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De kookchallenge heeft voor verbinding gezorgd
binnen de deelnemende gezinnen. Juist doordat de
bijeenkomsten online plaatsvonden en de kinderen
in de huiskamer of keuken zaten met de laptop of
telefoon, was er veel betrokkenheid van ouders. Er
is samen gekookt, gegeten en gebladerd in
kookboeken. En dit niet alleen tijdens de
bijeenkomsten. Ouders gaven namelijk tot twee
weken nadat de challenge was afgelopen aan dat
kinderen nog steeds meer betrokken zijn bij het
bereiden van het eten dan voor de challenge en dat
er nog regelmatig samen gekookt wordt.           
 Kinderen gaven aan dat ze juist het samen koken
met ouder, broer of zus én het samen eten met het
hele gezin het leukst vonden aan de challenge.

De kinderen waren erg enthousiast en vonden het
jammer dat de challenge alweer voorbij was. Alle
kinderen hebben aangegeven dat ze nog wel een

keer mee zouden willen doen aan een
kookchallenge.

We vroegen de deelnemende kinderen wat ze
hebben geleerd. De meest voorkomende

antwoorden zijn: 1. Snijtechnieken en veilig snijden
2. Nieuwe recepten maken uit een kookboek 3.

gezond eten en 4. improviseren met ingrediënten
en smaken.

ERVARINGEN DE OPBRENGST

Koken en eten zijn thema’s die kinderen
aanspreken. Het was gemakkelijk om de kinderen
enthousiast te maken. 
Persoonlijke benadering is heel belangrijk om de
juiste snaar te raken bij de kinderen. Zodra hun
naam genoemd werd, zag je zowel kind als ouder
opleven.
Online bijeenkomsten. De betrokkenheid van
ouders was groot, juist doordat de kinderen de
bijeenkomsten vanuit huis volgden. 
Maak er een feestje van! Alle kinderen 

1.

2.

3.

4.
      ontvingen vooraf persoonlijk alle 
      benodigdheden voor de challenge. 
      Onder andere door deze materialen 
      was het voor de kinderen niet alleen 
      mogelijk maar ook een feest 
      om mee te doen. 

- De kinderen gaven als tip dat er minder gepraat
moest worden en meer gekookt. 

- Er werden soms twee gerechten tegelijkertijd
bereid. Voor de kinderen was dit 

online lastig te volgen.

- De groep was wat groot. Voor een volgende serie
richten we ons op 10 tot maximaal 15 kinderen

zodat er meer ruimte is voor individuele aandacht.

LESSONS LEARNEDSUCCESFACTOREN

Van 21 december tot en met 28 december vond er
een kookchallenge voor kinderen uit de Bredase

wijk Heuvel plaats. Vanwege de lockdown werd de
kookchallenge omgezet in een online variant. 23 

 kinderen gingen de uitdaging  aan.

De kookchallenge bestond uit een programma van
4 online bijeenkomsten waarin de kinderen leerden

snijden, quizvragen beantwoordden over gezond
eten, voedselverspilling en de voedselketen. Met al

het geleerde en de inhoud van het
boodschappenpakket dat ze ontvingen kookten zij

voor hun eigen gezin een verantwoorde
(kerst)maaltijd 

Gedurende de week werden de volgende recepten
bereid: een gezonde huzarensalade, tomatensalsa/

saus, groenten in zoetzuur en een fruitpizza.
Op de challenge-dag maakten ze een ovengerecht

naar keuze 

Als onderdeel van de kookchallenge ontvingen alle
deelnemers een boodschappenbox van boerderij
van Haperen - op de Rith. Het pakket zat vol met
groente en fruit waarmee deelnemers zo'n 5/6
maaltijden konden bereiden.  
Voor aanvang van de challenge ontvingen de
kinderen thuis een kookboek, 2 keukenmesjes en
educatieve werkbladen.. 

Alle deelnemers ontvingen na afloop van de
challenge (en het invullen van de enquete en
toesturen van foto’s van door hen bereide
gerechten) een certificaat.

Deze gratis verstrekte producten en materialen
maakten het mogelijk dat kinderen uit gezinnen
met lage inkomens konden deelnemen aan de
kookchallenge. 

ONLINE PROGRAMMA KOOKBOEK & GROENTEBOX 

Thema's die aan bod kwamen tijdens de les:

De spijsvertering              Herkomst eten                Gezond eten

Ook BN de Stem sloot eenmalig aan en schreef een
reportage over de kookchallenge. 
Klik op de foto hiernaast 
voor het artikel.  

- Om te werken aan meer
ouderbetrokkenheid is een online

challenge heel waardevol, omdat het
in de thuissetting plaatsvindt. Zo
kunnen ouders mee luisteren en

eveneens vragen stellen

De kookchallenge is een leerzaam en leuk programma over gezond 
eten en koken. Kinderen breiden hun skills uit, leren andere kinderen uit 
de wijk (beter) kennen en doen mee aan een activiteit waar thuis 
normaal gesproken geen geld voor is. 
De challenge draagt bij aan een gezonde leefstijl: het kind - en indirect ook ouders - leert
over gezond eten en de herkomst van eten.

Waarom een kookchallenge? 
Nederland is een ontwikkeld land waar veel kinderen het goed hebben. Toch vallen er
kinderen buiten de boot. Kinderen die door hun leefomstandigheden niet dezelfde
ontwikkelingskansen hebben als andere kinderen. Met name in zogenoemde 
krachtwijken krijgen niet alle kinderen de nodige begeleiding en stimulans om zich te
ontwikkelen. Van kinderen uit kansarme gezinnen is bekend dat ze er vaak (via hun ouders)
een ongezonde leefstijl op na houden. Met de kookchallenge werken we op een
laagdrempelige, uitnodigende manier aan gezondheid en dragen we bij aan gelijke kansen.

De kookchallenge is
een initiatief van: 

De kookchallenge werd mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Breda, Cubiss en Provincie Noord-Brabant

https://www.bndestem.nl/breda/leren-en-spelen-tijdens-de-kookchallenge-in-tijden-van-quarantines-en-lockdowns~ac382f07/


EEN GREEP UIT DE FOTO'S VAN DE GERECHTEN BEREID DOOR DE
DEELNEMERS VAN DE ONLINE KOOKCHALLENGE.   


