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Inleiding / Leeswijzer

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn elkaars grootste 
inspiratiebron. In theorie kunnen prachtige plannen en ideeën 
worden uitgewerkt, maar écht geloofwaardig is het als er al  
mee wordt gewerkt. Voor dit boek zijn elf inspirerende locaties 
bezocht. Op iedere locatie gebeurt iets bijzonders, kijk maar:

In Breda is een centrum waar zorg, opleiden en kinderopvang op  

één locatie wordt aangeboden. ‘Elkaar ontmoeten is integreren’  

is het motto van dat centrum. 

Een kinderopvangorganisatie in Rotterdam heeft een eigen  

activiteitenteam: zij verzorgen spannende en uitdagende  

activiteiten op de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. 

Een peuterspeelzaal in Almere heeft al werkende een mooi doordacht 

systeem ontwikkeld om de kinderen structuur en houvast te bieden. 

Zo leiden zij iedere activiteit in met een liedje, voorwerp of ritueel.

In dit beeldboek komen aan de hand van foto’s en tekst deze 
kindcentra tot leven. 

Is dit boekje ook voor u?
Pedagogisch medewerkers die in kindcentra werken of nog in 
opleiding zijn voor het vak zullen de praktijksituaties herkennen, 
maar het biedt ook nieuwe ideeën om over na te denken of gelijk 
uit te proberen. Hun managers en pedagogen kunnen hen daar  
in begeleiden en ervoor zorgen dat eventuele nieuwe werkwijzen 
of activiteiten worden verankerd binnen de organisatie. Docenten 
van de opleiding tot pedagogisch medewerker kunnen het boek 
als lesmateriaal gebruiken. Ze kunnen hun studenten bijvoor-
beeld vragen om zelf ook een beeldverhaal te maken van het 
kindcentrum waar zij stage lopen. En voor docenten is het boek 
natuurlijk ook een kijkje in de kinderopvangkeuken.

Leeswijzer
Het beeldboek start met een voorstelronde van de elf locaties 
waar we zijn ontvangen, rond hebben gekeken, foto’s hebben 
gemaakt en gesprekken hebben gevoerd.

Daarna volgen de elf hoofdstukken over de verschillende  
aspecten van kwaliteit. Per hoofdstuk bieden we eerst een  
kader waarin het thema wordt geïntroduceerd door onder  
andere theoretische achtergrond, uitspaken van deskundigen, 
ontwikkelingen in het veld. Daarna volgt het praktijkvoorbeeld. 
Ook geven we in ieder hoofdstuk achtergrondinformatie aan- 
sluitend op het praktijkvoorbeeld. Voor de leesbaarheid van  
de tekst spreken we in plaats van ‘kinderdagverblijven, vve- 
locaties en peuterspeelzalen’ over ‘kindcentra’. Om dezelfde 
reden hebben we de termen pedagogisch medewerker en leidster 
allebei gebruikt.

Wie heeft meegewerkt aan dit boekje? 
Dit beeldboek is gestart met de zoektocht naar inspirerende  
voorbeelden: daarvoor zijn vele deskundigen gepolst. Aan de 
hand van hun tips heb ik locaties benaderd en gevraagd of  
zij mee wilden werken aan dit project. Uiteindelijk heb ik elf  
locaties bezocht. Overal werd ik heel gastvrij ontvangen en  
werd de tijd genomen om te vertellen over hun werkwijze.  
Ook heel belangrijk is dat zij de ouders hebben gevraagd of de 
kinderen op de foto mochten. Ik wil iedereen daar heel hartelijk 
voor bedanken. Zij zijn het die voor ons de dagelijkse praktijk  
tot leven hebben gebracht.
Zonder de inzet van mijn collega’s bij Sardes – Loes van Tilborg, 
Jeroen Aarssen en Carolien Bongers – was dit boek niet geworden 
tot wat het nu is. Ook hen wil ik hartelijk bedanken.

Heleen Versteegen

Dit beeldboek is een uitgave van het project Vversterk.  
Dit project heeft als doel om de kwaliteit van voor- en vroeg-
schoolse educatie te verbeteren en wordt gefinancierd door  
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
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Hoofdstuk 1: Voorstelronde
Een kennismaking met de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen in dit boek

Lees meer over voorschool Wezer in hoofdstuk 2 Welke hoek kies jij? Over een rijk ingerichte speel-leeromgeving.  
En in hoofdstuk 12 Leren van elkaar over ouders en leidsters voeden samen op.

Voorschool Wezer (groep geel)

Cumulus WelzijnOrganisatie 

Utrecht Overvecht

Nel van Loon

Stans Schiffelers (VVE-coördinator)

Merel de Groot en Gabrielle Korst (pedagogische medewerkers)

Twee peutergroepen, kinderen komen vier dagdelen in de week afwisselend ’s ochtends en ’s middags

Voorschool Wezer is gehuisvest in een school

Werken met Kaleidoscoop, Met Woorden in de Weer, werken ook thematisch

“De sfeer in de groep is heel belangrijk, het moet warm en huiselijk zijn.  

Alle zintuigen moeten worden aangesproken. Tegelijkertijd zijn teveel prikkels niet goed.  

We halen soms bewust een aantal dingen weg.” (Merel)

www.cumuluswelzijn.nl

Plaats

Contactpersoon

Ook gesproken met

Aantal groepen

Het gebouw

Inhoud aanbod

Quote

Website
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Lees meer over kinderdagverblijf Princess Ariane in hoofdstuk 2 Welke hoek kies jij? Over een rijk ingerichte speel-leeromgeving. 
En hoofdstuk 8 Hé, speel je mee! Over een samenhangend activiteitenaanbod.

Childcare Facility Princess Ariane

Kinderopvang HumanitasOrganisatie 

Noordwijk

Sandra Witteman (locatiemanager)

Femke van Bavel (assistent locatiemanager)

Ingrid, Aukje (pedagogisch medewerkers)

Twee babygroepen, drie peutergroepen waarvan één Engelstalige groep

Het kinderdagverblijf bevindt zich in een nieuw gebouw dat speciaal opgezet is voor ouders die bij ESA Estec (ruimtevaart)  

werken. Het gebouw is ruim opgezet: er is een hele grote centrale hal waar de kinderen kunnen fietsen, rennen en spelen en  

er zijn veel extra ruimtes. De materialen zijn met zorg uitgekozen, zo hebben de babygroepen veel meubilair van Pikler.  

De buitenruimte is ook ruim en aantrekkelijk voor de kinderen. 

Emmi Pikler methode, werken met thema’s

“Wij kunnen alle kinderen op hun eigen niveau iets boeiends aanbieden omdat wij als team voor de kinderen een gezamenlijk 

activiteitenaanbod samenstellen en uitvoeren.” (Ingrid)

www.kinderopvanghumanitas.nl

Plaats 

Contactpersoon

Ook gesproken met o.a.

Aantal groepen

Het gebouw

Inhoud aanbod

Quote

Website
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Lees meer over kindercentrum Rakkerbak in hoofdstuk 3 De inrichting speelt mee over een veilige en uitdagende speel-leeromgeving.

Kindercentrum Rakkerbak

SKSG KinderopvangOrganisatie 

Groningen

Karen Veninga (locatiemanager Rakkerbak & BSO Regenboog)

Anne van der Veen (pedagoog)

Hans, Annete en Gea (pedagogische medewerkers)

Twee babygroepen (0-16 maanden)

Twee peutergroepen 

Vrijstaand gebouw

Werken met Emmi Pikler methode en Startblokken

“Stel je voor: je komt in een winkel en je moet alles vragen wat er is. Zo voelt het voor kinderen als zij niet zien wat voor een 

speelgoed er is. Alles moet zichtbaar zijn en kinderen moeten zoveel mogelijk zelf de spullen kunnen pakken.” (Anne)

www.sksg.nl

Plaats

Contactpersoon

Ook gesproken met o.a.

Aantal groepen

Het gebouw

Inhoud aanbod

Quote

Website
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Lees meer over voorschool Toetie in hoofdstuk 4 Een warm nest over een veilige en vertrouwde sfeer.

Voorschool Toetie

Partou KinderopvangOrganisatie 

Amsterdam Oost

Rita Hendriks-Roos en Carmen van der Hilst (pedagogisch medewerkers)

Lya Mac Donald (pedagoog)

Er is één groepsruimte, er zijn combinatieplaatsen van ‘s ochtends en ’s middags

Toetie zit bij basisschool Insulinde in het schoolgebouw, op de eerste verdieping 

Piramide en Met Woorden in de Weer

“Kinderen en ouders moeten zich op hun gemak voelen, dat is de basis.  

En vanuit die veilige basis leren we de kinderen soms hele moeilijke dingen.  

Wij leggen de lat graag hoog.” (Carmen)

www.partou.nl

Plaats

Contactpersoon 

Ook gesproken met o.a.

Aantal groepen

Het gebouw

Inhoud aanbod

Quote

Website
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De locatiemanager Miranda de Wit is geïnterviewd over kindervriendschappen: zie hoofdstuk 5 Vriendschap voor het leven.

Kinderdagverblijf Jor en Daan

Kinderopvang IJsterkOrganisatie 

Amsterdam, Jordaan

Miranda de Wit (locatiemanager)

Twee babygroepen, twee dreumesgroepen, twee peutergroepen

Jor en Daan is gevestigd in een karakteristiek pand dat indertijd speciaal voor de kinderopvang is ontworpen.  

Er zijn veel aparte hoekjes en verschillende niveaus gemaakt in het gebouw, waardoor kinderen zich kunnen terugtrekken  

en ongezien kunnen spelen. 

Veel aandacht voor cultuur, muziek en bewegen

“Wij proberen buurtgericht te werken. Je krijgt dan ook maatjes die vaak ook nog samen naar school gaan. Ook tussen ouders 

ontstaan vriendschappen. Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de sociale netwerken rond de kinderen.” (Miranda)

www.kinderopvang.ijsterk.nl

Plaats

Contactpersoon 

Aantal groepen

Het gebouw

Inhoud aanbod

Quote

Website
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Lees meer over Kinderdagopvang Pandaberen in hoofdstuk 6 Allemaal wereldburgers over diversiteit op de kinderopvang.  
En in hoofdstuk 12 Leren van elkaar over ouders en leidsters voeden samen op.

Kinderdagopvang Pandaberen

Partou KinderopvangOrganisatie 

Amsterdam Oost

Vera Mepschen (locatiemanager)

Lya Mac Donald (pedagoog)

Astrid, Frenshelo, Deborah, Elisabeth en Mary (pedagogisch medewerkers)

Twee babygroepen (0-2 jaar)

Twee peutergroepen (2-4 jaar)

Een oud schoolgebouw verbouwd voor de kinderopvang

Werken met Piramide

“Je moet het (diversiteit, red.) durven toelaten, zoek niet teveel naar mensen die hetzelfde zijn. Echt respect zit er in dat je 

iemand anders en jezelf opnieuw durft te bekijken. Dat levert meer op.” (Vera) 

www.partou.nl

Plaats  

Contactpersoon

Ook gesproken met o.a.

Aantal groepen

Het gebouw

Inhoud aanbod

Quote

Website
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Lees meer over voorschool Merlijn in hoofdstuk 7 Als het belletje klinkt, gaan we beginnen over een duidelijk dagritme door rituelen.

Voorschool Merlijn

Cumulus WelzijnOrganisatie 

Utrecht Overvecht

Nel van Loon

Stans Schiffelers (VVE-coördinator)

Annemieke van den Arend en Thanassis Tsoulias (pedagogisch medewerkers)

Twee groepen, alle kinderen gaan vier dagdelen in de ochtend en/of middag

Voorschool Merlijn is gehuisvest in een schoolgebouw

Werken met Puk en Ko

“Wij werken veel met foto’s. Foto’s zijn herkenbaar voor de kinderen, hierdoor raken ze makkelijk aan de praat. 

De dagritmekaarten van Puk en Ko hebben we daarom vervangen door eigengemaakte Puk kaarten:  

op iedere foto doet Puk weer iets anders. Zo komt Puk tot leven voor de kinderen.” (Annemieke)

www.cumuluswelzijn.nl

Plaats

Contactpersoon

Ook gesproken met

Aantal groepen

Het gebouw

Inhoud aanbod

Quote

Website
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Lees meer over peuterspeelzaal Pinokkio in hoofdstuk 7 Als het belletje klinkt, gaan we beginnen over een duidelijk dagritme door rituelen.

Peuterspeelzaal Pinokkio

De Schoor Welzijnswerk AlmereOrganisatie 

Almere stad Oost

Yvon Rot (teamleider speelzaalwerk en VVA)

Tineke, Bouchra, Zikra en Ellie (pedagogisch medewerkers)

Twee groepen

Pinokkio experimenteert met het aanbieden van speelopvang

De peuterspeelzaal deelt het gebouw met speciale opvang voor jonge kinderen 

Werken met Piramide

“Kinderen hebben veel structuur nodig, wij merken zelf ook dat als we ze geen houvast geven ze de weg kwijt raken.  

Ze moeten wel wennen aan structuur en regels, daar helpen wij ze bij.” (Tineke)

www.deschoor.nl

Plaats

Contactpersoon

Ook gesproken met o.a.

Aantal groepen

Het gebouw

Inhoud aanbod

Quote

Website



14

Lees meer over het activiteitenteam in hoofdstuk 9 Beweeg mee met Meneer Beweegkriebel over leuke en uitdagende activiteiten.

Activiteitenteam Mundo, kinderopvang

Kinderopvang MundoOrganisatie 

Rotterdam

Tim Zoutendijk (spel- en beweegcoördinator en vakdocent)

Sylvia van den Berg en Laura de Leeuw (vakdocenten)

Het activiteitenteam van Mundo gaat met hun activiteitenbus naar kinderdagverblijven en bso-locaties en voert daar  

activiteiten uit met de kinderen. Ook enthousiasmeren zij medewerkers van de locatie om zelf veel activiteiten te doen  

met de kinderen in of over de natuur en om bewegingsactiviteiten en creatieve activiteiten te doen met de kinderen.  

Zij bespreken met de medewerkers hoe de activiteiten verlopen en praten over de ontwikkeling van kinderen op dit vlak.  

Het activiteitenteam bestaat uit vakdocenten, die de locaties volgens een vast rooster bezoeken.

Met een goed ingerichte bus, rijdt het activiteitenteam bij de kinderdagverblijven langs

“Kinderen vinden beestjes en natuur heel belangrijk, ze zijn heel betrokken.  

Dus ga met kinderen naar buiten, buiten lekker bewegen, want in de natuur zijn is gewoon leuk.” (Sylvia)

www.kinderopvangmundo.nl

Plaats  

Contactpersoon

Ook gesproken met o.a.

Inhoud aanbod

De bus 

Quote

Website
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Lees meer over kinderdagverblijf Hooiman in hoofdstuk 10 Ik kan het zelf over zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Kinderdagverblijf De Hooiman

Kinderopvang HumanitasOrganisatie 

Rotterdam Delfshaven

Naomi van den Bergh (locatiemanager)

Cecily, Sabrina (pedagogisch medewerkers) 

Een babygroep, een dreumesgroep en een peutergroep

Een mooi nieuw gebouw, de buitenspeelplaats grenst aan de school

Emmi Pikler methode, werken met thema’s

“Als kinderen zelfstandig zijn, hoeven ze minder lang te wachten. Wij proberen echt alles uit de kinderen te halen wat er in zit. 

Zodra wij doorhebben dat ze iets kunnen, dan mag dat.” (Cecily)

www.kinderopvanghumanitas.nl

Plaats 

Contactpersoon

Ook gesproken met o.a.

Aantal groepen

Het gebouw

Inhoud aanbod

Quote

Website
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Lees meer over kinderdagverblijf de Vlindertuin in hoofdstuk 11 Samen onder een dak over verschillend en gelijkwaardig.

Kober kindercentrum Vlindertuin

Kober kindercentraOrganisatie 

Breda Westerpark

José Gommers (locatiemanager)

Helma (speltherapeut), Ingrid, Petra, Leonie, Monique (pedagogisch medewerkers)

Drie groepen (0-4 jaar)

Het kinderdagverblijf is onderdeel van een speciaal gebouwde locatie voor zorg, kinderopvang en opleiden. Samenwerkings-

partners zijn Amarant (voor mensen met een beperking), ROC West Brabant Vitalis College, Singelveste (woningstichting).

Communicatie en interactie wordt door VIB (video interactie begeleiding) ondersteund, een uitgebreid (deels verplicht) eigen 

cursusaanbod zorgt ervoor dat leidsters zich kunnen blijven scholen

“Kinderen nemen het zoals het is. Onze kinderen zijn gewend aan kinderen met een beperking.  

Die voorsprong hebben ze op andere kinderen.” (Leonie)

www.kober.nl

Plaats

Contactpersoon

Ook gesproken met o.a.

Aantal groepen

Het gebouw

Inhoud aanbod

Quote

Website



17Beeldboek  |  H2 - Welke hoek kies jij?

Hoofdstuk 2: Welke hoek kies jij?
Een rijk ingerichte speel-leeromgeving

“Sinds wij met hoeken werken is er veel meer rust op de groep gekomen,” een herkenbare uitspraak voor veel 
 pedagogisch medewerkers. De inrichting van de binnen- en buitenruimtes is bepalend voor het spel van kinderen. 
Samen vormen ze de pedagogische leeromgeving van kinderen. Dit hoofdstuk laat mooie beelden zien van de 
 buitenspeelplaats van kinderdagverblijf Princess Ariane: met veel groen, hout en stenen. Ook landelijk is de laatste 
tijd meer en meer aandacht voor de buitenruimte. De foto’s van voorschool Wezer laten goed zien dat de sfeer op  
de groep door de inrichting bepaald wordt, niks is aan het toeval overgelaten. De gebruikte materialen en inrichting 
zijn met zorg uitgekozen en zijn voortdurend in verandering.

Binnen- en buitenruimte complementair
De binnen- en buitenruimte zijn complementair als het gaat om de ont-

wikkelingsmogelijkheden die ze kinderen bieden. Een goed ingerichte 

buitenruimte lokt ander spel uit dan een binnenruimte. Ten eerste is  

er meer ruimte voor snel en groot bewegingsspel. Daarnaast biedt  

de natuurlijke omgeving allerlei mogelijkheden om te ontdekken:  

de zon maakt schaduwen die bovendien ook nog heel veranderlijk zijn. 

De ondergrond is divers: gras, zand, kuilen en bladeren. Er zijn dingen 

om op te klimmen, kruipen en balanceren. Maar er is ook ander speel-

goed: allerlei ballen om mee te spelen, water en zand.

De buitenruimte wordt vaak gebruikt om kinderen even te laten ‘uit-

razen’. Vrij bewegen, even schreeuwen en enthousiast heen en weer 

rennen is natuurlijk heel belangrijk. Er is buiten echter veel meer te 

beleven. Buiten kunnen kinderen ook spelletjes doen, boekjes lezen, 

verven en kleien of met elkaar picknicken op een kleed of aan een 

 buitentafel bij goed weer. Buiten leren kinderen over de natuur. Als  

de buitenruimte goed is ingericht, stimuleert dat niet alleen de grove 

motoriek, maar kunnen kinderen veel meer verschillende ervaringen 

opdoen. Pedagogisch medewerkers moeten de mogelijkheden leren 

zien. Zij kunnen dat bijvoorbeeld leren van een ‘(buiten)gewone 

 pedagogisch medewerker’ (aldus een advies van het Pedagogen 

 Platform). Kinderen komen dan vaker buiten en dat is weer goed  

voor de gezondheid van de kinderen en de medewerkers.

Speel-leeromgeving als onderdeel van een methodiek
Alle (VVE-)programma’s besteden veel aandacht aan de inrichting  

van een rijke, stimulerende ruimte met veel uitdagende materialen. 

Vaak zijn er speciaal ingerichte hoeken waar kinderen bepaalde 

 activiteiten kunnen doen. Het programma Sporen (Reggio Emilia) 

noemt de ruimte niet voor niks de derde pedagoog. Publicaties die  

bij de VVE-programma’s horen geven veel goede ideeën voor het 

gebruik en de inrichting van de ruimte.

Variatie
Onderzoek toont aan dat jonge kinderen het beste kunnen spelen  

in een ruimte waar variatie wordt aangeboden. Een ruimte waar  

ze kunnen kiezen uit warme of koude kleuren, een open ruimte of 

afgeschermde hoeken, een ruimte met harde of met zachte opper-

vlakken. Alles met een eigen functie. Zo roepen zachte materialen, 

zoals kussens, kleden en knuffeldieren een gevoel van veiligheid op.

Werken in hoeken
Het inrichten in hoeken geeft rust en biedt kinderen een goede  

basis om zelfstandig nieuwe ervaringen op te doen. Een hoek kan 

gemakkelijk worden gecreëerd door het plaatsen van een kast,  

een gordijn of klamboe, een bank of een vloerkleed. Iedere hoek heeft 

een eigen uitstraling passend bij het doel van het spel wat het uitlokt. 

Zo is de leeshoek een rustige plek met veel zachte meubels. Terwijl  

de kinderen zich in het atelier creatief kunnen uitleven en dus niet bij 

ieder spatje verf bang hoeven te zijn dat ze de gordijnen vies maken. 

De hoeken krijgen aansprekende namen mee, bijvoorbeeld: het 

 atelier, het huis, de bouwplaats, de ministad, de zandhoek, de water-

hoek en de bibliotheek (Kaleidoscoop). Naast ingerichte hoeken is  

het natuurlijk ook belangrijk dat er genoeg ruimte is om te spelen.  

