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1 Algemeen  

 

1.1 Gezond voedingsaanbod 

Het voedingsbeleid bij Marron is gebaseerd op de richtlijnen Schijf van Vijf van het 
Voedingscentrum. Wij vinden het belangrijk om  kinderen gezonde voeding te bieden en zo 
positief bij te dragen aan hun ontwikkeling. Wij bieden daarom voornamelijk producten aan 
uit de Schijf van Vijf: 
 
 
 

 
 
Wij proberen de hoeveelheid suiker, zout en verzadigd vet die kinderen binnen kunnen 
krijgen voor zover mogelijk te beperken.  
De producten buiten de Schijf van Vijf verschillen sterk van elkaar. Er zijn daarom 2 
categorieën bedacht: de dagkeuze en de weekkeuze.  
Een dagkeuze is iets kleins: een klein koekje, wat vleeswaren of jam op brood, een 
waterijsje, een stukje chocolade of een eetlepel tomatenketchup.  
Een weekkeuze is wat groter: een croissant, een stuk taart, een glas frisdrank of chocopasta 
op brood.  
Wij bieden op onze locaties dagkeuzes aan (als broodbeleg). Weekkeuzes bieden we niet 
aan.   
 
1.2 Vaste en rustige eetmomenten 

Wij hanteren vaste eettijden. Dit zorgt voor een herkenbaar ritme en dat levert de kinderen 
rust op. We eten samen aan tafel, zowel tussen de middag als bij tussendoor momenten. Dit 
is gezellig en het zorgt voor duidelijke eetmomenten. Wij starten elk eet- of drinkmoment met 
een liedje of wensen elkaar bij de BSO eetsmakelijk, dit geeft duidelijkheid voor de kinderen.  

http://www.voedingscentrum.nl/nl/schijf-van-vijf/schijf.aspx


Wij nemen rustig de tijd om te eten en zorgen voor een fijne sfeer, maar tafelen niet langer 
dan nodig. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen bij de maaltijd en hebben 
een voorbeeldfunctie. Onze pedagogisch medewerkers bepalen wanneer het kind eet, het 
kind bepaalt uit een gezond voedingsaanbod hoeveel het daarvan eet (binnen de richtlijnen 
van Marron en het Voedingscentrum). Wij dringen geen eten op maar proberen het wel te 
stimuleren.  
De kinderen tot 1 jaar hebben hun eigen dagritme en hier wordt niet vanaf geweken door de 
pedagogisch medewerkers. Zij krijgen hun eigen flesvoeding en na een tijdje een fruit- of 
groentehapje op hun eigen tijden. Zodra het ritme van deze kinderen aansluit bij het ritme 
van de groep, sluiten zij aan bij het dagritme van Marron.  
 
1.3 Allergieën of andere  individuele afspraken 

Wij houden rekening met allergieën van kinderen. Er is ook ruimte om individuele afspraken 
te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het voedingsbeleid, bijvoorbeeld 
bij een dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging. Deze afspraken leggen wij schriftelijk 
vast. 
Als er een kind met een ernstige allergie voor pinda’s of noten in de groep zit, maken wij hier 
specifieke afspraken over. Dit is in overleg met en goed bevonden door de ouders, en 
eventueel de behandelend arts van het kind.  
 
1.4 Traktaties en feestjes 

Een verjaardag betekent feest en bij zo’n verjaardag komt vaak een traktatie kijken. Er kan 
zowel een niet-eetbare traktatie als een eetbare traktatie aangeboden worden. Wij vinden het 
belangrijk dat de eetbare traktaties zo gezond mogelijk zijn. Wanneer de eetbare traktaties 
toch buiten het gezonde valt, zullen wij de traktaties bij de kinderen in de tas doen, zodat 
ouders zelf kunnen bepalen of hun kind de traktatie kan opeten.  
 
1.5 Minder verspillen 
Wij gooien zo min mogelijk eten en drinken weg. Dat is beter voor het milieu. We kopen en 
bereiden precies wat we nodig hebben en bewaren eten bij de juiste temperatuur. We 
houden rekening met de houdbaarheidsdatum en gooien restjes niet zomaar weg.  
 
2. Kinderdagverblijf 

2.1 Eetritme  

 

9:15 - 9:45 Fruit en aangelengde appelsap 
11:30 - 12:00 Warme maaltijd en melk 
14:30 - 15:00 Rauwkost en thee/water 
16:45 - 17:00 Broodmaaltijd en melk 

 
* Voor de jongste kinderen hanteren wij het eigen dagritme van thuis. 
 
2.2 Voedingsaanbod voor kinderen tot 1 jaar 

Baby’s hebben een eigen voedingsschema. Wij hanteren onderstaande aandachtspunten 
voor hun voeding. 
 
