Voedingsbeleid
Buitenschoolse opvang Zazou
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Inleiding
In dit beleid wordt uitleg gegeven over wat er op de buitenschoolse opvang van Zazou wordt gegeten
en gedronken en waarom. Zazou hanteert de richtlijnen van het voedingscentrum als adviserend en
heeft daarbij ook advies ingewonnen van een voedingsdeskundige. Ook wordt ingegaan op een
aantal praktische zaken zoals hoe aan te bieden en hygiëne.
Iedere twee jaar wordt in samenwerking met directie, leidinggevenden en pedagogisch medewerkers
het beleid geëvalueerd. Begin 2016 is het voedingsbeleid geëvalueerd en hieruit zijn een aantal
verbeterpunten naar voren gekomen.
De belangrijkste verbeterpunten die meegenomen zijn in het herschrijven van dit beleid:
advies omtrent het eten van rijstproducten
het belang van langzame koolhydraten
bewuste keuze voor producten m.b.t. toevoegingen en suikers
behoefte van kinderen, krijgen zij voldoende binnen
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1.

Toelichting voedingsbeleid Zazou

1.1 Eten naar behoefte ‘We geven de kinderen wat ze nodig hebben’
Wil een kind zich goed kunnen ontwikkelen, dan is het van belang dat er in bepaalde behoeftes
wordt voorzien. Wij kijken naar deze behoeftes als dingen die kinderen nodig hebben. Kinderen
geven wat ze nodig hebben betekent niet hetzelfde als kinderen geven wat ze willen. Een kind heeft
eten nodig, maar geen chips of chocolade. Een kind heeft iets nodig om mee te spelen, maar niet per
sé die dure trein. Een kind heeft drinken nodig, maar geen cola of warme chocomel. De kunst is dus
om hier onderscheid in te maken.
Hoe gaan we om met kinderen die niet willen eten?
De kinderen bij Zazou, zowel op het kinderdagverblijf als op de buitenschoolse opvang, worden nooit
gedwongen iets te eten. De medewerkers zullen de kinderen positief stimuleren. Mocht een kind
alsnog niets willen eten dan zal het kind op een later tijdstip eventueel alsnog iets aangeboden
krijgen.
1.2 Vaste eet- en drinkmomenten op Zazou
Op Zazou hebben we vaste eetmomenten. Door op vaste momenten te eten, leert een kind om niet
de hele dag door te eten en drinken.
Van de drie hoofdmaaltijden wordt (op lange middagen en hele dagen) alleen de lunch op Zazou
aangeboden. Verwacht wordt dat thuis wordt ontbeten en ‘s avonds wordt gegeten.
Daarnaast hebben we op Zazou diverse tussendoor-eetmomenten. Tijdens schoolweken is dat om
15.30 uur en 17.00 uur. In de vakanties en op studiedagen is er tevens een tussendoortje om 10.00
uur.
1.3 Drinken
Omdat het belangrijk is dat kinderen voldoende vocht binnen krijgen wordt door het
voedingscentrum aanbevolen om ongeveer 1 liter vocht per dag te geven. Zazou biedt kinderen
zoveel mogelijk water aan, omdat dit het minst schadelijk is voor de gezondheid en het minst leidt
tot tandbederf. Bij de broodmaaltijd wordt melk, lauwwarme thee en eventueel water aangeboden.
Verder wordt één keer per dag diksap gedronken zonder toegevoegde suiker. Als kinderen
tussendoor nog willen drinken mag er altijd water worden gedronken.
1.4 Bewuste keuze voor producten
Langzame koolhydraten
In langzame koolhydraten zitten veel vezels. Vezels verminderen niet alleen de bloedsuikerpieken,
maar ze geven ook snel en lang een verzadigd gevoel. Voorbeelden van langzame koolhydraten die
op Zazou worden aangeboden zijn volkorenbrood, appels, volkorencrackers en speltwafels.
Minder toevoegingen
Zazou maakt een bewuste keuze voor het gebruik van bepaalde producten. Hierbij wordt gelet op zo
min mogelijk toevoegingen zoals suikers en zout.
Rijstproducten
Rijst bevat kleine hoeveelheden van het metaal arsenicum. Dit is een stof waarvan wordt
aangenomen dat het beter is voor een mens om er niet teveel van binnen te krijgen. Om het zekere
voor het onzekere te nemen, hebben we ervoor gekozen bij Zazou terughoudend te zijn in het
aanbieden van rijstproducten en bieden we liever alternatieven aan.
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Thee
Voor je lichaam heb je elke dag drinken nodig, maar geen extra suikers. Daarom adviseert het
voedingscentrum de dorstlessers zonder calorieën zoals water en thee. Voor ongeveer 60% bestaat
een mens uit water. Je verliest water onder andere door te plassen en te zweten. Door te plassen
voer je afvalstoffen af en met zweten blijft je netjes op temperatuur. Wat je aan vocht verliest vul je
vooral aan met drinken.
Zazou biedt de kinderen bij de broodmaaltijd lauwwarme vruchten-, kruiden- of groene thee aan.
Roomboter
Op brood wordt er naast beleg ook roomboter gesmeerd. Roomboter bevat gezonde vetten en is rijk
aan vitamines A, D, E en K2. Verder heeft roomboter een voordeel dat het de bloedsuikerspiegel
minder snel laat stijgen.
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2.