Een rijk ingerichte speel-leerruimte is niet volgepropt met spullen.



18

Zichtbaar
Bij binnenkomst van een ruimte moet direct duidelijk worden waar de 

kinderen mee bezig zijn. Als kinderen aan een thema werken, is dat 

zichtbaar in de gehele ruimte en specifiek in een van de hoeken en/of 

bij de verteltafel. Ook als kinderen iets hebben gemaakt, is dat zicht-

baar voor de ouders die hen op komen halen. Ze kunnen trots hun  

creatie laten zien: een schilderij, maar ook een bouwwerk waar een 

groepje kinderen aan gewerkt heeft, of een nagebouwde stad die nog 

niet helemaal af is. Niet altijd alles opruimen dus.

Voor de kinderen is het belangrijk dat ze zelf de meeste spullen  

kunnen pakken. Dus op kindhoogte materialen en speelgoed 

 opbergen. Labels met pictogrammen maken het voor de kinderen  

nog makkelijker om de spullen zelf te vinden en natuurlijk ook weer  

op te bergen. Zorg er ook voor dat de ruimte de kinderen uitnodigt  

om te gaan spelen. Bijvoorbeeld een huishoek die al is ingericht:  

de theepot en glaasjes staan al klaar op de tafel. 

De buitenruimte als pedagogische ruimte
De inrichting van de buitenspeelruimte in de kinderopvang  
is vaak de sluitpost van de begroting. Daardoor is er weinig  
uitdaging voor de kinderen en zijn er gewoonweg teveel 
 kinderen voor dat ene speelhuisje. Dat het ook anders kan, 
weten inmiddels vele kinderdagverblijven en peuterspeel- 
zalen. Childcare Facility Princess Ariane heeft een fantastische 
speelplaats met veel groen en hout. De kinderen leren hier  
spelenderwijs wat de natuur allemaal te bieden heeft.  
“Door de buitenruimte te zien als een pedagogische ruimte  
ga je heel anders kijken naar de buitenspeelplaats en de  
mogelijkheden die hij biedt.” 

De kinderen kunnen: springen, balanceren en klauteren. In de boom-

stammentent spelen een paar vriendinnetjes. Onvermijdelijk is af en  

toe een kleine ruzie over wie er wel en niet in mag.
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Van binnen naar buiten
Eigenlijk kan alles wat je binnen doet ook buiten, mits je goed 
 meubilair hebt. Buiten is er bijvoorbeeld meer ruimte voor het 
maken van grote schilderijen. Ook kan je heerlijk voorlezen  
op een deken in het gras. Sommige kinderopvangorganisaties 
laten de baby’s buiten slapen, bijvoorbeeld bij Stichting  
Kinderopvang Stad Groningen en bij Kinderopvang Humanitas. 
Ouders moeten wel toestemming geven om de baby buiten  
te laten slapen. Sommige ouders maken zich zorgen over de  
kou buiten. Kindercentrum Rakkerbak heeft daarom goede 
afspraken gemaakt over wat de kinderen buiten in het bedje  
aan krijgen. 

Als het tijd is om naar binnen te gaan, moeten de leidsters  

altijd even goed zoeken in het bamboebos.

Je kunt natuurlijk een geweldige toren maken van de boom- 

stronken. En soms wil je gewoon even zitten en rondkijken,  

zoals deze twee broertjes.

De kinderen kunnen bijna niet wachten tot de aardbeien rijp zijn.  

En wil je het alvast proberen? Dan weet je gelijk dat een groene  

aardbei niet lekker is.

Buiten slapen in een Lutje Potje
In Scandinavische landen hebben de kinderdagverblijven 
geen slaapzalen. Buiten slapen is daar de norm. Buiten 
 slapen is in Nederland geen nieuw fenomeen. Begin vorige 
eeuw sliepen de baby’s op het Groningse platteland ook 
 buiten, omdat de bedompte lucht in de woningen niet erg 
bevorderlijk was voor de gezondheid. De baby’s van nu slapen 
in een babyhuisje, ook wel Lutje Potjes genoemd (Lutje Potje 
betekent klein kind in het Gronings). Deze huisjes zijn in  
de jaren dertig bedacht door de Groningse huisarts Jitse 
Posthumus. Buiten slapen is niet alleen gezond, kinderen 
slapen vaak ook rustiger en langer in hun buitenhuisje.

! Achtergrondinformatie
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Zien, horen, voelen, ervaren en praten
Bij voorschool Wezer willen de pedagogisch medewerkers alle 
zintuigen stimuleren. Dus als het woord ‘zon’ wordt geleerd 
maakt pedagogisch medewerker Merel met haar armen een open 
gebaar. En de ‘tikkende regen’ hoor je ook. Praten, zingen en 
muziek maken gaan moeiteloos in elkaar over. Bij binnenkomst 
klinkt op de achtergrond rustige klassieke muziek. Maar net  
zo gemakkelijk zorgen de kinderen voor muziek, zij hebben een 
ruime keuze uit Afrikaanse slaginstrumenten. 

Thematisch werken
Zodra je bij voorschool Wezer binnenloopt, is het gelijk duidelijk 
dat het thema ‘zomer’ is. Een woordweb is voor iedereen zicht-
baar. De leeshoek is omgetoverd tot zonneterras, en de boeken op 
de thematafel gaan over het strand, zwemmen en de warme zon. 
Kinderen maken in het atelier voorwerpen die aansluiten op het 
thema. De ruimte verandert altijd mee met een nieuw thema. 
“Laatst was het thema ‘kinderboerderij’ en waren er echte hooi-
balen, een grote koe (geen echte), boerenkleedjes, veel bloemen, 
klompen, potjes dierenvoer, en aan de muur hingen bijpassende 
schilderijen. Er kwam zelfs een echt schaap op bezoek (met 
medewerking van de kinderboerderij). De ruimte moet er echt 
anders uit zien dan normaal: zo zorg je ervoor dat het thema gaat 
leven bij de kinderen en ouders.” 

Iedere hoek een eigen sfeer
De verschillende hoeken worden regelmatig aangepast. “We 
halen soms bewust een aantal dingen weg.” De pedagogisch 
medewerkers vinden het belangrijk dat de inrichting warmte en 
huiselijkheid uitstraalt. Daarbij zijn de hoeken ook verschillend 
van sfeer: elke hoek heeft zijn eigen gordijntjes en kleedjes. Het 
creëren van hoeken is belangrijk, zolang er ook genoeg ruimte 
over blijft voor de kinderen om te kunnen dansen en bewegen. 

Zelf pakken
In het begin van de ochtend maken de kinderen al een keuze 
waar ze willen spelen en wat ze daar gaan doen (bij Kaleido- 
scoop heet dat vooruitkijken). Daarna kunnen ze geheel zelf-
standig aan de slag. In de hoeken kunnen de kinderen zelf 
spullen pakken. Op de planken staan een aantal boxen met 
daarop geschreven ‘beweegkriebels’. De boxen zijn klaar voor 
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gebruik: er zit van alles in, zoals linten, hoepels en stokken.  
Ook als de kinderen willen knutselen, pakken ze wat ze nodig 
hebben. En zo kunnen ze het ook makkelijk zelf weer opruimen.

Samenspel
Sommige kinderen spelen graag alleen. Anderen spelen met 
elkaar en ook de pedagogisch medewerkers spelen actief mee met 
de kinderen. “Je moet betrokken zijn bij de kinderen en mee gaan 
in hun wereld. Je kunt ze laten zien hoe jij danst en zingt. In 
plaats van kijken kun je meedoen, meespelen en tegelijkertijd 
goed kijken naar de kinderen. Maar alles start bij het initiatief 
van het kind waar je vervolgens op in kan gaan.” En zo ontstaat 
er rijk spel met veel interactie en samenspel.

 

Terugkijkend op het spel, vertellen de kinderen dat ze kappertje  

hebben gespeeld en dat ze krullen in het haar van leidster Gabrielle 

hebben gezet. 
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Echte spullen
Als het aan pedagogisch medewerkers Gabrielle en Merel ligt, 
komen er geen kinderversies van echte spullen meer in het 
lokaal. Dus geen poppenservies, maar een echt servies. En als  
de kinderen willen gaan ‘koken’, dan staan er ook echte spullen. 
En andersom kan ook, geeft Merel aan: “De pannen van de kinderen 
gebruiken wij ook als we echt iets gaan koken.” Helemaal leuk  
is het als kinderen van huis iets meenemen, spullen die iets  
weergeven van hun cultuur: een leeg pak Turkse yoghurt, een 
Marokkaans theeservies, een Arabische krant. Dagelijkse gebruiks-
voorwerpen uit het echte leven spreken kinderen veel meer aan 
omdat zij hiermee kunnen kopiëren en op hun eigen manier 
naspelen wat zij hun ouders en andere volwassenen zien doen. 
Een andere belangrijke reden om veel echte gebruiksvoorwerpen 
te hebben, is dat het beter is voor de taalontwikkeling van 

Maar ook de pop is in bad geweest en gewassen met zeep.  

Daarna is de pop goed afgedroogd en aangekleed.
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 kinderen. “Stel je wilt kinderen leren wat een fiets is, waar het 
wiel zit en waar de trappers. Bij een echte fiets herkennen de  
kinderen onmiddellijk wat je bedoelt: want een fiets hebben zij  
al vaak gezien. Op een plaatje of een speelgoedfiets zijn de onder-
delen van een fiets lang niet zo duidelijk en herkenbaar. Kinderen 
kunnen bovendien aan het wiel draaien, de trappers bewegen en 
als de band dan toch leeg is, samen de band plakken.”

Individuele aandacht
Ook voor individuele aandacht is er tijd en ruimte. Samen poppen-
kast spelen is veel leuker dan alleen. En wat is er nu lekkerder 
dan even rustig onder de parasol te worden voorgelezen?

Wettelijke bepalingen
Er zijn geen wettelijke bepalingen gesteld aan de 
 groepsruimtes, behalve het aantal vierkante meters.  
Verder hebben de kinderen recht op een eigen vaste  
ruimte (stamgroep). 

Artikel 5. Verblijfruimten voor kinderen
 1.  Bij de dagopvang beschikt elke stamgroep over een 

 afzonderlijke vaste groepsruimte van per kind mini-
maal 3,5m2 bruto-oppervlakte passend ingerichte 
speelruimte, daaronder mede begrepen passend  
voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten  
de groepsruimte.

 2.  Voor de buitenschoolse opvang is per kind tenminste  
3,5m2 bruto-oppervlakte passend ingerichte (speel)
ruimte beschikbaar.

 3.  Elke ruimte is ingericht in overeenstemming met het 
 aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Artikel 6. Slaapruimten voor kinderen
Een kindcentrum, waar dagopvang wordt geboden, beschikt 
voor kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar over een op het  
aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.

Artikel 7. Buitenspeelterrein
Voor dagopvang beschikt een kindcentrum over aan grenzende, 
voor kinderen veilige en toegankelijke, alsmede op de leeftijd 
van de kinderen passend ingerichte buitenspeelruimte, 
 waarvan de oppervlakte tenminste 3m2 bruto-oppervlakte 
speelruimte per aanwezig kind bedraagt.

Bron: www.inspectiekinderopvang.ggd.nl – Beleidsregels kwaliteit kinderopvang. 

! Achtergrondinformatie
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Hoofdstuk 3: De inrichting speelt mee
Een veilige en uitdagende speel-leeromgeving

Een berg om vanaf te rollen, een zandspiegel, kaplablokken, een grote waterbak, bij kindercentrum Rakkerbak is 
voldoende en divers materiaal. Er wordt nooit ‘zomaar’ wat gekocht. De speelgoedinventarisatielijst dient altijd  
als basis. Door goed naar de kinderen te kijken weten de medewerkers welk materiaal er nodig is. Resultaat: een 
veilige en uitdagende speel-leeromgeving.

Kunnen kiezen
Een belangrijk uitgangspunt is dat de materialen op een kindcentrum 

de verschillende manieren van spelen aanspreken en uitlokken.  

Denk daarbij aan de volgende spelvormen:

Bewegingsspel: rennen, ravotten, klimmen, springen, rollen, duwen, 

fietsen.

Manipulerend spel: onderzoeken en ontdekken met klei, knikkers, 

water, zand.

Rollenspel: variërend van eenvoudig rollenspel, interactief rollenspel, 

thematisch rollenspel tot toneel/theaterspel.

Constructiespel: variërend van exploratief constructiespel,  

doel gericht constructiespel, thematisch constructiespel tot een 

bewuste leeractiviteit. 

Daarnaast zijn er ook speel-leermaterialen die de cognitieve 

 ontwikkeling ondersteunen, zoals puzzels, lotto, memorie en  

boekjes. Sommige programma’s hebben eigen educatieve materialen 

ontwikkeld, en de leermiddelenhandel heeft materiaal in overvloed. 

Het is de vraag of het altijd nodig is om educatieve spellen aan te 

schaffen. Een toren kan ook worden gemaakt van pannen en potten. 

Naast de kwaliteit van het materiaal is het ook belangrijk dat er 

 voldoende speelgoed aanwezig is. Kinderen moeten de mogelijkheid 

hebben om te kunnen kiezen. Door in te spelen op de verschillende 

spelvormen heb je altijd gevarieerd spelmateriaal. En door goed  

te  kijken naar het spel van de kinderen wordt duidelijk wat er nog  

ontbreekt. Omdat de groepssamenstelling weleens wisselt, is het 

belangrijk om af en toe nieuw materiaal aan te kunnen schaffen.  

Een jaarlijks speelgoedbudget is dan onontbeerlijk. 

Een andere mogelijkheid is om speelgoed om te ruilen met een andere 

groep. Of een deel van het speelgoed te rouleren door tijdelijk een 

deel van het materiaal op te bergen. Zo zijn de materialen die passen 

bij het thema of project waaraan wordt gewerkt, altijd tijdelijk.

Thuis en op het kindcentrum
Materiaal uit de ‘thuiswereld’ van de kinderen zorgt voor herkenbaar-

heid en een gevoel van veiligheid voor de kinderen. Echte materialen 

lenen zich daar goed voor, zoals spullen uit de keukenkastjes. Daar-

naast is het juist leuk om spullen op het kindcentrum te gebruiken  

die de kinderen thuis niet hebben. Kinderen kunnen zich er zo op  

verheugen om op het kindcentrum weer met de duplo te kunnen  

spelen of met echte klei. Dit zorgt er bovendien voor dat je weer  

ander spel uitlokt dan in de thuissituatie.
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Kindercentrum Rakkerbak:  
eerst kijken, dan pas kopen
Bij kindercentrum Rakkerbak is de speel-leeromgeving een 
belangrijk aandachtspunt. De basis voor de inrichting is de 
 speelgoedinventarisatielijst van de SKSG Kinderopvang.  
Door deze checklist regelmatig erbij te pakken, weten de 
 peda gogisch medewerkers of hun speelgoedaanbod op peil is. 

De speelgoedinventarisatielijst
Pedagoog Anne van der Veen legt uit waarom SKSG Kinder-
opvang een basisinventarisatielijst voor speelgoed heeft 
 ontwikkeld. De speel-leeromgeving vormt de basisvoorwaarde 
om te kunnen spelen. Er moet voldoende materiaal zijn en wat je 
hebt moet doordacht zijn. Daarbij let je op de volgende punten: 
 • Er is speelgoed voor alle leeftijden.
	 •		Kinderen verschillen, er is dus voor elk kind wat wils.
	 •		Speelgoed moet verschillend spel uitlokken.
	 •		Speelgoed moet alle ontwikkelingsgebieden aanspreken.
	 •		Er zijn verschillende hoeken ingericht (SKSG Kinderopvang  

vindt dat je ten minste vijf hoeken moet inrichten): de bouw- 
hoek, de huishoek of verkleedhoek (doel: rollenspel 
 oefenen), een zand-watertafel, een ontdekhoek en een 
 rustige hoek om te lezen of te rusten.

“Werk je met een VVE-programma dan is extra rijk speelaanbod 
belangrijk: zorg dan voor extra materiaal, passend bij de thema’s 
waar de kinderen mee bezig zijn.”

Een voorbeeld. “Een jongetje van drie jaar verveelt zich, hij is  
aan het klieren. Bij nadere inspectie blijkt dat er geen geschikt 
speelmateriaal is voor dit jongetje,” vertelt pedagoog Anne van 
der Veen.
Om geschikt materiaal te kunnen kopen, is budget per groep 
beschikbaar. Volgt de locatie een VVE-training, dan kunnen zij 
eenmalig extra materialen aanschaffen voor € 1000,- per groep 
bovenop het reguliere budget. “De pedagogisch medewerkers 
kunnen zelf bepalen wat voor speelmateriaal er nodig is, mits zij 
de inventarisatielijst van SKSG Kinderopvang hebben gebruikt. 
Zo maar wat kopen zit er dus niet meer in. Door gezamenlijk te 
bespreken wat er nodig is zorgen zij voor een rijke en uitdagende 
speelomgeving. Een goed inkoopbeleid start overigens bij goed 
kijken naar het spel van de kinderen. Verder moet je vooruit 

 kijken (soms is het beter om geld te sparen voor een duurder 
object) en een plan maken wat je wilt doen met de kinderen,” 
aldus locatiemanager Karen Veninga. “Naast kwaliteit is 
 kwantiteit ook van belang, een keuken met één pannetje is  
niet leuk om in te spelen. Er moet genoeg van alles zijn.”

Verschillend spel uitlokken
Zoals al eerder genoemd, daagt een goede speel-leeromgeving  
uit tot divers spel. Bij kindercentrum Rakkerbak zijn mooie 
 voorbeelden te zien van uiteenlopende soorten speelgoed en 
materiaal. Hieronder noemen we er enkele per spelvorm.

Bewegingsspel
Voor bewegingsspel is allereerst een open ruimte nodig. Bij  
kindercentrum Rakkerbak kunnen kinderen zich in de centrale 
hal vrij bewegen. Doordat er verschillende soorten fietsjes zijn, 
komen alle kinderen aan hun trekken. Buiten kunnen de 
 kinderen zich heerlijk van ‘de berg’ af laten rollen.
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Manipulerend spel
De zandspiegel is net nieuw, maar nu al een hit. Op de zand-
spiegel ligt kanariezand, binnenkort willen pedagogisch 
 medewerkers Gea en Annette ook een granenbak maken met 
 bijvoorbeeld erwten, bruine bonen, witte bonen. “Behalve dat  
je er heerlijk in kan voelen, paadjes kan trekken en de granen 
langzaam uit je handen kan laten glijden is het ook leerzaam. 
Kinderen kunnen zoeken naar de verschillen, overeenkomsten  
en sorteren op kleur, grootte of soort. Je kunt er ook iets in  
verstoppen.” 

Op de foto draagt het meisje een ketting met een plaatje van  
de zandspiegel. Kinderen die met de zandspiegel willen spelen 
vragen om deze ketting. Als de kettingen op zijn, moeten ze  
wachten tot iemand is uitgespeeld. De ketting zorgt ervoor dat  
het duidelijk is wie er met de zandspiegel mag spelen. Het 
gebeurde weleens dat een kind niet naar de wc wilde gaan,  
bang dat bij terugkomst haar plek door ander was ingenomen.

Bij de babygroep is een wand waar verschillende materialen  
aan vastgemaakt zijn. Baby’s kunnen hier op ontdekkingstocht: 
ze kunnen er aan voelen en trekken.
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Rollenspel
Concrete voorwerpen en materialen zijn nodig om kinderen tot 
spel te laten komen. Afhankelijk van het aangeboden materiaal 
komen kinderen ook tot ander spel. Met een echte telefoon of met 
een stoffer en blik, voelen kinderen zich net een ‘groot mens’. 
“Wat opvalt, is dat de kinderen dan ook anders gaan praten:  
ze imiteren het gedrag van de ouders of van de leidsters.”  
Echte materialen en een grote verkleedkist lokken interessant 
 rollenspel uit.

De hoed heeft vaak een leuk effect bij de kinderen. Pedagogisch 
medewerker Hans zet eerst de hoed op zijn eigen hoofd, en daarna 
bij het meisje. Zij maakt graag een grapje, haalt de hoed weer van 
haar hoofd en kijkt verwachtingsvol naar Hans. Ze moeten allebei 
lachen. Dan probeert het meisje zelf de hoed op te zetten. Ze zet 
de hoed op en af. Dat valt niet mee. Maar leuk is het wel!

Constructiespel
Pedagogisch medewerker Annette neemt uitgebreid de tijd om 
samen met een paar kinderen met de kaplablokken te spelen.  
Om de beurt trekken de kinderen en de leidster een blokje uit  
de toren. Het vraagt veel concentratie en is tegelijkertijd ook  
lekker spannend.

‘Zelf ontdekken’ hoort echt bij de babygroepen. De kinderen wil-
len overal aan voelen en trekken, en zetten er het liefst nog hun 
tanden in. Sinds de invoering van de Pikler methode wordt gelei-
delijk aan het plastic, geluidmakende speelgoed vervangen door 
materialen waar verbeelding voor nodig is. 

