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V O O R W O O R D

Deze exploratie is geschreven voor mijn 
afstudeeronderzoek voor Communication 
& Multimedia Design op Avans Hogeschool 
in Breda. Het onderzoek heeft plaatsgevon-
den van september 2021 tot januari 2021. In 
de eerste weken is er onderzoek gedaan en 
een concept ontstaan en in de aankomende 
5 weken zal er een high-figh prototype ge-
maakt worden. 

Ik ben er de afgelopen 4 jaar tijdens mijn 
studie achter gekomen dat ik de mens in 
mijn ontwerp centraal zet. Ik vind het leuk 
om iets te ontwerpen waar mensen blij van 
worden. Iets wat ze ‘‘een handje helpt’’ bij 
het makkelijker maken van het dagelijkse 
leven. Bij dit concept heb ik de mens dan 
ook centraal gesteld, namelijk de ouders en 
kinderen. 

Deze exploratie laat zien hoe ik tot mijn con-
cept ‘‘Groentjes” ben gekomen. Een con-
cept waarin ouders en kinderen samen le-
ren over duurzame voeding. Een verhaal en 
pakket waarmee kinderen gaan leren hun 
eigen groenten, fruit en kruiden te verbou-
wen. En door dit in het dagelijkse leven toe 
te passen en te herhalen, hoop ik dat de kin-
deren het onthouden en meenemen in hun 
latere leven. Zoals ik zelf ook heb gehad in 
mijn opvoeding. 
Met “Groentjes” heb ik mijn eigen passie 
voor duurzame voeding en het gezin ver-
taald naar een ontwerp waarin samenwer-
ken, leren en plezier centraal staat.

Doortje Bot 
Oosterhout, 17 januari 2022
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M I J N  V I S I E

Duurzaamheid, het kan een beladen 
onderwerp zijn in het nieuws. En wat is 
binnen duurzaamheid nou goed of fout? 
Hoeveel weten we er nou eigenlijk van en 
wat passen we toe in ons eigen huishou-
den?

Als ik terugkijk naar mijn eigen opvoeding 
dan heb ik wel degelijk op jonge leeftijd 
iets meergekregen over “lief zijn voor het 
milieu”. Ik moest altijd al afval scheiden, de 
lampen uitdoen als ik een kamer verliet of 
de verwarming uitzetten als ik wist dat er 
niemand meer thuis zou zijn. Voor mij is dit 
dus heel normaal. Ik pas dit dan ook nog-
steeds toe in mijn eigen huis. 

En laat het voorop staan dat ik met dit ont-
werp de problemen van het klimaat niet 
met één klap op kan lossen, ik wil kijken 
waar de kansen liggen. Er zijn al zoveel 
leuke initiatieven en ik wil op een speelse 
manier mijn ontwerp-kwaliteiten inzetten 
om een leuk steentje bij te dragen aan het 
verbeteren van het milieu.
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Duurzaamheid is een breed onderwerp. 
Er zijn in deze exploratie een aantal spron-
getjes gemaakt tussen verschillende on-
derwerpen binnen duurzaamheid om 
vervolgens toch weer terug te komen bij 
waar mijn persoonlijke passie ligt: voe-
ding. Ik werk bij de Smaakspecialist en 
wij geloven in de kracht en noodzaak van 
goede voeding voor een leefbare wereld. 
Wij maken goede voeding voor een leef-
bare wereld toegankelijk, door het ont-
wikkelen, produceren en distribueren van 
goede voeding met respect en liefde voor 
mens, dier en natuur (De Smaakspecialist, 
2020).

Ik wil graag aan ouders en kinderen mee-
geven dat duurzaamheid binnen voeding 
toegankelijk is. Ik wil kinderen op een 
laagdrempelige manier leren omgaan 
maar duurzame voeding, zodat zij dit net 
als ik ‘‘normaal’’ gaan vinden en dit mee-
nemen in de rest van hun leven.



V R A A G S T U K

Duurzaamheid is al een tijdje een veelbespro-
ken onderwerp. Niet alleen in het persoonlijke en 
dagelijkse leven van mensen, maar ook binnen de 
politiek. Klimaatdoelen worden opgesteld, maar 
helaas niet gehaald. Het niet halen van de klimaat-
doelen is politiek falen, maar het is vooral verraad 
aan de toekomstige generaties. Verraad aan alle 
jongeren van Nederland en in de wereld. De kos-
ten worden vooruitgeschoven naar de toekomst. 
De jongeren blijven zitten met de gevolgen van 
desastreuze klimaatverandering (Pols, 2020).

Even een paar cijfers. Het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) maakte bekend dat Neder-
land er niet in zal slagen de CO2-uitstoot in 2030 
met 49% te verminderen. Terwijl dat toch in de Kli-
maatwet en in het regeerakkoord staat. We blijven 
steken op 34%. Zelfs het Urgenda-doel wordt niet 
gehaald (25% minder in 2020) (Pols, 2020).

Een gemiddeld huishouden stoot jaarijks 7,5 ton 
CO2 uit. Dit aantal komt door het vervoer en het 
huis. Daarnaast heeft een gemiddeld huishouden 
nog eens 12,5 ton aan indirecte CO2-uitstoot voor 
voeding, spullen en kleding (Milieu Centraal, z.d.).

De keuzes die je maakt bij het kopen van kleding 
of eten hebben dus invloed op jouw CO2-uitstoot. 
Dit heet een ecologische voetafdruk. Er zijn veel 
mogelijkheden om deze ecologische voetafdruk 
te verkleinen. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied 
van voeding door lokale producten te consume-
ren, herbruikbare boodschappentassen te gebrui-
ken en alleen de dingen te kopen die je echt nodig 
hebt (Europese Unie, 2021).

Er zijn zoveel ‘kleine’ handelingen die je kunt doen 
om dit te verminderen in je eigen huishouden. 
Maar in hoeverre zijn volwassenen hiervan op de 
hoogte? Laat staan kinderen. Ik wil dit graag on-
der de aandacht brengen en iets maken waarbij 
ouders en kinderen samen gaan leren.

R E L E V A N T I E

In dit onderzoek is gekeken naar hoe duurzaam 
eten op een laagdrempelige manier toegankelijk 
en leuk gemaakt kon worden voor kinderen samen 
met hun ouders. 

Met als hoofdvraag: Hoe kan je kinderen tussen 
de 6 en 9 jaar op een speelse manier leren over 
duurzame voeding, zodanig dat dit zorgt voor een 
gedragsverandering richting de toekomst?

Een gedragsverandering is een complex proces 
wat samen gaat met meerdere factoren. Het motto 
van Magriet Schmitz-Darwinkel is: ,,Veel volwasse-
nen brengen hun kinderen groot als kopieën van 
zichzelf, maar dat doet weinig recht aan de eigen 
identiteit van hun zoon of dochter. Geef een kind 
zichzelf“ (Zeegers, 2005). In dit project is het be-
langrijk dat het kind centraal staat en dus zelf gaat 
ontdekken. Dat begint bij de ouders. Zonder be-
geleiding en betrokkenheid komt het kind niet ver. 
Beiden partijen gaan samen leren en ontdekken. 
En ook beiden partijen zullen er dus achter komen 
dat ze als individu invloed kunnen hebben op een 
beter milieu.

En wat halen kinderen hier dan uit? Leuke activi-
teiten, zelf de touwtjes in handen hebben, ZELF 
DOEN.
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H O O F D V R A A G

Hoe kan je kinderen tussen de 6 en 9 jaar op een speelse manier leren over duur-
zame voeding, zodanig dat dit zorgt voor een gedragsverandering richting de toe-

komst?

D E E L V R A G E N

- Waar staat de doelgroep met hun cognitieve & sociaal emotionele ontwikkeling?

- Wat zijn manieren van speels leren?

- Wat voor positionering heeft voeding binnen duurzaamheid?

- Hoe zijn de verhoudingen tussen kinderen en ouders als het gaat om het voeding bin-
nen duurzaamheid?

- Wat is een motivatie voor ouders en kinderen om te leren over biologische voeding?

O N D E R Z O E K S  V R A G E N
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O N D E R Z O E K



De jongere generatie. Deze doelgroep is ruim 
en er zitten heel veel verschillen in de ontwikkeling 
op verschillende leeftijden. Maar op wat voor leef-
tijd is het goed om kinderen te leren over voeding 
binnen duurzaamheid?

