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Innovatieve oplossing voor structurele positionering  van 
voedseleducatie en duurzaamheid in het onderwijs (PO) 
 
In dit document leest u ons initiatief met innovatieve oplossing voor structurele positionering 

van duurzaamheid en voedseleducatie in het onderwijs. 

 
A. oplossing opschaling voedseleducatie en duurzaamheid in het onderwijs 

 
GrowWizzKid is een landelijk opererend onderwijsprogramma in alle vormen van PO, VO, 

(V)SO en Praktijkonderwijs. Met (basis)scholen in Limburg willen we de uitdaging aangaan de 

implementatie en duurzame begeleiding zoals uitgevoerd op bs Reuzepas op te schalen.  

A.1. Het initiatief 
Basisschool Reuzepas heeft gekozen voor het onderwijsprogramma GrowWizzKid (GWK) 

waarin gezondheid, voeding, duurzaamheid, voedselkennis en innovatie in de 

wereldoriëntatie kerndoelen op structurele wijze zijn verwerven. 

GWK biedt een duurzaam curriculair onderwijsprogramma aan als kapstok lesmethode 

Natuur & Techniek / Wereldoriëntatie. GWK hanteert de herkomst/productie van (gezonde) 

voeding als basis voor voedselvaardigheden en is gericht op gedragsverandering omtrent 

gezonde voeding en leefstijl. Een combinatie van voeding, natuur, techniek, duurzaamheid en 

innovatie leert kinderen op een onderzoekende en ervarende manier wat gezonde voeding is, 

waar dit vandaan komt en hoe gezonde voeding is toe te passen.  

 

Centraal in het lesprogramma staat het innovatieve binnenteeltsysteem waarin leerlingen zelf 

jaarrond gewassen telen. Dit systeem op zich prikkelt de nieuwsgierigheid en stimuleert een 

onderzoekende houding. De bijbehorende doorlopende leerlijn behandeld op prikkelende 

wijze vraagstukken binnen thema’s als gezondheid en leefstijl, voeding, duurzaamheid, 

wetenschap & technologie.  Leerlingen hebben met eigen voedselproductie in de school, 

continue in zicht dat voedsel geproduceerd wordt, dit op verschillende manieren mogelijk is 

met keuzes die meer of minder duurzaam zijn. 

 

Bs Reuzepas heeft gekozen om in het startjaar het GWK programma volledig uit te laten voeren 

door een externe begeleider/co-trainer. Het team van leerkrachten op bs Reuzepas keek ‘over 

de schouder’ mee. In het tweede jaar is gekozen om dezelfde extern begeleider in te zetten 

als begeleider/co-trainer bij praktijk activiteiten. De leerkracht behandelt het theoretische deel 

van de les en bij de praktijk uitwerking weet de extern begeleider op inspirerende wijze de 

praktijk te koppelen aan de theorie.  

Met de externe begeleider als co-trainer en ook verbinder van lokale duurzame initiatieven die 

versterkend en verrijkend passen bij de curriculaire kapstok leerlijn, is een initiatief ontstaan 

dat ook door basisscholen uit de directe omgeving meerwaarde biedt. 

A.2. Opschalen 
We willen opschalen van duurzaamheid in het onderwijs en structureel borgen effectief en 

impactvol laten verlopen.  

Het door RIVM erkende lesprogramma (GWK) wordt gebruikt als kapstok programma 

waarmee duurzaamheid structureel een positie krijgt met de doorlopende leerlijn. De externe 
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begeleider ontzorgt en traint leerkrachten in de curriculaire lessen van GrowWizzKid en geeft 

handvatten hoe op praktische en aansprekende wijze uitvoering aan de lessen te geven. 

Duurzaamheid is samen stappen zetten en DOEN.  

Toekomstgericht 

Centraal in het lesprogramma staat het innovatieve binnenteeltsysteem waarin leerlingen zelf 

jaarrond gewassen telen. Thema’s als de groeiende wereldbevolking, klimaat en energie 

vraagstukken zijn voor leerlingen vaak ‘ver van hun bed’ onderwerpen. Door in de beperkte 

ruimte van een school setting, toch in de school met behulp van technologie zelf voedsel te 

kweken, wordt zichtbaar dat beschikbare m2 ook slim in te zetten is. Hiermee werken 

leerlingen zelf actief mee aan de kortste voedselketen en bedenken de impact hiervan op 

energie, klimaat, gezondheid, zorgen voor mens en natuur.  

Innovatieve verbinding van onderwijs en duurzaamheid adhv voedselproductie 

GWK maakt het verschil met een doorlopende leerlijn die de onderwerpen voeding, 

duurzaamheid, innovatie, natuur en techniek beslaat en die eenvoudig kan worden 

geïntegreerd in het huidige curriculum. Zo kost het geen extra tijd voor leerkrachten of 

leerlingen, maar levert het wel legio mogelijkheden op en is het structureel ingebed.  

Lokale duurzame initiatieven koppelen 

De externe begeleider draagt lokale duurzame initiatieven aan die versterkend en verrijkend 

passen bij de kapstok invulling. Samen met GWK en leerkrachten wordt de keuze gemaakt of 

en met welke frequentie de lokale duurzame initiatieven ingepast worden bij de GWK kapstok 

leerlijn. 