Schema’s BSO

‘Korte middag’
Tijdens een ‘korte middag’ (vanaf 14.45 uur), zijn er twee eetmomenten. Deze zijn rond 15.30 uur (na
aankomst op de BSO) en om 17.00 uur. Om 15.30 uur krijgen de kinderen fruit, rauwkost en crackers
te eten. Om 17.00 uur een volkoren kaakje of soepstengel.
Leeftijd kind

Tijd

Aangeboden bij ‘korte middag’ (vanaf 14.45 uur)

4-12 jaar

15.30 16.00

Eten:
Rauwkost en fruit en 1 - 3 volkoren crackers met ‘verantwoord beleg’*
Drinken: lauwwarme thee, diksap of water

17.00

Volkoren koekje of volkoren soepstengel

‘Lange middag’
Een lange middag begint met een lunch. Deze bestaat uit volkoren brood en diverse soorten beleg*.
Hierbij wordt melk, lauwwarme thee en water geschonken.
Rond 15.30 uur worden rauwkost, fruit en crackers gegeten en om 17.00 uur worden volkoren
koekjes of volkoren soepstengels uitgedeeld.
Leeftijd kind

Tijd

Aangeboden bij ‘lange middag’ (vanaf 12.00 uur)

4-12 jaar

12.00 12.30

Eten:
Volkoren brood
Waarvan:
Min. 1 boterham belegd met categorie ‘verantwoord beleg’*
1-3 boterhammen belegd met ‘minder verantwoord beleg’*
Extra: bij de broodmaaltijd wordt een plakje komkommer, tomaat en
eventueel ijsbergsla aangeboden
Drinken: melk, water of lauwwarme thee

15.30 16.00

Eten:
Rauwkost en fruit en 1 - 3 volkoren crackers met ‘verantwoord beleg’*
Drinken: diksap of water

17.00

Volkoren koekje of volkoren soepstengel

6
Januari 2017

Hele dag
Tijdens een hele dag (in de vakanties en tijdens studiedagen), wordt er ’s morgens fruit gegeten,
tussen de middag geluncht met een broodmaaltijd en worden ’s middags rauwkost en crackers
aangeboden. Tot slot krijgen de kinderen een koekje of soepstengel.
Leeftijd kind

Tijd

Aangeboden bij hele dag (vanaf 8.00 uur)

4-12 jaar

10.00

Eten:
Fruit
Drinken: water

12.00 12.30

Eten:
Volkoren brood
Waarvan:
Min. 1 boterham belegd met categorie ‘verantwoord beleg’*
1 - 3 boterhammen belegd met categorie ‘minder verantwoord beleg’*
Extra: bij de broodmaaltijd wordt een plakje komkommer, tomaat en
eventueel ijsbergsla aangeboden
Drinken: melk, water of lauwwarme vruchtenthee

15:30

Eten:
Rauwkost en 1 - 3 volkoren crackers met ‘verantwoord beleg’*
Drinken: diksap of water

17.00

Volkoren koekje of volkoren soepstengel
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3.

Wat er precies gegeten wordt en hoe

3.1 Fruit en rauwkost
Door het Voedingscentrum wordt aanbevolen dagelijks fruit te eten (tweemaal daags en in totaal 2
stuks). Op Zazou bieden we zeker 1 stuks fruit en of rauwkost aan, de helft van de dagelijks
aanbevolen hoeveelheid. Medewerkers zorgen voor variatie in het aanbod van groente en fruit en
passen de grootte van de porties aan aan de leeftijd en behoefte van de kinderen. Zo eet een
vierjarige misschien graag kleinere partjes, terwijl een tienjarige misschien wel een hele appel lust.
Kinderen zitten tijdens het eten rustig aan tafel. In het bijzonder tijdens het eten van druiven wordt
hier op toegezien. Dit om de kans op verstikking te beperken.
Lijst keuzes rauwkost
Tomaten (grote)
Komkommer
Wortels
Paprika
Lijst keuzes fruit
Appel
Banaan
Sinaasappel
Peer (voor de afwisseling)
Kiwi (voor de afwisseling)
Mandarijn (voor de afwisseling)
Gedroogd fruit (zoals abrikozen en vijgen)
Seizoensfruit (ter afwisseling)

