Lespakket over verantwoorde voeding voor
mens, dier en milieu.
Veelgestelde vragen
ambassadeurs

KidsProef ambassadeur
Wat is KidsProef?

KidsProef is een educatief lesprogramma voor kinderen van groep 7 (en 8). Tijdens de
interactieve les waarbij verantwoorde voeding voor mens, dier en milieu centraal staat,
krijgen ze antwoord op de vragen;
Wat is voeding;
Waar komt het vandaan;
Wat is suiker en wat doet het met je lichaam;
Wat is precies biologisch?

Wat is een KidsProef ambassadeur?

Een KidsProef ambassadeur geeft gastcolleges op basisscholen in groep 7 en 8 wanneer dat voor hun
uitkomt. Daarnaast kunnen ze nieuwe scholen werven en een ambassadeur deelt onze droom, namelijk alle
kinderen in Nederland in groep 7 (en 8) inspireren en informeren over verantwoorde voeding. Bewustwording
omtrent lekker en verantwoord eten kan niet vroeg genoeg beginnen. Samen zorgen we voor een gezonde
toekomst.

Waar kan ik mezelf aanmelden als ambassadeur?

Wat leuk dat je zo enthousiast bent! Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier op onze website of
je kunt een mailtje sturen naar info@kidsproef.bio dan zorgen wij dat er contact met je wordt opgenomen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op onze website www.kidsproef.bio kun je meerdere pagina’s vinden met uitleg, maar je mag ons natuurlijk
ook altijd mailen (info@kidsproef.bio) of bellen (076-5656709).

Moet ik een bepaalde studie gevolgd hebben of moet ik een studie gaan volgen?

Nee, je hoeft geen voeding-of lerarenopleiding gevolgd te hebben. Je hoeft ook geen studie te gaan volgen
om ambassadeur te worden. Het is wel belangrijk dat je affiniteiten hebt met gezonde en verantwoorde
voeding en dat je het geen probleem vindt om voor de klas te staan.

Word ik betaald als ambassadeur?

Nee, KidsProef ambassadeurs zijn vrijwilligers met een drive voor gezonde en
verantwoorde voeding. KidsProef is een inniatief van de Smaakspecialist. De
Smaakspecialist draagt zorg voor de organisatie omtrent KidsProef, het (door)
ontwikkelen van het lesprogramma en de KidsProef boxen. Om de ambitie te realiseren
en alle kinderen in Nederland in groep 7 KidsProef te maken zijn er dus meer mensen
nodig die onze droom delen. KidsProef is een niet commercieel platform en scholen
kunnen gratis deelnemen. Er zit dus geen verdienmodel achter.

Kost het geld om ambassadeur te zijn?

Nee, we zijn natuurlijk super blij met onze ambassadeurs en we willen ze dan ook niet op
kosten jagen. Alle materialen om de les te geven worden verzorgd en daarnaast geven
we een kilometervergoeding buiten je gemeente van €0,19/km.

Kan ik een keer meekijken bij een KidsProef les?

Ja natuurlijk! Ben je geïnteresseerd, maar wil je eerst een keer een les meekijken en de sfeer proeven?
Laat het ons dan weten, dan sturen we de planning en kun je zelf kijken welke dag en welke locatie voor jou
uitkomt om aan te haken.

Mag ik ook zelf scholen benaderen?

Ja graag zelfs. Hoe meer scholen meedoen aan het lesprogramma hoe beter. Als ambassadeur van
KidsProef mag je dan ook zelf scholen benaderen. Misschien wel de school van je eigen kind(eren)! Hier
kunnen we je uiteraard bij helpen.