In lijn met nationaal preventie akkoord en Gezonde school ambities 

Het door RIVM erkende interventieprogramma GrowWizzKid onderschrijft de doelstellingen 

van het Nationaal Preventieakkoord, met het overgewicht tegengaan en het verbeteren van 

de gezondheid van veel Nederlanders. Samen willen we het maken van gezonde keuzes 

makkelijker maken, gezond gedrag stimuleren en bouwen aan een gezonde omgeving. 

GWK wordt ondersteund met thema vignetten ‘Voeding’ en ‘Natuur & Milieu’ van Gezonde 

School. Hiermee laat een school aan ouders zien dat de school de gezondheid van kinderen 

van groot belang vindt. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere 

schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. 

Het programma GWK is versterkend en aanvullend aan Gezonde basisschool van de 

toekomst (regio Zuid-Limburg). Beide programma’s ondersteunen en stimuleren 

basisscholen om structureel te werken aan de gezondheid van hun leerlingen.  

 

B. opschalingsmodel 
Het door RIVM erkende lesprogramma GrowWizzKid (GWK) kan gebruikt worden als kapstok 

programma op een basisschool in de gemeente Sittard-Geleen met een vergelijkbaar extern 

begeleidingstraject als op bs Reuzepas.  

De externe begeleider is de verbindende schakel. De externe begeleider heeft kennis en 

kunde van het GWK programma en ondersteund leerkrachten bij de uitvoering van de 

curriculaire lessen. Daarnaast heeft de externe begeleider lokaal netwerk en verbindingen 

die bij praktijk invulling voor extra beleving en ervaring zorgen. Hiermee wordt vorm gegeven 

aan de werkdrukverlaging voor leerkrachten en werken we aan (de bewustwording van) de 
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impact van gezonde voeding en duurzame keuzes voor leerlingen, geborgd in een sociaal 

betrokken omgeving. 

Vanuit de opgedane ervaring bij bs Reuzepas worden essentiële begeleidings- en 

ondersteuningseisen en wensen gedefinieerd en afgestemd met de volgende school om tot 

gewenst opschalingsmodel te komen.  

B.1. Duurzaamheid in het onderwijs – geïntegreerd en structureel 
Het GrowWizzKid curriculair lesprogramma speelt in op gezonde voeding, herkomst van 

gezonde voeding, gezond gedrag en maken van duurzame keuzes. Onderzoeken, plezier 

maken en beleving staan centraal in het lesprogramma. Door middel van verschillende 

thema’s leren kinderen door te zaaien, verzorgen, oogsten en verwerken over gezonde 

voeding. Er is aanvullend en ondersteunend lesmateriaal aanwezig in de vorm van werk- en 

informatiebladen, activiteiten, onderzoeken en experimenten. 

Het programma loopt over de gehele basisschoolperiode – van groep 1 t/m groep 8 - , maar 

kan aan het begin van elk schooljaar en ook tussentijds gestart worden. Door GWK als 

lesprogramma te gebruiken worden ook SLO kerndoelen verantwoord. 

 

     

    

  

 
C. BEGELEIDINGSTeam 

Ida Hendricks – (bedenker en oprichter van GWK) – projectleider, trainer en project 

begeleider 

Bedenker van GrowWizzKid, gepassioneerde avonturier en moeder van vijf kinderen. Ida 
geniet van het leven met oog voor de toekomst. Als landbouwkundig ingenieur ontdekt ze 
vanuit deze achtergrond het liefst nieuwe dingen en wil ze graag ervaren en beleven. Dat 
gunt ze anderen ook! Innovaties van vandaag moeten als startpunt dienen voor de volgende 
generatie. 
‘Wij’ als opvoeders, ouders en leerkrachten, hebben de taak hen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de toekomst, vaardigheden te leren. GrowWizzKid  is daar een uitgelezen 
hulpmiddel bij! 
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Juanita van Bon – (marketing en communicatiespecialist) – intern en extern communicatie 

verantwoordelijke voor het pilotproject. 

 

Gedreven marketing en communicatiespecialist met landbouwkundige achtergrond en moeder 

van twee pubers. Persoonlijke ondervinding leerde haar dat door ‘weten over eten’ leuk te 

maken, beter groenten gegeten wordt. Door Juanita’s ervaring als projectleider van 

een landelijk moestuinproject ervaarde ze dat een lesprogramma alleen blijft hangen als je 

ermee bezig blijft.  

“Vaardigheden oefenen is een vak, daarom blijven voedselvaardigheden hangen als je met 

GrowWizzKid werkt. Je herhaalt belangrijke vraagstukken, maar gaat er steeds dieper op 

in. Het beklijft zo voor de rest van je leven.” 

 

Rudy Klaassen – (verbindende schakel) – externe begeleider GWK programma  

 

Externe begeleider GrowWizzKid programma op bs Reuzepas sinds 2021. Rudy is onze 
‘doener’, die via de Middelbare Tuinbouwschool de weg van docent Biologie naar tuinleider 
van Amsterdamse schooltuinen vond. Rudy weet dus als geen ander hoe je planten moet 
telen, wat duurzaamheid betekent en welke impact gedrag en voedselproductie op de 
wereld heeft. 
Door de combinatie van traditionele teelt en hightechteelt maakt hij als instructeur en 
docent met GrowWizzKid betekenisvolle praktijkervaringen voor leerlingen. 

“Ik coach en verbind kinderen, volwassenen en partijen in de richting van een duurzaam leven. 
We moeten samen de wereld toekomstbestendiger maken!” 
 

 
 

LED IT GROW!!! 
 