Als de kinderen aan tafel wat drinken, ligt er ook een placemat 
met grote gekleurde stippen. De kleuren komen overeen met  
de verschillende kleuren van de bekers. Zo leren de kinderen de 
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kleuren en weten ze waar ze hun beker op moeten zetten. Het is 
een vrij schoolse manier om kinderen de kleuren te leren, maar  
er schuilt ook een pedagogische reden achter. Kinderen drinken 
veel eerder hun beker leeg, omdat ze het leuk vinden de beker op 
de juiste plek te zetten.

Veilig en uitdagend
Bij de aanschaf van materialen staan pedagogisch medewerkers 
vaak voor een dilemma: kies je helemaal voor de veiligheid of 
vind je uitdaging juist belangrijk. De GGD bekijkt een kind-
centrum in ieder geval op veiligheid, daar komt een zekere druk 
vandaan. Toch vindt pedagoog Anne dat uitdaging zeker zo 
belangrijk is. “Als je alleen op veiligheid gaat zitten dan ontzeg je 
kinderen ervaringen. Soms kies je voor de gulden middenweg. 
Allereerst is het belangrijk dat de materialen zichtbaar zijn voor 
de kinderen. Als je in een winkel alles moet vragen wat je wilt 
hebben, is dat heel vervelend. Voor kinderen is het vergelijkbaar 
onaangenaam als zij niet zelf kunnen zien ‘wat er te koop is’.  
Dus: doorzichtige bakken met een etiketje erop. Bij de verticale 
groepen zijn de puzzels wel zichtbaar opgeborgen, maar kunnen 
de kinderen ze niet zelf pakken. Als je wilt dat kinderen regel-
matig met een boekje in aanraking komen, moeten zij er zelf bij 
kunnen, ook bij de mooie boeken. Alleen op deze manier is het 
vanzelfsprekend dat zij even lekker gaan lezen. En fietsen mag, 
maar niet op je groep. Buiten of in de centrale hal is het wel veilig.” 
“Onlangs was het thema ‘Bob de Bouwer’ en de bouwhoek is  
toen aangevuld met echt timmermateriaal. Kinderen kunnen dus 
gaan timmeren met een echte hamer en spijkers. Dat is uitdagend 

en betekenisvol voor kinderen,” en voegt Anne toe, “er is niks 
gevaarlijks gebeurd.” 

Een thema ‘doorspelen’ 
Nieuwe woorden moeten kinderen spelen en uitproberen. Wat is 
bijvoorbeeld een waterpas? Leg dat maar eens uit. Ligt het echter 
in de ‘Bob de Bouwerhoek’ dan kunnen kinderen de waterpas 
bekijken en controleren of de kast eigenlijk wel recht staat. Al 
spelend leren de kinderen van de wereld om zich heen. Kinderen 
moeten een thema helemaal ‘door kunnen spelen’, met hun lijf  
en hoofd. Met echte materialen onthouden de kinderen de nieuwe 
woorden nog beter, en door te spelen, gebruiken ze de nieuwe 
woorden actief. 
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Uitgelokt spel
Twee kinderen wassen ieder een babypop. De kraan loopt 
en het popje wordt gedoucht. Een meisje houdt het heel 
lang vol. Zij pakt er ook nog zeep bij en een afwasborstel. 
Dan kan het echte werk beginnen. De pop wordt helemaal 
schoongemaakt, of beter gezegd verzorgd. Het spel duurt 
zeker een kwartier.
Al die tijd is er geen volwassene bij geweest. “Dat is maar 
goed ook,” zeggen sommige deskundigen, “niet mee 
bemoeien.” Andere professionals vinden het een gemiste 
kans: “Benut die momenten waarop je ziet dat kinderen  
echt geïnteresseerd zijn in wat ze doen.” 

Deels is echter het spel al uitgelokt. Het zijn de leidsters die 
de kinderen op een idee hebben gebracht door de poppen, 
een paar handdoeken en zeep klaar te leggen. Zíj hebben 
ervoor gezorgd dat de kinderen alleen maar een rompertje 
aan hebben, dus nat worden is geen probleem. Daarna 
nemen de kinderen het spel volledig over.

Een huishoek met een tafel met een uitgestald servies- 
goed brengt ander spel op gang dan een huishoek met 
 slapende babypoppen. Hoe aantrekkelijker het materiaal 
is gepresenteerd, hoe gemakkelijker kinderen tot spel 
komen. Daarom is het ook goed om gedurende de dag af  
en toe iets anders neer te zetten, of uit te stallen. Zo laat  
je kinderen zien wat je met de spullen kunt doen. 

Door een goed ingerichte ruimte kunnen kinderen tot 
 fantastisch spel komen, of juist lekker niks doen, met  
een groepje vadertje en moedertje spelen of rustig alleen 
bouwen. De inrichting in hoeken biedt de kinderen veel  
houvast en veiligheid. 

! Achtergrondinformatie
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Hoofdstuk 4: Een warm nest
Een veilige en vertrouwde sfeer

Wat is er nu prettiger voor een kind dan de wereld te verkennen vanuit een veilige basis? Niet alleen thuis, maar  
ook op de voorschool. Een voorschool waar de pedagogisch medewerkers de kinderen psychologische veiligheid  
bieden en een warme, duidelijke en consequente benadering hanteren. Bij voorschool Toetie merkt een bezoeker  
de huiselijke, vertrouwde sfeer gelijk op: de leidsters zijn belangstellend en hartelijk naar de kinderen, de ouders  
en naar elkaar. Daarbij werken ze ook nog met een duidelijk dagritme, weergegeven in een eenvoudig dagschema  
en duidelijk gemaakt door de handelingen en benadering van de pedagogisch medewerker.

Emotionele veiligheid
Bij jonge kinderen vervult de leidster een cruciale rol in het bieden  

van veiligheid. Voorwaarden voor een gevoel van veiligheid zijn ver-

trouwde, sensitieve leidsters die het kind ondersteunen, die respect 

hebben voor het kind en die hun waardering ook laten merken aan  

het kind. Jonge kinderen hechten zich aan hun leidster, onderzoek 

vanuit de hechtingstheorie bevestigt dit. Vanuit deze veilige basis  

kan een kind de wereld ontdekken. Het kind vertrouwt er immers op 

dat de leidster er is voor even wat aandacht, troost of een knuffel.  

Zij verzorgt het kind en respecteert het en zo krijgen ze de kans om 

elkaar te leren kennen.

Een sfeer van vertrouwen
In het handboek van Kaleidoscoop voor de kinderopvang (Actief  

leren met baby’s, dreumesen en peuters, 2009) is het creëren van  

een sfeer van vertrouwen mooi uitgewerkt. De auteurs benoemen  

vijf interactiestrategieën:

 •  Ga op een warme manier met de kinderen om en haast je niet

 •  Geniet van de interacties met kinderen

 •  Wees gevoelig voor de behoeften van de kinderen en reageer  

positief op hun signalen

 •  Geef kinderen de tijd om op hun eigen wijze de interactie  

met je aan te gaan

 •  Ondersteun de band die de kinderen aangaan met andere 

 kinderen en volwassenen

De kerngedachte is dat je de kinderen met zorg, rust en respect benadert.

Ruimte voor het bioritme van de kinderen
De moeder van dreumes Myra vertelt meteen bij binnenkomst dat 

Myra heel slecht heeft geslapen en zijzelf daardoor ook. Myra werd 

bovendien om vijf uur wakker en is daarna niet meer in slaap gevallen. 

Terwijl andere kinderen hun dag beginnen met spelen op de opvang, 

gaat Myra eerst maar eens naar bed. Zo maar een voorbeeld waarbij 

de leidster ingaat op individuele behoeften van het kind en de ouder 

in plaats van te verwachten dat het kind zich aanpast aan het dag-

schema van de groep.

Bij baby’s is het gebruikelijk om geen vast dagschema op te leggen.  

In overleg met ouders is een individueel schema afgesproken waar 

overigens wel van af kan worden geweken. Naarmate de kleintjes 

ouder worden gaan ze meer en meer mee doen aan de groeps-

activiteiten en stemmen de pedagogisch medewerkers het ritme van 

het kind af op het ritme van de groep. 

Tijdregimeswelkom kring spelen eten spelen

Rituelen en 

tools

Veilige warme basis
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Voorschool Toetie: een huiselijke sfeer
Veiligheid en houvast worden niet alleen gekenmerkt door de 
dagindeling. De huiselijke sfeer en een aangenaam ritme zijn 
haast nog meer van belang. Juist in de kinderopvang is het 
belangrijk dat kinderen niet voortdurend onder druk worden 
gezet om zich te haasten. Bij voorschool Toetie spelen tijd en 
 snelheid een ondergeschikte rol. Toetie heeft een eigen specifieke 
sfeer: de pedagogisch medewerkers zijn belangstellend en 
 hartelijk naar de kinderen, de ouders, de collega’s van de school 
(Toetie maakt onderdeel uit van de brede school) en naar de gasten. 
Zelfs op de foto’s kun je zien dat er sprake is van een warme inter-
actie tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen.

De deur staat open
Meester Wiebe is ondersteunend leerkracht van de basisschool.  
Hij komt spontaan binnen en gaat aan tafel zitten. De kinderen 
kennen hem goed, soms doet hij wel eens een goocheltruc of speelt 
hij poppentheater voor de peuters. Vandaag komt hij zomaar even 
langs en zingt enthousiast mee. Veel kinderen stromen door naar 
de basisschool waar Toetie onderdeel van uitmaakt. Zij kennen 
meester Wiebe dan al.

En andersom werkt het natuurlijk ook: wanneer de kinderen 
doorstromen naar de basisschool blijven zij de pedagogisch 
medewerkers tegenkomen in hetzelfde gebouw. Zo komt het dat 
Carmen en Rita de kinderen (op afstand) blijven volgen totdat  
ze naar de middelbare school gaan. Die betrokkenheid maakt  
het werk nog leuker.

Geen volle agenda, wel goed doordacht
Een dagdeel bij Toetie is niet vol gepland met activiteiten.  
Wat er wordt aangeboden aan activiteiten is doordacht en wordt 
afgewisseld met vrij spel. Bij voorschool Toetie leren de kinderen 
heel veel woorden, zodat ze straks goed mee kunnen komen  
op school. Toetie werkt aan thema’s volgens Piramide en Met 
Woorden in de Weer. Van ieder thema vullen de pedagogisch 
medewerkers een portfolio. “We gebruiken de programma’s als 
inspiratiebron, maar we gebruiken ook veel onze eigen fantasie. 
En vuistregel nummer 1 is: het moet goed aansluiten bij de ont-
wikkeling van kinderen en zij moeten het wel leuk vinden. Ook  
is het belangrijk om in te gaan op actualiteiten. Sneeuw komt  

Tijd voor onverwachte gebeurtenissen
Voor kinderen is het belangrijk dat zij vertrouwd zijn met de volgorde 

van activiteiten, zonder dat het een sleur wordt. Want naast voorspel-

baarheid is het belangrijk dat medewerkers en kinderen ingaan op 

onverwachte gebeurtenissen. Kinderen vinden het vaak juist heel  

leuk als ze een keer af mogen wijken van de regels …Naomi is jarig en 

tijdens het zingen gaat ze op de tafel staan!
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bijvoorbeeld helemaal niet voor in de thema’s en in een strenge 
en witte winter zoals dit jaar moet je daar wel aandacht aan 
besteden. Wij hebben daar zelf activiteiten bij bedacht. Het was 
een hele belevenis voor de kinderen deze winter.”

Wekelijks nemen de pedagogisch medewerkers door wat ze de 
kinderen die week gaan aanbieden en welke woorden ze de 
 kinderen leren, ook bespreken ze welke kinderen extra aandacht 
nodig hebben. Ieder kind heeft een eigen logboek waarin anek-
dotische gegevens worden vastgelegd. Rita en Carmen weten  
van zichzelf dat ze kinderen ook graag uitdagen: “Liever wat 
moeilijker taalaanbod dan onder het niveau van de kinderen 
gaan zitten. We leren ze dus de woorden trein en spoor, maar  
ook locomotief, perron en machinist. We merken ook snel genoeg 
wanneer het niet meer aansluit.”

Door een goede afwisseling van thematische activiteiten en vrij 
spel zien de pedagogisch medewerkers dat de kinderen ook in 
hun eigen spel nog bezig zijn met het thema. Kinderen zijn al op 
jonge leeftijd in staat om een heel verhaal uit te spelen. “Eerst zing 
je De wielen van de bus die draaien rond en even later stappen de 
kinderen zelf in de zogenaamde bus en rijden ze naar oma toe.”
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Een vertrouwde relatie met het kind
“Kinderen moeten zich op hun gemak voelen bij ons.” Om dat te 
bereiken moeten pedagogisch medewerkers de interactievaardig-
heden (zoals benoemd door Marianne Riksen-Walraven) goed in 
de vingers hebben. 

Dit meisje is nog aan het wennen, ze heeft haar pop meegenomen. 
Rita praat met het meisje over de pop. Ze zit vlakbij het meisje  
en kijkt goed naar haar. Zo kan ze ingaan op haar behoefte  
(sensitieve responsiviteit). Ze blijft rustig zitten zodat het kind 
weet “de juf is er voor me, als ik haar nodig heb”. Rita wisselt 
individuele aandacht voor het meisje af, met haar te betrekken  
bij de groep (respect voor autonomie). 

Naast praten, uitleggen en luisteren is het soms ook belangrijk om 
iets voor te doen (demonstreren). Niet alles is immers in  woorden 
te vatten. Hier helpt Carmen het meisje met haar  knutselwerk.  
Ze laat zien hoe ze een plaatje op het knutselwerkje kan plakken 
en vervolgens kan het meisje er zelf verder mee aan de slag.
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Ritme van de dag
De kinderopvang kent een typische tijdsdynamiek waarbij  
er wel verschillen zijn tussen een peuterspeelzaal, een VVE-
locatie en een kinderdagverblijf. Peuterspeelzalen en VVE-
locaties hebben een ochtend of een middag waarin kinderen 
en leidsters de tijd geconcentreerd kunnen benutten. 
Meestal is de brengtijd kort (zo’n twintig minuten): ouders 
en kinderen komen veelal op hetzelfde moment binnen 
zodat de inloop goed benut kan worden. Vervolgens gaan  
de ouders in principe op hetzelfde moment weer weg: het 
programma kan beginnen. Het programma bestaat uit een 
aaneenschakeling van activiteiten: vrij spelen, individuele 
aandacht, groepsactiviteiten, kringgesprekken, verzorg-
momenten, buitenspel. Het einde van de opvang is weer  
een collectief moment. De kinderen worden vaak bij de deur 
opgehaald op een vast tijdstip. 

Een dag op een kinderdagverblijf duurt veel langer en kent 
daarom een goede afwisseling van rustige en actieve, 
geconcentreerde momenten. Op een kinderdagverblijf 
begint de dag rustig, dat wil zeggen voor de kinderen die 
vroeg worden gebracht. Langzaamaan komen er meer 
 kinderen en wordt het drukker, mede omdat er op dat 
moment kinderen én ouders aanwezig zijn. ’s Ochtends 
vroeg is er nog maar één pedagogisch medewerker aan-
wezig, die bovendien ook nog hier en daar een praatje met 
de ouders maakt. Ouders kunnen daardoor de indruk krijgen 
dat het erg druk en chaotisch is op een kinderdagverblijf. 
Wanneer de ouders weg zijn en de tweede pedagogisch 
medewerker arriveert, komt er snel een rustig en eigen 
tempo opgang. De meeste kinderdagverblijven hebben 
vanaf kwart over vier weer een geleidelijke ‘leegloop’.  
De pedagogisch medewerker staat er ook dan alleen voor  
en kan dus lang niet altijd haar volledige aandacht aan de 
kinderen en aan de ouders schenken. De meeste ouders zijn 
immers nieuwsgierig naar hoe de dag is gegaan, en maken 
graag een praatje over hun kind met de leidster. 

! Achtergrondinformatie

De kinderen die vlak voor sluitingstijd worden gehaald  
(dat geldt ook voor de kinderen die onmiddellijk bij opening 
zijn gebracht), moeten zich veelal op eigen kracht en met 
elkaar bezighouden en dat wel twee uur lang! Bovendien 
zijn kinderen afhankelijk van welke kinderen er nog aan-
wezig zijn. Daarbij wordt het spel vaak wreed verstoord  
door het ophalen. “Mijn kind wil nooit mee naar huis,” is  
een veelgehoorde uitspraak. Sommige kinderdagverblijven 
maken daarom duidelijke afspraken over breng- en haal-
tijden: bijvoorbeeld voor 9.00 uur brengen en na 16.30 uur 
ophalen. Maar ook daarbij geldt: overleg is altijd mogelijk. 
Ook gebeurt het wel dat groepen worden samengevoegd 
waardoor medewerkers meer tijd kunnen besteden aan de 
kinderen. Zolang er voldoende speelgoed en speelruimte is, 
kunnen kinderen zich uitstekend vermaken en ervaren zij 
het laatste uur niet als “wachten tot zij worden opgehaald”. 
Een 9-urige werkdag van pedagogisch medewerksters 
behoort ook tot de mogelijkheden: hiermee kun je langer 
een dubbele bezetting bewerkstelligen. 
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Hoofdstuk 5: Vriendschap voor het leven
Een stabiele basis

Vriendschappen op een kindcentrum ontstaan spontaan en soms met een beetje hulp van de medewerkers.  
Maar om kameraadjes te worden moet je elkaar wel tegenkomen. Bij kinderdagverblijf Jor en Daan worden de  
zogenaamde vaste dagcombinaties gebruikt. Hierdoor ontmoeten de kinderen, ouders en leidsters elkaar meerdere 
malen in de week zodat ze met elkaar vertrouwd raken en er vriendschappen kunnen ontstaan. Jor en Daan zorgt  
er ook voor dat ouders zich welkom voelen. Zo welkom dat die ouders regelmatig op het kinderdagverblijf blijven 

‘plakken’, gewoon voor de gezelligheid. Ze mogen zelfs een keer mee eten, en er worden familiedagen georganiseerd.

Een stabiele groep door vaste dagcombinaties
“Een stabiele groep is een groep waar dezelfde kinderen en mede-

werkers elkaar tegenkomen. Zij zijn vertrouwd met elkaar en kennen 

elkaar goed. In de Nederlandse kinderdagverblijven is dat op dit 

moment moeilijk te realiseren. Kinderen komen vooral parttime en op 

de dagen (en soms dagdelen) dat hun ouders opvang nodig hebben.” 

Zo is te lezen in de notitie Geen vogelkooi, geen duiventil. Stabiele 

groepen in kinderdagverblijven en geïntegreerde kindercentra  

(Liesbeth Schreuder, Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang, 

2010). Het platform pleit voor een verbetering van de groepsstabiliteit 

in de kinderopvang omdat die bijdraagt aan de kwaliteit van het wel-

bevinden van kinderen en de onderlinge sociale relaties. Een vaste 

samenstelling van de groep geeft kinderen meer mogelijkheden  

voor intenser en complexer samenspel en het aangaan van vriend-

schappen. Ook zorgt een vaste groep ervoor dat er meer groepsgevoel 

en gezamenlijkheid in de groep kan ontstaan.

Groepsstabiliteit
In de peuterspeelzalen is het vormen van stabiele groepen over het 

algemeen geen probleem. Kinderdagverblijven staan soms wel voor 

een dilemma: wat weegt zwaarder, de pedagogische belangen of de 

keuzevrijheid van ouders. Ook commerciële belangen spelen een rol: 

hoe zorg je als kinderdagverblijf voor een goede bezetting per dag? 

Als je stabiliteit op de groep wilt, is het in ieder geval belangrijk dat  

er gewerkt wordt in vaste dagcombinaties: op meer dagen in de  

week komen dezelfde kinderen elkaar tegen. Een andere optie is om 

kinderen op te vangen in horizontale groepen: kinderen krijgen zo de 

mogelijkheid om vier jaar lang met elkaar te spelen (de wekelijkse 

intensiteit kan dan weliswaar minder zijn). 

Leidsterstabiliteit
Stabiliteit wordt dus beïnvloed door ‘groepsstabiliteit’, maar ook  

door ‘leidsterstabiliteit’. Dus wekelijks niet te veel verschillende  

pedagogisch medewerkers per groep. Kinderen hebben behoefte  

aan een vaste pedagogisch medewerker waarmee zij een goede 

band kunnen opbouwen. De medewerkers leren op hun beurt de 

 kinderen ook beter kennen.

Voordelen van stabiliteit op de groep
Er zijn allerlei praktische modellen ontwikkeld en beschreven in de 

hierboven genoemde notitie van het Landelijk Pedagogenplatform 

Kinderopvang. Ook zijn er een aantal onderzoeken aangehaald 

waarin de voordelen van stabiliteit worden genoemd. Hieronder  

zijn kort hun bevindingen weergegeven.

 

Saamhorigheid in de groep
Wat weten we over de voordelen van groepsstabiliteit? Elly Singer  

en Dorian de Haan hebben een groot observatieonderzoek uitge-

voerd en beschreven in het boek Kijken, kijken, kijken (2006). Hierin 

komt onder andere naar voren dat kinderen allerlei (onbeschreven) 

groepsregels leren kennen over bijvoorbeeld met welk speelgoed  

je mag spelen en hoe je het speelgoed deelt. Wanneer de groeps- 

samen stelling telkens verandert, is het veel moeilijker voor kinderen 

om onbeschreven regels te leren kennen. In een groep ontstaan  

ook bepaalde grapjes die telkens terugkomen en een eigen sfeer.  

