
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weet wat je eet 
 

 

Een educatief pakket voor de oudste kleuters 

 

“Waar een ajuin vandaan komt? Die groeit aan een boom. En bananen, die komen uit de grond.” 

I. D., 5 jaar. 

 

Ecologie, duurzaamheid, een groene voetstap, conclusie dat we, om een werkbare bundel te 

allemaal hot topics in onze huidige samenleving kunnen  maken,  moesten  uitgaan  van  een 

en in het onderwijs. Iedere school heeft zijn eigen methodiek die verschillende elementen en hun 

MOS-  of  fruitproject,  een  eigen  moestuin, onderlinge relaties in kaart brengt. Enkel zo 

enzovoort maar geven we de kleuters zo de kunnen we de verschillende aspecten die gelinkt 

nodige handvaten om actieve wereldburgers te zijn aan voeding  zoals  fair trade, transport, 

worden?   dierenwelzijn  en  voedseloverschotten  voor 

Weten ze waar en door wie hun fruit geteeld kleuters duidelijk maken. 

wordt? Hoe het naar ons gebracht wordt? Dat We kwamen Djapo op het spoor, een organisatie 

een banaan met een vlekje ook lekker is?  die al enkele jaren werkt rond systeemdenken 

Mevrouw Decommer van basisschool Jan Fevijn met kleuters en leerlingen. We zochten contact 

te Assebroek stelde zich ook deze vragen. Ze en vonden hen bereid om samen een nieuwe 

organiseerde enkele initiatieven maar bleef op bundel te ontwikkelen. 

haar  honger  zitten  bij  haar  zoektocht  naar  

geschikt   lesmateriaal   voor kleuters. We  

onderzochten haar vraag en kwamen tot de  

    



SYSTEEMDENKEN 
 

“Hoe is het als je maar een deel van iets ziet? 

Kan je dingen beter begrijpen als je het geheel 

ziet? Zijn er verbanden tussen dingen waar je 

op het eerste gezicht geen verband tussen ziet? 

En hoe beïnvloeden die elkaar? Wat als je 

probeert om van één oorzaak alle mogelijke 

gevolgen op te schrijven? Wat kom je dan te 

weten?” (Djapo, 2014) 

 

Systeemdenken is een methode die draait om 

het besef dat alles met elkaar verbonden is. De 

keuze die we maken over onze voeding heeft 

effecten op onszelf, anderen en de wereld. Op 

een speelse manier brengen we een onderwerp 

aan en laten de kleuters veel zelf ervaren en 

beleven. Daarna gaan we met behulp van een 

aantal eenvoudige methodes samen met de 

kleuters nadenken over de verschillende 

gevolgen en relaties die we aan het onderwerp 

koppelen. Als we in dialoog gaan is het heel 

belangrijk dat we als leerkracht niet beleren, 

maar de kleuters zelf hun conclusies laten 

trekken. Slechte antwoorden of meningen 

bestaan niet. We zorgen ervoor dat we alles 

visueel maken, zodat we verder kunnen 

bouwen op voorgaande inzichten en 

ervaringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

THEMABUNDEL 
 

In samenspraak met Djapo ontwikkelden we 

een bundel naar analogie van de bestaande 

themabundel ‘Water, een zee van 

mogelijkheden’ (Djapo, 2016). Dit gaf ons een 

goede houvast en een goed inzicht over hoe je 

het beste zo’n bundel opmaakt. We besloten 

dan ook de bestaande lay-out volledig over te 

nemen. Elk deelthema bekijken we eerst vanuit 

de eigen beleving van de kleuter, het hier 

en nu. Daarna trekken we het onderwerp 

verder open en kijken we hoe het er ergens 

anders in de wereld aan toegaat. 

Uiteindelijk laten we de kleuters nadenken 

over hoe onze manier van omgaan met 

voedsel en de keuzes die we maken impact 

hebben op anderen en op de wereld. Het 

doel van het pakket is om de kleuters op 

een bewustere manier te laten kijken naar 

hun voeding zonder te moraliseren of een 

bepaald standpunt in te nemen. 

Informeren, ervaren, inspireren en actie 

ondernemen.  

 

“Education is the passport 

to the future, for tomorrow 

belongs to those who 

prepare for it today.” 

(Malcolm X) 

 
Stap 1: Prikkel 

We proberen de kleuters warm te maken 

voor het onderwerp. De nieuwsgierigheid 

wordt gewekt door een mysterieuze doos 

waarin enkele voorwerpen over het thema 

zitten. We introduceren de vaste 

werkmiddelen namelijk de wereldkaart, het 

gevoelenstouw, de personages Daya en 

Hannes. We maken een aantrekkelijke 

themahoek en polsen al eens naar eventuele 

voorkennis. 

 

Stap 2: Verkennen 

Onze bundel is onderverdeeld in vier 

deelthema’s namelijk: fair trade, transport, 

de boerderij, de supermarkt. Elk deelthema 

is, zoals gezegd, opgedeeld in drie delen. Bij 

elk deel gaan we steeds eerst het 

onderwerp verkennen. We zorgen voor een 

inleef- of belevingsmoment zodat de 

kleuters op een speelse en concrete manier 

vertrouwd raken met het thema. Daarna 

diepen we het uit en polsen naar de mening 



van de kleuters. Als laatste stap gaan we na hoe 

de kleuters zich nu bij het behandelde 

onderwerp voelen en of ze op een andere 

manier kijken naar hun voeding. 

