
Handleiding invullen subsidie 
‘Lekker naar buiten’ 

Via www.eengezondestart.nl/subsidie heb je na inloggen toegang tot het aanvraagformulier om de 
bijdrage van maximaal € 500,- (inclusief BTW) aan te vragen. Dit doe je door op de knop ‘subsidie 
aanvragen’ te klikken. 

Je kunt allerlei vooraf geselecteerde materialen en activiteiten kiezen, maar je kunt aan het einde ook 
kiezen voor ‘Ik heb zelf een idee!’ Om de subsidie voor ons lespakket aan te vragen, kies je voor deze 
mogelijkheid.

Wanneer je hiervoor kiest, wordt de aanvraag en begroting beoordeeld. Wanneer de aanvraag is 
goedgekeurd ontvang je binnen een maand het bedrag dat je hebt aangevraagd en onderbouwd. Binnen 
een maand na de geplande activiteit dien je een of meerdere foto’s en een korte beschrijving te uploaden 
naar de digitale leeromgeving. 

Om het je heel makkelijk te maken, hebben wij alvast de antwoorden op de vragen die gesteld worden 
geschreven, zodat je alleen maar hoeft te kopiëren en plakken. Desgewenst kun je de tekst natuurlijk nog 
aanpassen. Wij hebben de tekst geschreven voor het door ons samengestelde actiepakket, maar jullie 
kunnen natuurlijk ook zelf voor een andere selectie producten kiezen. 

Welke activiteiten ga je ondernemen?
Ik ga aan de slag met het lesmateriaal ‘Bram en de Toverspiegel’ van Studio Groot. Dit betreft een lespakket 
voor peuters met als thema ‘vitamines eten’. Het lespakket bestaat uit een prentenboek, een lesmap en 2 
posters. Dit pakket schaffen we één keer aan en kunnen we vervolgens elk jaar weer opnieuw gebruiken. 

Waarom is het een praktische activiteit met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar op het gebied van gezonde 
en duurzame voeding?
Het thema van dit lesmateriaal is ‘vitamines eten’. Middels het verhaal in het prentenboek wordt op speelse 
wijze aan kinderen uitgelegd waarom het belangrijk is om vitamines te eten en hoe je hierin een gezonde 
balans kunt houden. Daarnaast wordt ook benadrukt dat voldoende slapen en buiten spelen van groot 
belang zijn voor een gezonde levensstijl. Dit verhaal kan ook door ouders voorgelezen en overgenomen 
worden. Op deze manier zet Studio Groot in op preventie en gedragsverandering van jongs af aan.
De lessuggesties in de lesmap zijn in dezelfde stijl als het prentenboek en zijn ingedeeld in de 
categorieën onderzoeksactiviteiten, spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten, taal- en 
gespreksactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten en reken- en wiskundige activiteiten. Daarnaast worden 
ook suggesties gegeven voor de vier pedagogische basisdoelen. Je vindt per categorie meegeleverd 
materiaal en lessuggesties waar je direct praktisch mee aan de slag kunt. Het belang van gezonde voeding 
wordt op deze manier dus ook nog gecombineerd met cognitieve en sociale leerdoelen. Er staan zowel 
suggesties in voor binnen als buiten en er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk activiteiten met de kinderen 
te ondernemen. Daarnaast zijn al hun producten 100% gerecycled en plastic vrij. 



Wat is het aangevraagde bedrag (maximaal € 500,-)
Ik maak graag gebruik van het door hen samengestelde actiepakket ter waarde van € 495,-

Hoe past deze activiteit in jullie beleid voor Gezonde Kinderopvang
Wij vinden het heel belangrijk om onze kinderen gezond op te laten groeien. Dit laten wij ondere andere al 
zien door onze keuzes in voeding en activiteiten. Deze keuzes komen allemaal vanuit ons, maar wij willen de 
kinderen (en ouders) ook graag leren om vanuit zichzelf gezonde en bewuste keuzes te maken. Dit is soms 
best lastig en hier is nog weinig materiaal voor beschikbaar. Dit lesmateriaal is hier uitermate geschikt voor 
en geeft ons de mogelijkheid om op speelse wijze over dit belangrijke onderwerp met zowel kinderen als 
ouders in gesprek te gaan. Door middel van het verhaal in dit prentenboek wordt in kindertaal uitgelegd 
hoe het werkt en waarom een gezonde balans belangrijk is. Door middel van alle extra’s in de lesmap 
wordt dit nog veel verder uitgespeeld op allerlei verschillende deelgebieden. Het onderwerp ‘vitamines 
eten’ wordt op deze manier een feestje in plaats van een moetje en leert kinderen van jongs af aan bewust 
gezonde keuzes te maken. 

Hoe ziet de begroting er uit? 
Het actiepakket kost € 495,- en bestaat uit het complete peuterpakket (bestaande uit de lesmap, 
een prentenboek en een set posters), 3 extra prentenboeken, 3 extra poster sets en 20 buitenbingo 
speurtochten om uit te delen voor thuis. 

Heel veel plezier met het actiepakket en mocht je nog vragen hebben dan helpen we je graag. 
Met vriendelijke groet,
 
Jennifer en Sheila
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