Kinderen maken als groep van alles mee en de volgende dag  

praten ze daar over. Als er iedere dag een andere groep is, dan 

 verlies je deze  gezamenlijke leermomenten.
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Bevorderen van vriendschappen
Ook uit Italiaans onderzoek blijkt dat samenspel van kinderen zich 

verdiept naarmate zij langer bij elkaar in de groep zitten (De kwaliteit 

van de Nederlandse kinderopvang, 2004). De Amerikaanse onder-

zoeker Carolee Howes concludeert op basis van haar onderzoek naar 

sociale competenties en vriendschappen op kinderdagverblijven  

dat het hebben van vriendjes van grote waarde is voor de verdere 

positieve (sociale) ontwikkeling van jonge kinderen. Vriendjes hebben 

bevordert ook sterk het gevoel van veiligheid in de groep (Peer inter-

action of Young Children, 1988). Voor kinderdagverblijven en peuter-

speelzalen ligt er dus een belangrijke taak om vriendschappen te 

bevorderen. Ten eerste op het kindcentrum zelf, maar ook door ouders 

te stimuleren om ‘vriendjes in wording’ bij elkaar te laten spelen. 

Daarbij is het goed om te weten dat kinderen van 2 of 3 jaar al vriend-

schapsrelaties ontwikkelen (Howes & Richie, 2002; Singer & De Haan, 

2006; Cranley Gallagher et al., 2006). Zie voor meer informatie ook: 

www.ECO3.nl – uit de wetenschap – kinderopvang.

Bij ons in Jor en Daan
Kinderdagverblijf Jor en Daan (onderdeel van Kinderopvang IJsterk) 
in de Amsterdamse Jordaan vindt een stabiele samenstelling van 
groepen heel belangrijk. Zij werken bij voorkeur met vaste dag-
combinaties. Daardoor zien de kinderen elkaar een paar keer in 
de week en ontstaan er soms vriendschappen voor het leven.

Vaste dagcombinaties
Bij Jor en Daan komen de kinderen op vaste dagcombinaties op 
het kinderdagverblijf. Ook de pedagogisch medewerkers zijn 
ingeroosterd met dezelfde dagcombinaties. Tussen de kinderen 
en leidsters ontstaat op deze manier veel vertrouwdheid onder-
ling en het zorgt voor rust en stabiliteit. Kinderen weten met wie 
ze kunnen gaan spelen en wie hen bijvoorbeeld gaat voorlezen, 
zij kunnen zich daar dan op verheugen. Zo’n vaste dagcombinatie 
zijn de maandag en dinsdag of donderdag en vrijdag. Bij Jor en 
Daan moeten kinderen minimaal twee dagen komen en het 
 aantal tweedaagse plaatsen is beperkt. Ook is het aantal kinderen 
per stamgroep beperkt waardoor de hechting tussen kinderen 
onderling en kinderen en de leidsters sterk en solide is. “Omdat 
wij veel gesprekken met ouders voeren, is het belangrijk dat de 
groep ouders niet te groot is,” aldus de locatiemanager Miranda 
de Wit. Hierdoor is het ook mogelijk om een goed en hecht contact 
met de ouders op te bouwen.

Kinderdagverblijf Jor en Daan werkt al lang met een maatjes-
systeem. Twee kinderen starten samen in de groep en gaan 
samen over naar de volgende groep. Jor en Daan werkt met drie 
leeftijdscategorieën, dat maakt het soms ingewikkeld om duo’s 
samen te stellen die op hetzelfde moment starten en overgaan. 
Dat ze toch blijven proberen die puzzel te maken, is omdat 
 ervaring en onderzoek laten zien dat het werkt. In een onder- 
zoek van Singer is naar voren gekomen dat tweetallen die vaker 
op dezelfde dag kwamen in zeven van de acht groepen die ze 
bestudeerde, beduidend vaker bevriend bleken. Het is pedago-
gisch een goede invalshoek om te werken met vaste dagcombina-
ties en maatjes. Daarnaast blijkt bij Jor en Daan dat de bezetting 
nog steeds uitstekend is.
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Een hecht team van medewerkers
Naast een goede groepsstabiliteit is er bij Jor en Daan ook sprake 
van leidsterstabiliteit. “De pedagogisch medewerkers die hier 
werken zijn gek op hun vak! Ze zijn heel betrokken bij  
de kinderen, de ouders en ook bij het beleid van het kinderdag-
verblijf. De medewerkers moeten zich wel kunnen vinden in  
het pedagogisch beleid. Wij hebben uitgesproken ideeën over  
de aanpak en de mensen die hier werken geloven daar ook in.” 
Veel medewerkers werken al heel lang op het kinderdagverblijf, 
dat zorgt ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. De aanpak 
werkt, het kinderdagverblijf heeft een goede naam. En dus een 
lange wachtlijst.
Het plezier in het werk is tevens goed voor een laag ziekte-
verzuim en weinig personeelswisselingen. Bij afwezigheid  
van mede werkers door ziekte of vakantie, valt een van de 
boventallige ambulante medewerkers in. Drie pedagogisch 
medewerkers  hebben er een fijne parttime baan door en  
horen helemaal bij het team, ook kennen zij alle kinderen  
en hun ouders.

Vaste stamgroepen en soms de deuren open
Een keer in de zes weken gaan alle deuren open en zijn de 
 groepen met elkaar verbonden. De opendeurendag is echt  
een speciale dag. Kinderen kunnen op iedere groep iets leuks 
doen. De kinderen mogen zelf kiezen of ze bijvoorbeeld willen 

verven, een spelletje doen, of dat een van de leidsters hen 
schminkt. Gewoonlijk zijn de deuren dus gewoon dicht,  
de babygroep is meestal afgesloten, voor de rust en veiligheid 
van de baby’s. 

“Wil je met ons spelen?” Het prinsesje geeft geen antwoord.  

Maar de meisjes blijven volhouden en vragen het nog een paar keer: 

“Wil je met ons spelen?” En dan: “Ja! We gaan dansen.”

Samen spelen of naast elkaar met leeftijdsgenootjes
“Kleine kinderen spelen niet samen” is een veel gehoorde 
uitspraak. De werkelijkheid ligt een stuk genuanceerder  
en loopt van imiteren, apart spelen, naast elkaar spelen tot 
uiteindelijk samen spelen. Jonge kinderen communiceren 
door elkaar na te apen, zelf iets nieuws te proberen en te  
kijken of zijzelf ook weer worden nagedaan. Imiteren van 
gedrag waardoor er een interactie ontstaat zie je al bij 
baby’s. Kinderen van twee jaar die bij elkaar zijn, zijn 
meestal apart aan het spelen maar kunnen wel met ver-
gelijkbaar spel bezig zijn (parallelspel). Het soort spel van 
kinderen van deze leeftijd is meestal oefenen. De volgende 
stap is dat ze naast elkaar spelen, nog niet echt samen, 
maar er is wel iets meer afstemming en de kinderen hebben 
interesse in wat het andere kind doet. Zo komen ze op 
ideeën voor hun eigen spel. In een volgende fase zie je 
 associatief spel. De kinderen zijn apart bezig maar er is 
interactie over het spel. Ze wisselen speelgoed uit en ze 
leveren commentaar op elkaars spel. Associatief spel hoort 
bij peuters, maar zie je ook bij vier- en vijfjarigen. Daarop 
volgt coöperatief spel. De kinderen hebben een gezamenlijk 
doel in hun spel. Ze werken samen aan een mooi bouwwerk 
of spelen een verhaal uit zoals moeder en kindje. Deze  
vorm van samenspel is vooral te zien op de basisschool.  
Het symbolisch spel waarbij kinderen van alles nadoen  
en verbeelden uit het dagelijks leven past goed bij oudere 
peuters en kleuters.

Alle soorten spel zijn belangrijk, de verschillende fasen van 
spel blijven naast elkaar bestaan. Wel zie je dat naarmate 
kinderen ouder worden, zij meer met elkaar optrekken. 

! Achtergrondinformatie
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Doordat Jor en Daan twee keer drie leeftijdgroepen heeft, kunnen 
ze heel gericht activiteiten aanbieden aan de kinderen. Het speel-
goed en de inrichting van de groepen is ook afgestemd op de 
betreffende leeftijd en de verschillende spelfases. De medewerkers 
specialiseren zich in de leeftijdsgroep waar ze meewerken. Deze 
kennis en ervaringen delen zij vervolgens met hun collega’s 
 tijdens de leeftijdscluster-overleggen. Het spel van kinderen in 
dezelfde leeftijdscategorie sluit goed op elkaar aan waardoor 
samenspel makkelijker te bevorderen is.

Conflicten? Niet ingrijpen
Bij Jor en Daan zijn de pedagogisch medewerkers gewend om niet 
gelijk in te grijpen bij conflicten. Kinderen mogen zelf conflicten 
oplossen. “Met z’n tweeën aan een stuk speelgoed trekken: dat 
mag hier. Bij andere kinderdagverblijven zie ik medewerkers 
vaak eerder ingrijpen,” geeft locatiemanager Miranda aan. De 
aanpak bij conflicten verschilt wel per leeftijd. Bij dreumesen 
benoemen de medewerkers voor de kinderen wat zij denken dat 
er aan de hand is. De basishouding blijft echter wel dat het niet 
het probleem van de medewerker is. “Niet ingrijpen dus! Maar er 
mogen natuurlijk geen gewonden vallen!”

Kinderen lossen zelf conflicten op
Een belangrijk basisvaardigheid van een pedagogisch 
medewerker is ‘inspelen op relaties tussen kinderen in  
de groep’. Elly Singer (onderzoeker bij de Universiteit van 
Amsterdam en Universiteit Utrecht): “Als kinderen met 
elkaar in conflict zijn, komen ze daar via onderhandelen wel 
weer uit. Pedagogisch medewerkers kunnen dit begeleiden 
en er andere kinderen bij betrekken. Die leren daar enorm 
van. Maar wat je vaak ziet, is dat ze ingrijpen door de 
 schuldige aan te wijzen. Weg leermoment. In conflicten zit 
een groeikans. Als je niet op relaties gericht bent, mis je  
dat. Dat is trouwens iets waar het onderwijs ook weinig oog 
voor heeft. Kinderen maken juist met elkaar ook een enorme 
taalontwikkeling door!”
Bron: Reijntjens, J. (2010). VVE en/of een breed perspectief op ontwikkeling.  

Dubbelinterview met Louis Tavecchio en Elly Singer in BBMP.

! Achtergrondinformatie
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Betrokken ouders
Ouders zijn altijd welkom bij Jor en Daan: ze kunnen een keer 
mee eten, komen kijken op de groep en er wordt tijd gemaakt  
voor een gesprek over het kind of over de opvoeding. Miranda: 
“Wij zeggen wel eens, bij de babygroepen sturen we ouders  
én kinderen.” Er wordt veel tijd uitgetrokken voor kinderen en 
ouders om te wennen: de wenperiode is in de meeste gevallen 
vijf dagen.
Ouders blijven vaak ‘plakken’ bij het brengen of halen. Ook 
 worden ze geregeld uitgenodigd voor ouderavonden, feesten  
en partijen. Hierdoor leren ouders elkaar steeds beter kennen. 
Veel ouders bij Jor en Daan zijn expats afkomstig uit Zweden  
en Engeland. Zij hebben veel steun aan elkaar en als het nodig 
is zorgen zij ook voor elkaars kinderen. Kinderen zien elkaar 
niet alleen op het kinderdagverblijf maar ook bij elkaar thuis.

Buurtgericht werken
Jor en Daan wil buurtgericht werken: de kinderen van Jor en 
Daan komen dan ook allemaal uit de buurt. Dit zorgt er ook voor 
dat maatjes meestal samen naar dezelfde school gaan. De kinderen 
gaan vaak naar de speelplaats de Noorderspeeltuin, mede hier-
door kennen de bewoners uit de buurt de kinderen van het 
kinder dagverblijf. Met een grote trekkar vol met kinderen gaan de 
leidsters daarheen: daar heb je wel wat bekijks mee. “De oudere 
kinderen komen graag nog eens terug bij ons. Ook ouders komen 
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wel eens spontaan langs. Daar doen wij helemaal niks voor, zij 
komen vanzelf.” Jor en Daan organiseert ook familiedagen, waar 
familie en of buren van de kinderen van harte welkom zijn.

Kindervriendschappen
In de zorgvuldig gecreëerde omgeving van Jor en Daan ontstaan 
gemakkelijk kindervriendschappen en hechte relaties met de 
 leidsters, dat hebben we al kunnen lezen. Dankzij de vaste dag-
combinaties zien de kinderen elkaar meerdere keren per week.  
Er zijn vaste gezichten op de groep waardoor de tijd er is om 
elkaar te leren kennen en een vertrouwensrelatie op te bouwen.
De kinderen hebben een vaste stamgroep waar zij leeftijds-
genootjes ontmoeten en elkaar vinden in gemeenschappelijk 
spel. Ouders ontmoeten elkaar op het kinderdagverblijf, maar 
ook bij elkaar thuis. Zo leren de kinderen elkaar ook in hun eigen 
thuissituatie kennen. Veel kinderen van Jor en Daan gaan naar 
dezelfde school toe. De vriendschappen eindigen dus niet bij het 
afscheid van het kinderdagverblijf.
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Hoofdstuk 6: Allemaal wereldburgers
Diversiteit op de kinderopvang

Alle kinderen op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal moeten het gevoel krijgen dat ze er thuis horen en 
gewaardeerd worden om wie ze zijn. Bij Kinderdagopvang Pandaberen in Amsterdam is geen enkel kind en gezin 
hetzelfde: iedereen moet zich welkom voelen bij de Pandaberen. “Diversiteit? Het is er gewoon.” Ook ouders en 
medewerkers staan open voor verschillen en respecteren diversiteit. We kunnen jonge kinderen leren om samen  
te zijn en op te groeien als wereldburger.

Elk kind is anders
Je hebt kletsmajoors, druktemakers, nieuwsgierige aagjes en kinderen 

die liever de kat uit de boom kijken. Kinderen verschillen omdat ze een 

jongen zijn of juist een meisje, een verschillende huidskleur hebben, 

wel of niet een fysieke of geestelijke beperking hebben. Kinderen 

 ontwikkelen zich op hun eigen manier. Verschillen zijn er ook omdat 

kinderen verschillende ervaringen op doen. Culturele achtergronden 

vormen kinderen. De plaats waar je woont is van invloed: heb je veel 

ruimte of juist niet. Speel je dagelijks buiten of vaker binnen. Op een 

kinderdagverblijf of peuterspeelzaal ontmoeten al die verschillende 

kinderen elkaar. Ieder kind moet op zijn eigen manier wennen aan het 

ritme, de andere regels en rituelen van het kindcentrum. 

Van diversiteit naar sociale inclusie
Kinderen groeien op in een maatschappij waarin de diversiteit 

 toeneemt. Om er voor te zorgen dat iedereen erbij hoort (sociale 

 inclusie) kunnen leidsters kinderen daar op verschillende manieren  

in ondersteunen.

VVE-professionals zorgen ervoor dat alle kinderen:

	 •		een gevoel hebben van samen zijn

	 •		contact maken met elkaar

	 •		begrip hebben voor elkaar

	 •		veiligheid ervaren in de groep

	 •		de eigen identiteit van ieder kind erkennen

Kinderen leren:

	 •		samen te spelen

	 •		conflicten te hebben met andere kinderen en  

het weer goed te maken

	 •		sociale vaardigheden en normen en waarden  

die de basis vormen van onze maatschappij

	 •		te delen met anderen

	 •		voor elkaar te zorgen

	 •		erkennen dat iedereen een uniek individu is

Bron: Aarssen, J. (2010). De Basis voorbij – verdiepen van kennis en inzicht in de ontwikkeling 

 van jonge kinderen. 

Benadering van ouders:

	 •		Vraag ouders om informatie en praat over de opvoeding  

van hun kind

	 •		Zie ouders als individu en als vertegenwoordiger van een groep

	 •		Begin met naar overeenkomsten te kijken tussen jou en de ouder, 

overeenkomsten in opvoedingsdoelen en in pedagogische aan-

pak. De belangrijkste overeenkomst is dat zowel jij als de ouder 

het  welzijn van het kind voorstaan

	 •		Ga eens na welke sociale erfenis je kent van de ouders,  

of van jezelf als ouder. Hoe is die sociale erfenis vertaald  

naar de huidige opvoedsituatie

Bron: Singer, E. & D. de Haan (2006). Kijken, kijken, kijken. 
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Voel je welkom bij kinderdagopvang Pandaberen 
Ondanks de diversiteit op kinderdagopvang Pandaberen – bij de 
kinderen, de ouders en de medewerkers – moet iedereen zich er 
welkom voelen. Dit lukt hen heel goed door een huiselijk sfeer, 
een open cultuur en oprechte belangstelling voor de ander.  
Pandaberen is onderdeel van Partou Kinderopvang. Partou werkt 
met profielen waarin een pedagogische visie is weergegeven. 
Pandaberen heeft het profiel Sprekende Kleuren.

Profiel Sprekende kleuren 
De vrolijke kleuren, de inrichting en de gemêleerde groepsleiding  

van Pandaberen past bij een multiculturele samenleving. Ook de 

keuze voor speelgoed en materialen sluit daar op aan. Een warme  

en uitnodigende sfeer maakt dat kinderen, ouders en familieleden  

zich direct thuis voelen. Partou besteedt veel aandacht aan multi-

culturele feesten. Daar hoort natuurlijk muziek, dans en lekker eten 

bij. De ouders worden zoveel mogelijk bij het centrum betrokken om 

vorm te geven aan een gezamenlijke opvoedingsverantwoordelijk-

heid. Respect voor onderlinge verschillen en gelijkwaardigheid zijn 

sleutelbegrippen. Vanwege de meertaligheid en het speciale belang 

van integratie is er veel aandacht voor de taalontwikkeling van de 

 kinderen. Op het dagcentrum wordt deze gekoppeld aan de cognitieve 

ontwikkeling, zodat de kinderen een optimale aansluiting op de 

 basisschool verwerven. Andere kernbegrippen zijn opvoedings-

ondersteuning in de groep, omgangsvormen, praktische en sociale 

zelfredzaamheid. De benadering is vooral ontwikkelingsgericht. 

 Partou Kinderopvang heeft zich laten inspireren door de pedagogen 

Gordon (communicatie), Korczak en Solter (respect), en door instanties 

zoals bureau Mutant (diversiteit). 

Definitie diversiteit
In De Dikke van Dale staat:
Diversiteit (v.) [<Fr. Diversité], verscheidenheid.

Mijn woordenboek.nl geeft aan:
Diversiteit: de verschillen in waarden, attitudes, cultuur, 
overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele geaard- 
heid, kennis, vaardigheden en levenservaring tussen de 
individuen binnen een groep.

Volgens het Landelijk Pedagogenplatform gaat het om het 
volgende:
“Bij diversiteit in de kinderopvang gaat het erom kinderen 
vertrouwd te maken met verscheidenheid in brede zin en 
van daaruit te versmallen naar aandacht voor concrete 
voorbeelden in de realiteit van de opvang. Opvoeden  
betekent immers kinderen vertrouwd maken met de wereld 
om hen heen en hen voorbereiden op die wereld. En in die 
wereld zijn de verschillen tussen mensen een gegeven. 
Daarmee is opvoeden per definitie: kinderen leren omgaan 
met diversiteit. Aandacht voor diversiteit komt bovendien 
alle betrokkenen ten goede, ook de ouders, de groeps-
leiding en gastouders.”

! Achtergrondinformatie

Diversiteit bij kinderen, ouders en medewerkers
Diversiteit is in het profiel benoemd, maar verder is het bij 
 Pandaberen geen nadrukkelijk onderwerp van gesprek, “Het is  
er gewoon, kijk maar om je heen en je zult het zien en ervaren.”  
De diversiteit op het kinderdagverblijf bestaat uit verschillen  
qua inkomen, opleiding, gezinssamenstelling, kinderen met  
een handicap, kinderen uit diverse culturen met verschillende 
religies. De leeftijd van ouders loopt ook uiteen. Elk gezin heeft 
een andere thuiscultuur. Gezin is trouwens heel breed te verstaan: 
soms is er maar één ouder, of verblijft een kind afwisselend bij  
de vader of moeder, soms woont oma in, soms neemt een broer of 
zus veel van de verzorging op zich. Ook de opvoedingsgewoonten 
verschillen. Er worden verschillende talen bij de kinderen thuis 
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gesproken, soms meerdere talen in een gezin. De meeste ouders 
spreken overigens wel Nederlands.
Ook de medewerkers komen uit verschillende landen, leeftijden 
lopen uiteen, hebben allemaal een andere opleiding of specialisatie 
en verschillende werkervaringen. Het team bestaat uit vrouwen 
en een man. Uiteraard komen zij ook uit verschillende gezinnen 
en is hun thuiscultuur divers.

Diversiteit en activiteiten
Om goed aan te sluiten op het leven van de kinderen worden allerlei 
feesten gevierd. Liedjes en muziek komen uit ver schillende 
 landen. Ook de materialen zijn divers: er zijn voor werpen uit het 
dagelijkse leven, verkleedkleren, en boeken met verhalen uit heel 
de wereld. Het eten is halal voor de kinderen die halal eten. Een 
of twee keer in week eten de kinderen warm op de kinderopvang. 
Zij eten dan couscous, een Marokkaanse stoofpot, stamppot of soep. 