Tussen de 4 en de 6 jaar wordt de basis voor 
taalontwikkeling van een kind gelegd. Bij deze 
leeftijd moeten ze dus nog veel woorden leren 
(Opvoed Informatie, 2020).

Tussen de 6 en de 9 jaar leren ze schrijven en le-
zen en het is dan ook belangrijk om veel te lezen. 
Naast lezen en schrijven leren ze niet alleen nieu-
we woorden, maar ook de betekenis hiervan. Ze 
leren ook eigenschappen van woorden (Opvoed 
Informatie, 2020). Kinderen kunnen zich daarnaast 
beter inleven in iemand anders en denken steeds 
beter eerst na in hun hoofd voordat ze actie onder-
nemen (Hanzehogeschool Groningen, 2016).  Op 
deze leeftijd is ook goed om het kind mee te laten 
helpen in de huishouding. Ze krijgen hierdoor een 
gevoel van verantwoordelijkheid en zelfdiscipline. 
(Cognitieve ontwikkeling, z.d.).

Vanaf 8 jaar leren kinderen de regels van de gram-
matica beter. Ze kunnen dan beter vertellen of op-
schrijven van ze denken en meemaken. Op deze 
leeftijd begrijpen kinderen de informatie die ze 
lezen beter en kunnen ze ook een mening geven 
hierover (Opvoed Informatie, 2020).

Op basis van deze informatie is de beste leeftijds-
categorie 6 tot 9 jaar. Het is interessant dat ze op 
deze leeftijd de betekenis achter dingen leren en 
hun eigen mening daarover ontwikkelen. Daarbij 
is het interessant om kinderen van deze leeftijd te 
leren dat ze als individu verschil kunnen maken 
in het bewust omgaan met duurzaamheid. Ook 
belangrijk is dat ze een verantwoordelijkheids-
gevoel krijgen voor het milieu. Wat ik vertelde 
in mijn introductie over “lief zijn voor het milieu’’, 
alsof het een ander kindje is, is een belangrijk 
uitgangspunt voor mij. Vooral omdat deze gene-
ratie hier in de toekomst nog veel mee te maken 
gaat krijgen, want de vermindering van CO2-uit-
stoot gaat niet binnen 1 jaar opgelost zijn.

(Danilevich, 2020).

D O E L G R O E P
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Het concentratievermogen en het geheugen 
neemt sterk toe op de leeftijd 6 tot en met 9 jaar. 
Het schoolkind kan zelfstandig lezen en leest dan 
ook graag over onderwerpen die hem interesse-
ren.  (Cognitieve ontwikkeling, z.d.).

Tussen 6 en 7 jaar maakt het kind een grote 
sprong in zijn cognitieve ontwikkeling. Hij leert 
namelijk om concreet te denken. Dat betekent 
dat hij minder fantasie krijgt. Hij denkt nog wel in 
plaatjes: wat hij leert, moet hij vóór zich kunnen 
zien (Anababa, z.d.).

Op het gebied van de sociaal-emotionele ont-
wikkeling zal het kind steeds meer over zichzelf 
na gaan denken. Wat kan ik en wat kan ik niet? 
Hoe voel ik me en wat wil ik? Het kind identifi-
eert zich nog sterk met zijn/haar ouders, maar 
ook met oudere kinderen. Dat gedrag gaat hij 
nadoen. Vanaf een jaar of 8 zal het kind zich gaan 
vergelijken met anderen. In deze periode zullen 
ouders hun kind ook bij moeten staan en helpen 
om een realistisch en positief zelfbeeld te ontwik-
kelen (Anababa, z.d.).

 Waar staat de doelgroep met hun cognitieve & sociaal emotionele ontwikkeling?

Je kind wordt onafhankelijker. Hij gaat zijn ei-
gen gedrag én dat van anderen meer vanuit een 
ethisch oogpunt beoordelen: zo moet het, en niet 
anders. Spelregels en normen past hij eerst nog 
vrij strak toe, maar vanaf 8 jaar kan hij zien dat er 
achter het gedrag van een ander (of hemzelf) een 
bepaalde bedoeling zit (Anababa, z.d.). 

Het kind kan zich dus beter verplaatsen in dingen 
en gaat dingen bekijken vanuit een meer etisch 
oogpunt. Dat is gunstig, aangezien milieuvervui-
ling ook bekeken kan worden vanuit een etisch 
oogpunt. Ook zal hij dus zien dat achter gedrag 
een bepaalde bedoeling zit. Dat is ook belangrijk 
bij het onderwerp duurzaamheid, want eigen ac-
ties zorgen voor een beter of slechter milieu.

(Danilevich, 2020b).
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Kinderen gaan naar school om te leren en als 
volwassene of ouder lever je een belangrijke bij-
drage aan. Wat gebeurd er nou eigenlijk in het 
hoofd van kinderen als ze leren?

De hersenen zijn rekbaar. Onder invloed van 
gedachten, emoties en nieuwe ervaringen ver-
anderen ze voortdurend. Als je iets nieuws leert, 
dan komen hersencellen met elkaar in contact. 
Je noemt dat een synaps. En door veel te oefe-
nen maken je hersenen meer synapsen aan en zo 
ontstaat er een neutraal netwerk. Dus hoe meer 
je oefent, des te beter je wordt in dingen (Onder-
wijs van Morgen, 2020).

Leren is verbonden met ons geheugen. We heb-
ben het lange- en het kortetermijngeheugen. 
In het langetermijngeheugen wordt informa-
tie opgeslagen door middel van synapsen. Een 
nieuwe leerervaring zorgt voor een verbinding 
en herhaling versterkt die verbinding. Het kor-
tetermijngeheugen slaat informatie tijdelijk op 
en dit heet het werkgeheugen. Geef je kinderen 
een opdracht, dan verwerken zij dit in hun brein. 
Bij kinderen wordt dit opgeslagen in het werk-
geheugen. Bij kinderen kan nieuwe informatie 
beter blijven hangen door dingen te groeperen. 

Van herhaling wordt het neutrale netwerk ster-
ker. Het is dus belangrijk om nieuwe informatie 
te blijven herhalen. Van alleen luisteren leren kin-
deren niet zoveel. Uit onderzoek blijkt dat kinde-
ren het meeste leren van het zelf oefenen met de 
lesstof en van directe toepassing (Onderwijs van 
Morgen, 2020).

Peuters en kleuters hebben een rijke speelleer-
omgeving nodig die hen prikkelt in hun nieuws-
gierigheid en uitdaagt met rijke spelmateriaal. 
De rol van de “begeleider’’ is het goed observe-
ren en faciliteren van het spel. Actief meespelen 
is een voorwaarde. Toevoegingen moeten al-
leen gedaan worden waar nodig. De volwassene 
moet mee gaan in de verwondering van het spel 
en meespelen met plezier (HCO, 2021).

En wat zijn manieren van speels leren?

Het kind leert door zelf te doen en te ervaren. 
Zonder betrokkenheid is er geen spel en zonder 
spel geen leren. Het doel is hier spelervaringen 
en door herhaling krijgt het verdieping. Uitda-
gende en gevarieerde materialen zijn essentieel 
(HCO, 2021).

Professor dr Jelle Jolles formuleerde een tijd ge-
leden een aforisme “context shapes the brain”. 
Het woord ‘‘cotext’’ staat daarin voor “ouders, 
school en leraar’’, maar ook de buurt waarin je 
leeft, je cultuur, en de mate waarin je in je leven 
steun, sturing en inspiratie hebt gekregen (Cen-
trum Brein & Leren & Jolles, 2015). 

Uit het onderzoek over hoe kinderen (speels) le-
ren zijn een aantal criteria gerold, namelijk:

- Wat het kind leert moet hij voor zich kunnen 
zien (afbeeldingen en illustraties)
- Veel oefenen en de kracht van herhaling
- Verbinding leggen tussen nieuwe informatie
- Groepeer informatie 
- Ouderbetrokkenheid (meegaan in de bele-
vingswereld van kinderen)

C R I T E R I A

H O E  L E R E N  K I N D E R E N?
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En wat past er nou beter bij speels leren dan 
een echt spel? Een spel voor kinderen en ouders 
zodat ze hier samen mee aan de slag kunnen.

