19 juni 14:30-18:15

Voedselwijs in
het onderwijs
Conferentie voor docenten PO en VO in de
Leidse regio en partners in voedseleducatie

Aanleidingen
Het programma Jong Leren eten (www.jonglereneten.nl) en de
mogelijkheden van het aanvragen van vouchers voor praktische voedsellessen. ‘Jong Leren Eten’ is gericht op kinderen en jongeren tussen de
0 en 18 jaar. Het heeft als doel bij kinderen gezond en duurzaam eten
te bevorderen via met name ervaringsgerichte voedseleducatie.
Het programma wordt uitgevoerd door de rijksdienst voor Onder
nemend Nederland (RVO) in opdracht van de ministeries van LNV en
VWS. De uitvoering van het programma richt zich op kinderopvang,
primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
Het motto is: Gezond voor jezelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde
(de leverancier) De subsidieregeling voor scholen (po, vo, mbo) wordt op
2 september 2019 weer geopend voor aanvragen (2e ronde).
Het onderzoek Voedingseducatie op VO-scholen en onder educatoren in
Leiden. Docenten geven aan meer te willen weten van de mogelijkheden
van aanbieders, ondersteuners en locaties. Aanbieders willen aansluiten
bij de wensen van docenten.

Keuze-workshops
1.
2.
3.
4.
5.

Experimenteer zelf met voedsel als laborant! (VO)
Hoe maken jouw leerlingen zelf een gezonde lunch? (PO)
Maak kennis met hightech leren in verbinding met de natuur. (VO)
Ga op ontdekking in de moestuin van het Marecollege! (PO en VO)
Leer hoe leerlingen een Duurzaam Gerecht voor het Grand Café
van de Hortus opzetten. (VO)
6. Hoe kan je voedingsleer vakoverstijgend aanbieden? (VO)
7. (W)Etenschappelijk . (VO)
8. Zet een leerplan op voor Voeding met SLO. (PO)
9. Zet een leerplan op voor Voeding met SLO. (VO)
10. Ontwikkel een succesvol voedingsproject. (VO)
11. Maak kennis met Smaaklessen en Smaakmissies voor groep 1-8. (PO)

Menu
Aperitief vanaf 14:30
Ontvangst met drankje op de Interactieve markt
met aanbieders/partners Voedseleducatie
*
Amuse 15:00-15:15
Welkom door dagvoorzitter in het schitterende Marecollege
Voorstellen van organisatoren en Masterchef 2018
*
Voorgerecht. Inleidingen 15:15-16:00
Nanda van Beest. Beleid NDE Gemeente Leiden
Marlon van der Waal. Resultaten onderzoek Voedingseducatie VO
Maaike Rodenboog SLO. Leerplankader Gezonde Leefstijl
*
Hoofdgerecht. Keuze-workhops 2 rondes 16:00-17:00
Door en voor docenten en educatoren
Zie beschrijving op het opgaveformulier
*
Tussengerecht 17:00-17:30
Gezonde en duurzame hapjes en drankjes
op de Interactieve markt
*
Dessert 17:30-17:50
Ontwerptafels in kleine groepen; hoe verder en wat is er nodig?
*
Terugblik door dagvoorzitter en Masterchef 17:50-18:00
*
Digestief 18:00 -18:15 uur
Afsluiter en laatste bezoek aan de Interactieve markt

U komt toch ook?

Locatie

Opgeven voor 7 juni via link:
voedselwijs in het onderwijs
of info bij nde@leiden.nl
071 516 77 11

Marecollege
Sumatrastraat 120
2315 BD Leiden
Deelname is gratis

Organisatoren:
Jong leren eten makelaar Zuid-Holland,
Chantal van der Zijl
Naar buiten! regio Leiden,
Juke Loman NDE (Natuur- en
duurzaamheidseducatie) gemeente
Leiden, Marian Kathmann

Smaakmakers
Onder meer: Future foodLAB, KinderResto, GrowWizzkid, Technolab, SLO,
de Dansende Boom, Vereniging Leidse
Schooltuinen, IVN Zuid-Holland,
Boerderijen Leidse regio, Stadstuinderij
het Zoete Land, JOGG Leiden,
Verwonderpaspoort. Jessica Zwartjes
van het Marecollege, Yvonne Gallagher
van het Da Vinci College, Caroline
Manuel en Renske Jacobs van het
Bonaventuracollege, Jong leren eten,

Met medewerking van:
Marlon van der Waal,
onderzoeker en adviseur natuuren duurzaamheidseducatie
Gijsbert van Es, journalist
Frederick van Emstede,
Masterchef Nederland 2018

Naar buiten!, NDE gemeente Leiden.