Een aantal dagritmekaarten zijn aangepast aan de diversiteit  
op de groepen en sluiten daardoor beter aan bij de praktijk  
van dit kinderdagverblijf. Je ziet dus op de plaatjes dat  
kinderen brood eten, maar dan wel met halal worst. De dag-
ritmekaarten vormen een onderdeel van één van de rituelen. 
Een van de aspecten van sociale inclusie is namelijk: “Creëren 
van een wij-gevoel. Zo doen wij het en ik hoor daarbij …”  
Rituelen zijn heel belangrijk voor kinderdagverblijven waar  
kinderen de Nederlandse taal nog niet goed spreken. Want  
ook zonder de woorden te begrijpen, weten ze wat er van hun 
verwacht wordt.
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Op het gebouw zelf staan allerlei voornamen uit verschillende 
landen. Binnen vallen de diverse pictogrammen op omdat ze 
ondersteund worden met een tekst in verschillende talen. 
 Nederlands is de voertaal, maar Partou Kinderopvang vindt  
het belangrijk dat er een goede communicatie mogelijk is.  
Soms helpt het als belangrijke woorden in andere talen vertaald 
zijn, daarmee kom je ouders tegemoet.

Van elkaar leren
Diversiteit is dus zichtbaar aanwezig op het kinderdagverblijf. 
Maar er is meer dan dat... Binnen het team leren de medewerkers 
van elkaar, zij geven het volgende aan: “Je leert van elkaar, niet 
alleen van de cultuur maar ook van andermans talenten: Mary 
kan goed trommelen, Elisabeth is goed in gesprekken voeren  
met ouders, zelf ben ik goed in verhalen vertellen.” Ook leren de 
medewerkers over elkaars geloof: “Ik heb nu meer over de Islam 

geleerd. En hierdoor heb ik meer openheid en respect voor hun 
geloof gekregen.” 

Praten over opvoeding
Opvoeding is sterk bepaald door de cultuur en de maatschappelijke 
gewoonten. Opvoeding is wat ouders en pedagogisch mede-
werkers met elkaar verbindt. Over opvoeding wordt veel gepraat 

op kinderdagopvang Pandaberen. Bijvoorbeeld, hoe slaapt een 
kind: in bed, in de buggy, of in een hangmat en valt het alleen 
wiegend in slaap. Thuis slapen sommige baby’s in een eigen 
kamer en anderen in bed bij de ouders. Op het kinderdagverblijf 
slapen de kinderen buiten, in de slaapruimte of gewoon in de 
groepsruimte. Met de ouders bespreekt de leidster hoe de baby 
het fijnste slaapt. De kinderdagopvang moet zich natuurlijk wel 
aan veiligheidsvoorschriften houden: ze mogen een baby niet 
inbakeren of op de buik laten slapen. Waar het omgaat is “Hoe 
maak je het kind gelukkig waardoor het zich veilig voelt en toch 
in slaap valt.” 

Blijvend leren
Door open te staan voor anderen, kun je veel leren. In het team 
staan de medewerkers open voor elkaars ideeën, talenten en 
 deskundigheden. Elisabeth, pedagogisch medewerker, zegt hier-
over: “Diversiteit is heel gewoon geworden. Je leert wel van 
elkaar. Bekende voorbeelden zijn: Surinamers voeden anders op, 
zij zijn makkelijker en soepeler. Wel is het bijbrengen van respect 
belangrijk, wij Nederlanders zijn daar weer minder mee bezig.  
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De Nederlandse opvoeding bestaat nog steeds uit rust en regel-
maat. Ik ben wel veranderd in mijn aanpak van de opvoeding  
van kinderen en in mijn houding naar ouders doordat ik heb 
gezien dat het ook anders kan. En: al doende leert men.” (Voor 
voorbeelden van leerervaringen met ouders: zie hoofdstuk 12. 
Leren van elkaar: ouders en leidsters voeden samen op.)

De medewerkers in het team volgen ook regelmatig scholing. Ze 
hebben net een scholingstraject achter de rug van Piramide.  
“Het is een verrijking van je werk, je wordt bewuster van je 
omgang met kinderen en je leert beter aan te sluiten bij de 
behoeften van kinderen,” aldus Frenshelo. Binnenkort is er  
weer een professionaliseringsslag. Veel medewerkers moeten 
Nederlandse les volgen, een avond in de week. Ook daarover  
is weinig gemopper te horen: “Ik vind het goed, je leert je beter 
uiten ook op schrift. Daardoor sta je zekerder voor je groep en  
kan je de ouders beter te woord staan.” 

Jan Peeters (VBJK) geeft in zijn onderzoek naar de professional  
in de kinderopvang aan dat de pedagogiek van een kinderdag-
verblijf en ook de totale kinderopvang een enorme impuls kan 
krijgen door diversiteit, mits je bereid bent om gezamenlijk  
kennis op te bouwen met ouders, collega’s en kinderen. Kinder-
dagopvang Pandaberen is daar een sprekend voorbeeld van en 
geen papieren werkelijkheid.

Nu nog gemengd
Kinderdagopvang Pandaberen werkt met Piramide. Het heeft 
geen samenwerkingsovereenkomsten met bepaalde scholen. 
Opvallend is dat de populatie bij Pandaberen nog gemengd is.  
En zodra de kinderen naar de basisschool gaan, kiezen de meeste 
ouders voor een school ‘met mensen zoals zij’. Bij Pandaberen 
zijn er de sprekende kleuren, maar de scholen in de buurt zijn 
‘wit’ of ‘zwart’.

Verschillen zien of beoordelen
Baby’s hebben een beperkt blikveld, fysiek en in tijdsbesef. 
Baby’s zijn zintuiglijk ingesteld, al proevend, ruikend, 
 kijkend en tastend doen zij kennis op over de wereld om 
zich heen. Dreumesen beginnen dagelijkse bezigheden te 
herkennen en willen daar graag bij helpen. Zij ontdekken 
verschillen tussen gewoonten thuis en op het kindcentrum. 
Peuters zijn niet alleen gericht op de concrete wereld om 
zich heen, maar kijken verder. Zo maakt een peuter kennis 
met een diversiteit aan mensen en voorwerpen. Vanaf het 
derde jaar zijn kinderen in staat de wereld in te delen in 
categorieën om haar beter te begrijpen. Het is mogelijk  
dat kinderen die op deze leeftijd niet in aanraking komen 
met diversiteit, gaan denken dat de wereld er uitziet zoals 
zij leven. Dat bijvoorbeeld iedereen een tuin heeft, een 
vader en moeder die allebei werken en dat alle mensen 
Nederlands spreken.

Het is prima dat kinderen verschillen kunnen waarnemen. 
Wij willen immers ook dat kinderen leren classificeren, 
 sorteren en rangordenen: allerlei principes van wiskunde 
en wetenschap. Waar het soms mis gaat, is bij het waarde-
oordeel dat eraan wordt gekoppeld. Die oordelen leren 
 kinderen van volwassenen, zij geven die bewust of 
 onbewust mee aan kinderen. 
Een jongetje wil graag de roze prinsessenjurk aan.  
De jurk die Saida ook zo graag draagt. 
De leidster kan reageren door te zeggen: “Pak de jurk 
maar” en zij zoekt voor Saida een vergelijkbare jurk.
Anders wordt het als ze zegt: “Wil jij graag een prinsessen-
jurk aan? Of ben je liever de prins?”

! Achtergrondinformatie
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Diversiteitbeleid
Diversiteit maakt als begrip een ontwikkeling door in de 
praktijk. De vraag is of je diversiteit kunt formaliseren? 
“Ja,” zeggen de deskundigen, “als kinderdagverblijf  
behoor je een diversiteitbeleid te hebben.” Daarover is  
van alles te lezen op de website  
www.kinderopvangsamenverschillend.nl. Het project is  
een verdieping van het Landelijk Pedagogisch Kader 
 kindercentra 0-13 jaar, ontwikkeld door Bureau MUTANT 
(Anke van Keulen) en de Universiteit Utrecht (Elly Singer) 
met financiering van de Bernard van Leer Foundation. In 
een diversiteitbeleid moet aandacht zijn voor verschillende 
aspecten van diversiteit, zoals houding, competenties, 
doelgerichtheid, diversiteitbeleid op alle niveaus. Een 
belangrijk advies is ook: “Hou het licht: ook in de kinder-
opvangorganisaties. Een teveel aan protocollen en regels 
kunnen de dagelijkse gang van zaken belemmeren.”

Een stevig pedagogisch beleid is richtinggevend voor de 
praktijk, biedt ouders, kinderen en medewerkers duidelijk-
heid. Een pedagogisch beleid kan ook belemmerend zijn  
en zorgen voor pedagogische dilemma’s: want hoe westers 
is je visie? 
	 •		 Alle kindcentra vinden het belangrijk dat kinderen 

naar buiten gaan, lekker in de zandbak spelen, in de 
aarde wroeten of zelfs buiten slapen. Maar wat doe je 
als bij de ouders de norm is: je mag niet vies worden. 
Of kroeshaar met zand er in is een ramp. Of buiten is 
het veel te koud.

	 •		 De regel op het kindcentrum is ‘geen sieraden om  
in bed, dat is niet veilig’. Gaan dan de oorbelletjes  
uit en het armbandje af? Terwijl het voor sommige 
groepen de gewoonte is dat deze sieraden altijd  
in blijven?

! Achtergrondinformatie

	 •		 Een jongetje in de groep vindt het leuk om op hakken 
rond te lopen, maar de moeder vindt dat maar niks. 
Wat doe je?

Bovenstaande vraagstukken geven aan dat aandacht voor 
diversiteit belangrijk is. Nog belangrijker is te erkennen dat 
het pedagogisch beleid (of beter, de pedagogiek) nooit af  
is en beïnvloed kan worden. Ouders stellen vragen over  
de visie en de aanpak. Als kinderopvang moet je iets doen 
met deze vragen. Het is niet voldoende om te zeggen:  
dit is ons beleid en onze visie, dus zo doen we het. Vera 
Mepschen, locatiemanager Pandaberen zegt over diversiteit: 
“Je moet het durven toelaten, zoek niet teveel naar mensen 
die hetzelfde zijn. Respect voor diversiteit betekent dat je 
iemand anders en jezelf opnieuw durft te bekijken. Dat levert 
meer op.” 
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Hoofdstuk 7: Als het belletje klinkt, gaan we beginnen
Een duidelijk dagritme door rituelen

Een belletje, een opruimlied of uitzwaaien van de ouders: allemaal rituelen die de kinderen helpen om grip te 
 krijgen op de dag. Een duidelijk dagritme geeft zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers structuur en 
houvast. Doordat de rituelen dagelijks terugkomen voelen kinderen zich veilig en kunnen ze hun energie richten  
op het spel en op samen spelen. Bij peuterspeelzaal Pinokkio en bij voorschool Merlijn hebben ze daar heel goed 
over nagedacht.

Ieder moment een eigen ritueel
Een dag op een voorschoolse voorziening is op te delen in verschillende 

‘blokjes’ (zie hiervoor ook het schema in hoofdstuk 4). De dag start 

met binnenkomen en afscheid nemen van de vader of moeder.  

Daarna gaan de kinderen spelen, opruimen, in de kring, ze doen een 

gezamenlijke activiteit et cetera. Een dagschema is dus opgebouwd 

uit een aaneenschakeling van blokjes. We kunnen kinderen leren  

hoe de dag verloopt door ieder nieuw blokje te introduceren met een 

liedje, ritueel, ‘tool’ (voorwerp) of symbool. Peuterspeelzaal Pinokkio 

geeft daar prachtige voorbeelden van.

De basis is veiligheid – voorspelbaarheid – zekerheid
“Je moeder komt zo meteen, hoor.” Aan jonge kinderen geeft deze 

geruststelling, hoe goed bedoeld ook, weinig houvast. Voor peuters 

speelt alles zich in het heden af: ze zijn zich nog weinig bewust van  

de tijd. Vanaf een jaar of drie beginnen peuters tijdsbegrippen te 

begrijpen en zelf te gebruiken. Om jonge kinderen houvast te geven 

voor het verloop van een dag is het goed een vaste structuur te bieden. 

Hierdoor gaan de kinderen de opeenvolging van activiteiten herkennen 

en ze gaan er op den duur ook op anticiperen. Globaal ziet zo’n dag-

schema er elke dag hetzelfde uit. Om kinderen te leren hoe een dag 

eruit ziet, is het goed om klein te beginnen: de verzorging van een 

baby kan bijvoorbeeld altijd volgens een zelfde patroon uitgevoerd 

worden. Als de luiers op een vaste plek liggen dan kunnen de 

 dreumesen de luier zelf pakken: zo betrek je het kind bij de verzorgings-

handelingen. Vanaf een jaar of drie krijgen de dagritmekaarten echt 

betekenis voor de peuter, zij leren dan dat activiteiten in een bepaalde 

volgorde plaatsvinden.

Pinokkio: symbolen en rituelen
De pedagogisch medewerksters van peuterspeelzaal Pinokkio 
hebben al werkende een mooi doordacht systeem ontwikkeld om 
de kinderen structuur en houvast te bieden. Ieder blokje leiden  
zij in met een liedje, voorwerp of ritueel. Zij nemen de kinderen 
aan de hand, en de kinderen op hun beurt weten “zo zijn onze 
manieren …” Een terugkerend dagritme zorgt voor saamhorig- 
heid en gezelligheid. Met name voor kinderen die nog weinig 
Nederlands spreken, helpt het om te wennen aan het leven op  
een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. 

Sprekende voorbeelden
Onderstaande beelden en teksten geven een beeld van de 
opbouw van het dagschema in blokjes en de bijbehorende 
 rituelen van speelzaal Pinokkio.
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Bij binnenkomst staan de spullen al klaar. De klei ligt op tafel,  
er liggen puzzels klaar, er is een grote bus om in te spelen…  
De ouders en kinderen komen één voor één binnen. De meeste 
kinderen weten gelijk wat ze willen doen. Ze gaan samen met  
hun vader of moeder aan een van de tafels zitten of spelen in de 
poppenhoek. De verteltafel in lentesfeer is heel aantrekkelijk en 
herkenbaar voor de kinderen: ze hebben immers vorige week al 
uitgebreid gepraat over jonge dieren. En dan klinkt het opruim-
lied: “Pak je stoel en zet dat klaar …” En alle kinderen weten:  
het is tijd om in de kring te gaan zitten.

Welkomstritueel
In de kring staan de stoeltjes klaar, ook voor de kinderen die die 
dag niet komen. “Er zijn vandaag twee stoelen over… Wie zijn  
er niet vandaag? Dat gaan we zo bekijken.” Eerst telt de leidster 
samen met de kinderen hoeveel kinderen er zijn. “Er zijn vandaag 
dertien kinderen. Is dat veel of weinig? Wie missen we?” Dan 
wordt ieder kind begroet: de leidster houdt een foto op van het 
kind. Dat spreekt de kinderen aan, want ze weten ook dat zij 
 vervolgens de foto mogen pakken en dan op de muur kunnen 
plakken. Door het iedere dag op (min of meer) dezelfde manier 
aan te bieden leren de kinderen de dagstructuur herkennen.

 wachten tot ze aan de beurt zijn. Vinger in de lucht en op het 
puntje van de stoel zodat juf je goed ziet. De kinderen luisteren 
goed naar elkaar. Een aantal kinderen heeft wat aanmoediging 
van de leidster nodig. “Wil je ook wat vertellen?” Het jongetje 
kijkt wat verlegen. De juf helpt. “Jij bent gisteren naar de dieren-
tuin geweest…” 

Goede vertellers
Het is opvallend hoe goed de kinderen kunnen vertellen. Je merkt 
dat ze geoefend zijn: de verhalen gaan over wat ze thuis hebben 
gedaan, maar ook zo maar een sprookje aanvullend op wat  
een ander kind heeft verteld. Sommige kinderen worden aan-
gemoedigd iets te vertellen. Andere kinderen kunnen niet 

De liedjes zijn bekend
Als alle kinderen (die willen) aan het woord zijn geweest, haalt  
de pedagogisch medewerker het liedjesboek tevoorschijn. Het 
liedjesboek is aangepast aan het thema. Om de beurt zoeken  
de kinderen een liedje uit. Door de plaatjes in het boek weten ze 
om welk liedje het gaat. Natuurlijk kun je bij hele jonge kinderen 
in plaats van plaatjes ook voorwerpen gebruiken. 
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De pedagogisch medewerkers bereiden ook altijd iets bijzonders 
voor om in de kring te doen. Vaak speelt het thema hier een 
 centrale rol. Met elkaar ondernemen ze een activiteit om het 
thema te onderzoeken, in Piramide termen: te exploreren.  
Bijvoorbeeld een verrassingsdoos: deze keer zit in de doos een  
kip op een nest eieren die bijna open barsten. De spanning wordt 
opgebouwd. De leidster piept zachtjes en vraagt de kinderen stil 
te zijn. “Horen jullie dat ook? Wat is dat?” Dan gaat de doos open: 
de broedende kip zit erin, met de kuikentjes. Ook gebruiken ze  
bij Pinokkio wel eens een voeldoos, waar van alles in kan, bij-
voorbeeld wol van een schaap of veertjes.

Wat gaan we doen?
De kinderen mogen van te voren bedenken waar ze mee gaan 
spelen. Ze mogen dan kiezen uit een aantal activiteiten die de 
leidsters hebben voorbereid. Bij elke activiteit hoort een voor-
werp. Als je wilt verven, krijg je bijvoorbeeld een kwast. En  
om ervoor te zorgen dat niet iedereen gaat verven, zijn er per  
activiteit een beperkt aantal voorwerpen. 

Als de kinderen eenmaal een activiteit hebben gekozen, gaan  
ze per groepje naar hun speelplek toe. Een van de kinderen wil 
graag verven, maar helaas zijn de verfkwasten al aan andere 
 kinderen toebedeeld. Ze is heel verdrietig, maar uiteindelijk legt 
ze zich er wel bij neer dat ze nog even moet wachten totdat het 
eerste groepje klaar is. De kinderen zijn opvallend lang gecon-
centreerd aan het spelen met datgene waar ze voor gekozen 
 hebben. Overigens vindt de leiding het ook prima als ze zich na 
enige tijd bij een ander groepje voegen. 

Voorwerpen als hulpmiddel
Het gebruik van een voorwerp (in plaats van een plaatje) is 
aan te bevelen. Voor kinderen is het een concrete, tastbare 
aanwijzing voor wat ze gaan doen en waar ze mee gaan 
spelen. Het sluit aan op het gegeven dat peuters eerst 
 moeten kennismaken met het tastbare voorwerp of iets 
moeten ervaren (zien, ruiken, voelen) alvorens ze de 
 representatie (het plaatje) kunnen begrijpen. Daarnaast  
is het ook praktisch: een voorwerp is voor iedereen in de 
kring goed zichtbaar. 
Naarmate kinderen ouder worden, kan het voorwerp 
 worden vervangen door een foto of een plaatje met tekst 
erbij: de meeste scholen werken op die manier. Uiteindelijk 
worden er ook geen plaatjes meer gebruikt en blijft er 
alleen tekst over. De kinderen zitten dan al in groep 3.

! Achtergrondinformatie
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Een van de kinderen is met pedagogisch medewerker Tineke aan 
de slag gegaan. Zij nemen een aantal woorden door aan de hand 
van een boekje en de thematafel. Het meisje geniet zichtbaar van 
de aandacht en haar gretigheid om te leren valt op. Een aantal 
kinderen vindt het ook interessant wat er zich op de bank afspeelt. 
Na een poosje staat er een heel groepje kinderen om heen.

De helft van de kinderen zit aan tafel, luistert naar het muziekje 
en kijkt naar de dansende lieveheersbeestjes van het muziek-
doosje. De andere kinderen gaan naar de wc of worden verschoond 
en wassen daarna zelf hun handen. 
“ Luister, sjjs… wat hoor je? Met je ogen kun je kijken, met je neus 
kun je ruiken, met je mond …Samen eten hip hap hop. Pak je fruit 
en eet het op. Smikkel smakkel lekker, stop het in je mond. Smikkel 
smakkel lekker, eten is gezond. Samen drinken hip hap ...”

“Wie helpt ons vandaag?” vraagt Tineke aan de kinderen. 
“Rachid!” roepen de kinderen in koor. Daar komt hij al binnen 
met een winkelwagen vol drinkbekers. Hij deelt ze een voor een 
uit. De kinderen weten maar al te goed welke beker van wie is. 
Als de bekers leeg zijn, gaan ze weer in de wagen…  
“Dank je wel, Rachid!”

Het einde van het spelen wordt ingeluid met een opruimliedje.  
De kinderen weten wat hen te doen staat. Daarop volgt een nieuw 
liedje: “Aan tafel, aan tafel allemaal.” De liedjes bij de rituelen 
dienen als aankondiging van een volgende activiteit. Daarnaast 
heeft het gebruik van een vast liedje ook nog een ander voordeel. 
De liedjes verwoorden een handeling telkens met dezelfde woorden 
in een duidelijk context. En door de dagelijkse herhaling, leren de 
kinderen spelenderwijs nieuwe woorden.
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Brandweeroefening = naar buiten gaan
Voor de kinderen is de brandweeroefening een routine: als de 
kinderen naar buiten gaan doen zij dat volgens een vast patroon. 
Eerst gaan alle kinderen op het blauwe rondje op de grond zitten 
en doen daar hun jas aan. Dan pakt de leidster een touw met 
gekleurde ringen, ieder kind houdt een ring vast, het fluitje klinkt 
en zo lopen de kinderen in een rij naar buiten.
Kinderopvanginstellingen zijn wettelijk verplicht met de kinderen 
te oefenen op een geordende manier het pand te verlaten. Voor de 
kinderen van Pinokkio is het spel, maar op het moment dat het 
echt nodig is, zijn zij goed voorbereid. Eenmaal buiten, kiezen de 
kinderen zelf wat ze gaan doen: fietsen, lawaai maken, rennen, 
taartjes bakken. Ook de leidsters spelen actief mee, betrokken, 
aanvullend of op afstand aanwezig.

