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Lees alles over Smaaklessen
voor schooljaar 2007/2008
en schrijf je school in
op www.smaaklessen.nl
voor de lekkerste lessen van het jaar!

We leven in een maatschappij waarin veel te
kiezen valt. Ook wat eten betreft. Eten we vegetarisch of vlees? Neem ik een appel of een koek
mee naar school? Kies ik voor een biologisch
karbonaadje of voor een aanbieding van de
kiloknaller?
Onze voedselkeuze bepaalt in belangrijke mate
de gezondheid. We maken echter niet altijd de
verstandigste keuze. Overgewicht en andere welvaartsziekten nemen in schrikbarend tempo toe,
óók bij kinderen.
De kennis van het voedsel verdwijnt: we koken vaak
niet meer zelf en bij veel gemaksproducten is niet
meer te zien waar het voedsel vandaan komt. Er is
ook ongerustheid over het voedsel. Mensen maken
zich zorgen over ziektes van de veestapel of over
bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit.
Smaaklessen wil bij leerlingen interesse opwekken
voor eten. Daarbij staat een positieve, speelse benadering centraal. Een kind dat positief staat tegenover
eten, wil er ook meer over weten! Vanuit dat gevoel
wordt het interessanter om nieuwe producten en
smaken te ontdekken. Smaaklessen hoopt dat kinderen zo leren bewuste en gezonde voedselkeuzes
te maken. Vanuit de allerbeste motivatie: hun eigen
interesse en nieuwsgierigheid.

‘Ik heb een droom:
Smaaklessen verplicht op alle basisscholen. Want waarom zouden we op
school wel rekenen en aardrijkskunde
geven en geen lessen over onze eerste
levensbehoefte. Smaaklessen zijn eigenlijk
voedingslessen, maar dan in een moderne
jas verpakt! Want… door eten te ervaren
krijg je er interesse in, ga je er goed over
ezed fo
nadenken en goede keuzes maken.’
(Pierre Wind,
ambassadeur Smaaklessen)

Smaaklessen is hét lesprogramma over smaak,
voeding en voedsel voor alle groepen van het
basisonderwijs. Het ervaren en beleven van
voedsel staat centraal. Door te proeven, ruiken,
horen, voelen en kijken verkennen kinderen
hun eten.
‘Kinderen weten niet meer waar het voedsel
oorspronkelijk vandaan komt... Waarom bieden
ouders niet meer tegenwicht aan de overdaad
aan aandacht voor hamburgers, snoep en de
invloed van medeklasgenoten? Dat vind ik
belangrijke vragen achter de Smaaklessen.’
Minister Gerda Verburg van LNV,
weblog 16 maart 2007
Binnen Smaaklessen komen onderwerpen uit
3 pijlers aan bod.
De pijler smaak wordt gebruikt als ingang om interesse in eten op te wekken. Wat is smaak? Welke
zintuigen spelen een rol? Hoe wordt smaak beïnvloed door culturele, emotionele en psychologische
factoren? Kinderen doen smaakproefjes, worden zich
bewust van hun eigen voorkeur en ervaren dat smaak
relatief is. Ze leren hun smaakpalet uit te breiden en
te genieten van samen eten klaarmaken en opeten.
De tweede pijler is eten en gezondheid. Kinderen
kijken naar hun eigen eetpatroon en wat ze nodig
hebben. Wat is gezond en wat niet? Hoe zijn eten en
bewegen met elkaar verbonden? Leerlingen houden
een eetdagboek bij en maken een beweegkalender.
De derde pijler is voedselkwaliteit. Waar komt ons
voedsel vandaan en hoe wordt het geproduceerd?
Wat voor verschillen zijn er tussen reguliere productiemethoden en bijvoorbeeld biologische? Hoe zit
het met dierenwelzijn? Wat zegt de verpakking? Hoe
moet je voedsel bewaren? Leerlingen leren nadenken
over wat ze belangrijk vinden bij kiezen en kopen van
eten.
In het schooljaar 2007/2008 is er subsidie van
het ministerie van LNV voor 650 nieuwe Smaakles-scholen. Geef je op via www.smaaklessen.nl.

