doorbrengen. Richting de ouders zou de rol van de 
pedagogisch medewerker meer adviserend en ondersteunend kun 
nen zijn. Maar als studenten geen kennis meekrijgen over gezonde 
voeding, is het lastig om deze adviserende rol in te vullen. 

Dat de hoofdverantwoordelijkheid bij de ouders wordt gelegd, 
brengt een ander groot obstakel met zich mee. De studenten 
zagen de mogelijke weerstand van ouders als belangrijkste 
ondermijnende factor voor het vertrouwen dat zij hadden om hen 
te kunnen ondersteunen. Ouders hebben vaak hun eigen ideeën 
en overtuigingen over wat goed is voor hun kind en als je dan 
niet over de juiste kennis beschikt, dan kun je met een ouder toch 
wel in een ingewikkelde discussie terechtkomen. Uit literatuur 
blijkt dat veel professionals in de zorg- en sociale beroepen hier 
tegenaan lopen. Ze zijn bang voor negatieve reacties van zowel 
het kind als de ouders, aangezien (over)gewicht vaak een gevoelig 
onderwerp is. 

De volgende stap 
Naar aanleiding van de resultaten van het afstudeeronderzoek 
werd aanbevolen om onderwijs over een gezonde leefstijl voor 
alle leeftijdsgroepen in de opleiding Pedagogiek op te nemen, 

omdat deze studie zich volledig richt op de ontwikkeling van het 
kind. De studenten hebben het nodig om over basiskennis over 
een gezonde leefstijl te beschikken. Daarnaast kan het onderwerp 
worden geïntegreerd in het huidige opleidingsprogramma door 
de theorie over voorbeeldfunctie hieraan te relateren. Ook is het 
belangrijk om aandacht te besteden aan doeltreffende gespreks 
technieken om met weerstand van ouders ten aanzien van gezond 
beleid om te gaan. Door middel van casussen en rollenspellen kun 
nen studenten oefenen met deze communicatieve vaardigheden. 

Het is goed om je te realiseren, dat pedagogisch medewerkers niet 
alles hoeven te weten. Het is niet de bedoeling dat ze de rol van 
de voedingskundige overnemen. Ze moeten kinderen en ouders 
vooral in de basis kunnen ondersteunen en weten wanneer zij een 
voedingsprofessional moeten inschakelen bij het verbeteren van 
het eet- en beweeggedrag van kinderen. > 
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Praktische tips 
1. Geef het goede voorbeeld 
Kinderen kijken naar wat en wanneer jij eet. En dat willen 
ze na-apen, zeker op deze jonge leeftijd. Zien ze jou 

...,, 
~{'"i c-:;;,;,_.,: door eten, dan willen zij dat ook sneller. Trek jij een vies 

"' " "t,'i;ièzJcht bij de fruitschaal met mango die op tafel komt? 
· '.- ,d~ote kans dat zij ook geen mango meer willen. 

2. Moedig positief aan 

bijvoorbeeld regelmatig fruit of snackgroente tussen- 

Je kunt de kinderen aanmoedigen om onbekende (ge 
zonde) producten te gaan eten door je hier enthousiast 
over uit te laten, "Mmm! Ik hou van mango!", en minstens 
twee happen te nemen. 
3. Eet aan tafel 
Zorg ervoor dat je zo veel mogelijk samen aan tafel eet 
met iedereen die er op dat moment is. Door aan tafel te 
eten leren kinderen: nu is het tijd om iets te eten. Het 
zorgt voor duidelijke eetmomenten en is gezellig. 
4.Jij bepaalt wat en wanneer de kinderen eten, 
elk kind bepaalt hoeveel hij/zij eet 
Als jij de kinderen eten opdringt, eten zij misschien te 
veel. Als ze vaak te veel eten, kan dat leiden tot overge 
wicht. Bovendien leren kinderen af om te luisteren naar 
hun gevoel van vol zitten als je het eten opdringt. Ook dat 
kan op den duur leiden tot overgewicht. 
Straf kinderen dan ook niet als zij hun eten niet opeten, 
bijvoorbeeld door geen toetje te geven. Straf kan er 
bovendien voor zorgen dat kinderen een negatief gevoel 

