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1 Doel 
Visie en richtlijnen voor ouders en medewerkers met betrekking op trakteren. 
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3 Procedure 
 
3.1 Inleiding  
Bijzondere vieringen, zoals bijv. de eigen verjaardag of het “vieren” van een afscheid  zijn  voor uw 
kind een belangrijke gebeurtenis waar we uitgebreid bij stilstaan. In het pedagogisch werkplan 
beschrijven wij hoe dit ritueel wordt vormgegeven in de groep. Daarnaast willen wij ruimte bieden voor 
diversiteit. Dat betekent dat cultuuraspecten van thuis terug kunnen komen in de manier hoe de 
verjaardag wordt gevierd in de groep. Bij vieringen hoort vaak het uitdelen van een traktatie. Dit is 
echter absoluut vrijblijvend! Een baby is zich daar nog niet bewust van. Een dreumes en vooral een 
peuter kunnen het trakteren ervaren als een (spannend) hoogtepunt van de viering. De kinderen op de 
BSO  trakteren vaak  al op school en hun sportvereniging. Vanaf 1 januari 2014 trakteren de kinderen 
niet meer op de BSO locatie. De pedagogisch medewerkers maken er een  bijzondere dag van. Zo is 
er op elke locatie een presentatieschaal waarmee de jarige rondgaat en mag de jarige een cadeau 
kiezen. Met het traktatiebeleid willen we de ouders ontzorgen. In het gezondheidsprofiel van Den 
Helder

1
 staat dat ruim 1 op de 5 kinderen tussen 4 en 16 jaar overgewicht heeft. We realiseren ons 

dat deze cijfers niet alleen onze doelgroep betreft, maar vinden het toch een zorgwekkend signaal. 
We willen voorkomen dat de kinderen onnodig veel snoep krijgen tijdens hun verblijf op het KDV, PSZ 
of BSO. Iedereen weet dat het beperken van suiker, zout, vet en kleurstoffen de gezondheid ten 
goede komt. Bovendien kunnen in iedere groep kinderen met een dieet of voedingsvoorschrift zijn. 
Traktaties zien wij graag als gezonde tussendoortjes! 
 
3.2 Babygroep. 
In de babygroep mag getrakteerd worden, denk wel aan een kleine traktatie die geschikt is voor 
baby’s. Voorbeelden: 

 Fruit (mandarijn, banaan, appel) 

 Rijstwafel met een mengsel van kwark en fruit  

 Rozijntjes 

 Soepstengel, gedoopt in bv magere smeerkaas, kwark of sandwichspread 

 Danoontje start  

3.3 Dreumes- en peutergroep. 
Denk ook hier aan een kleine traktatie die geschikt is voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar. Voorbeelden: 

 Fruit (ananas, watermeloen, mandarijn, appel, banaan).  

 Rozijntjes 

 Gedroogd fruit (bananenpartjes, abrikozen) 

 Ontbijtkoek in de vorm van verjaardagsgetal 

 Blokje kaas 
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 Satéprikker met paar stukjes fruit, komkommer, kaas of worst 

 Waterijsje (zonder kleur en smaakstoffen) 

 Danoontje 

 Knijpfruit 

3.4 Verticale groep. 
Denk hierbij aan een kleine traktatie die geschikt is voor alle kinderen. Voorbeelden staan hierboven 
genoemd. 
 
 
3.5 Wie trakteer je? 
Trakteer alleen de kinderen die op de traktatiedag in de eigen groep zitten.  
 

3.6 Pedagogische medewerkers en stagiaires. 
Trakteer de pedagogisch medewerkers op dezelfde traktatie als de kinderen.  Wilt u graag de 
pedagogisch medewerkers iets geven (bv bij het afscheid van uw kind) dan geven we als suggestie 
om een puzzel, een voorleesboek, of een gezelschapsspel te geven voor op de groep. 
 

3.7 Alternatieven. 
Een traktatie hoeft niet altijd iets van snoep/ eten te zijn. Er zijn ook geschikte niet eetbare traktaties 
zoals: 

 Een stoepkrijt 

 Een potlood 

 Een badspeeltje 

 Een feesttoeter 

 Een bellenblaas. 

 Een spel dat in de groep gespeeld kan worden 

 Een feestelijk concert dat wordt georganiseerd. 

 Een boekje. 

 Een potje klei. 

Niet eetbare traktaties gaan in de tassen of de mandjes van de kinderen. 

3.8 Tot slot onze uitgangspunten: 

 Trakteren is niet verplicht!, het is echter wel een gangbaar ritueel.  Hou de traktatie klein. Het 
gaat om het ritueel en niet om het product. 

 Kinderen op de BSO trakteren niet, wel wordt er een feestelijke dag van gemaakt. 

 Er kunnen in iedere groep kinderen zijn die een dieet volgen, bijvoorbeeld in verband met 
voedingsallergie. Wanneer er getrakteerd gaat worden willen onze pedagogisch medewerkers 
de ouders van de jarige graag vooraf hierover adviseren. 

 Een traktatie dient veilig te consumeren te zijn. 

 Het trakteren wordt gedaan op het moment dat de kinderen hun tussendoortje krijgen, ’s 
ochtends of ’s middags. De traktatie vervangt het koekje, de soepstengel o.i.d., maar nooit het 
fruit. 
 

Wanneer er een traktatie wordt meegegeven die niet aansluit bij ons traktatiebeleid zal deze traktatie 
niet worden opgegeten in de groep maar in de bakjes van de kinderen worden gelegd.  We rekenen 
op uw medewerking om de visie dat  traktatie gezien wordt als een gezond tussendoortje na te 
streven.   

 
4 Bijlage en referenties 

 www.voedingscentrum.nl 

 www.gezondtrakteren.nl  

 www.party-kids.nl 

http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.party-kids.nl/