 

Stap 3: Actievoorstellen 
 

In het laatste deel geven we ideeën hoe je als 

klas of school duurzaam kan omgaan met 

voeding. Natuurlijk is dit enkel ter inspiratie en 

ligt het aan de kleuterleid(st)er om zelf een 

actie op touw te zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: 3de kleuterklas Jan Fevijn campus Paalbos 
 
 

ERVARINGEN 
 

Tijdens onze stage hebben we deelthema I en II 

zelf gegeven. De andere delen heeft juf Lindsay 

van de GOschool Jan Fevijn campus Paalbos 

voor ons uitgeprobeerd in de derde kleuterklas.  

We merkten vanaf het eerste moment dat de 

methodes, zoals ze te vinden zijn in het boek 

‘Methode systeemdenken’ (Djapo, 2014) te 

moeilijk waren voor de kleuters. We 

probeerden enkele methodes uit waarbij je met 

behulp van foto’s en tekeningen nadenkt over 

de oorzaken en gevolgen van een situatie, maar 

dat bleek te vergezocht. De kleuters 

verstonden de opdracht niet en we kregen 

maar heel weinig reactie. 

We besloten onze aanpak te veranderen en de 

methodes aan te passen naar meer praktische 

oefeningen. Zo vonden we o.a. een tikspel uit 

om de relatie tussen transport en het milieu 

aan te tonen. We merkten direct dat de 

kleuters veel geïnteresseerder en actiever 

waren. Ze konden eigen ervaringen opdoen en 

die dan toepassen op de situatie. We 

trokken deze aanpak doorheen de hele 

bundel door, vooraleer juf Lindsay de 

andere deelthema’s gaf.  

Haar bevindingen lagen in dezelfde lijn. De 

kleuters waren erg enthousiast over het 

thema en genoten van de diverse spelen in 

de bundel. Ze merkte dat de kleuters heel 

erg betrokken waren en de essentie van de 

bundel vast hadden na het geven van de 

thema’s. Meerdere kleuters begonnen zelfs 

te vragen naar extra materialen en boeken 

over het onderwerp en juf Lindsay vroeg 

ons naar een lijst met filmpjes en sites die 

ze de kinderen kon laten zien. We stelden 

een lijst op en namen die op in de bundel.  

 

“You cannot force 

someone to comprehend a 

message that they are not 

ready to receive. Still, you 

must never underestimate 

the power of planting a 

seed.” (Onbekend) 
 

Juf Lindsay was zelf ook heel enthousiast 

en zag na het geven van de bundel 

mogelijkheden om er een project van de 

maken met de hele school. Samen stelden 

we nog enkele tips op voor leerkrachten 

die de bundel willen gebruiken in hun 

school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPS 
 
- elk deelthema staat op zichzelf. Je hoeft de 

bundel niet helemaal te geven. We raden wel 

aan om alle opdrachten uit te voeren omdat we 

altijd bouwen op vorige ervaringen.  

- het kan interessant zijn om het pakket in 

stukjes te geven, verspreid over het schooljaar, 

zodat er ruimte is om bepaalde delen te 

herhalen of uit te breiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- de bundel kan aanleiding geven tot een 

schoolproject. 

- mits kleine wijzigingen is het pakket perfect 

bruikbaar in het lager onderwijs. 

- als leerkracht is het heel belangrijk dat je je 

bewust bent van je eigen opinie. Je stelt je 

neutraal op. Het is de bedoeling dat de kleuters 

nadenken over hun voeding. We willen ze niet 

overtuigen van een vegetarische of 

veganistische levensstijl. 

- het derde deelthema is het meest delicate 

onderwerp. Wees je ervan bewust dat voor 

sommige kleuters dit deelthema over 

dierenwelzijn erg gevoelig kan liggen. Ook hier 

willen we niet beleren, maar uitgaan van een 

neutraal standpunt. 

- het staat elke leerkracht vrij om de thema’s te 

verrijken met extra materiaal, ideeën en 

opdrachten. Dat laat het thema alleen maar 

meer leven in de klas. 
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Tot slot willen we nog meegeven dat het een onderwerp is dat leeft in de klas en in de school. Twee 

maanden na onze stage was de interesse bij de kleuters nog steeds erg groot. Ze spraken regelmatig 

over fair trade, Billy en Bonnie en waren zich bewust van de herkomst van hun fruit. 
 

Juf Lindsay gaf aan dat ze de bundel bruikbaar vond zowel voor een school met al veel voorkennis 

als voor een school waar dit niet het geval is. 
 

Wij hopen dat we met dit lespakket een aanzet kunnen geven om samen met de volgende generatie 

na te denken over onze voeding. Niet alleen dat, maar we willen ze ook aanzetten tot actie en tot 

het maken van bewustere keuzes. 

 

“Never doubt that a small group of thoughtful committed 

citizens can change the world: indeed it’s the only thing that 

ever has.” (Margaret Mead) 
 

 

DANKWOORD 
 

Wij willen heel graag Djapo vzw, met name Ann Matton, bedanken voor de goede 

samenwerking en de kans om deze bundel te maken. 
 

Extra dank aan Mevrouw Sylvie Decommer, juf Lindsay Haesebrouck en de kleuters van de 

derde klas voor hun enthousiaste inzet en om deze bundel mogelijk te maken. 
 

Bedankt aan de organisatoren van het EDO-café te Roeselare voor de mogelijkheid om 

MOS-vormingen mee te volgen. 
 

Voor de goede begeleiding en om ons klaar te staan met raad en daad, een speciaal bedankje 

voor Mevrouw Valérie Lehouck. 
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