Voor Smaaklessen is een uitgebreid lesprogramma ontwikkeld met ondersteunende activiteiten.
De onderdelen zijn:
Smaakleskist
De Smaakleskist bevat droge en houdbare voedingsmiddelen en materiaal voor proefjes en testen. Bijvoorbeeld kleurstoffen, aroma’s, gedroogde kruiden,
gist, bekertjes en schaaltjes. Ook het complete
lespakket zit erin:
• Het leskatern voor groep 1-2 bevat suggesties
voor 8 themaweken waarin activiteiten in hoeken,
de speelzaal en de kring zijn opgenomen. Het
leskatern bevat 16 kopieerbladen met plaatjes
van voedingsmiddelen voor een memory- of ganzenbordspel. In de kist zit verder een koksmuts en
een Sjaak Smaak-handpop.
• Het leskatern voor groep 3-4 bevat 10 lessen.
Het leerlingenmateriaal is gebundeld in een apart
boek met 23 kopieerbladen en 3 knipvellen met
voedingsmiddelen.
• Het leskatern voor groep 5-6 bevat 12 lessen
en 19 kopieerbladen. Voor de leerlingen is er een
Smaakpaspoort waarin zij hun smaakvoorkeuren
en proefervaringen opschrijven en thuisopdrachten maken.
• Het leskatern voor groep 7-8 bevat 10 lessen
en 22 kopieerbladen. Voor elke leerling is er
een Smaakdossier met 20 werkbladen.
• Elke kist heeft vier Smaakles-posters en 2 posters
van de Schijf van Vijf.
Smaakbudget
Bij Smaaklessen hoort veel proeven, ook van verse
producten zoals groenten, fruit en brood. Iedere
school krijgt hiervoor eenmalig een budget van € 50.
www.smaaklessen.nl
Op www.smaaklessen.nl staat veel achtergrondinformatie. De lesmaterialen zijn gratis te downloaden.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief. In het schooljaar 2007-2008
wordt de website uitgebreid. Bijvoorbeeld met aanvullende projecten, de aansluiting op veelgebruikte
methodes en digitale spelletjes.
Bijbestellen lesmateriaal
Nieuwe of extra leerlingenboekjes, extra leskaternen,
posters of moeilijk te krijgen producten uit de Smaakleskist kunnen tegen betaling worden besteld:
zie www.schoolsupport.nl.

Workshop
Per school worden twee leerkrachten uitgenodigd
om een regionale workshop bij te wonen. Zij krijgen
achtergrondinformatie, kunnen verschillende proefjes
uitproberen en gedachten en ideeën uitwisselen met
collega’s. Elke school krijgt de gratis leskist en het
smaakbudget mee naar huis.
In regio’s waar geen workshop wordt aangeboden
kunnen medewerkers van het centrale Smaaklessenteam of de regionale teams langskomen.
Terugkomworkshop
Scholen die in het schooljaar 2006-2007 begonnen zijn met Smaaklessen kunnen deelnemen
aan speciale terugkomworkshops.
Zie voor meer informatie www.smaaklessen.nl
en de nieuwsbrief.

‘De chips hebben we van
groente gemaakt. De wortelchips waren “mmm”.’
‘Wat een ruim assortiment
aan ingrediënten en lesmaterialen in de Smaakleskist!’
(Smaaklesscholen 2006-2007)

Proefjes en eet-doe-dingen:
succes verzekerd!
Smaaklessen is zinnenprikkelend, speels en
praktisch. Kinderen proeven het verschil tussen
bittere rucola en zure augurk. Vergelijken het
geluid van een knapperig vers worteltje en een
slap peentje. Föhnen melk om zo te ontdekken
dat er kalk in zit. Zien hoe een zakje met gistdeeg
spectaculair opzwelt. Tonen zetmeel en vezels
aan. Spelen Smaakreporter thuis. Maken een
familierecept. Interviewen hun maatje over eetcultuur. Houden een debat tussen de Partij van het
Ei en de Komkommerpartij. Zijn de Smaakpolitie.
Verdienen Smaaksterren, Koksmutsen of een
Smaakdiploma. Bakken broodjes, maken gruitdrankjes, een overblijfmaaltijd of richten een heus
Smaakrestaurant in!

Bij Smaaklessen zijn verschillende partijen
betrokken:
Smaaklessen is een programma van het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Het centrale Smaaklessenteam is gevestigd
in Wageningen. Wageningen Universiteit en
Researchcentrum coördineert het programma.
Het Voedingscentrum is verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van het lesmateriaal.
De Agrarische Hogescholen, HAS Den Bosch,
CAH Dronten, Hogeschool INHOLLAND Delft en
Hogeschool Van Hall-Larenstein hebben regionale
projectteams. Deze teams ondersteunen leerkrachten
van deelnemende scholen in hun regio. Zij werken zo
veel mogelijk samen met andere ondersteuners in de
regio, o.a. GGD-en.
Tv-kok Pierre Wind is ambassadeur en inspirator
van Smaaklessen.

In het schooljaar 2007/2008 kunnen 650 nieuwe
basisscholen gratis deelnemen aan Smaaklessen.
De belangstelling is groot, dus schrijf snel in!
Vul het inschrijfformulier in op www.smaaklessen.nl.
Na inschrijving neemt het Smaaklessenteam contact
op om af te spreken wanneer, waar en met welke extra’s jouw school deel gaat nemen aan Smaaklessen.

Maximum van 650 bereikt?
De school komt dan op de
wachtlijst voor het volgende
schooljaar.
Contactgegevens Programma Smaaklessen
Wageningen Universiteit
Bezoekadres: Bomenweg 2,
6703 HD Wageningen
Postadres: Postbus 8129,
6700 EV Wageningen
Telefoon: (0317) 48 59 66
E-mail: smaaklessen@wur.nl
Website: www.smaaklessen.nl