Als ouders betrokken zijn in het spel en meegaan 
in het plezier, leren de kinderen. Als het een spel 
is wat je vaker kunt doen, zal de kracht van her-
haling naar boven komen en zullen ze dus de in-
houd beter onthouden. 

Als dit gecombineerd kan gaan met belangrijke 
weetjes over duurzaamheid, dan is dit een heel 
educatief spel met de juiste insteek. Met de juiste 
spelmethode zou je kinderen de verbinding kun-
nen laten leggen tussen goed en slecht voor het 
milieu. 

De insteek achter dit concept is goed. Maar voor-
dat dit concept verder uitgewerkt kon worden, 
moest er meer duidelijk worden over de verhou-
ding en tussen ouders en kinderen. En de ver-
antwoordelijkheid. Niet alleen binnen de opvoe-
ding, maar ook binnen duurzaamheid. 

C O N C E P T  1
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In Japan hebben ze in sommige super-
markten “kid sized baskets’’. De pro-
ducten voor kinderen liggen lager in de 
schappen zodat het makkelijker is voor 
hen om de producten te pakken. Dit 
vooral omdat kinderen in Japan op heel 
jonge leeftijd al boodschappen doen 
(Uptas, 2021).

Wat zijn de verhoudingen tussen ouders en 
kinderen als het gaat om voeding binnen duur-
zaamheid, maar ook binnen het huishouden waar 
dit voornamelijk plaatsvind?

Het is “normaal” dat ouders boodschappen doen 
en koken en zo voor hun kinderen zorgen. Maar 
wat nou als je kinderen meer verantwoorde-
lijkheid gaat geven op dit gebied. Laat ze mee 
boodschappen doen en de producten uitzoeken. 

In een enquête die uitgezet is geven de meeste 
respondenten aan dat ze hun kinderen verant-
woordelijkheden geven binnen het huishouden. 

Ouders zijn zich ervan bewust dat dit de leeftijd 
is waarop je kinderen bewust kan maken van be-
paalde dingen. Zoals in een van de reacties ge-
zegd werd: “bewust worden van prijzen van eten 
en dat de koelkast niet zomaar gevuld is.” 

Ook proberen ze van boodschappen doen een 
“uitje” of “leuke activiteit” van te maken. Ze hou-
den het daarmee luchtig en laagdrempelig. Maar 
hoe eerder je hiermee begint en het blijft herha-
len, zullen kinderen dit dus gaan onthouden en 
voelen dat dit belangrijk is. 

Hoe zijn de verhoudingen tussen kinderen en ouders als het gaat om het voeding binnen 
duurzaamheid?

V E R H O U D I N G E N
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Het milieu waar de jongere generatie in gaat 
leven later vereist verantwoordelijkheid. Mensen 
moeten zelf verantwoordelijkheid nemen om 
hun leefstijl aan te passen voor een beter milieu. 
Dat kun je tegen volwassenen makkelijk zeggen, 
maar hoe leer je een kind verantwoordelijkheid 
nemen? In hoeverre kun je ze dit geven? En hoe 
geven ouders verantwoordelijkheid aan hun 
kind?

In een artikel van De Ouders van Nu kwamen de 
volgende tips voorbij:

- Leg de druk niet te hoog. Leer je kind eerst het 
één en dan het ander.

- Geef duidelijke uitleg. Het is voor volwassenen 
misschien vanzelfsprekend hoe bepaalde taken 
worden uitgevoerd, maar een kind moet nog al-
les leren. Het is daarbij ook belangrijk om je kind 
ruimte te geven om het zelf uit te zoeken. Maar 
help  waar nodig.

- Bedenk goed wat een kind aan kan qua verant-
woordelijkheid. Ieder kind is tenslotte verschil-
lend.

- Geef je kind het goede voorbeeld. Je bent als 
ouder een voorbeeld en een rolmodel. 

- Het ene kind heeft van jongs af aan al een eigen 
mening en de ander houdt zich misschien wat 
meer op de achtergrond. Hoe ouder je kind is, 
hoe meer hij zijn eigen mening zal ontwikkelen. 
Bied een kind een luisterend oor, luister naar wat 
hij te vertellen heeft en geef pas daarna je eigen 
mening. (Ouders van nu, 2020).

(Gezindsbond, z.d.).

‘Met kinderen taken geven kan je vroeg 
starten. Niet door hen dwingend aller-
hande klusjes op te leggen, wel door 
hen spelenderwijs aan te leren dat som-
mige dingen er nu eenmaal bij horen 
- Karla Van Leeuwen (Vanmeerhaeghe, 
2021).

V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D
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M E T H O D E N
D E  D O E L G R O E P  B E T E R  

L E R E N  K E N N E N



Een korte enquête werd uitgezet om snelle in-
zichten te krijgen. De enquête was voor ouders 
van kinderen tussen de 6 en de 9 jaar. Over het 
algemeen speelde duurzaamheid al wel een rol 
binnen huishoudens. Dit doen ze voor het groot-
ste gedeelte door middel van recyclen, energie-
besparing en flexitarisch eten. 

Bij de vraag op welke leeftijd je kinderen verant-
woordelijkheid moet geven was het grootste ge-
deelte ervan overtuigd dat dat op de leeftijd van 
5 tot 6 jaar toch al wel kon. Dat is goed om te we-
ten, want zo kan ik bepalen of ik de kinderen al 
meer verantwoordelijkheid kan geven met mijn 
ontwerp dan aanvankelijk ingeschat was. Of ze 
een beloning krijgen als ze dingen goed hebben 
gedaan? Soms. Motivaties hiervan waren: ‘‘Mo-
tivatie en bewust maken van belang’’, ‘‘Stimule-
ring en dankbaarheid tonen’’, ‘‘Hoeft niet altijd. 
Gebeurd ook niet in het echte leven’’. 

De meeste respondenten geven aan dat ze hun 
kinderen verantwoordelijkheden geven binnen 
het huishouden. En ouders nemen hun kinde-
ren wel degelijk eens mee om boodschappen te 
doen. Motivaties hiervoor waren: ‘‘Ligt er aan of 
het handig uit komt of niet. Het is sneller zonder, 
maar soms heb ik geen andere keuze of soms is 
het een leuk uitje.’’ / ‘‘Hij mag kiezen en vindt het 
leuk om te helpen.’’/‘‘Ik zie het als activiteit.’’/ 
‘‘Gezellig. En ze helpen mee met spullen pak-
ken. Dit vinden ze leuk om te doen.’’/ ‘‘Gezellig, 
bewust worden van prijzen, bewust worden dat 
je koelkast niet vanzelf is gevuld.’’

Vervolgens werd er ingedoken op koken met 
kinderen en het idee over een kookboek voor 
ouders en kinderen samen. De reacties waren 
als volgt: ‘‘Leuk, mijn zoon en ik koken graag sa-
men!’’/ ‘‘Leuk voor mensen die inspiratie nodig 
hebben’’/ ‘‘Ik vind koken met een kind al genoeg 
multitasking. Over duurzaamheid praten wordt 
wat te veel (6jaar).’’

Maar stel: je kind wil echt niet met je koken, wat 
zou dan een motivatie voor hem/haar zijn om dit 
wél te gaan doen? Bijvoorbeeld een cadeautje 
of een ander soort beloning?

‘‘Laat gaan. De interesse komt vanzelf wel. En zo 
niet dan niet.’’/ 
‘‘Ingrediënten of gerecht kiezen, de regie bij het 
kind leggen.’’
‘‘Een beloning/cadeau moet geen motivatie zijn. 
Hem zeggen dat ze dan mogen kiezen wat ze 
eten zie ik als leukere motivatie.’’
‘‘Ligt aan de reden waarom niet maar ik ben  
niet van overhalen met cadeaus.’’

Een extra tip die werd achtergelaten:
‘‘Maak ze bewust van wat ze doen en wat voor 
gevolgen het heeft. Maar draai er niet in door.’’

De input die is verkregen uit deze enquête is 
heel behulpzaam. Ik heb de ouders op een 
afstandelijke manier wel iets beter leren kennen. 
Ik ben ook zeker met ze in gesprek gebleven 
voor volgende experimenten.