2.2.1 Drinken 

Melkvoeding: 
Met de ouders is besproken of hun kind borstvoeding of flesvoeding krijgt. 



De afgekolfde borstvoeding leveren ouders voldoende gekoeld of ingevroren (alleen voor 
voorraad in de diepvries) af op het kinderdagverblijf. Voorzien van een sticker met naam en 
kolfdatum.  
Ouders leveren geen klaargemaakte flesvoeding aan. Tijdens het vervoer, ook in een 
koeltas, kan de flesvoeding namelijk niet voldoende koud worden bewaard. 
Het kind krijgt nog geen gewone melk tot hij 12 maanden is. Dat bevat te weinig goede 
vetten en te veel eiwit.  
 
Ander drinken: 
Naast borstvoeding of opvolgmelk krijgen kinderen ouder dan 6 maanden, in overleg met 
ouders, water of lauwe groene of biologische vruchtenthee zonder suiker. We zorgen dat de 
thee voldoende is afgekoeld of mengen de thee met koud water zodat deze niet te warm is.  
 
2.2.2 Eten 

(Eerste) hapjes: 
We starten met het geven van eerste hapjes in overleg met de ouders. Volgens de richtlijn 
Voeding en eetgedrag voor de Jeugdgezondheidszorg is dit tussen 4 en 6 maanden en 
geven wij een paar lepeltjes per oefenmoment.  
In overleg met de ouders gaan wij na de leeftijd van 6 maanden de opvolgmelk steeds meer 
vervangen en gaat het kind steeds meer vaste voeding eten. 
Wij laten de kinderen wennen aan verschillende soorten goed geprakte of gepureerd fruit, 
eventueel aangelengd met wat water. Groenten hapjes mogen ouders zelf meegeven. 
Voorzien van naam en datum. Naarmate het kind beter kan happen, zal het stukjes vers fruit 
en groenten krijgen zoals paprika, komkommer en tomaat. 
Aan een zachte smaak went een kind makkelijker. Het fruit waarmee we beginnen is 
bijvoorbeeld peer, appel en banaan.  
 
Brood en broodbeleg: 
De kinderen krijgen (licht)bruin brood.  
We besmeren het brood altijd met een beetje zachte margarine, hierin zitten veel 
onverzadigde (goede) vetten. Meer beleg dan margarine hoeft niet. Gebruiken we toch meer 
beleg dan overleggen wij met ouders.  
Wij geven kinderen tot en met 12 maanden geen honing. Honing kan besmet zijn met een 
bacterie waar jonge kinderen erg ziek van kunnen worden.  
 
2.3 Voedingsaanbod voor kinderen vanaf 1 jaar 

Wij hanteren onderstaande algemene uitgangspunten: 
 
2.3.1 Drinken 

Wij geven de kinderen aangelengde appelsap (1/4de sap, aangevuld met water) voor het fruit 
eten. 
Wij geven de kinderen water en lauwe (vruchten) thee zonder suiker voor de rauwkost.  
De kinderen krijgen halfvolle melk na de warme maaltijd en de boterham.  
De kinderen mogen twee bekers drinken. Als zij daarna nog dorst hebben krijgen ze water.  
 
2.3.2 Eten 

Smeersel 
Kinderen tot 4 jaar kunnen het beste margarine eten. In margarine zitten vooral goede 
vetten, die kinderen in hun eerste levensjaren hard nodig hebben.  
 
Vooral Schijf van Vijf beleg 



Als beleg bieden wij vooral Schijf van Vijf producten aan voor op brood. Daarnaast bieden 
we een paar producten voor op brood aan die niet in de Schijf van Vijf staan en dagkeuzes 
zijn.  Wij zorgen ervoor dat het beleg niet te veel calorieën en ongezonde vetten bevat. Ook 
letten we op de hoeveelheid suiker en zout. Beleg dat onder een weekkeuze valt, bieden wij 
niet aan. 
Wij bieden geen (smeer)leverworst aan. In (smeer)leverworst zit namelijk veel vitamine A. 
Het kan schadelijk zijn als een kind structureel teveel vitamine A binnenkrijgt. Aangezien het 
kind thuis al (smeer)leverworst zou kunnen krijgen, bieden wij uit voorzorg geen 
(smeer)leverworst aan.  
 
