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Educatieve websites voor 

kinderen 

Over gezonde voeding, dranken en afvalpreventie 

 

1. Aanbevelingen en didactische activiteiten voor het drink- en plasbeleid op een school  

www.wildvanwater.be  

2. Over milieuzorg op school  

www.vlaamsbrabant.be/mos  

3. Over de kwaliteit van kraantjeswater  

www.vmm/water/drinkwater   

4. Over de risico’s van loden leidingen  

www.gezondheidenmilieu.be   

5. Een initiatief van de Vlaamse drinkwaterbedrijven 

www.versdrinkwater.be    

6. Expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie  

www.gezondleven.be     

7. Kadermethodiek die je helpt om stap per stap te evolueren van losse acties naar een 

samenhangend gezondheidsbeleid.  

www.gezondeschool.be 

8. Nederlandse drinkwaterbedrijven – Wat weet jij van kraantjeswater? 

http://kraanwater.nu/watweetjijvankraanwater/een-lijf-vol-water/Pages/default.aspx  

9. Maag lever darm stichting – Belang van gezonde voeding en drinken voor een goede 

spijsvertering 

www.poepie.info/poepie  

10. Wereld Kanker Onderzoek Fonds - Gezonde voeding voor kinderen 

http://www.topfitkids.nl/  

11. VLAM vzw- Melk 4 kids - Doe de koe-quiz 

http://www.melk4kids.be/lesmateriaal/quiz  
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12. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - Interactieve website over water 

http://www.kids.vmw.be/KC/ 

13. Unie van Waterschappen – Site over water in het algemeen 

http://www.droppiewater.nl/  

14. Project “Wat eten we morgen?” – Melk en zijn oorsprong 

http://watetenwemorgen.be/index.php?option=com_content&task=view&id=460&Itemid=7

20  

15. Nederlandse Zuivel Organisatie - Melk van de koe tot de koelkast 

http://www.zuivelonline.nl/?PageID=960  

16. Ecowerf - Spel afval sorteren 

http://www.kabouterspel.be/  

17. Ecowerf – Educatief spel 

http://www.ecowerf.be/edu/index.htm    

18. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - Aanvragen waterwaaier  

https://www.dewatergroep.be/nl-be/publicaties/2016/10/12/08/06/waterwaaier   

19. Logo Oost-Brabant- Uitlenen educatief materiaal 

http://logo-oostbrabant.be/materialen?setting=2&theme=4  

20. Nice - Educatief project ‘Het land van Calcimus’ 

http://www.calcimus.be/  

21. VLAM vzw- Lessenpakketten 

http://www.lessenpakket.be/index.phtml  

22.  Provincie Vlaams-Brabant – Milieuzorg op school MOS - Basisonderwijs 

https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/natuur-en-

milieueducatie/mos/basisonderwijs/index.jsp  
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