E N Q U Ê T E
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K I D S P R O E F

Kidsproef is een educatief lesprogramma wat 
kinderen leert over verantwoorde voeding. Dit 
lesprogramma is opgezet door levenmiddelen-
bedrijf de Smaakspecialist. Het lesprogramma 
is gemaakt voor kinderen uit groep 7 en 8. De 
les gaat vooral over verantwoorde voeding voor 
mens, dier en milieu. Onderwerpen als voeding, 
biologische producten en suiker komen aan bod. 
Bij dit lesprogramma is het belangrijk dat de 
kinderen leren door te doen. Kidsproef is ervan 
overtuigd dat zintuigen een belangrijke rol spe-
len bij het aantrekkelijk maken en onthouden van 
de informatie (De Smaakspecialist, 2019).

Ik vind dit een interessant en mooi concept om-
dat kinderen hierdoor op een speelse manier 
leren over duurzaamheid en dan vooral over 
voeding. Het speelse en het leren door te “doen” 
vind ik vooral heel mooi. Dit is iets wat ik graag in 
mijn ontwerp zou willen implementeren. 

De proeftuin biedt een manier voor mensen 
met een betegelde tuin op een laagdrempelige 
manier kennis te laten maken met het idee van 
een groene tuin. In combinatie met een app zal 
de gebruiker de meerwaarde op persoonlijk en 
sociaal level duidelijk maken (Van der Sanden, 
2021).

De proeftuin is een duurzame, houten minia-
tuur tuin met allerlei onderhoudsarme planten 
die allemaal een verschillend product opleve-
ren. Het idee van dit afstudeerproject is dat de 
proeftuin bijvoorbeeld aangeboden wordt door 
gemeenten voor een bepaalde leenperiode. Tij-
dens deze periode zal de gedachtengang van de 
gebruiker veranderen ten opzichte van groene 
tuinen en zo tot actie worden aangespoord om 
richting de toekomst een groene tuin te maken 
van een betegelde tuin. De proeftuin is dus als 
het ware het zaadje dat gepland wordt wat leidt 
tot vergroening van betegelde tuinen (Van der 
Sanden, 2021).

Ik vind de gedachtegang achter dit project heel 
interessant, want het leidt tot een gedragsveran-
dering richting te toekomst.

D E  P R O E F T U I N

(De Smaakspecialist, z.d.).

 (Van der Sanden, 2021b).

W A T  I S  E R  A L ?
V O E D I N G
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J U S T  A  L I T T L E

Mensen denken bij duurzaamheid aan dure aan-
passingen in hun huis. Zonnepanelen of je wo-
ning isoleren is duur. Het nut daarvan zien men-
sen ook niet snel. Uit het onderzoek dat hoort bij 
“just a little” van Floortje van Waterschoot blijkt 
het dat mensen interesse in iets hebben als er 
iets voor hun in zit en het liefst meteen op korte 
termijn. 
Just a little is een app die mensen op een laag-
drempelige manier bewust wil maken over de 
mogelijkheden van energiezuiniger leven. Het 
hoeven niet gelijk grote veranderingen te zijn en 
deze app laat zien dat kleine veranderingen ook 
al impact hebben. De app stuurt op de voorkeur 
van de gebruiker 1 of meerdere keren per dag 
een tip. Zo wordt de gebruiker getriggerd om 
elke dag een beetje bewuster te leven. De app 
geeft niet alleen aan dat je bijvoorbeeld minder 
lang onder de douche moet staan, maar ook wat 
je met de tijd kan doen dat je niet onder de dou-
che staat (Van Waterschoot, 2020).

Wat ik interessant vind aan dit project is dat het 
mensen niet dwingt om hun levensstijl te veran-
deren, maar wel bewust maakt van de alternatie-
ven die er zijn om je CO2-uitstoot te verminde-
ren. 

E V O N T U R I E R S

Evonturiers is een lespakket voor leerlingen op 
de basisschool. Het doel is dat kinderen kennis-
maken met energie en in actie komen om sa-
men het energieverbuik te verminderen. Het is 
de bedoelig dat leelringen zich bewust worden 
van hoe zij omgaan met energie. Het lespakket 
betreft een doorlopende leerlijn waarin iedere 
leeftijdsgroep werkt in hun eigen thema. Voor 
iedere groep bestaat het lespakket uit lesma-
teriaal en interactieve spellen. Het lesmateriaal 
zijn geïllustreerde filmpjes waarin ze uitleg ge-
ven over energieverbruikt. Op de site van Evon-
turiers zijn ook regelmatig weetjes en nieuws 
te lezen over duurzaamheid (Missing Chapter 
Foundation & Enexis Groep, z.d.).

Ik vind het in dit project mooi om te zien dat ze 
het toegankelijk hebben gemaakt voor verschil-
lende leeftijdscategoriën. Ook is het goed dat 
ze lesmateriaal en spellen apart hebben gehou-
den. Door eerst te luisteren en kijken naar les-
stof kunnen leerlingen gelijk hun kennis inzetten 
die ze hebben opgedaan in de filmjes.

(Van Waterschoot, 2020b).
(Missing Chapter Foundation & Enexis Groep, z.d.).

W A T  I S  E R  A L ?
C O 2 - U I T S T O O T
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(Bol.com, z.d.-b).

W A T  I S  E R  A L ?
B O E K E N

Een andere speelse manier voor kinderen om te 
leren is door middel van boeken. Boeken komen 
in verschillende vormen tegenwoordig, nog-
steeds gemaakt van papier of een online boek.

Zo vond ik het boek “Max en de toverstenen”. 
Dit boek gaat over Max de rotsmuis en zijn vrien-
den. Max vind een flonkerende steen die licht 
en warmte geeft. In het boek lees je over hoe de 
vondst van de steen het leven van de rotsmui-
zen heeft veranderd. De lezer kan in het tweede 
deel van het boek zelf bepalen welke richting het 
verhaal gaat: een goede en een slechte kant. In 
het tweede deel van het boek worden de pagi-
na’s dan ook in twee gesplitst, met als bovenkant 
de goede afloop en de onderkant de slechte. Ik 
vond dit een heel interessante vormgeving, want 
de keuze ligt dus bij de kinderen zelf (Pfister, 
1997).

Op de achterkant van dit boek staat:
“Met dit boek wil Marcus Pfister laten zien dat ie-
dereen door zijn handelen invloed heeft op de 
toekomst van de aarde.” Voor Marcus Pfister staat 
één ding in zijn werk centraal, dat de waarde van 
een boek bepaalt. Een boek moet kinderen en 
volwassenen dichter bij elkaar brengen en een 
intensiever contact tussen hen bewerkstelligen. 
Een goed boek vormt een brug tussen kind en 
volwassenen. Het moet een reeks vragen ontke-
tenen en tegelijkertijd de fantasie van het kind 
verruimen (Pfister, 1997).

Aan dit boek vind ik het mooi dat het doel is om 
ouders en kind dichter bij elkaar te brengen en 
dat het bij kinderen misschien wel vragen op-
roept. En dat het daarnaast dus ook besproken 
wordt tussen ouder en kind.

Marie Kondo (een van mijn inspiraties) is een 
opruimexpert. In eerste instantie zijn haar op-
ruim-methodes gefocust op volwassenen, maar 
ze heeft daarnaast ook een kinderboek geschre-
ven. “Kiki & Jax, opgeruimd staat netjes” is een 
boek waarin je Japanse opruimgoeroe kinde-
ren wil leren koesteren wat ze al hebben (Schut, 
2019).

Kiki de eekhoorn verzamelt graag spullen en 
haar kamer is hierdoor erg rommelig. Hierdoor 
is er weinig ruimte om met haar vriendje Jax de 
uil te spelen. Ze gaan in het boekje samen be-
palen welke spullen ze willen houden en welk 
speelgoed weg kan. Zo leren ze de kinderen te 
leren hoe ze kunnen bepalen welke spullen ze 
niet meer nodig hebben (Schut, 2019).

Marie Kondo verteld dat het in haar thuisland 
normaal is dat je maar één cadeautje krijgt met 
kerst. Zo leren kinderen de waarden in te zien van 
spullen (Schut, 2019).

Ik vind het heel mooi dat Marie Kondo op deze 
laagdrempelige manier kinderen de waarde in 
laat zien van spullen. Dat laagdrempelige vind 
ik charmant en ik denk de speelsheid van het 
verhaal de serieuze boodschap een beetje ver-
bloemd, maar dat siert het boekje juist wel.