Dagritme

Activiteit Ritueel Tijdstip 

Inloop ouders en kinderen

Opruimen

Kring

Spelen

Opruimen

Plassen, handen wassen

Eten

Naar buiten

Buiten spelen

Ophalen

Alles staat klaar op de tafels

Opruimliedje

Foto’s van de kinderen; 

Dagritmekaarten

Liedjesboek (er worden drie liedjes gezongen)

Verrassing…(heeft betrekking op het thema)

Kiezen aan de hand van voorwerpen

Per groepje aan de slag

Opruimliedje

In een rij bij de wc

Muziekdoosje voor tijdens het wachten

Liedjes

Helpend handje: een van de kinderen helpt bij het ‘huishouden’ 

Boodschappenwagen met drinkbekers

Jassen aan doen, zittend op het blauwe rondje

Brandweeroefening

Liedjes

Afscheidsliedje

Een van de kinderen helpt met de deur open doen

8.30 – 8.50

8.50 – 9.00

9.00 – 9.45

9.45 – 10.30

10.30 – 10.40

10.40 – 10.45

10.45 – 11.05

11.05 – 11.10

11.10 – 11.40

11.40 – 11.45
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De structuur werkt
“De kinderen hebben veel structuur nodig,” geeft leidster Tineke 
aan. “Bij binnenkomst zijn de kinderen soms heel druk. Wij 
 merken zelf ook dat als we ze geen houvast geven, ze de weg  
kwijt raken. Ze moeten wel wennen aan structuur en regels, daar 
helpen wij ze bij. Als ze eenmaal gewend zijn aan de gebruiken, 
merken we dat het duidelijke dagritme en de rituelen goed  
werken. Als onze kinderen naar school gaan, hebben zij geen 
enkele moeite met de regels en gebruiken op school. Structuur en 
veiligheid bieden we ook doordat we werken met vaste groepen: 
de kinderen en leidsters kennen elkaar goed.”

Verjaardagsritueel
Kinderen genieten enorm van het ritueel bij verjaardagen. Voor som-

mige kinderen is jarig zijn ook een beetje eng en het helpt hen wan-

neer zij weten wat hen te wachten staat. Ze mogen bovendien een 

cadeautje uitzoeken uit de verjaardagsdoos. De jarige krijgt een 

mooie feestmuts op zodat iedereen ziet wie er jarig is. En zelf zie je 

het ook, in de spiegel. Bij Pinokkio krijgen alle vierjarigen die afscheid 

nemen een Pinokkio-marionet en een kaart van De Schoor mee.

Herkenbare dagritmekaarten
Dagritmekaarten visualiseren de dag voor de kinderen en ouders. 
Daarnaast is het lezen van deze ‘pictogrammen’ ook een onderdeel 
van het stimuleren van de ontluikende geletterdheid, helemaal 
als het plaatje gecombineerd is met een geschreven tekst. Kinderen 
weten dat de kaart waarop een jongetje met een feestmuts en bal-
lonnen afgebeeld staat, betekent dat er een feestje wordt gevierd.

Voorschool Merlijn:  
eigen dagritmekaarten en pictogrammen 
Voorschool Merlijn werkt veel met foto’s en benut ten volle het 
systeem van de dagritmekaarten. De dagritmekaarten en de  
pictogrammen in de groep zijn aangepast aan het programma 
waar ze mee werken: Puk komt zo tot leven. 

Puk in de hoofdrol
Pedagogisch medewerker Annemieke heeft alle afbeeldingen  
zelf gefotografeerd. Zij neemt Puk mee naar de gekste plaatsen. 
Puk op het strand, in het bos, op de markt. Ook de kieskaarten 
om te beslissen welke activiteit een kind gaat doen, hebben  
Puk in de hoofdrol. De hoeken zijn aangegeven met een foto  
van Puk die daar speelt. 
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Voorschool Merlijn heeft een eigen fotoboek waarin het leven op 
de voorschool in beeld is gebracht. Alle kinderen en ouders krijgen 
het fotoboek bij de intake als welkomstgeschenk mee naar huis. 

Ook van gewone dagactiviteiten en feesten, zoals Sinterklaas of 
een voorstelling, worden foto’s gemaakt. “Het is heel leuk om dit 
in kleine kring te bespreken, kinderen reageren altijd enthousiast 
op foto’s.” En je begrijpt, dat er altijd wel ergens een Puk opduikt.

Dagritmekaarten, een ervaring
Dagritmekaarten worden bij de meeste programma’s voorge-
schreven. Toch zijn niet alle voorschoolse locaties tevreden over 
het gebruik hiervan. Op een kinderdagverblijf waar kinderen op 
verschillende momenten worden opgehaald is het verwarrend 
voor de kinderen. Voorschool Toetie heeft ermee gewerkt maar 
heeft ze weer weggehaald omdat ze telkens op de grond vielen. 
Bovendien geeft pedagogisch medewerker Carmen aan: “Kinderen 
kennen het ritme. We benoemen telkens wat we gaan doen. Ook 
als ik koffie ga halen zeg ik dat hardop. Zo krijgen de kinderen 
ook grip op wat er gaat gebeuren.”
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Een evenwichtig dagritme
Een evenwichtig dagritme bestaat uit uitdagende en georganiseerde activiteiten, afgewisseld met rustmomenten en  
vrij-spelmomenten. Voor kinderen is het belangrijk om ook zelf grip op tijdsbesteding te krijgen door ze zelf te laten kiezen 
wat ze gaan doen en met wie ze gaan spelen. Bovendien hebben sommige kinderen even tijd nodig om te bedenken wat  
ze gaan doen. 

Gedurende een dag zijn er veel overgangsmomenten: dat zijn vaak de kritieke momenten waarbij kinderen zich op een  
storende manier kunnen gaan vervelen. Niet omdat ze even niet weten wat ze moeten doen, maar omdat ze moeten wachten 
op de leidsters die de volgende activiteit op gang brengen. Het kan veel opleveren om te reflecteren op de invulling van de 
overgangsmomenten. Ga bijvoorbeeld eens observeren bij je eigen of een andere groep: hoe verloopt het aan tafel gaan. 
Wanneer je als medewerker niet zelf hoeft mee te werken, zie je ook beter hoe aantrekkelijk – of onplezierig – dit moment 
voor de kinderen verloopt. Eenvoudige beslissingen kunnen de overgangsmomenten verbeteren: laat de kinderen bijvoor-
beeld al tijdens het spelen naar de wc gaan. Kinderen kunnen ook heel goed helpen bij het tafel dekken. Of kies er bewust 
voor om kinderen even niks te laten doen, terwijl ze wel naar een muziekje kunnen luisteren (een rustmoment), zoals bij  
peuterspeelzaal Pinokkio. Bij kinderdagverblijf De Hooiman mogen kinderen, als ze hun boterham op hebben, van tafel  
gaan en hoeven ze dus niet te wachten tot alle kinderen klaar zijn (zie hoofdstuk 10. Ik kan het zelf, over zelfstandigheid  
en zelfvertrouwen)

De logica van de opbouw van de dag is voor kinderen niet altijd duidelijk. De verschillende blokjes hebben niet altijd een  
vanzelfsprekende samenhang. Wel zorgt het voor variatie en voorkomt het dat kinderen een te lange periode achtereen met 
een zelfde activiteit bezig zijn. Jonge kinderen kunnen heel wispelturig zijn in de mate van concentratie: soms zijn ze heerlijk 
aan het spelen en kunnen ze er geen genoeg van krijgen, andere keren houden ze het snel voor gezien. Kinderen zijn wel in 
staat om snel te switchen van de ene naar de andere activiteit, mits hen dat geleidelijk geleerd wordt.

! Achtergrondinformatie
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Hoofdstuk 8: Hé, speel je mee!
Een samenhangend activiteitenaanbod

Hoe bied je kinderen een samenhangend activiteitenaanbod aan? Een aanbod dat kinderen de kans geeft om in  
een betekenisvolle context nieuwe ervaringen op te doen. De activiteiten hoeven niet groots en meeslepend te zijn: 
verven vinden kinderen altijd leuk. Echt spannend wordt het als ze op een heel groot vel met een groepje kinderen 
een schilderij gaan maken. Bij Childcare Facility Princess Ariane van kinderopvang Humanitas, pakken ze het 
 activiteitenaanbod in teamverband aan. Zij voegen de groepen samen en bieden diverse activiteiten aan die  
passen bij een thema. Zodoende kunnen de kinderen altijd iets kiezen waar ze zin in hebben. Om de kinderen te 
mobiliseren hebben ze zelfs een yell bedacht!

Betekenisvol, uitdagend, gezamenlijk
Een rijk activiteitenaanbod moet aansluiten op de ontwikkelings-

behoefte van kinderen en passen binnen de pedagogische doelen  

van het kindcentrum. De activiteiten zijn betekenisvol voor kinderen, 

en sluiten aan op het dagelijkse leven en bij de interesse van een kind. 

Ook zijn de activiteiten uitdagend (stimuleren de ontwikkeling),  

en sluiten ze aan op de zone van de naaste ontwikkeling. Daarbij zijn 

activiteiten die gezamenlijk worden uitgevoerd rijker dan individuele 

activiteiten. Kinderen leren van elkaar door samen te spelen, te praten, 

te luisteren en te denken.

De activiteiten passen bij een thema of zijn in ieder geval herkenbaar 

voor de kinderen. Het is prima om populaire en bekende activiteiten  

te herhalen, maar biedt tegelijkertijd ook nieuwe spelletjes aan. Deze 

zorgen ervoor dat kinderen andere uitdagingen aangaan, nieuwe  

vaardigheden aanleren en meer kennis opdoen. Een rijk activiteiten-

aanbod stimuleert alle ontwikkelingsgebieden. 

Voor baby’s is een (thematisch) activiteitenaanbod niet nodig.  

De allerjongsten reageren vooral op wat ze zien en wat er gebeurt. 

Voor hen is een goed ingerichte speel-leeromgeving belangrijk en 

uiteraard de interactie met de pedagogisch medewerkers. Zij kunnen 

het kind volgen en reageren op wat het doet en aangeeft.

Samenhang
Een activiteitenaanbod kan pas rijk genoemd worden als het samen-

hang heeft. Er zijn heleboel leuke activiteiten te bedenken, de kunst 

zit hem in het verbinden van de verschillende gebeurtenissen.  

Verbintenis ontstaat door te werken rondom een thema of een project, 

in een activiteitencyclus is die samenhang goed uitgewerkt. “Je bakt 

koekjes met de kinderen, je hebt gezamenlijk de boodschappen gedaan, 

je knutselt een bakkersmuts, en je nodigt ouders uit om thee te komen 

te drinken. De uitnodiging is natuurlijk door de kinderen gemaakt.” 

De pedagogisch medewerker ondersteunt dit hele project met taal. 

“Zij moet de verbindingen benoemen tussen de verschillende onder-

delen. Doet zij dit niet, dan begrijpen de kinderen niet waarom zij  

bijvoorbeeld een bakkersmuts moesten maken,” aldus pedagoog 

Anne van kindercentrum Rakkerbak.
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Princess Ariane: actief en activiteitengericht
Childcare Facility Princess Ariane biedt de kinderen iedere dag 
meerdere activiteiten aan, kinderen kunnen hier zelf voor kiezen. 
En als het maar even kan worden de activiteiten buiten aan-
geboden. We laten in tekst en beeld zien hoe dit in zijn werk gaat.

Het kieslied
Alle kinderen zijn gearriveerd, ze hebben hun ouders uitgezwaaid 
en daarna wat gegeten en gedronken. Tijd voor het activiteiten-
aanbod. De kinderen zitten op de rand van de zandbak, en de 
leidsters vragen: “Wat gaan we doen?” Vervolgens leggen ze de 
kinderen uit waar ze uit kunnen kiezen. Voor iedere activiteit is 
een bijbehorend voorwerp meegenomen. De kinderen kunnen 
bijvoorbeeld gaan knutselen: er zijn zes kwasten. Zoveel kwasten 
er zijn, zoveel kinderen er mee kunnen doen. Als de leidsters alle 
activiteiten toegelicht hebben zingen ze samen het kieslied: 
Jullie mogen nu gaan kiezen,
Maak nu maar je keus,
Knippen, plakken, verven
Dat is dit uur de keus
Kies maar wat je wilt gaan doen en ga er bij staan
Iedereen veel plezier nu. We gaan er tegenaan. Jehee

Thematisch werken
De activiteiten zijn bedacht rondom een thema. Kinderopvang 
Humanitas heeft al verschillende thema’s uitgewerkt en in de 
klappers Hé, speel je mee gebundeld. Alle groepen bedenken voor 
iedere dag een activiteit (of kiezen er een uit) en bereiden deze 
voor. Dit wordt per maand vooruit gepland. In het weekschema 

voor de ouders is aangegeven wat de kinderen precies gaan doen. 
In het begin moesten de pedagogisch medewerkers wel wennen 
aan dit systeem, met name aan het inplannen van  
de activiteiten. “Stel je nu voor dat het slecht weer is…” Nu is het 
de gewone manier van werken geworden.

Leeftijdspecifieke activiteiten
“We kunnen alle kinderen op hun eigen niveau iets boeiends 
 aanbieden,” geeft pedagogisch medewerker Ingrid aan. Kinderen 
vanaf 1,5 jaar kunnen meedoen aan de activiteiten. “Kinderen 
vinden het activiteitenaanbod heel leuk. De meesten doen graag 
mee en als het zover is rennen ze naar de activiteit toe,” zegt 
pedagogisch medewerker Aukje. “Als een dreumes er geen zin  
in heeft, hoeft het niet.” Dreumesen hebben bovendien een korte 
concentratie, het spel moet voor hen dus ook niet al te lang duren.
Voor de oudere peuters (van drie jaar en ouder) zijn de activiteiten 
uitdagender. Ingrid: “We denken van tevoren na over welke 
 ontwikkelingsgebieden we willen stimuleren: taal, creatief, 
motorisch of cognitief. We letten erop dat we alle ontwikkelings-
gebieden aanspreken. De ouders van de peuters verwachten  
ook van de opvang dat er een doordacht programma voor  
hun kinderen is samengesteld. Zij komen uit landen waar het 
gebruikelijk is dat er een educatief en creatief spelaanbod is.
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Baby’s: eigen ontwikkeling
Kinderopvang Humanitas geeft de peuters veel uitdaging door 
variatie in spel- en speelmogelijkheden aan te bieden. Bij de baby’s 
ligt de pedagogische visie anders, namelijk gefocust op de eigen 
ontwikkeling van het individuele kind. Humanitas kinderdag-
verblijven werken met de methode van Emmi Pikler, ook bij Princess 
Ariane werken de medewerkers in volle overtuiging vanuit deze 
visie. “Wij stimuleren de baby’s niet. Wij geven ze wel veel aan-
dacht. De verzorgmomenten grijpen wij aan voor intensief contact. 
Daar nemen we alle tijd voor en geven het kind 100% aandacht. 
Daarna kunnen de kinderen weer op eigen kracht  verder gaan met 
spelen en ontdekken in een ruimte waar ze vrij kunnen bewegen en 
zelf spelmateriaal kunnen pakken. Een paar keer per dag richten 
wij de ruimte anders in. Of we laten zien wat kinderen met het spel-
materiaal – altijd echte materialen – kunnen doen. Wij maken 

bijvoorbeeld een stapel van kommen.” Pedagogisch medewerker 
Aukje is enthousiast over de Pikler methode, zij volgt een uitgebreide 
training en steekt er ook veel eigen tijd in omdat ze deze manier van 
werken echt goed in de vingers wil krijgen. Voor meer informatie 
over Emmi Pikler, kijk op: http://pikler.nl. Zie ook Hoofdstuk 10. 
Ik kan het zelf, over zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Buiten spelen – buiten zijn
Zoals aangegeven vinden de activiteiten veel buiten plaats.  
De buitenruimte is daar goed op ingericht (zie Hoofdstuk 3.  
De inrichting speelt mee, over een veilige en uitdagende speel- 
leeromgeving). Er staan tafels waar kinderen en volwassenen  
aan kunnen zitten, hierdoor is het mogelijk om ook buiten te 
 knutselen, puzzelen of een spelletje memorie te spelen. Kinder-
opvang Humanitas heeft zich tot doel gesteld dat de kinderen 
25% van de tijd buiten zijn. 
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Peuters willen graag de wereld ontdekken: daarom gaan de 
 pedagogisch medewerkers graag op pad met de kinderen. Het 
vervoer is goed geregeld: allemaal in de bakfiets en dan samen 
op weg naar de kinderboerderij!

Gerichte activiteiten en vrij spel
In de ochtend kunnen de kinderen kiezen voor een activiteit,  
de rest van de dag is er ruimte voor vrij spel. Binnen spelen de 
kinderen met hun groepsgenoten op de eigen groep, of ze spelen 
in de enorme binnenhal waar ze ook leeftijdsgenootjes van de 
andere groepen tegenkomen. De ruimtes zijn ingedeeld in hoeken: 
in de huishoek ontstaat spontaan rollenspel, in de rustige lees-
hoek kunnen kinderen een boekje bekijken of hun pop voorlezen! 
Er is buiten en binnen ook veel ruimte: kinderen kunnen hard 
rennen, over een grote bal rollen of gewoon heen en weer sjouwen 
met grote duploblokken. Kinderen spelen veel zelfstandig, zonder 
tussenkomst van de pedagogisch medewerker. “Soms vragen  
kinderen aan mij of ik mee wil spelen. Ik speel mee, maar ben 
niet sturend in het spel. Kinderen zijn heel betrokken in hun spel 
en dat ontneem ik ze nooit.”
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Activiteit geslaagd!
De activiteiten hebben zoals gezegd een ontwikkelings-
stimulerende functie. Maar een activiteit is vooral geslaagd “als 
de kinderen het naar hun zin hebben gehad,” aldus pedagogisch 
medewerker Ingrid. Succesvolle activiteiten kenmerken zich ook 
niet zozeer door complexiteit. Waar de kinderen bijvoorbeeld echt 
van hebben genoten is het verven van de ramen. Soms gebeurt  
er ook spontaan iets waardoor de kinderen nieuwe ervaringen 
opdoen. “Laatst hadden we zomaar ineens een hele leuke ochtend. 
We namen een groepje kinderen mee naar de taxistandplaats 
waar taxi’s en bussen stonden. Het ging regenen en de kinderen 
mochten van de chauffeur (die geen dienst had) de bus in. We 
hebben toen ook nog een rondje gereden.”

Zichtbaar maken wat je doet
Een goede les was een gesprek met een van de ouders. Deze 
 moeder vroeg aan Ingrid: “Wat doen jullie eigenlijk met de 
 kinderen?” Ingrid realiseerde zich dat als je niet zichtbaar maakt 
wat je doet, ouders niet weten waar hun kind mee bezig is. 
“Sindsdien gebruiken we het activiteitenbord waar we de week-
planning op aangeven en geven we informatie via het scherm dat 
bij de ingang hangt. Daar zetten we ook foto’s op. Als kinderen 
iets hebben gemaakt hangen we het altijd zo snel mogelijk op of 
geven het mee aan de ouders.”
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! Achtergrondinformatie

Verder zijn de activiteiten gebaseerd op kansen die  
zich voordoen (kansen grijpen) en kansen die door de 
medewerker zelf zijn gecreëerd (kansen creëren).

Kansen grijpen
Een van de kinderen van heeft thuis koekjes gebakken samen 
met papa. Leidster Gea vraagt: “Lara wat had je allemaal 
nodig om deze koekjes te bakken?” Lara weet het nog:  
ei, slagroom, chocola, bloemkool… 
Gea: “Bloemkool? Of was het bloem?” 
Lara moet er ook om lachen!
Gea: “Stop je dat allemaal gewoon in de oven?”
Lara: “Nee, eerst had je meel en toen deeg en  
dat stop je in de oven.”

Kansen creëren
De meeste kinderen liggen in bed en dus is er alle tijd voor 
het Japanse vertelkastje. Petra heeft de volle aandacht van 
beide meisjes en zij leven intensief mee met het avontuur 
van Kikker. Als Petra het verhaal heeft verteld, zijn de 
 kinderen aan de beurt het verhaal te vertellen.

Alle mogelijkheden aangrijpen
Een rijk activiteitenaanbod bestaat uit verzorg- leeractiviteiten en speel-leeractiviteiten. 