·········· . ·. 

koppelen aan gezond eten. Ofwel: het bordje hoeft 
niet leeg. 
5. Maak gezonde snacks toegankelijk 
Als kinderen makkelijk toegang hebben tot gezonde 
producten, eten zij hier ook eerder van. Zet bijvoorbeeld 
stukjes gesneden groente en fruit neer die je ze makkelijk 
in een bakje kunt geven. 
6. Neem actief deel aan beweegspelletjes 
Hiermee laat je de kinderen zien dat bewegen leuk en 
gezellig is. 
7. Maak afspraken 
Op een groot kinderdagverblijf kan het elke week raak 
zijn. Weer een jarige, dus een traktatie. Traktaties hoeven 
niet groot en ongezond te zijn. Maak hier met ouders 
afspraken over. De website gezondtrakteren.nl staat vol 
inspiratie. 
8. Gebruik eten niet als troost of beloning 
Leer je dat wel aan, dan zullen kinderen later zichzelf 
misschien ook troosten of belonen met eten. Dit kan weer 
leiden tot overgewicht. Speel of dans liever even met het 
kind, lees een boekje of zing een liedje. En een knuffel 
werkt altijd. 

Kijk voor meer tips of ondersteuning bij het opstellen van 
een gezond voedingsbeleid op voedingscentrum.nl of 
voedingscentrum.nl/kinderopvang 
(bron: Voedingscentrum) 
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l Winnaar Kinderopvangscriptieprijs 2019 l 

Renate Neyndorff onderzocht 
in het kader van haar afstu 
deerscriptie voor de opleiding 
Voeding & Diëtetiek aan de 
Hogeschool van Amsterdam, 
in hoeverre studenten met de 
minor" Jonge Kind" - die zich 
specifiek richt op de kinder 
opvang - kennis hebben over 
gezond eet- en beweeggedrag 
van jonge kinderen. En hoe zij 
tegenover hun mogelijke rol 
staan om kinderen te onder 
steunen bij een gezonde leefstijl 
als zij na hun afstuderen in de 
kinderopvang gaan werken. 
Voor dit onderzoek ontving 
Renate de Kinderopvangscrip 
tieprijs 2019, die innovatie in de 
kinderopvang stimuleert. 

Het afstudeeronderzoek 
maakte deel uit van het project 

'PreSchool@HealthyWeight' 
(PS@HW). Dit was een samen 
werkingsverband van het lecto 
raat Gewichtsmanagement van 
de Hogeschool van Amsterdam 
met kinderopvangorganisatie 
Impuls in Amsterdam Nieuw 
West. Naar aanleiding van de 
door hen uitgevoerde onderzoe 
ken worden er gastlessen over 
gezonde leefstijl gepland in de 
Minor" Jonge Kind". Dezelfde 
onderzoekers werken inmid 
dels aan het vervolgproject, 
OK-GEZOND, dat zich richt op 
de samenwerking tussen de 
pedagogisch professional en 
ouders/verzorgers (ouderbe 
trokkenheid) op het gebied van 
gezonde leefstijl in samenwer 
king met de Faculteit Onderwijs 
en Opvoeding van de Hoge 
school van Amsterdam. . . . . · .- · 

Nicolette Kroon (bestuur Kinderopvangfonds), 
Renate Neyndorff (winnares Kinderopvangscriptie 
prijs) en Ruben Fukkink (juryvoorzitter). 

Gefeliciteerd! 
De redactie van KIDDO feliciteert Renate 
Neyndorff met het winnen van de 
Kinderopvangscriptieprijs 2019. 
Namens Uitgeverij SWP krijgt 
Renate een jaarabonnement op 
vakblad KIDDO. 
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