(Bol.com, z.d.).
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Toen de research begon, door te kijken naar 
wat er al was voor kinderen om te leren over 
duurzaamheid, kwam ik terecht bij Kidsproef. 
Dit ook mede door mijn werk, maar het is een 
heel mooi initiatief om kinderen in de klas te le-
ren over biologische voeding. Ik mag wettelijk 
niet alles van de les in dit stuk vertellen, anders 
kunnen mensen het overnemen en dat is niet de 
bedoeling. Er zal dus heel samenvattend gespro-
ken worden over deze les om zo min mogelijk 
informatie vrij te geven, maar wel zo dat het in-
zichtelijk is waar de les over gaat. Maria is een 
stagaire bij De Smaakspecialist en zij verzorgde 
deze les. Het is een hele interactieve les en de 
opbouw van de les is als volgt:

- Eerst een korte quiz waarbij ‘‘ja’’ hand op je 
hoofd is en ‘‘nee’’ hand omlaag. Onderwerpen 
als biologische producten, biologische boeren, 
flexitarisch/vegetarisch/veganistisch eten en de 
schijf van 5 kwamen voorbij.
- Een interactieve opdracht waarbij kinderen 
formulieren in moesten vullen over wat goede 
maaltijden zijn door de dag heen.
- Suikertest: hoeveel suiker denk je dat er in dit 
product zit?
- Een interactieve opdracht met proeven. 
- Als laatste een spannende proef, waarbij ver-
teld werd dat we ‘‘dit’’ moesten gaan eten over 
50 jaar omdat we dan zo overbevolkt zijn. We 
moeten op zoek naar andere voedingsbronnen, 
anders kunnen we later niet meer heel de bevol-
king eten geven.

De kinderen waren allemaal heel actief mee aan 
het doen en dat vond ik echt leuk om te zien. Dat 
betekend dat ze ook wel degelijk geïnteresseerd 
zijn in voeding. Ook herhaalde Maria soms vra-
gen, wat goed is want van herhaling blijft de stof 
hangen! 

Het einde van de les kwam in zicht en toen wilde 
ik nog een paar vragen stellen, maar ik was me 
er wel van bewust dat de spanningsboog een 
béétje weg was bij de kinderen. 

I N  D E  K L A S

- Wat heb je allemaal in de koelkast liggen? 
“Pfff geen idee, ik kijk daar nooit.’’
“ Uhmm jaa gewoon groenten en drinken enzo.’’

Hier kan ik uithalen dat kinderen dus niet echt 
bewust zijn van wat er in huis gehaald wordt, dus 
hier zou ik in mijn ontwerp nog wel wat meer ver-
antwoordelijkheid aan kunnen koppelen.

- Heeft iemand wel eens iets biologisch gezien in 
de koelkast? 
“Jaa biologische appels’’, “Groenten’’
“Jaa soms, dat groene logo heb ik wel eens ge-
zien.’’

- Maak je wel een zelf gerechten in de keuken?
‘‘Mwah soms...’’ , “Jaaaa best vaak zelfs!’’
“Ik vind het super leuk om te kijken naar hoe 
mama kookt!”

- En wil je dan ook wel eens helpen? 
‘‘Jaaaa ik mag wel eens door de pan roeren en 
heel soms ook dingen snijden.’’ “Als we iets gaan 
bakken mag ik met de mixer mixen’’.

Dit vond ik heerlijk om te horen, want dit is waar 
ik het meest benieuwd naar was: geven ouders 
hun kinderen wel eens de verantwoordelijkheid 
om mee te helpen? Bij het grootste gedeelte 
van de kinderen van deze klas was dat zo. Ze zijn 
nieuwsgierig en leergierig. Ik haal hier duidelijk 
uit dat ze hun ouders als voorbeeld nemen. 
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Uit het onderzoek van “Wat is er al?” is er ook 
gekeken naar kinderboeken. Een laagdrempe-
lige manier om leuk verhalen te vertellen en in-
zichten te geven. De doelgroep 6 tot 9 jaar kan 
al goed lezen. Zoals eerder in de exploratie is 
verteld zal een kind zich op deze leeftijd beter 
kunnen verplaatsen in dingen en dingen gaan 
bekijken vanuit een meer etisch oogpunt. Dus 
in principe zou hij duurzaamheid ook vanuit een 
etisch oogpunt kunnen gaan zien. En door daar 
een sterk verhaal over te schrijven zou hij hier 
wellicht een verantwoordelijkheidsgevoel uit 
kunnen halen.

Ook zal hij dus zien dat achter gedrag een be-
paalde bedoeling zit. Dat is ook belangrijk bij het 
onderwerp duurzaamheid, want eigen acties zor-
gen voor een beter of slechter milieu.

C O N C E P T  2
& I N Z I C H T E N

(Piacquadio, 2018).
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Momenteel werk ik bij de Smaakspecialist. Wij 
geloven in de kracht en noodzaak van goede voe-
ding voor een leefbare wereld. Wij maken goede 
voeding voor een leefbare wereld toegankelijk, 
door het ontwikkelen, produceren en distribue-
ren van goede voeding met respect en liefde voor 
mens, dier en natuur (De Smaakspecialist, 2020).

Hier ben ik voor het grootste gedeelte voor het 
merk Consenza. Hierbij staat de glutenvrije com-
munity centraal. Consenza gelooft dat een glu-
ten-intolerantie geen belemmering hoeft te zijn 
om lekker en verantwoord te eten. We doen er dan 
ook alles aan dat glutenvrije producten toeganke-
lijk zijn voor deze community. Hoe doen we dat?

We hebben laatst een glutenvrije weekplanner 
gelanceerd. Hierin hebben 7 glutenvrije experts 
een dagmenu samengesteld met hun favoriete 
glutenvrije recepten. Deze recepten zijn makkelijk 
te maken en ook nog eens lekker en geschikt voor 
de doelgroep. Het is natuurlijk al lastig genoeg om 
variatie te brengen in een glutenvrij dieet, dus wij 
wilden ze een handje helpen. De glutenvrije com-
munity heeft hier mega enthousiast op gereageerd 
en ze zijn blij dat we niet alleen onze producten 
proberen te verkopen, maar ze ook werkelijk een 
handje te helpen bij hun lastige dieet.

Wat voor positionering heeft voeding binnen duurzaamheid?

D U U R Z A M E  V O E D I N G

Ik zie in het idee achter deze weekplanner een 
beetje hetzelfde als in mijn project. Ik wil iets toe-
gankelijk maken, makkelijk te bereiken en in te 
zetten.  Zo zie ik dit ook voor kinderen. Als ik op 
een manier duurzame voeding toegankelijk kan 
maken voor kinderen, dan is het fijn als je het al 
een beetje voor ze ‘‘voorkauwd’’. Zo kunnen ze het 
makkelijk toepassen, de verbinding leggen en dus 
ook onthouden.

Het wordt tegenwoordig op veel verschillende 
manieren voor volwassenen toegankelijk gemaakt. 
Dit zie je vooral in de supermarkt. Het wordt mak-
kelijker gemaakt door dingen te ‘‘labelen’’ of er 
bepaalde acties aan te hangen. 
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S P A A R A C T I E S

In supermarkten heb je ontelbaar veel spaar-
acties, Beans, wuppies, smurfen, welpies, troe-
tels, beesies, voetbalplaatjes en disco’s. Deze 
supermarkt cadeautjes krijg je bij besteding 
van een bepaald bedrag. Dat dit een ijzerster-
ke marketingstrategie is is duidelijk. Geprodu-
ceerd in China en gemaakt van een onafbreek-
baar en zwaar milieuvervuilend soort kunststof 
(Rengers, 2021).

Kinderen worden via deze acties al op jonge 
leeftijd gevoelig gemaakt voor marketing. Er 
zijn een aantal dingen waar de supermarkt re-
kening mee houd: 

- Vaak worden er retrofiguren gebruikt die in-
spelen op jeugdherinneringen van ouders. 
- Het verzamelen vinden mensen leuk en dus 
zijn er complete series die bij elkaar gespaard 
kunnen worden. 
- Omdat de figueren alleen bij bepaalde su-
permarkten te verzamelen zijn, gaan sommige 
ouders daar speciaal boodschappen doen. 
- Zelfs de voedingsmiddelen industrie speelt 
in op kinderen door gebruik te maken van be-
kende cartoons in hun producten (denk aan 
figuurtjes pasta)

Een enorm nadeel van deze leuk bedoelde 
speeltjes is dat ze bijna allemaal van moeilijk 
afbreekbaar plastic zijn gemaakt. Omdat het 
vaak rages zijn en kinderen er verder weinig 
mee kunnen, komen ze uiteindelijk op de vuil-
nishoop terecht. Of rechtstreeks in de natuur 
(Rengers, 2021).

