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Algemene gegevens 

PPS-nummer AF16193 

Titel Het Voedseleducatie Platform: alle kinderen voedselvaardig 

 
Thema  

Consument en Maatschappij  

Uitvoerende kennisinstelling(en) Wageningen University & Research 

Projectleider onderzoek (naam + 
emailadres) 

Jolijn Zwart-van Kessel 
Opvolgster Rinelle van den Top 

Penvoerder (namens private 

partijen) 

Wageningen University & Research 

Jolijn Zwart-van Kessel 

Contactpersoon overheid Cor Wever 

Werkelijke startdatum 1-1-2017 

Werkelijke einddatum 31-12-2020 

 
Goedkeuring penvoerder / consortium  

De jaarrapportage dient te worden besproken met de penvoerder/het consortium. De TKI’s nemen 

graag kennis van evt. opmerkingen over de jaarrapportage. 

De penvoerder heeft namens het 
consortium de jaarrapportage  

 goedgekeurd 

 niet goedgekeurd 

Evt. opmerkingen over de 
jaarrapportage: 

 

 
Korte omschrijving inhoud/doel PPS 
Wat is er aan de hand? Wat doet het project daaraan? 
Wat levert het project op? Wat is het effect hiervan? 

Educatie over voedsel is dé basis voor een gezond en duurzaam voedselpatroon, het realiseren 
van meer aandacht voor een duurzame productie en het vergroten van transparantie in de keten. 
Daarom ontwikkelt en coördineert Wageningen University & Research sinds 2006 het programma 
Smaaklessen voor groep 1-8 van de basisschool. Het doel van Smaaklessen is kinderen door 
middel van ervaringsleren te interesseren in smaak, voedselproductie, voeding en gezondheid, 
consumentenvaardigheden en koken, zodat zij later bewuste en duurzame keuzes kunnen maken 

en voedselvaardig zijn. Met Smaaklessen zijn tenminste 4.500 scholen bereikt. Het programma 
wordt erkend door het Centrum Gezond Leven (CGL) en aanbevolen binnen het themacertificaat 
Voeding van de Gezonde School-aanpak. 
 
Smaaklessen is in de periode 2013-2016 opgegaan in een publiek private samenwerking: Het 
Voedseleducatie Platform (VEP). Via dit Platform is Smaaklessen uitgebreid met verdiepende 
Smaakmissies. Met Smaakmissies gaan kinderen actief aan de slag in de verschillende stappen in 

de keten van productgroepen uit de Schijf van Vijf. Zo kunnen ze op bezoek bij een boerderij, 
teler, fabriek en supermarkt. Op deze wijze maken kinderen kennis met de voedselsector, wordt 
de transparantie van de voedselketen bevorderd en ontdekken zij tevens welke mogelijkheden de 

PPS-jaarrapportage 2017 
De PPS-en die van start zijn gegaan onder aansturing van de topsectoren dienen jaarlijks te 

rapporteren over de inhoudelijke en financiële voortgang. Voor de inhoudelijke voortgang dient 
dit format gebruikt te worden. Voor PPS-en die in 2017 zijn afgerond is een apart format “PPS-
eindrapportage” beschikbaar.  
De jaarrapportages worden integraal gepubliceerd op de websites van de TKI’s/ 
topsector. Zorg er svp voor dat er geen vertrouwelijke zaken in de rapportage staat. 
De PPS-jaarrapportage dient voor 15 februari 2018 te worden aangeleverd bij 

Hans.vanderkolk@wur.nl. 
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sector biedt voor een toekomstige carrière. 
 

Met dit projectvoorstel wordt de innovatie en het vergroten van de impact van het programma 
Smaaklessen en de Smaakmissies beoogt. Er wordt een digitaal platform ontwikkeld, waarmee 

elke school een Smaaklesprogramma op maat kan samenstellen. Voor de Smaakmissies wordt 
toegewerkt naar een landelijk dekkend netwerk van kwalitatief hoogwaardige praktijkeducatie 
(zoals boerderijbezoeken en bedrijfsbezoeken). Om de impact te vergroten wordt de verbinding 
gelegd met programma’s die ouderparticipatie en gezond voedingsbeleid bevorderen. Er wordt 
geïnvesteerd in een duurzame samenwerking met bedrijven, een uitbreiding van de huidige 
private partners met tenminste vertegenwoordiging uit alle productsectoren van de Schijf van Vijf 
en een verhoging van het bereik en de effectiviteit van het programma. 

 
Om bovenstaande doelen te bereiken wordt nauw samengewerkt met het programma Jong Leren 
Eten van het ministerie van LNV en VWS. 
 

 
Planning en voortgang (indien er wijzigingen zijn t.o.v. het projectplan svp toelichten) 

Loopt de PPS volgens planning?  Ja 

Zijn er wijzigingen in het 

consortium/de projectpartners? 

Ja, er is een partner toegevoegd sinds 1 januari 2018: De 

Nederlandse Aardappel Organisatie 

Is er sprake van vertraging 
en/of uitgestelde opleverdatum? 