Warme maaltijd 
Wij bieden een gezonde warme maaltijd als lunch aan. Hier zijn diverse redenen voor; veel 
kinderen zijn rond lunchtijd minder moe dan aan het eind van de dag en gezamenlijk eten 
werkt stimulerend.   
Daarnaast biedt een warme maaltijd als lunch doorgaans meer variatie en groente dan een 
broodmaaltijd. Ook vinden veel ouders het vaak prettig als de warme maaltijd al gegeten is. 
Deze warme maaltijd is speciaal afgestemd op de voedingswaarden voor kinderen van 0 t/m 
4 jaar en wordt bereid door ‘Eetkomeet’.  
De pedagogisch medewerkers, die mee aan tafel gaan met de kinderen zullen tijdens deze 
maaltijd de jongste kinderen helpen met de maaltijd 
Zie handleiding ‘Warme maaltijd’.  
 
Fruit en groenten  
Naast appel, peer en banaan, die bij Marron standaard aanwezig zijn, proberen wij ook de 
seizoensgebonden fruitsoorten.  
Hierbij houden wij rekening met de leeftijden en wat kinderen mogen proberen. Daarbij kan 
gedacht worden aan kiwi, aardbei, sinaasappel, mandarijn, meloen etc. of fruit uit de tuin van 
Marron zoals besjes.  
Rauwkost bestaat uit tomaat, komkommer en paprika. Soms afgewisseld met wortels.  
 
Broodmaaltijd 
Omdat de kinderen tussen de middag een 
warme maaltijd nuttigen wordt er rond 16:45 
een broodmaaltijd aangeboden.  
De kinderen starten met een boterham met 
hartig beleg en daarna een boterham en/of 
cracker/beschuit/rijstwafel naar keuze 
waaronder ook jam of appelstroop. Dit zijn 
dagkeuzes waarvan het kind enkel één 
boterham mag.  
Het beleg kan aangevuld worden met plakjes tomaat, komkommer, banaan en geraspte 
wortel op brood. En als garnering tuinkerst of bieslook.  
Het aantal boterhammen/rijstwafels of beschuit hangt af van het kind en is soms in overleg 
met ouders.  
 
2.3.3. Voedingsaanbod schema 

Voor kinderen vanaf 1 jaar hebben wij het onderstaande voedingsaanbod. Uitgangspunt 
hierbij is dat er voornamelijk Schijf van Vijf producten worden aangeboden. Kinderen jonger 
dan 4 jaar hebben weinig ruimte voor dagkeuzes. Alleen voor op brood en bij de warme 
maaltijd bieden we een paar producten buiten de Schijf van Vijf aan (alleen dagkeuzes). De 
kinderen kunnen maximaal 1 keer per dag broodbeleg kiezen dat buiten de Schijf van Vijf 
valt. 
 

Drinken 



Water (kraanwater); 
Lichte (vruchten)thee zonder suiker; 
Halfvolle melk; 
Aangelengde appelsap; 

Brood en beleg 

Schijf van Vijf producten 
Bruinbrood; 
Volkoren cracker;  
Meergranen rijstwafel;  
Zachte margarine; 
(Seizoens)fruit, geprakt of in kleine stukjes, zoals banaan, appel, peer;  
(Seizoens)groente, zoals tomaat, komkommer, paprika, in schijfjes/ kleine stukjes  
Zuivelspread; 
Hummus met minder dan 0,5 gram zout per 100 gram; 
Pindakaas; 
 
Dagkeuzes, hiervan bieden we er maximaal 3 tegelijk bij een broodmaaltijd aan 
Jam; 
Appelstroop; 
Kalkoenfilet; 

Tussendoor in de ochtend en in de middag  

(Seizoens)fruit, zoals stukjes appel, peer, banaan, kiwi, aardbei, mandarijn; 
(Seizoens)groente, zoals stukjes worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes of 
minder bekende soorten zoals avocado en radijs; 
Soepstengel of biscuitje; 
Ei; 

Warme maaltijd 

Deze warme maaltijd is speciaal afgestemd op de voedingswaarden voor kinderen van 0 
t/m 4 jaar en wordt bereid door ‘Eetkomeet’.  

 
  



3. BSO 

 
3.1 Eetritme 

 
Eetritme VSO 
 
7:00 - 7:45 Ontbijt met melk (op aanvraag)  

 
Eetritme BSO lange dagritme 
 
12:30 - 13:00 

 
Broodmaaltijd*: brood met gezond beleg en/of rauwkost + 
water, melk of thee 
 

15.00 - 15:15 Aan tafel voor een cracker met gezond beleg en/of 
rauwkost + water, melk of thee 
 

Eetritme BSO korte dagritme 
 
15:00 - 15:15 Groep Oranje gaat aan tafel voor een cracker met gezond 

beleg en/of rauwkost + water, melk of thee.  
 

15:30 - 15:45 Groep Groen gaat aan tafel voor een cracker met gezond 
beleg en/of rauwkost + water, melk of thee.  