Sinds een tijdje zie je bij de Albert Heijn een 
nieuwe “actie”. Albert Heijn Premium, waarbij 
je altijd 10% korting krijgt op biologische pro-
ducten, 2 keer zo snel spaart voor spaarzegels, 
koopzegels en airmiles, meer bonus boxen 
en tot 50% korting op abonnementen (Albert 
Heijn, 2021).

Wat ze dus doen is ervoor zorgen dat het toe-
gankelijker is voor mensen om biologische 
producten te kopen. Dit is heel waardevol en 
ook zeker iets wat terug gaat komen in dit pro-
ject.

Wat de Albert Heijn ook doet zijn de Vega 
Favorieten. In samenwerking met de postco-
deloterij krijgen mensen een cadeaukaart van 
12,50 euro waarmee ze alleen vega of vegan 
producten te kunnen kopen. Een mooie actie 
wat mensen een handje helpt om meer vege-
tarisch te eten. Want dat is beter voor mens en 
dier, maar ook voor het milieu. Als je vegeta-
risch eet van verminder je de CO2-uitstoot. 
Een motivatie om dit te doen is omdat ze gra-
tis producten krijgen. 

Je ziet dus dat supermarkten niet alleen in-
spelen op kinderen, maar ook op ouders. Ik 
vind het belangrijk dat de motivatie om mijn 
product te gebruiken niet per se moet komen 
vanuit een beloning. Maar stel er moet gebruik 
worden gemaakt van een beloning, dan wil 
ik wel dat het een duurzame beloning is. De 
moestuintjes van Albert Heijn zijn een goed 
voorbeeld van een duurzame maar ook leer-
zame beloning voor kinderen. En voor ouders 
heb je de Vega Favorieten in samenwerking 
met de Postcodeloterij, waarbij ze 12,50 euro 
kunnen besteden aan geselecteerde vegetari-
sche producten.

A L B E R T  H E I J N

(Albert Heijn, z.d.).

‘‘B E L O N I N G E N’’
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Een spaaractie gaat altijd gepaard met belo-
ningen. Je doet iets (geld uitgeven in een super-
markt) en daar spaar je mee voor een “cadeau-
tje’’. Deze cadeautjes zijn vaak niet goed voor het 
milieu. Zo kwam ik bij een concept wat geen geld 
kost om dingen te sparen. Een spaaractie waar 
je punten mee spaart als je goede daden doet 
voor het milieu. Dus bijvoorbeeld recyclen, vege-
tarisch eten of biologische producten kopen. Iets 
wat sommige mensen dus gewoon al thuis doen.

De insteek achter deze spaaractie is eigelijk het-
zelfde als supermarkt spaaracties maar dan beter 
voor het milieu. Maar door het vervangen van 
“geld uitgeven’’ naar “goede daden voor het mi-
lieu’’ kun je kinderen wel inzicht geven over ge-
drag en consequenties daarvan. 

Doordat het samen met ouders wordt gedaan le-
ren beiden partijen over duurzaamheid en met 
deze zet zou het leuk zijn als kinderen daar met 
hun ouders in discussie over gaan. Ik zie het voor 
me dat een kind hun ouders corrigeert op het feit 
dat iets bij het plastic afval moet in plaats van in 
de gewone prullenbak. 

C O N C E P T  3
& I N Z I C H T E N
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O N T W E R P C R I T E R I A

- Kinderen leren door te “doen”.

- Wat het kind leert moet het voor zich kunnen 
zien (afbeeldingen en illustraties).

- De kracht van herhaling.

- Verbinding leggen tussen nieuwe informatie.

- Informatie groeperen.

- Speels leren.

- Verhalend vertellen, zodat kinderen zich kunnen 
verplaatsen in dingen.

- Motivatie: zelf mogen ‘‘doen’’.

- Delen/ruilen met andere kinderen, zodat ze 
elkaar enthousiasmeren.

- Ouderbetrokkenheid.

- Meegaan in de belevingswereld van kinderen.

- Kinderen verantwoordelijkheid geven en ruimte 
voor ontdekking.

- Het goede voorbeeld geven .

Vanuit het onderzoek dat nu gedaan is zijn een aantal ontwerpcriteria gerold 
die van belang zijn dat ze in het concept zitten. 

M I J N  D O E L

- Bewustwording creëren dat kinderen als individu 
een verschil kunnen maken door te ‘‘helpen’’.

- Het moet ‘‘normaal’’ worden dat je lief bent voor 
het milieu zodat dit een gedragsverandering aan-
wakkerd en kinderen deze kennis meenemen rich-
ting de toekomst.

- Gedragsverandering (start bij ouders, het kind 
identifieert zich nog sterk met zijn/haar ouders)

- Uit onderzoek blijkt dat kinderen het meeste le-
ren van het zelf oefenen met de lesstof en van di-
recte toepassing (Onderwijs van Morgen, 2020).

- Leren dat kinderen lief moeten zijn voor het mi-
lieu. Dus een zachte lieve insteek en leren dat het 
er veel gevolgen zijn achter acties, maar dit op een 
positieve manier benaderen.

V O O R  K I N D E R E N

V O O R  O U D E R S
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Wat ik eigenlijk heb gedaan is meerdere voor-
gaande concepten gecombineerd:

Het spel-concept: een laagdrempelige en speelse 
manier van leren over duurzaamheid. Ouders zijn 
betrokken en als je het spel vaker doet komt de 
kracht van herhaling naar boven. Met een juiste 
spelmethode zou je kinderen de verbinding kun-
nen laten leggen tussen goed en slecht voor het 
milieu. 

Het kinderboek-concept: kinderen kunnen zich 
verplaatsen in dingen als je verhalend verteld. In 
een laagdrempelig verhaal kun je een serieus on-
derwerp verbloemen, maar een kind er dus wel 
bewust van maken.

Spaaractie-concept: een motivatie. Sparen is in-
teressant en kan enthousiasme opwekken. Door 
bijvoorbeeld recepten te ruilen met andere kin-
deren. Maar ook zeker ouders vinden spaaracties 
leuk. Neem als voorbeeld de moestuintjes van Al-
bert Heijn, deze spaarde zowel jong als oud.

Daarbij heb ik één ding toegevoegd, het verbou-
wen van eigen voedsel in een moestuin. 

C O N C E P T
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Een kindertuinpakket, met daarin zaadjes om een 
eigen moestuintje aan te leggen. Met de produc-
ten die ze zelf laten groeien en zelf oogsten zullen 
recepten gemaakt kunnen worden. Dus: 
zaaien - oogsten - koken!

Daarbij kunnen kinderen de recepten sparen. Ik 
zie het voor me dat dit pakket aangerijkt wordt 
door de gemeente. Een buurt waar veel gezinnen 
wonen zullen dit pakket (eventueel op aanvraag) 
ontvangen. Daarbij zal de gemeente elke 2 weken 
een nieuw recept mét zaadjes voor een nieuwe 
groente of fruit door de brievenbus laten komen. 
Dit zodat de recepten gespaard, maar ook zeker 
gedeeld kunnen worden met kinderen en ouders 
uit de buurt. Dit zorgt voor verbintenis tussen kin-
deren, ouders en buren. Verbintenis zal dan ook 
weer leiden tot gesprekken over duurzaamheid. 

De context van dit service design zal zich dus voor-
al in huis afspelen, maar dus ook in de buurt! Ik 
heb dit al een keer eerder mogen zien bij ‘‘make 
Ulvenhout wild again’’, waarbij op initiatief van de 
buurtbewoners meer groen werd aangelegd op 
een kale zanderige rotonde. Daarbij kregen zij 
hulp van de gemeente. Een mooi initiatief, waarbij 
er verbinding en duurzaamheid bij elkaar kwamen.