Nee 

Is er sprake van inhoudelijke 

knelpunten, geef een korte 
beschrijving 

Nvt 

Is er sprake van afwijkingen van 
het ingezette budget/de 
begroting? Indien financiering uit 
WR-capaciteit: is er sprake van 

NAPRO? Zo ja geef een 
toelichting 

Eén van de partners heeft de bijdrage per 2018 gehalveerd: 
Het GroenteFruitHuis van 5000,- naar 2500,- euro. We hopen 
dit gat op te vangen door nieuwe partners aan te sluiten. 
We zijn hiervoor in gesprek met Vitens en het Nederlands 

Bakkerij Centrum. 

Verwacht u een octrooi-
aanvraag vanuit deze PPS 

nee 

 
Highlights: geef een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten tot nu toe 

1. Er is een tussenrapportage met de wensen/behoeften richtingen ten aanzien van een digitaal 

gepersonaliseerd platform opgeleverd. In 2018 wordt deze verder omgevormd tot een 

definitieve rapportage die het digitaal platform beschrijft. 

 
2. We hebben communicatiematerialen nieuw ontwikkeld(VEP-leden nieuwsbrief) en voor onze 

doelgroepen ingezet (nieuwsbrieven, website, jaarlijkse communicatie actie:moestuinzaadjes 

i.s.m. een VEP lid). 
3. Er is een pilot Kok in de Klas gedraaid met een VEP-lid 
4. Er is een hererkenning Smaaklessen naar het nieuw ‘Bewezen Effectief’ uitgevoerd. Hiervoor is 

een artikel verschenen in een vakblad en is Smaaklessen de enige interventie voor het 
basisonderwijs die dit niveau gehaald heeft in de Centrum Gezond Leven interventiedatabase 
van het RIVM. 

 

 

Aantal opgeleverde producten in 2017 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijving van de 
producten of een link naar de producten op openbare websites) 

Wetenschappelijke 

artikelen 

Rapporten Artikelen in 

vakbladen 

Inleidingen/ workshops 

1  1 
http://sheu.org.uk/s
heux/eh354ah.pdf  

 

 
 
 
 
 
 

https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1400819
http://sheu.org.uk/sheux/eh354ah.pdf
http://sheu.org.uk/sheux/eh354ah.pdf
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Actuele samenvatting van het project voor de website Kennisonline  

 
Het Voedseleducatie Platform is een publiek-private samenwerking waarin wetenschap en 
bedrijfsleven samenwerkt om Smaaklessen in de klas en Smaakmissies, belevingslessen buiten de 
klas, mogelijk te maken en verder te ontwikkelen. 
Smaaklessen is een lesprogramma voor groep 1-8 van de basisschool. Het doel van Smaaklessen 

is kinderen door middel van ervaringsleren te interesseren in smaak, voedselproductie, voeding en 
gezondheid, consumentenvaardigheden en koken, zodat zij later bewuste en duurzame keuzes 
kunnen maken en voedselvaardig zijn. Met Smaaklessen zijn tenminste 4.500 scholen bereikt. Het 
programma wordt erkend door het Centrum Gezond Leven (CGL) en aanbevolen binnen het 
themacertificaat Voeding van de Gezonde School-aanpak.  
Met Smaakmissies gaan kinderen actief aan de slag in de verschillende stappen in de keten van 
productgroepen uit de Schijf van Vijf. Zo kunnen ze op bezoek bij een boerderij, teler, fabriek en 

supermarkt. 
Op deze wijze maken kinderen kennis met de voedselsector, wordt de transparantie van de 
voedselketen bevorderd en ontdekken zij tevens welke mogelijkheden de sector biedt voor een 

toekomstige carrière. 
Met dit projectvoorstel wordt de innovatie en het vergroten van de impact van het programma 
Smaaklessen en de Smaakmissies beoogt. Er wordt een digitaal platform ontwikkeld, waarmee 
elke school een Smaaklesprogramma op maat kan samenstellen. Voor de Smaakmissies wordt 

toegewerkt naar een landelijk dekkend netwerk van kwalitatief hoogwaardige praktijkeducatie 
(zoals boerderijbezoeken en bedrijfsbezoeken). 
 
Om de impact te vergroten wordt de verbinding gelegd met programma’s die ouderparticipatie en 
gezond voedingsbeleid bevorderen. Er wordt geïnvesteerd in een duurzame samenwerking met 
bedrijven, een uitbreiding van de huidige private partners met tenminste vertegenwoordiging uit 

alle productsectoren van de Schijf van Vijf en een verhoging van het bereik en de effectiviteit van 
het programma. 
 
Om bovenstaande doelen te bereiken wordt nauw samengewerkt met het programma Jong Leren 
Eten van het ministerie van LNV en VWS. 
 
 

 
Bijlage: Titels van producten en links naar informatie op openbare websites (w.o. 
Kennisonline) 
 
www.smaaklessen.nl 
 

https://www.smaaklessen.nl/nl/voedseleducatie.htm  
 
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-
LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Voedseleducatie-Platform-1.htm 
 

http://topsectoragrifood.nl/project/voedsel-en-voedingseducatie/ 

 

 

Akkoord: Hans van der Kolk (Topsectorsecretaris) 

http://www.smaaklessen.nl/
https://www.smaaklessen.nl/nl/voedseleducatie.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Voedseleducatie-Platform-1.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Voedseleducatie-Platform-1.htm
http://topsectoragrifood.nl/project/voedsel-en-voedingseducatie/