 Routines en rituelen gedurende de dag: Spelmomenten die plaatsvinden:

  • begroeten en afscheid nemen • prentenboekjes bekijken en voorlezen
  • eten en drinken • liedjes zingen
  • tanden poetsen • bewegingsspel
  • verschonen • fantasiespel
  • aan- en uitkleden • buitenspel

Bron: Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar.
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Verzorg-leeractiviteiten
Speel-leeractiviteiten

Observeren

Kansen Kansen

Kansen zie je alleen als je goed observeert. De invulling van 
een betekenisvol activiteitenaanbod start bij goed kijken naar 
de kinderen tijdens de verzorging-leeractivtieiten en de 
speel-leeractiviteiten (zowel wanneer kinderen alleen zijn als 
in interactie met anderen). Alleen dan weet je wat er leeft bij  
de kinderen in je groep, waar zij warm voor lopen en wat zij 
leuk vinden. Je verwerft kennis over elk individueel kind: hun 
ontwikkeling, specifieke eigenschappen en interesses. Deze 
kennis is belangrijk om goed te kunnen aansluiten bij de 
mogelijkheden van ieder kind, zodat je hem een stapje verder 
kunt helpen in zijn ontwikkeling. Goed kijken is nodig om  
kansen te grijpen: je reageert onmiddellijk op wat je ziet.  
Om kansen te creëren en gerichte activiteiten te ontwikkelen 
maak je notities die je later bekijkt, bespreekt met je collega’s 
en waarop je reflecteert. In onderstaand figuur worden de 
relaties tussen de drie vaardigheden (kansen grijpen, kansen 
creëren en observeren) weergegeven in een model.
Bron: De Taallijn
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Hoofdstuk 9: Beweeg mee met Meneer Beweegkriebel 
Leuke en uitdagende activiteiten

Lekker bewegen, op onderzoek gaan in de natuur of creatief bezig zijn, dat vindt het activiteitenteam van kinder-
opvang Mundo belangrijk voor kinderen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en altijd op zoek naar nieuwe 
 ervaringen. Mundo helpt de kinderen op weg door uitnodigende activiteiten te organiseren en door gerichte vragen 
te stellen. Zo laten ze kinderen nieuwe ontdekkingen doen. “Uitdagende activiteiten bedenken is een hele kunst,” 
zegt Monique Dongelmans, directeur van kinderopvang Mundo. “Daarom werken wij met ‘vakdocenten’ beweeg-
kriebels, natuur en educatie en creatieve ontwikkeling.” 

Goed in balans
Een activiteit moet enerzijds uitdagend zijn en dus niet te makkelijk, 

anderzijds moeten kinderen er (motorisch) wel aan toe zijn, zodat ze 

er met succes aan kunnen deelnemen. De beste activiteiten zijn zo 

aantrekkelijk dat je de kinderen niet hoeft te motiveren om er aan deel 

te nemen. Leuke activiteiten spreken vaak nieuwe talenten aan van de 

kinderen, of brengen hen op een nieuw spoor. Door met de kinderen 

naar het bos te gaan, kan de liefde voor de natuur opbloeien. Soms 

moeten kinderen iets nieuws uitproberen om te ervaren of ze het  

leuk vinden. Eerst lijkt het misschien eng om met blote handen in  

de modder te zoeken naar beestjes. Maar als de kinderen eenmaal 

ervaren dat je de aarde er zo weer vanaf wast, valt het best mee.  

Uitdagend en veilig, plezierig en spannend: een goede balans  

zorgt ervoor dat kinderen zich verder ontwikkelen. De taak van de 

pedagogisch medewerker is kinderen hierbij te ondersteunen en  

te begeleiden door mee te bewegen (bevestigen, complimenteren),  

uit te dagen (aanmoedigen, enthousiasmeren) en indien nodig zorgen 

voor tegendruk (afremmen, alternatieven bieden).

Geplande activiteiten
Het inplannen van activiteiten is een goede manier om de dag te  

structuren. Gedurende de opvangdag is er voldoende tijd voor rust, 

zijn er mogelijkheden voor de kinderen om zich terug te trekken  

en om zelf te weten wat ze willen doen. Vooral voor kinderen die 

gebruik maken van de hele dagopvang is dat belangrijk. Teveel  

prikkels op een dag, is vaak niet goed voor de kinderen. Zij moeten  

de indrukken die zij hebben opgedaan ook kunnen verwerken. Zo is 

het ook belangrijk dat zij de kans krijgen om dingen te herhalen, te 

imiteren en uit te proberen. Als er echter te weinig nieuwe prikkels  

zijn die de kinderen uitdagen dan is dat ook niet goed, kinderen gaan 

zich dan vervelen en fladderen maar wat rond. Dus naast vrijspel is 

het zaak om ook tijd in te ruimen voor gerichte spelletjes of begeleid 

spel: de speel-leeractiviteiten.

Met een groepje kinderen iets leuks doen, is bovendien leuk en  

goed voor de onderlinge omgang. Verder geeft het de pedagogisch 

medewerker de mogelijkheid om een goed doordacht aanbod te  

creëren. Denk van tevoren na over welke ontwikkelingsgebieden je 

wilt stimuleren, de vaardigheden die je de kinderen wilt leren en  

welke kennis zij kunnen opdoen. Denk ook na over mogelijkheden  

om te variëren, zodat het aanbod goed aansluit op de verschillende 

leeftijden, ontwikkelingsfase en interesse van de kinderen. Het 

belangrijkste blijft dat het gaat om spelen en dus niet om trainen of 

formeel leren want dat sluit helemaal niet aan bij de manier waarop 

jonge kinderen leren.



63Beeldboek  |  H9 - Beweeg mee met Meneer Beweegkriebel 

Het activiteitenteam van Mundo
Kinderopvang Mundo vindt een uitdagend activiteitenaanbod 
heel belangrijk: kinderen moeten bewegen, ze moeten de natuur 
ontdekken en zich creatief kunnen uiten. Een goed aanbod 
 creëren en uitvoeren is een vak apart, daarom heeft Mundo  
drie specialisten in dienst. Dit activiteitenteam waaiert dagelijks 
uit over kinderdagverblijven en naschoolse opvanglocaties.  
De foto’s en de teksten die volgen gaan over de natuur ontdekken 
en over beweegkriebels.

Regelmatig op bezoek
Het activiteitenteam bezoekt de kinderdagverblijven in de  
ochtend (’s middag gaan ze naar de buitenschoolse opvang  
locaties). Een week lang werkt het team op één locatie waar  
zij beweegkriebels, natuureducatie en creatieve activiteiten 
afwisselen. Het streven is dat op elk kinderdagverblijf van de 
stichting om de drie weken iemand van het activiteitenteam een 
hele week extra activiteiten met de kinderen doet. Van tevoren  
is er altijd even overleg: de activiteiten kunnen dan worden  
afgestemd op het thema waaraan het kinderdagverblijf werkt.  
Het activiteitenteam is er niet alleen voor de kinderen, ook de 
pedagogisch medewerkers worden betrokken bij de activiteiten. 
Het is de bedoeling dat zij actief meewerken. 

Goed materiaal 
Het activiteitenteam is goed gefaciliteerd: voor de drie type 
 activiteiten is voldoende basismateriaal verzameld (zie overzicht). 
Daarnaast blijven de medewerkers altijd op zoek naar nieuwe 
spullen om de activiteiten te ondersteunen. Ook bekijken zij wat 
er op het kinderdagverblijf ligt en gebruiken dat weer om het 
 aanbod te verrijken. Met het jaarlijks budget kan het team in  
overleg met de directie nieuwe materialen aanschaffen, creatieve 
ideeën uitwerken of bijzondere activiteiten uitvoeren. Al het 
materiaal wordt opgeborgen in de bus, behalve dat ze de  
materialen zo gemakkelijk kunnen vervoeren, hebben ze ook 
alles binnen handbereik. 

MaterialenTypen activiteiten 

Hoepels, ballen, fietsjes,  pionnen, verkleed-

spullen, jongleerdoekjes, parcourspullen,  

skiloop-latjes, sticks, kriebelkist, doeltjes

Plastic kijkpotjes, etiketten, handboek flora  

en fauna, werkbladen, potjes, kwastjes, 

 vergrootglazen en een kompas (dan kun je 

altijd de weg terugvinden).

Grote vellen karton, wasco krijt, inkt soorten, 

verschillende soorten knutselpapier, lijm, 

 scharen, houtskool, kranten, crêpepapier, 

 stoffen, touwtjes, kwasten, verf, spatraampjes, 

belletjes, naald en draad, wol 

Beweegkriebels

Natuureducatie

Creatieve activiteiten

De natuur opzoeken
Vakdocent Sylvia trekt de natuur in met de kinderen. Natuur  
is overal, ook in de stad. Terwijl sommige pedagogisch mede-
werkers nog wat terughoudend zijn om op pad te gaan, is het  
voor Sylvia een uitdaging de kinderen zoveel mogelijk de natuur 
te laten beleven. Als dat niet lukt, gaat ze met de kinderen naar 
buiten om daar allerlei spelletjes te doen. “Er zijn veel ouder-
wetse spelletjes om buiten te doen. Daarnaast ben ik ook altijd  
op zoek naar nieuwe spelletjes. Het doel is naar buiten gaan, 
want buiten is zoveel te leren. Kinderen moeten ervaren hoe 
waardevol de natuur en het milieu zijn en dat we er zuinig op 
moeten zijn.”
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Er is heel wat te doen in de natuur. Kinderen zijn gefascineerd 
door beestjes. De eerste woorden van kinderen gaan vaak over 
dieren. De kinderen van kinderdagverblijf De Boezemvrienden 
gingen op zoek naar insecten in hun eigen tuin.

Eerst bekijkt een klein groepje kinderen samen met Sylvia de 
foto’s van insecten: Hoe heet dit beestje? Wat kan een spin?  
De spin heeft veel poten, zullen we eens tellen? Hoe zullen we  
de bij noemen? Heb je wel eens een pissebed gezien? Waar vind  
je een worm? 
Soms loopt een kindje even weg, om daarna weer huppelend 
terug te komen. De kinderen raken pas echt enthousiast als  
ze zelf insecten gaan zoeken. De kinderen zijn heel geconcen-
treerd bezig, steeds meer kinderen doen mee. Sylvia leert ze  
dat je soms op de aarde moet kloppen om een beestje naar  
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boven te lokken. Onder een stoeptegel is ook van alles te  
vinden. Een van de kinderen heeft een slak gevonden, ze  
loopt er trots mee rond en als je het vraagt, laat ze haar buit  
wel even zien.

Met je handen in de aarde, natte takken oprapen, stenen  
pakken, uitglijden over het gras. Wie buiten speelt, wordt vies.  
Het activiteitenteam vertelt op ouderavonden van de kinderdag-
verblijven wat de kinderen doen als een van hen langs komt en 
dat het dus kan kloppen dat zij vies worden. Ouders hebben nog 
niet geklaagd.

Kinderdagverblijf De Boezemvrienden is gehuisvest in een 
 flatgebouw in Rotterdam, er is een terras grenzend aan het 
 kinderdagverblijf. De kinderen zoeken de insecten in de planten-
bakken, op de planten en onder de tegels. Ook op een speelplaats 
op één hoog zijn heel wat beestjes te vinden.

! Achtergrondinformatie

Kinderen en de natuur
De natuur heeft een grote aantrekkingskracht op kinderen. 
Er valt van alles te beleven in de natuur: de kinderen 
 kunnen waterbeestjes vangen in een sloot, met takjes en 
stenen een hut bouwen voor de mieren, ze spelen met nat 
en droog zand of ontdekken een zaadje waar een plant uit 
komt. Jonge kinderen kunnen zich verwonderen over alles 
wat zij zien in de natuur. Buiten spelen is ontdekken.
Kinderen die veel buitenspelen, ontwikkelen zich in 
 motorisch opzicht beter dan kinderen die veel binnen 
 zitten. Buiten kunnen kinderen hard rennen in het gras of 
met moeite in het mulle zand, ze klimmen in de bomen of 
maken bouwwerken met takken en stenen. Buitenspelen 
sterkt het zelfvertrouwen van de kinderen. En als kinderen 
zich eerst uitleven in de natuur, kunnen ze zich daarna  
weer beter concentreren. 
De natuur biedt ook een schat aan materialen om mee te 
spelen en te experimenteren. Het bouwen van een kasteel 
met zand is leuk, maar nog mooier is het wanneer je met 
takken, blaadjes en eikels het bouwwerk verstevigt en 
 versiert. Het daagt de creatieve ontwikkeling van kinderen 
enorm uit omdat het materiaal vormloos is (kinderen 
 moeten er zelf vorm aangeven) en geen specifiek doel  
heeft (kinderen kunnen zelf bedenken wat ze ermee  
gaan maken of hoe ze ermee gaan spelen). 
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Meneer Beweegkriebel
Kinderen laten bewegen: dat is de taak van Tim, ook wel meneer 
Beweegkriebel genoemd. Tim spant een touw door de ruimte: 
hoog genoeg om onderdoor te kunnen kruipen, laag genoeg om 
bij te kunnen. De kinderen hebben er veel zin in. “Kijk, wat is dit 
nou?” vraagt een jongetje en geeft vervolgens zelf het antwoord: 
“Dat is een touw, je kan er onderdoor.”
De kinderen zijn in de weer met gekleurde knijpers. Een meisje 
probeert er eentje op te hangen, dat gaat goed. Een ander neemt 
een handvol knijpers, en gooit die omhoog. Alle knijpers vliegen 
door de lucht. Daarna klemmen ze samen alle knijpers één voor 
één aan het touw. 

Terwijl Tim met de kinderen bezig is, kijkt de pedagogisch mede-
werker mee. “Als Tim er is kan ik de kinderen goed observeren.” 
Na afloop bespreken zij samen hoe het met een van de kinderen 
gaat, kon hij zich concentreren? Vond hij het leuk?

De spelletjes kenmerken zich door een afwisseling van grove 
motoriek en fijne motoriek. Van heel fysiek en wild naar uiterst 
geconcentreerd. Hard rennen, ver weggooien, glijden en springen 
versus kleine voorwerpen op rapen en stapelen, de knijper op een 
touw knijpen. Het schakelen tussen deze vaardigheden kunnen 
veel kinderen opmerkelijk goed, sommige kinderen moeten dat 
echt leren.

Ook met bierviltjes kan je van alles doen. Lange linten van crêpe-
papier zijn bovendien heel mooi om achter je aan te laten flappen.
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Veel inzet en enthousiasme
Het complete activiteitenaanbod stellen de medewerkers van  
het activiteitenteam zelf samen. Zij zoeken op internet, halen 
ideeën uit boeken en volgen trainingen. “Het is fantastisch  
werk, je komt immers altijd iets leuks doen met kinderen.”  
Mundo verwacht van de activiteitenbegeleiders dat zij zich  
voor de volle 100% inzetten. “Ook is het belangrijk om nieuwe 
ontwikkelingen te blijven volgen en er in mee te gaan.” Op dit 
moment is het activiteitenteam ideeën aan het verzamelen voor 
een techniek- en scheikundeaanbod. Weer een nieuwe uitdaging 
voor het activiteitenteam. 

Beweegkriebels
Kinderen hebben plezier in bewegen en zijn het liefst de hele dag in  

de weer. Helaas worden kinderen letterlijk beperkt in hun bewegings-

drang: kinderen worden vaak vervoerd per auto, fietsen op jonge  

leeftijd is niet altijd mogelijk omdat er teveel verkeer op de weg is  

en de verlokkingen van de televisie en computer winnen het weleens 

van buitenspelen. 

Beroepskrachten (en ouders) kunnen hierin ondersteuning krijgen 

vanuit het project Beweegkriebels. Beweegkriebels gaat over  

bewegen met jonge kinderen, over een actieve leefstijl en over het 

aanbieden van beweegmogelijkheden. Het biedt ideeën, tips en  

informatie over bewegen met baby’s, dreumesen en peuters (meer 

informatie over Beweegkriebels is te vinden op www.beweegkriebels.

nl). Veel pedagogisch medewerkers hebben een workshop of training 

Beweegkriebels gevolgd.

Meer dan alleen motoriek
Kinderen die leren fietsen krijgen niet alleen de trapbeweging  

onder de knie. Ze leren ook afstand inschatten, ze ervaren het  

verschil tussen snel en langzaam en ze voelen zich trots omdat ze  

zo handig over het plein kunnen fietsen. Beweegspelletjes stimuleren 

niet alleen de motorische ontwikkeling, ze beïnvloeden de totale 

 ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren immers met hun hele lijf: 

hun hoofd, hart en handen (holisme). Het mes snijdt dus aan twee 

kanten: om kinderen bijvoorbeeld nieuwe woorden te leren, is het 

goed om te zorgen voor beweging en waarneming in de activiteit.  

Met bewegingsspel als middel kunnen doelgericht andere ont-

wikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Liedjes die met gebaren 

worden uitgebeeld zijn veel krachtiger en invloedrijker. Kinderen 

 vinden het heel leuk om de beweging mee te doen. De woorden  

die ze zingen worden daarmee tastbaar, voelbaar en zijn makkelijker 

te onthouden. Ingewikkelde begrippen zoals ‘naar beneden’, kunnen 

in een liedje over de zon en de regen worden uitgebeeld en daarmee 

visueel gemaakt. Kinderen leren door te ervaren, door zich te bewe-

gen, te voelen, ruiken, zien en horen. 
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Hoofdstuk 10: Ik kan het zelf
Zelfstandigheid en zelfvertrouwen

Het stimuleren van zelfstandigheid is op veel kindcentra een belangrijk doel. Maar hoe doe je dat eigenlijk? 
 Kinderdagverblijf De Hooiman heeft daar goed over nagedacht en een duidelijke lijn uitgezet: laat kinderen 
zoveel mogelijk zelf doen en belemmer ze niet. Tenminste, als ze dat zelf willen. De kiem voor zelfstandigheid  
wordt al in de babygroepen gelegd, volgens de methode van Emmi Pikler.

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid bij kinderen begint bij zelfvertrouwen. Als kinderen 

vertrouwen hebben in hun afhankelijkheid durven ze meer aan. 

 Kinderen moeten de kans krijgen zich los te maken van volwassenen 

en dat kan alleen door te oefenen. Kinderen vanaf anderhalf jaar 

 willen graag ontdekken wat ze zelf allemaal kunnen. Zichzelf aan-  

en uitkleden lukt al aardig, maar ze vinden het ook geweldig om vol-

wassenen te helpen met klusjes. Ze willen het ‘zelf doen’ en ook ‘zelf 

weten’ wat ze gaan doen. Een peuter wil niet langer doen wat ouders 

van hem vragen. Een peuter is twee en zegt ‘nee’. 

Een enorme impuls voor zelfstandigheid is het zindelijk worden.  

Volwassenen kunnen kinderen hier op een ontspannen en rustige 

manier in ondersteunen door hen te prijzen en aan te moedigen.

Laat de kinderen vooral veel oefenen in zelfredzaamheid en  

complimenteer ze met hun prestaties. Op deze manier ontwikkelen  

ze het gevoel: ‘ik kan het zelf’. Tegelijkertijd is het ook van belang  

dat een peuter leert dat er grenzen zijn (bijvoorbeeld als het te  

moeilijk is voor het kind) en dat niet alles gaat zoals hij het wil.  

Door heel duidelijk te zijn over de grenzen van zelfbeschikkingsrecht, 

bied je kinderen ook een gevoel van geborgenheid en veiligheid.  

Ook krijgen ze het besef dat op dat moment de volwassene het heft  

in handen heeft en niet het kind. Binnen die begrenzing kunnen de 

kinderen zich in volle vrijheid bewegen. Zelfvertrouwen en vertrouwen 

in de omgeving vormen de belangrijkste voorwaarde voor een even-

wichtige sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Kinderdagverblijf De Hooiman
Kinderen krijgen alle ruimte om hun vaardigheden te oefenen bij 
kinderdagverblijf De Hooiman. Opgroeien naar zelfstandigheid is 
een belangrijke doelstelling. De kinderen worden niet geforceerd, 
het mag maar hoeft niet. Daarbij houden ze ook rekening met de 
leeftijd van het kind.

De voordelen van zelfstandigheid
Als kinderen zelfstandig zijn, hoeven ze minder lang te wachten. 
Kinderen zijn heel trots als ze iets zelf kunnen. “Als een kindje 
klaar is dan vraag je of het een van de andere kinderen kan 
 helpen. Andersom stimuleren wij kinderen ook altijd om hulp  
te vragen als het nodig is. Want ook dat hoort bij zelfstandigheid 
en zelfvertrouwen: weten of ontdekken dat iets nog niet lukt en 
daar ondersteuning bij vragen.”
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Ingaan op initiatieven van baby’s
De kiem voor zelfstandigheid wordt gelegd in de babygroepen 
waar gewerkt wordt met de methode van Emmi Pikler. “We 
 noemen de kinderen bij de naam, we spreken ze persoonlijk  
aan en hebben respect voor de behoeftes. Als de baby geknuffeld 
wil worden dan doen we dat, als het moet huilen, troosten wij 
het, maar geven ook ruimte voor het verdriet,” vertelt baby-
leidster Nurten. De  kinderen moeten zich in hun eigen tempo 
kunnen  ontwikkelen. Veel ouders denken dat hun baby kan 
 zitten, maar dan blijkt de baby dat alleen te kunnen als hij door 
kussens wordt ondersteund. Op het kinderdagverblijf doen ze  
dat niet, omdat ze vinden dat je daarmee het kind forceert. De 
baby’s moeten het zelf kunnen. Een wipstoel kom je dan ook  
niet tegen op het kinderdagverblijf.