De link richting duurzaamheid zal ik vertalen in 
een verhaal. Dat is iets waardoor informatie blijft 
hangen bij kinderen. Zo zal de boodschap over 
duurzaamheid overgebracht worden en meege-
nomen worden richting de toekomst. 



T E S T  1.0

Om het recept experiment te testen ben ik 
langsgegaan bij een gezin met 3 kinderen. De 
kinderen zijn 2 jaar, 4 jaar en 6 jaar. 

Bij het recept concept heb ik op een aantal 
dingen gelet:
- Veel afbeeldingen en illustraties 
(Anababa, z.d.).
- Informatie groeperen (in cirkeltjes) zodat het 
makkelijk te onthouden is voor kinderen 
(Onderwijs van Morgen, 2020).
- Verbinding leggen tussen het recept en de 
groente die gebruikt wordt 
(Onderwijs van Morgen, 2020).

Ik heb de ouders als instructie geven ‘‘alleen 
helpen waar nodig’’ tijdens het bereiden. Laat 
de kinderen zelf DOEN. Daarbij heb ik ze ver-
teld dat ouderbetrokkenheid belangrijk is in 
het proces, ga mee in de belevingswereld van 
je kinderen.
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R E C E P T  &  E X P E R I M E N T

(Zie bijlagen, p.39)

Dries (6) was dol-enthousiast over het re-
cept. Hij ging heerlijk aan de slag, maar vroeg 
nog wel veel aan zijn moeder qua keukenge-
rei. De moeder was ook heel enthousiast over 
het recept. Ze zei:
“Ik vind het leuk dat het niet alleen een gezond 
recept is en dat de kinderen niet eens echt 
doorhebben dat er groente in zit. De moeilijk-
heidsgraad is denk ik perfect. Ik zag aan Dries 
dat hij het eigenlijk vrij snel begreep en dat hij 
de andere twee er ook graag bij wilde halen 
om het ze uit te leggen.’’ 

Het bleek vanuit de moeder dat de link tussen 
duurzaamheid nog te zwak was. Tijdens de 
test moest nog te veel uitgelegd worden en 
dat betekend dat het inzicht er nog niet was. 

Een verhaallijn zal moeten worden toege-
voegd. Ik denk dat dit belangrijk is, want kin-
deren kunnen zich dan verplaatsen in een 
pesonage anders dan hun ouders aan wie ze 
natuurlijk ook een voorbeeld nemen.

In het “verhalende’’ gedeelte zal ook de link 
met duurzaamheid meer naar voren komen. 
Dit zal het personage op een luchtige manier 
vertellen en met de recepten.



S T O R Y

D E  F A M I L I E  G R O E N T J E S

De verhaallijn zal gericht zijn naar kinderen. In-
structies voor ouders zullen er in ‘‘kindertaal’’ 
worden bijgevoegd. Dit gebeurt in instructies 
van kinder spelletjes bijvoorbeeld niet, maar 
ik vind het belangrijk dat kinderen en ouders 
dit SAMEN kunnen lezen. 

(Zie pagina 40 voor het volledige verhaal.)

Een kinderverhaal heeft natuurlijk een be-
paalde opbouw nodig. Een bekend begrip in 
het Engelstalig onderwijs: the story mountain. 
Dit is een methode die kinderen leert verhalen 
te schrijven. Het is een methode die kinderen 
leert om creatief te schrijven. Ik vond dit een 
toepasselijke opbouw voor mijn verhaal, om-
dat dit voor kinderen dus ook begrijpelijk is 
(Marsman, 2021).

De opbouw is als volgt: 
- start 
- opbouw
- probleem
- oplossing
- einde

Het start met een uitleg over de familie groen-
tjes. De opbouw zal bestaan uit een introduc-
tie richting het probleem. Het probleem is dat 
de familie Groentjes hulp nodig hebben en de 
oplossing is dat de kinderen moeten helpen. 
Tot slot zal er een uitleg volgen over hoe de 
kinderen kunnen helpen, zodat dit verhaal tot 
een goed einde komt.

Door er dus een verhaallijn aan toe te voegen, 
zal de link naar duurzaamheid beter gelegd 
kunnen worden. Ik wil uitleggen dat over 50 
jaar het milieu er anders uit zal zien en dat we 
tegen die tijd overbevolkt zijn. Ik wil empathie 
creëren bij de kinderen.
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Ik heb eerst het verhaal zelf voorgelezen aan 
een aantal kinderen van een gezin. Ik wilde dit 
eerst zelf doen omdat ik weet dat je mee moet 
gaan in de belevingswereld van kinderen, dus 
ik las het verhaal vol spanning en enthousias-
me voor. De kinderen wilde erover meepraten 
en zo onstond er gesprek over duurzaamheid. 
Wel op een laagdrempelige en niet te zware 
manier.

Ik ben vervolgens naar een ander gezin ge-
gaan om het verhaal voor te laten lezen door  
een van de ouders zelf. Dit om te zien of zij 
ook mee zouden gaan in de belevingswereld 
van de kinderen. Maar ouders hebben dit heel 
goed door, ze lezen hun kinderen voor voor 
het slapen gaan. Het is niet moeilijk om intona-
tie toe te passen op een kinderverhaal. 

Deze test is succesvol geweest, want ik kwam 
erachter dat het emoties oproept bij kinderen 
en dat ze erover in gesprek willen. Ook is de 
moeilijkheidsgraad goed. voor zowel kinde-
ren om het te begrijpen als voor ouders om 
de boodschap over te brengen.

T E S T



Zelf groenten verbouwen. Hierdoor leren kin-
deren waar het eten vandaag komt en leren ze cre-
atieve recepten met producten die rechtstreeks uit 
eigen tuin komen. 

Er is oneindig veel keuze in wat je kunt planten in 
je eigen moestuin. Binnen dit project is het han-
dig om ‘‘snelle groeiers’’ te gebruiken. Dit in ver-
band met de spanningsboog van kinderen, maar 
ook zeker die van volwassenen. Mensen zijn on-
geduldige wezens. En het is natuurlijk ook leuker 
om sneller aan de slag te kunnen met je eigen ge-
groeide plantjes. 

Tuinieren is leuk voor zowel ouders als kinderen.
Door kinderen hun eigen groenten te laten ver-
bouwen samen met ouders en het vervolgens te 
kunnen gebruiken in recepten zullen ze begrijpen 
wat er allemaal nodig is om eten op tafel te krijgen. 

De recepten zullen laagdrempelig zijn. Ingrediën-
ten en benodigdheden zullen visueel afgebeeld 
worden, zoals hiernaast op de afbeelding te zien 
is. Het is zo visueel mogelijk gemaakt. Dat zie je in 
heel veel kinderkookboeken voorbij komen. Veel 
foto’s en illustraties geeft de kinderen herkenning 
en dat maakt het makkelijker.

M O E S T U I N  &  R E C E P T E N
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Bij hetzelfde gezin zette ik het recept experi-
ment uit. Een kant en klaar basilicum plantje 
en de biologische ongezouten roomboter 
had ik meegenomen om het recept te kun-
nen maken, maar wel met daarbij een zakje 
basilicumzaadjes om erbij te vertellen hoe dit 
plantje nou eigenlijk groeit. Zonder instructies 
te geven liet ik ouder en kind hun gang gaan. 
De samenwerking ging precies zoals ik het in 
gedachten had. De kinderen namen het heft in 
handen en ouders stonden bij waar nodig met 
het overhandigen van keukengerei.

T E S T

(Zie bijlagen vanaf p.41)



P A K K E T

De ‘‘Groentjes moestuinkit’’ moet bevatten: pot-
grond, zaadjes, naamplaatjes voor de planten, 
tuingereedschap en een ringmapje waar de re-
cepten in gespaard kunnen worden. 

Daarbij is de doos/kist waarin alle spullen zitten 
herbruikbaar als plantenbak. Dit om alles netjes bij 
elkaar te houden, dat vinden de ouders fijn.

Een extra recept pakket die de gemeente een keer 
in de zoveel tijd thuis stuurd aan de gezinnen die 
deelnemen aan ‘‘Groentjes’’. 

Het is in de vorm van een brievenbuspakketje en 
bevat nieuwe zaadjes, een nieuw recept, potgrond 
en een zakje die dienst als ‘‘potje’’. Hiernaast zie je 
een voorbeeld. In het zakje stop je een ‘‘potgrond 
tablet’’ met 250 ml water en het zet binnen no-time 
uit tot een vol zakje potgrond.