 
*Bij 22 kinderen of meer wordt de groep opgesplitst en start groep Oranje met de 
broodmaaltijd en vervolgens groep Groen.  
 
3.2 Voedingsaanbod voor kinderen van 4 tot 13 jaar 

 
Wij hanteren onderstaande algemene uitgangspunten: 
 
3.2.1 Drinken 

Wij geven de kinderen water, melk en lauwe (vruchten) thee zonder suiker.  
De kinderen krijgen bij de eetmomenten drinken aangeboden. Natuurlijk is het mogelijk om 
tussendoor water te drinken.  
 
3.2.2 Eten 

Vooral Schijf van Vijf producten 
Als beleg bieden wij vooral Schijf van Vijf producten aan voor op brood. Daarnaast bieden 
we een paar producten voor op brood aan die niet in de Schijf van Vijf staan; dagkeuzes 
zoals jam en appelstroop.  Wij zorgen ervoor dat het beleg niet te veel calorieën en 
ongezonde vetten bevat. Ook letten wij op de hoeveelheid suiker en zout.  
Wij bieden geen (smeer)leverworst aan. In (smeer)leverworst zit namelijk veel vitamine A. 
Het kan schadelijk zijn als een kind structureel teveel vitamine A binnenkrijgt. Aangezien het 
kind thuis al (smeer)leverworst zou kunnen krijgen, bieden wij uit voorzorg geen 
(smeer)leverworst aan.  
 
Maaltijden 
Bij het lange dagritme krijgen de kinderen een lunch aangeboden. Deze bestaat uit brood 
met gezond beleg en/of rauwkost + water/melk of thee. Op het brood wordt eerst margarine 
gesmeerd. De zuivelspread en pindakaas etc. kunnen ook belegd worden met plakjes 



komkommer of tomaat en ter garneren kan soms ook worden gekozen uit tuinkers, bieslook 
etc.  
In de middag gaan de kinderen aan tafel voor een cracker met gezond beleg en/of rauwkost 
+ water/melk of thee.  
 
Uitstapjes 
De BSO maakt geregeld een uitstapje. Dan komt het voor dat kinderen nét wat meer trek 
hebben door het maken van een wandeling of een intensief spel. Ook heeft een uitstapje iets 
feestelijks. Wij zorgen op deze momenten voor een tussendoortje zoals een koekje en wat te 
drinken.  
 
Vakantieperiode 
In de vakantieperiode kan het voedingsaanbod iets verschillen. De kinderen zijn dan de hele 
dag welkom op de BSO. Ook maken wij dan soms zelf ons eten door bijv. iets te bakken of 
eten we iets n.a.v. een thema zoals stokbrood bij het thema; Frankrijk.  
 
 
3.3 Voedingsaanbod  schema 

 
Voor kinderen vanaf 4 jaar hebben wij het onderstaande voedingsaanbod. Uitgangspunt 
hierbij is dat er voornamelijk Schijf van Vijf producten worden aangeboden. Voor op brood 
bieden we een paar producten buiten de Schijf van Vijf aan (alleen dagkeuzes). De kinderen 
kunnen maximaal 1 keer per dag broodbeleg kiezen dat buiten de Schijf van Vijf valt.  
 

Drinken 

Water (kraanwater); 
Lichte (vruchten)thee zonder suiker; 
Halfvolle melk; 
Aangelengde appelsap; 

Brood en beleg 

Schijf van Vijf producten 
Bruinbrood; 
Volkoren cracker;  
Meergranen rijstwafel;  
Zachte margarine; 
(Seizoens)fruit zoals banaan, appel, aardbei;  
(Seizoens)groente, zoals tomaat, paprika, worteltjes en komkommer in plakjes; 
Zuivelspread; 
30+ kaas; 
Pindakaas;  
Hummus;  
 
Dagkeuzes, hiervan bieden we er maximaal 3 tegelijk bij een broodmaaltijd aan 
Jam; 
Appelstroop; 
Kalkoenfilet; 

Tussendoor in de middag  

(Seizoens)fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, aardbei, mandarijn; 
(Seizoens)groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes of minder 
bekende soorten zoals avocado; 
Cracker; 
Biscuitje; 
Ei; 
 



Af en toe (bijvoorbeeld in de vakanties) bieden we een klein tussendoortje buiten de Schijf 
van Vijf (dagkeuze) aan: 
Een klein koekje; 
Een paar (suikervrije) snoepjes; 
Een handje popcorn; 
Een waterijsje; 
Een pakje sap; 
 
Wij bieden geen grote tussendoortjes buiten de Schijf (weekkeuzes) aan, zoals grote 
koeken, cake, zakje chips of roomijs. 

 
 
 
 
 