3.2 Brood
Rond 12:30 uur wordt op de ‘lange middagen’, vakantiedagen en studiedagen op Zazou een
hoofdmaaltijd aangeboden: een broodmaaltijd.
Bij de lunch wordt volkoren brood geserveerd. De boterhammen worden, indien door het kind
gewenst, eerst besmeerd met roomboter. Vervolgens worden ze door de kinderen zelf belegd (met
een soort beleg per boterham) en dubbelgevouwen. De kinderen hoeven niet met een vork te eten.
De kinderen eten minimaal 1 boterham belegd met ‘verantwoord beleg’ *. Uitsluitend dit beleg staat
dan ook op tafel. Vervolgens mogen zij nog 1 tot 3 boterhammen belegd met ‘minder verantwoord
beleg’ *. Dit beleg wordt dan pas op tafel gezet. Een kind mag meerdere boterhammen eten met
‘minder verantwoord’ beleg.
Drinken
Bij de lunch krijgen de kinderen melk, water of lauwwarme thee
Hoeveel boterhammen mogen kinderen als ze naar de BSO gaan?
Leeftijd 4 – 12 jaar, brood: 3 – 4 sneetjes. Hier mag naar gelang de behoefte van de kinderen van
afgeweken worden.
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*Lijst keuzes broodbeleg
Verantwoord beleg
Appelstroop
Kipfilet
Jonge kaas (half plakje per dag)
Smeerkaas (Slanki 20+)
Hummus

Minder verantwoord beleg
(Halva)jam
Gehakt
Boterhamworst
Ham
Pindakaas (Calvé)
Honing

Let op
- Pindakaas wordt alleen gebruikt wanneer er geen kinderen zijn met een pinda-allergie
- Calvé pindakaas bevat de minste toevoegingen
Hygiëne
Voordat de kinderen aan tafel gaan worden hun handen gewassen. Ook medewerkers wassen hun
handen. Bij het smeren van het broodbeleg worden aparte messen gebruikt per soort broodbeleg.
Hierdoor is de kans klein dat een kind met een allergie per ongeluk toch iets verkeerds binnen krijgt.
Hygiëne: brood bewaren
Indien op de locatie een vriezer beschikbaar is voor brood, wordt brood voor een hele week
ingekocht. Het brood mag maximaal een maand in de vriezer worden bewaard. Op de locaties waar
dit niet mogelijk is wordt dagelijks vers brood gehaald. Het brood dat in de vriezer ligt wordt ’s
morgens uit de vriezer gehaald om te ontdooien. Het brood wordt bewaard in broodzakken en zo
ook vervoerd naar de groepen. Het brood dat na de maaltijd over is mag 1 dag worden bewaard.
Het hartige beleg wordt in de koelkast bewaard. Geopende verpakkingen worden verpakt in
aluminiumfolie, of in een daarvoor bestemde bewaardoos, voorzien van datum en maximaal 48 uur
in de koelkast bewaard. Ook jam wordt in de koelkast bewaard. Het overige zoete beleg wordt in
afsluitbare potten bewaard.
Het eetritueel
De tafel staat gedekt klaar zodat er gelijk kan worden begonnen met eten. Ieder kind heeft zijn eigen
bord, beker en mes. De medewerkers zitten bij de kinderen aan tafel.

3.3 Tussendoortje
Zazou biedt kinderen om 15.30 uur een tussendoortje aan, waarbij gevarieerd kan worden tussen
speltwafels en volkoren crackers met beleg (kipfilet of kaas)en rauwkost en/of fruit. De kinderen
drinken hierbij een beker diksap en/of water.
Hygiëne
Het fruit en de rauwkost wordt eenmaal per week ingekocht en koel en droog bewaard. De stukken
fruit en rauwkost worden iedere dag vers klaargemaakt. Wassen van fruit en rauwkost is belangrijk
om vuil en stof weg te spoelen.
Dagelijks controleren de pedagogisch medewerkers of het fruit niet overrijp is en weggegooid dient
te worden. De leidinggevende is hiervoor eindverantwoordelijk.
Voordat de kinderen aan tafel gaan wassen zij hun handen bij de kraan met water en zeep. Ook
medewerkers wassen hun handen.
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3.4 Snoep en traktaties
Snoep wordt bij Zazou met mate aangeboden, bijvoorbeeld op bijzondere dagen of in de vakantie.
Voorbeelden hiervan zijn de verjaardagsweek, Sinterklaas en kerst.
Kinderen trakteren niet op de BSO als ze jarig zijn. Tijdens de verjaardagsweken zorgt Zazou voor
traktaties. Hierbij wordt gelet op een balans tussen verantwoord en minder verantwoord.
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4.

Regels medewerkers
●

●

Medewerkers mogen gedurende de dag zelf meegebrachte voeding eten, als dit maar
verantwoord is en niet ten koste gaat van het werk (je moet kunnen ingrijpen als er iets
gebeurt).
Medewerkers mogen niet verantwoorde voeding alleen tijdens hun pauze eten en drinken.

Bronvermelding
De informatie is gebaseerd op de volgende bronnen:
* Het Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl
* Het consultatiebureau
* Voedingsdeskundige Fransisca van den Berg, Anumi Vita.
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