B A S I S  P A K K E T 

E X T R A  R E C E P T  P A K K E T 
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B E S T A A N D E  P A K E T T E N

Ik heb bestaande moestuinkits uitgepluisd en 
gekeken naar wat er in zat en naar de instructies. 
Deze instructies zijn voor iedereen toegankelijk.  
Ik heb 2 verschillende kits uitgevoerd en zal gaan 
kijken hoe de potgrond het doet en hoe snel de 
zaadjes groeien die erin zitten. Bij de grote kist was 
het enorm simpel, zakje openvouwen, potgrond 
erin, zaadjes bovenop gooien en sprayen met wa-
ter. Maar daar heb je dus een plantenspuit voor 
nodig en die had ik niet. Bij het kleine kistje zaten 
potgrond tabletten, deze gingen in kleine zakjes 
met water. De potgrond zette uit tot het randje van 
het zakje. Je moet alleen met je vingers de aarde 
opzij duwen om de zaadjes erin te stoppen.
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Hiervoor lijkt het me toch handig en leuk om een 
mini schepje of tuingereedschap bij te voegen.
Instructies waren erg duidelijk bij beiden pakket-
ten en de kistjes zien er mooi en ‘‘clean’’ uit. Han-
dig om daarin de plantjes te laten groeien zodat 
de vensterbank thuis geen rommel wordt. Ook fijn 
voor de ouders. Ik heb aan ouders gevraagd wat 
hun voorkeur zou zijn. Er werd gezegd dat de klei-
ne zakjes er handiger uitzagen. Nou denk ik ook 
dat de zakjes mijn voorkeur hebben omdat je dan 
de grote kist waarin het pakket komt makkelijker 
kan aanvullen met extra plantjes. Je kunt hiermee 
ook makkelijker plantjes uit elkaar houden en ver-
laatsen.
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U S E R  J O U R N E Y

PAKKET
Wordt aangeboden door de gemeente en 
thuisgestuurd bij alle gezinnen die mee wil-
len doen (op eigen initiatief)

ZAAIEN

OOGSTEN

WACHTEN KOKEN

DELEN

LEZEN

LEZEN: het lezen van het verhaal en erachter komen waarom duurzaamheid zo belangrijk is.

ZAAIEN: de zaadjes zaaien die in het pakket zitten volgens de instructies.

WACHTEN: dat hoort er ook bij, wachten tot de plantjes volgroeit zijn.

OOGSTEN: de volgroeide plantjes oogsten.

KOKEN: de volgroeide plantjes gebruiken bij het bijbehorende recept.

DELEN: deel de recepten met kinderen/gezinnen uit de buurt of op school.



S E R V I C E  D E S I G N

Het ontwerp wat ik nu aanbied is een service. Het is 
een beleving en ervaring voor zowel kinderen als ou-
ders. 

In een artikel over Service Design Thinking vertellen 
ze over de opbouw van een service design; pre-ser-
vice fase, de service en post-service (Van der Wardt, 
2021).

Toegepast op mijn project gaat het als volgt:
- pre-service: kinderen en ouders lezen het verhaal 
en de opdracht.
- service: het planten, oogsten en koken met de 
groenten/fruit/kruiden.
- post-service: ervaringen en recepten delen met ge-
zinnen uit de buurt.

Ik zie het voor me dat het op initiatief van de gemeen-
te aangerijkt wordt aan wijken waar gezinnen wonen.
Ik sprak iemand van de gemeente Oosterhout en leg-
de mijn idee voor met de vraag: is dit iets wat de ge-
meente kan aanbieden aan gezinnen? En in hoeverre 
heeft de gemeente inzicht in waar gezinnen wonen?

De gemeente is wel degelijk op de hoogte van in 
welke wijken gezinnen wonen. De meeste gemeen-
ten hebben een social domein team en die opereren 
wijkgericht. Daarnaast zijn er buurthuizen, die worden 
bewaakt/verzorgd vanuit de gemeente. ‘‘Ook heb-
ben we in Oosterhout per wijk een wijkmakelaar en 
die houd de wijk in de gaten.’’ 

Jaarlijks vinden er ook enquêtes plaats die heel breed 
worden uitgezet, daarin wordt ook gevraagd naar een 
thuissituatie of hoe gelukkig mensen zijn. 

‘‘Het kan zeker dat een gemeente gezinnen iets aan-
rijkt’’, aldus Lotte Janssen.

Mijn project zou dus uitgezet kunnen worden in een 
wijk met gezinnen en jonge kinderen.
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C O N C L U S I E
‘‘Jong geleerd, is oud gedaan.’’



I N Z I C H T E N & F R A M I N G

Door het onderzoek is er duidelijk inzicht geko-
men in hoe kinderen leren. Er zijn een aantal ont-
werpcriteria uit voortgekomen die ik goed verwerkt 
heb in mijn concept. Hoe ik in het begin zat te ha-
meren op het feit dat kinderen een beloning moe-
ten krijgen voor hun goede daden of leren over het 
milieu, was uiteindelijk helemaal niet nodig. En ik 
ben ook van mening dat het een intrinsieke moti-
vatie moet zijn zowel kinderen als ouders om aan 
de slag te gaan met leren over het milieu en duur-
zaamheid. 

De motivatie voor kinderen is hier dat ze zelf de 
regie hebben. Ze mogen zelf bepalen welk recept 
ze kiezen, op basis van welke groente/fruit/kruiden 
er volgroeit zijn. Hier zullen ouders dan ook écht in 
mee moeten gaan. Ze moeten hun kinderen zelf la-
ten ontdekken, maar ze in zekere zin begeleiden. 

Het is natuurlijk een speels ontwerp, maar dat be-
tekend niet dat het geen serieuze boodschap is. Ik 
vind ook dat de gemeente hierin een rol heeft. Een 
rol verantwoordelijkheid te nemen richting de jon-
gere generatie om ze vroeg te leren hoe het zit met 
duurzaamheid. 
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Ik denk ook dat als ik zelf kinderen had gehad, dat 
ik dit interessant zou vinden om te proberen. De ou-
ders die ik gesproken heb hierover zeggen ook dat 
ze benieuwd zijn hoe dit nou in het dagelijkse leven 
echt zou werken. En dat ga ik dan ook testen met 
mijn prototype. 

Ik ben van mening dat dit een ontwerp is wat voel-
doet aan alle criteria. Het is speels, laagdrempelig, 
samen met ouders en duurzame voeding. Het is 
gericht op de mens en vanuit de mens gericht op 
milieu. En dat is precies wat ik wilde bereiken met 
dit onderzoek.

Ik ben blij met mijn doelgroep keuze, want ik denk 
echt dat als je de juiste methode inzet bij kinderen, 
ze dit onthouden richting de toekomst en er een 
gedragsverandering op lange termijn plaatsvind. 
Ik kan niet wachten om dit prototype verder te gaan 
ontwikkelen en te gaan testen.



B R O N N E N
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Weet jij waar de groenten in de supermarkt vandaan komt? En hoe lang groenten precies 
moeten groeien? Dat ga je leren met GROENTJES!
Dit mooie pakket heeft Groentje speciaal voor jou samengesteld! En ze gaat je vertellen waarom het 
zo belangrijk is dat je leert over de familie Groentjes!

Vroeger stond de aarde vol met planten en bomen en er was genoeg te eten voor ALLE dieren en 
mensen op de wereld...

Maar nu zijn er een beetje te veel mensen op de wereld, en de familie Groentjes heeft het een beetje 
lastig met het maken van genoeg groenten voor iedereen te maken. En het is best hard werken om 
voor heel de wereld eten te laten groeien...

Daarbij is het ook nog eens super duurzaam om je eigen groenten te verbouwen! Om groenten in de 
supermarkt te krijgen moeten ze eerst heel lang op reis. En met die reis stoot het voertuig CO2 uit, en 
dat vind mevrouw Milieu niet zo lekker ruiken... ze wordt er een beetje ziek van zelfs...

Dus de familie Groentjes heeft jullie hulp nodig!! 

Kunnen jullie familie Groentjes helpen met groenten maken, zodat iedereen op de wereld genoeg 
eten heeft?

De familie 
groentjes

S T O R Y
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