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Traktatiebeleid           richtlijn  
      
Inleiding 

In onze kindercentra zijn vieringen, zoals bijvoorbeeld een verjaardag of het nemen van afscheid, een 

gebeurtenis waar wij graag met de kinderen bij stilstaan. In het pedagogisch werkplan van de locatie 

staat nader beschreven hoe wij rituelen vormgeven. Hierin bieden wij ruimte voor diversiteit. 

Cultuuraspecten van thuis kunnen terugkomen in de manier hoe een ritueel wordt gevierd op de 

groep.  

Uit het regioprofiel van GGD Noord Holland Noord1 blijkt dat bijna één op de zes kinderen overgewicht 

heeft. Van de jeugd van 4-16 jaar in Noord-Holland Noord heeft 16% overgewicht, waarvan 3,4% 

ernstig overgewicht. Landelijk wordt geschat dat 14% van de kinderen en jongeren overgewicht heeft. 

In het gezondheidsprofiel van Den Helder2 staat dat ruim 9% van de kinderen in de leeftijd van 2 en 

14 jaar in NHN te maken heeft met overgewicht. Wij realiseren ons dat dit percentage een groot deel 

van onze doelgroep betreft en vinden dit een zorgwekkend signaal. Als organisatie willen wij 

voorkomen dat kinderen onnodig veel suiker, zout, vet en/of kleurstoffen binnenkrijgen. De richtlijnen 

van het voedingscentrum3 en het voedingsbeleid van SKDH4 zijn leidraad voor het traktatiebeleid. 

Bij een viering hoort vaak het uitdelen van een traktatie. Dit is uiteraard vrijblijvend en niet verplicht. 

Traktaties zien wij graag klein en gezond, het gaat hierbij om het ritueel en niet om het product. In 

plaats van iets eetbaars is het ook mogelijk een klein cadeautje aan de kinderen mee te geven of 

bijvoorbeeld een cadeau voor de groep te geven. Niet eetbare traktaties gaan in de tassen of de 

mandjes van de kinderen en kunnen door de ouder5 mee naar huis worden genomen. Eetbare 

traktaties worden alleen aan de kinderen die op de traktatie-dag in de eigen groep zitten uitgedeeld. 

Traktatietips  

- Groente en/of fruitspiesjes. 

- Klein portie van een product waarbij vet, suiker, zout en/of kleurstoffen zoveel mogelijk worden 

beperkt. Denk aan; een doosje rozijntjes, handje naturel popcorn, volkoren koek, volkoren 

soepstengel met een gezonde dip, gedroogd fruit.  

- Een klein cadeautje zoals; stoepkrijt, bellenblaas, stickers, een potje klei, een potlood, een spel dat 

op de groep kan worden gespeeld of een boek dat op de groep kan worden gelezen.   

Kinderopvang / peuterspeel- en leergroep 

Een baby is zich nog niet bewust van trakteren. Een dreumes, en vooral een peuter, kan het trakteren 

ervaren als een (spannend) hoogtepunt van de viering. De pedagogisch medewerker houdt rekening 

met de wensen/behoeften van het kind en hoe de viering verloopt. Houd bij het trakteren rekening met 

de leeftijd van de kinderen. Twijfelt u wat geschikt is, schroom niet om advies te vragen bij de 

pedagogisch medewerker op de groep.  

 

Buitenschoolse opvang  

Kinderen op de BSO trakteren wij op een leuke dag. Sommige locaties hebben een activiteitenmap 

waar de jarige een activiteit uit mag kiezen om in de middag te doen, andere locaties gebruiken een 

presentatieschaal waar het fruit feestelijk als traktatie kan worden uitgedeeld. Om ouders te ontzorgen 

is het bij de BSO niet gebruikelijk om te trakteren; kinderen in de basisschool leeftijd trakteren vaak al 

op school. Wij staan uiteraard wel stil bij een verjaardag of het nemen van afscheid, het kind staat 

deze dag extra in de belangstelling. De pedagogisch medewerker betrekt de jarige in hoe de viering 

wordt vormgegeven. Mocht u als ouder er voor kiezen om te trakteren, dan willen wij u vragen 

rekening te houden met onze richtlijnen in het meegeven van een gezonde traktatie.  

 
1 Zie www.ggdhhollandsnoorden.nl  
2 Zie www.ggdhollandsnoorden.nl   
3 Zie www.voedingscentrum.nl/schijfvanvijf  
4 Stichting Kinderopvang Den Helder   
5 Vanaf nu wordt de term ouder aangehouden waar in principe ouder(s)/verzorger(s) bedoeld wordt. 

http://www.ggdhhollandsnoorden.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/schijfvanvijf
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Pedagogisch medewerkers  

De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en begeleiden de kinderen 

gedurende de dag in het maken van keuzes om tot een gevarieerd en gezond eetpatroon te komen. 

Wilt u de pedagogisch medewerkers trakteren? Dan heeft het onze voorkeur de medewerkers 

dezelfde traktatie te geven als de kinderen. Een tekening of kaart kan ook een mooi gebaar zijn.  

Uitgangspunten  

- Trakteren is vrijblijvend, niet verplicht.  

- Traktaties zien wij graag klein en gezond. Het gaat om het ritueel en niet om het product.  

- In plaats van iets eetbaars kan een klein cadeautje mee worden gegeven of bijvoorbeeld een cadeau 

voor de groep.  

- Het trakteren wordt gedaan op het moment dat de kinderen hun tussendoortje krijgen, ’s ochtends of 

’s middags. De traktatie is een aanvulling op het aangeboden fruit en groente.  

- Een traktatie dient veilig te consumeren zijn.  

- Er kunnen in de groep kinderen zijn die een dieet volgen, bijvoorbeeld wegens een voedingsallergie. 

Wanneer er getrakteerd gaat worden adviseren onze pedagogisch medewerkers de ouders hierover 

graag vooraf.  

 

Wanneer een traktatie niet aansluit bij ons traktatiebeleid, zal de traktatie in de bakjes of tas van de 

kinderen worden gelegd zodat de traktatie dezelfde dag mee naar huis kan worden genomen. Wij 

rekenen op uw medewerking om de richtlijnen uit ons traktatiebeleid na te streven. Heeft u inspiratie 

nodig, dan verwijzen wij u graag door naar de pedagogisch medewerkers op de groep en de website 

van het voedingscentrum.  

 


