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KOKEN IS KINDERSPEL 
MET JE (KLEIN)KINDEREN AAN DE SLAG IN DE KEUKEN 
 

 
In deze workshop laten we de deelnemers samen met hun (klein)kinderen aan de slag gaan in de keuken. De 
gerechten zijn op maat van de kinderen, er is aandacht voor creativiteit én veiligheid. 
Een activiteit met een combinatie van jong en oud. 
Kwb voorziet een opleiding/vorming voor afdelingen die deze activiteit op hun programma willen zetten. 
We organiseren deze opleidingen per provincie (zie verder). Daarna kan je als afdeling zelf de workshop organiseren. 
 
 

 
De deelnemers leren hoe bepaalde gerechten bereid worden en hoe dit alles op een veilige manier kan verlopen. Er is 
aandacht voor de materialen die gebruikt worden, de ingrediënten en vooral het bereiden van drie tot vijf gerechten. 
Het spreekt voor zich dat de gemaakte gerechten ook geproefd zullen worden! 
 
 

 
De workshop ‘Koken met (klein)kinderen’  is ideaal om kinderen ook aan het werk te zetten. Je kan van deze activiteit 
dus een echte gezinskookactiviteit maken! 
Tip: Met deze activiteit, en vooral de organisatie ervan, is het mogelijk om nieuwe medewerkers aan te spreken. 
Nieuwe mensen  die de uitdaging willen aangaan om dit te organiseren.  Spreek ze aan en schrijf ze in voor de 
opleidingsmomenten. 
 
 

 
Kwb voorziet vormings- en infomomenten per provincie; 
de lijst met data en plaatsen vind je vanaf 1 juni op 
programma.kwbeensgezind. 
Aan jullie om mensen aan te spreken die in jullie afdeling 
deze workshop willen organiseren en begeleiden. 
Op deze opleidingsmomenten krijgen de deel- nemers 
vanuit de afdelingen een vorming rond ‘koken met 
(klein)kinderen’. 
Er is aandacht voor: 
- hoe deze workshop voorbereiden 
- aandachtspunten bij koken met kinderen  
(veiligheid, praktisch …) 
- recepten  
- do en dont’s bij koken met kinderen 
 
Voor deze activiteit heb je een keuken nodig met voldoende werkbladen voor de deelnemers (maximaal 20), mogelijk 
enkele vuren, een koelkast, een aantal materialen (opgenomen in de checklist) en uiteraard afwasmogelijkheid. 
Daarnaast moet je uiteraard voor de nodige ingrediënten zorgen. 

VORMING 
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Deelnemen aan een  opleiding/vorming om zelf de workshop te  begeleiden is gratis (max twee deelnemers per 
afdeling). Inschrijven is verplicht. 
 
 

 
Ga naar programma.kwbeensgezind en kies je datum voor de opleiding. 
  

 
 
 

 
  

 
Alle deelnemers aan deze opleiding/vorming krijgen een uitgebreide bundel mee met een materiaallijst, 
een zoekwijzer voor recepten en een checklist. 

 