Spelen
De kleine baby’s spelen met zacht speelgoed. De leidster zit ernaast. 
Er is een afgesloten plek voor de baby’s die zich nog niet kunnen 
omdraaien. De oudste baby’s worden met rust gelaten, zij spelen 
soms alleen en dan weer even met andere kinderen. Als ze wel om 
aandacht van de pedagogisch medewerkers vragen, dan geven die 
dat. Als baby’s zich vervelen, dan reikt de leidster andere spelideeën 
aan. Nurten is zeer te spreken over de Pikler methode: “Het mooiste 
is dat we de baby’s alleen mogen laten spelen. Daardoor kan je 
heel goed observeren, je leert de kinderen goed kennen.”

Slapen
Kinderen bepalen zelf wanneer ze gaan slapen, de leidster ziet of 
het moe is. Als het moeilijk in slaap valt, gaat een van de leidsters 
er naast zitten of helpt het op een andere manier om in slaap te 
vallen. De ene baby slaapt graag buiten en de ander liever in een 
hangmat. Uiteraard is hier wel overleg over met de ouders. De 
dreumesen gaan wel allemaal op hetzelfde moment slapen.

Eten
Kinderen leren al jong zelf uit een glas drinken (vanaf tien 
 maanden), een echt glas, want dat is zwaarder en valt minder 
snel om. “Baby’s die nog niet zelf kunnen drinken, worden 
 uit genodigd iets te drinken: wil je drinken? Pas als ze aangeven 
dat ze dat willen, laat je de baby drinken. Ook zelf eten met een 
lepel leren de kinderen op jonge leeftijd. Ook met het eten en 

drinken wordt het eigen ritme van de baby gevolgd. Je zult nooit vijf 
baby’s tegelijk zien eten,” aldus Vera Mepschen, locatiemanager.

Verschonen
Bij het verschonen krijgen de baby’s alle aandacht. Leidsters geven 
het kind de gelegenheid om mee te helpen en mee te bewegen. Bij 
het verschonen vertelt de leidster wat ze doet: “Esther jij gaat lekker 
slapen. Lekker hè! Jij bent bijna klaar. Kijk eens: een handje. Jouw 
handje. Hij is koud je hand. Kom maar, ik zal ze warm blazen.”
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Dreumesen willen en kunnen steeds meer zelf
Naarmate een kind ouder wordt, kan je meer verwachten van  
het kind en probeer je het uit te dagen om zelf dingen te doen, 
passend bij zijn leeftijd. De pedagogisch medewerkers van  
De Hooiman hebben duidelijke ideeën over wat ze van kinderen 
mogen verwachten. Dreumesen leren spelenderwijs wat ze zelf 
kunnen. Het gaat nog meer om het leren dan om het daadwerkelijk 
kunnen. “Bij dreumesen doen wij alles voor en benoemen we 
alles wat we doen. Wij proberen echt alles uit het kind te halen 
wat er in zit. Zodra wij door hebben dat ze iets kunnen dan mag 
het. Een boterham snijden, afwassen,” geeft peuterleidster Cecily 
aan, “zelfstandigheid is niet een moeten, het is een kunnen.”
De kinderen komen vaak vier of vijf dagen op kinderdag- 
verblijf De Hooiman. Ze kunnen dus veel leren op het kinder- 
dagverblijf en ligt er een belangrijke opvoedende opdracht  
bij de pedagogisch medewerkers. 

Peuters proberen alles uit
Bij peuters gaat het om het proberen: peuters kunnen zelf zien  
en ervaren of iets wel of niet lukt. Ook is het belangrijk dat een 
peuter leert aan te geven wat het wil. Tot slot leert een peuter 
inzien wanneer het wel hulp nodig heeft. Zindelijkheid is bij  
peuters een grote mijlpaal. “We werken met stickers om aan te 
geven dat het echt knap is als het kind op de wc wil plassen.” 
“Het gaat ons niet om of het ook altijd lukt, het gaat om de 
 intentie om iets te proberen. Voor de peuter zelf is het natuurlijk 
wel belangrijk dat het successen heeft, dat is een geweldige 
intrinsieke stimulans.”

De stappen in zelfredzaamheid
Een peuter van twee:
	 •		kan met een beetje hulp zelf zijn jas aan doen;
	 •		lukt het enigszins om met een vork en lepel te eten;
	 •		heeft interesse om naar de wc te gaan, om er te 

 spelen met een wc-rol of met het kraantje.

! Achtergrondinformatie

Een peuter van drie:
	 •		wil zichzelf aankleden;
	 •		 kan zonder morsen zelf eten en drinken;
	 •		 gaat soms al uit zichzelf naar de wc;
	 •		wil kleine klusjes doen, zoals een bord naar de 

 keuken brengen, kwasten uitdelen in de groep.
 

Een kind van net vier:
	 •		 kan zichzelf waarschijnlijk al aankleden, maar heeft  

wel hulp nodig bij de ritsen en knopen;
	 •		 is overdag grotendeels zindelijk;
	 •		kan al een beetje zijn eigen speelgoed opruimen.
Bron: G. Boormans e.a (2005). Mijn kind op de crèche of peuterspeelzaal.
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Een eigen mening of smaak
Wat ook bijdraagt aan de zelfstandigheid van kinderen, is dat er 
altijd ruimte is voor discussie en plaats voor je eigen mening. 
“Hier is het niet zo: dit eet je. Kinderen mogen altijd kiezen. Ze 
mogen een eigen smaak ontwikkelen. En ze mogen ook zelf kiezen 
met wie ze willen spelen en waar ze willen spelen. Kinderen komen 
met eigen ideeën, ze hebben echt inbreng: zo hebben we laatst op 
verzoek van de kinderen tosti’s gemaakt.” Er zitten natuurlijk wel 
grenzen aan het ‘zelf weten wat je wilt’. Daarom is het goed om 
goede wederzijdse afspraken te maken, duidelijke kaders waar-
binnen de peuter zich vrij kan bewegen. En bij een ‘overtreding’ 
moeten de kinderen wel de consequenties inzien van hun gedrag. 

Eten en drinken
Kind: “Ik wil nog een crackertje.”
Leidster: “Denk je dat je het zelf kan smeren? “
Kind: “Ja hoor!”
De kinderen smeren zelf hun boterham, en ze snijden hem door-
midden. Als de kinderen klaar zijn met eten, hoeven ze niet te 

Afhankelijk van hoever ze zijn, gaan ze naar de wc of krijgen  
ze een schone luier om. Een van de leidsters verschoont de luiers, 
zij kan dat in alle rust doen. Ondertussen zit de andere leidster  
bij de kinderen aan tafel. Daarna loopt de leidster met het kindje 
mee naar de slaapkamer, waar het – als het goed is – lekker  
gaat slapen.

wachten tot het laatste kind ook zijn boterham op heeft. “Ben  
je klaar, dan mag je van tafel.” En als het eens mis gaat en een 
kind knoeit bijvoorbeeld sap uit een beker, dan pakken ze zelf  
het doekje om het weer weg te poetsen.

Aan- en uitkleden
Na het eten kleden de kinderen zichzelf uit. Ze kunnen hun 
 kleren in een eigen mandje stoppen. Daarna lopen ze naar  
de  verschoonplek, daar zijn wc’s en aankleedtafels.  

Meehelpen 
Kinderen vinden het ook fijn als ze kunnen helpen met het 
 huishoudelijk werk. Ze worden daar graag bij betrokken.
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Naar buiten gaan
Voor het naar buiten gaan is een speciaal ritueel, dat de kinderen 
inmiddels goed kennen. Om naar buiten te kunnen gaan moeten 
ze de trap af. De meeste kinderen kunnen dat zelf, een aantal 
gaat aan de hand van de leidster. “Thuis worden kinderen nog 
vaak gedragen door hun ouders, of gaan ze met de lift. Hier leren 
ze zo snel mogelijk traplopen.”

De kinderen hebben al van jongs af aan geleerd om zelf te 
 spelen. Het speelgoed staat klaar. Soms doen de leidsters  
iets voor, daarna doen de kinderen het zelf. Als het nodig  
is worden de kinderen wel geprikkeld. Vooral voor de peuters  
is het bieden van uitdaging in het spel een taak van de peda-
gogisch medewerkers.

Spelen
De kinderen mogen zelf kiezen waar ze mee spelen. De ruimte is 
verdeeld in hoeken en de kinderen gaan in kleine groepjes in een 
van die hoeken spelen. “Spelen doen de kinderen zelf: we willen 
ze niet storen in hun eigen belevingswereld. Tenzij het spel stroef 
verloopt dan helpen we even. Maar in principe doen wij niet mee 
omdat we anders de kinderen storen in hun spel en fantasie.” 

Ook als de kinderen gaan knutselen willen de leidsters niet  
het initiatief overnemen. De leidsters zetten de spullen klaar. 
“Kinderen weten vaak zelf heel goed wat ze willen maken,  
je ziet dan dat ze het op hun eigen manier uitwerken.” Als alles 
klaar is, ruimen de kinderen ook zelf weer op.
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En thuis?
“Ik denk dat het er thuis heel anders aan toegaat. De kinderen 
worden vaak in de watten gelegd en alles wordt voor ze gedaan. 
Jongens worden op handen gedragen, het prinsje!” weet Cecily 
uit ervaring. Sommige ouders moeten wel wennen aan een kind 
dat zichzelf aankleed. Een moeder vond dat haar kind veel te  
veel zelf moest doen. “Toen we daar met de moeder over gingen 
praten en uitlegden wat onze bedoelingen waren, begreep ze het 
wel. Ze ging vervolgens ook zelf aan de slag met het stimuleren 
van zelfstandigheid. Ook hebben we uitgelegd dat we er altijd 
voor de kinderen zijn, ook al lijkt het dat de kinderen allerlei  
dingen zelf moeten doen. We praten met de kinderen over wat ze 
doen en we geven ze complimenten.”
Kinderen kunnen overigens prima schakelen tussen het kinder-
dagverblijf en thuis. Op het kinderdagverblijf smeren ze hun 
boterham, maar thuis mag mama het mooi doen. De pedagogisch 
medewerkers moedigen de kinderen aan een eigen mening te 
hebben, van huis uit is niet iedereen dat gewend.

Zelfsturend team
De pedagogisch medewerkers zelf ervaren ook een grote mate 
van zelfstandigheid. Er is bij kinderopvang Humanitas veel vast-
gelegd in protocollen en regels, maar er is voldoende ruimte voor 
eigen inbreng. “Je kunt je mening geven en alles is bespreek-
baar.” Wel hebben de verschillende teams hun eigen cultuur  
en de mate van openheid verschilt. De samenwerking tussen  
de teams is prima, vooral de peutergroepen werken veel samen 
omdat zij thematisch werken. “Je maakt gebruik van elkaars 

talenten. De een schrijft makkelijk een brief, de ander knutselt 
beter. De een zingt mooi, de ander heeft goed contact met een 
bepaalde ouder.” 
 
De samenwerking en zelfstandigheid zijn geformaliseerd in het 
zogenaamde zelfsturende team. De volgende taken zijn verdeeld 
onder de pedagogisch medewerkers:
	 •		Kwaliteit: de betrokken pedagogisch medewerker zorgt  

voor verspreiding van de protocollen en beleidsstukken  
en is aanspreekpunt

	 •		Boodschappen
	 •		Roosteraar (werkrooster en invalrooster)
	 •		Bestellingen speelgoed en boodschappen
	 •		Ergocoach
Cecily geeft aan dat de voldoening voor haar werk vooral komt  
uit de reacties van de kinderen en ouders. “Daarnaast krijg je  
de kans jezelf te ontwikkelen door het volgen van studiedagen  
en cursussen.” Zelfstandigheid en ruimte voor ontwikkeling is 
heel belangrijk voor kinderen, het belang dat ook blijft als je  
volwassen bent.
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Het ontstaan van zelfbesef
Baby’s in de baarmoeder hebben geen gedachten over zich-
zelf. Na de geboorte van het kind is het doorknippen van de 
navelstreng de eerste stap naar een zelfstandig bestaan. 
Baby’s hebben nog geen besef van hun eigen lichaam. Een 
vier maanden oude baby die op zijn handen knabbelt, heeft 
in eerste instantie niet door dat het zichzelf bijt. Het moet 
het keer op keer ervaren om door te hebben dat hij zelf de 
veroorzaker van de pijn is. Zelfbesef ontstaat zeker niet 
alleen door ervaring, ook neurologische rijping draagt hier-
aan bij: een kind moet immers kunnen onthouden wat er is 
gebeurd en vooruit kunnen zien naar wat er komen gaat.

Twee- of driejarigen onthouden een tijdje wat ze hebben 
gedaan, maar realiseren zich niet spontaan dat het henzelf 
overkwam. Je kunt kinderen daarin helpen door te benoemen 
wat ze hebben gedaan: “Weet je nog dat je gister naar de 
kinderboerderij bent gegaan?” of “Morgen gaan we naar  
de speeltuin.” 

Kinderdagverblijf De Hooiman, Rotterdam
Maandagochtend, de kinderen zitten aan tafel en leidster 
Cecily vraagt: “Hoe was jullie Koninginnedag?” De kinderen 
reageren niet, het was alweer te lang geleden. Dus vraagt 
Cecily: ”Wie heeft vanochtend een boterham gegeten?” 

Het besef dat je een op zichzelf staand wezen bent, los van 
bijvoorbeeld je vader of moeder ontstaat bij kinderen aan 
het einde van hun tweede jaar. Het helpt de jonge peuter 
dat hij in deze periode ook allerlei vaardigheden leert 
 waardoor hij van alles kan doen zonder hulp van anderen. 
Toch vinden sommige kinderen het een veilig idee als ze 
hun eigen knuffel kunnen meenemen als ze de wijde wereld 
ingaan en nieuwe ervaringen opdoen.

In het kinderlijk taalgebruik is merkbaar hoe ingewikkeld 
het zelfbesef is. Jonge kinderen verwarren ‘ik’ en ‘jij’. Wij 
maken het kinderen ook niet makkelijk, door hen met ‘jij’ 

! Achtergrondinformatie

en de voornaam aan te spreken. Kleine kinderen zijn 
behoorlijk bezitterig en eigenen zich van alles toe met de 
begrippen ‘ik’ en ‘mij’. De schok is daarom ook groot als  
in spel met andere kinderen, deze kinderen zichzelf ook ‘ik’ 
noemen en zich speelgoed toe eigenen. Het besef dat er 
een verschil is tussen ‘ik’ en ‘jij’ ontstaat pas later en je 
merkt ook dat kinderen zichzelf bij de voornaam noemen 
om alle verwarring te vermijden. Inlevingsvermogen bij 
peuters is meestal nog ver te zoeken, terwijl daar door 
 volwassenen al wel een beroep op wordt gedaan. Een 
 peuter is weinig onder de indruk van een opmerking als:  
“Jij vindt het toch ook niet leuk als iemand jou slaat. ”

Zelfvertrouwen
Uit het zelfbesef ontstaat zelfvertrouwen: durven geloven 
dat je zelf iets kunt. Een peuter die zich motorisch goed 
 ontwikkelt merkt bijvoorbeeld dat hij kan weglopen. Hij kan 
het, maar moet het ook durven. Het zelfvertrouwen groeit 
als kinderen plezier beleven aan hun eigen prestaties. 
Voortdurende begrenzing werkt remmend. Zo is het veel 
stimulerender voor kinderen als je als volwassene hun 
eigen ideeën waardeert, dan wanneer je ertegen in gaat en 
zegt dat iets fout is. Het geeft niet als een klaproos voor de 
peuter op dat moment blauw is. Het helpt om initiatieven 
van kinderen te bevestigen. Geef de kinderen de ruimte om 
zichzelf aan te kleden of een boterham te smeren.

Zelfvertrouwen groeit als je:
 •   gebeurtenissen in gang kunt zetten;
 •  een beetje tegendraads mag zijn;
 •  plezier krijgt in eigen prestaties;
 •   grote mensen mag helpen;
 •  voldoende autonomie krijgt;
 •  zo nodig wordt geholpen;
 •  gelijkwaardig wordt behandeld.
Bron: R. Kohnstamm (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie I.
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Hoofdstuk 11: Samen onder een dak
Verschillend en gelijkwaardig

Elkaar ontmoeten is integreren, is het motto van de werkgroep Integratie Zandoogjes. In centrum Zandoogjes zitten 
zorg, opleiding en kinderopvang op één locatie. Kinderen met een beperking worden er opgevangen door gehandi-
captenzorg en krijgen daar het totale pakket van specifieke begeleiding en zorg afgestemd op hun mogelijkheden.  
In hetzelfde gebouw is reguliere opvang voor kinderen uit de buurt. Deze kinderen komen al jong in contact met 
 kinderen met een beperking en leren dat kinderen verschillend (en gelijkwaardig) zijn. Het biedt unieke kansen  
voor de kinderen, de ouders en de medewerkers.

Verschillend en gelijkwaardig
Elk kind is anders; dat klinkt heel logisch, maar het is niet altijd de 

norm geweest. Kinderrechten 3 geeft aan: ‘alle kinderen zijn gelijk’, 

waarmee het tegenovergestelde lijkt te worden aangegeven. Kinderen 

zijn natuurlijk gelijk in de zin van gelijkwaardig. Kinderen moeten 

dezelfde rechten hebben en kinderen hebben het recht om verschillend 

of anders te zijn en zich ongeacht hun beperking te kunnen ontplooien. 

De begeleiding van kinderen kan echter verschillen en is afhankelijk 

van de ontwikkeling, persoonlijkheid en gewoonten. Daarnaast zijn  

er allerlei vormen van opvang en begeleiding van kinderen met een 

beperking. De mogelijkheden verschillen per regio en zijn afhankelijk 

van de aard en zwaarte van de beperking van het kind en van de  

financieringsmogelijkheden. Denk aan kinderen met ziektes die extra 

zorg nodig hebben, kinderen met handicaps of kinderen met sociaal-

emotionele problemen. 

Samen opvangen
Het streven is om kinderen met een ontwikkelingsachterstand, 

gedragsprobleem of handicap te laten opgroeien met andere leeftijd-

genootjes. Samen in de opvang dus. Er zijn reguliere kinderdag-

verblijven en peuterspeelzalen waar ‘kinderen die opvallen’ gewoon 

worden opgevangen. Dankzij een aantal kleine aanpassingen onder-

vindt niemand daar problemen mee. Veelal wordt de opvang van 

 kinderen met een beperking ondersteund: er wordt zo veel mogelijk 

samengewerkt met deskundige partners in de keten van zorg en 

opvoeding van kinderen. Deze ‘kindzorgstructuur’ is gericht op het 

kind, de ouders, de pedagogisch medewerkers en de organisatie (zie 

verslag Kindzorgstructuur in de kinderopvang 0-12 jaar, ECO3, 2010). 

Er zijn speciale projecten en organisaties die ondersteuning verlenen 

aan reguliere kindcentra die kinderen met een fysieke of geestelijke 

beperking opvangen (kinderopvangintegratie).

Opvang in speciale zorginstellingen
Gezamenlijke opvang is echter niet altijd mogelijk. Kindcentra moeten 

zich altijd blijven afvragen: wat is nog in het belang van het kind en 

wat van de groep? Ook ouders kunnen om allerlei redenen behoefte 

hebben aan extra ondersteuning voor hun kind en aan begeleiding  

bij de opvoeding die de kinderopvang niet kan bieden. Voor deze 

 kinderen en hun ouders zijn gespecialiseerde vormen van opvang.  

De begeleiding is intensiever dan de begeleiding in de reguliere dag-

opvang en is specifiek afgestemd op de mogelijkheden en ontwikkelings-

kansen van de kinderen. Er werkt een multidisciplinair team en de 

accommodatie biedt mogelijkheden voor speciale behandelingen,  

er is bijvoorbeeld een zwembad, gymzaal en een snoezelruimte.

Apart en toch samen
Voor sommige groepen kinderen met een beperking zal een opvang-

vorm zoals bij Zandoogjes ideaal zijn. De kinderen krijgen een eigen 

goed afgestemd aanbod passend bij hun ontwikkeling. Soms zijn er 

gezamenlijke activiteiten en dagelijks ontmoeten de kinderen – met 

en zonder beperking – elkaar spontaan op het plein en in het gebouw. 

Dit wordt ook wel fysieke inclusie genoemd. 
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Kinderdagverblijf Vlindertuin,  
samen onder een dak
Centrum Zandoogjes is een unieke voorziening waar kinderdag-
verblijf Vlindertuin deel van uit maakt. In de opzet (voorjaar 2005) 
had de werkgroep Integratie Zandoogjes het volgende voor ogen: 
“In het multifunctionele gebouw Zandoogjes komen verschillende 
groepen gebruikers elkaar tegen. Het voornaamste doel is ont-
moetingen te realiseren tussen alle gebruikers. Het uitgangspunt is 
dat alle mogelijkheden voor integratie benut worden, waarbij met 
respect omgegaan moet worden met grenzen van de gebruikers.” 
In vijf jaar tijd is het uitgegroeid tot een project waarin verschillende 
organisaties met elkaar samenwerken. Het centrum biedt unieke 
kansen voor de kinderen, de ouders en de medewerkers.

Het gebouw
“Als je gelijk betrokken bent bij het ontwerpen van het gebouw, 
vorm je al de inhoud en mogelijkheden van de toekomstige 
samenwerking.” José Gommers (locatiemanager) was vanaf het 
begin betrokken bij het project en heeft meegewerkt aan het 
werkplan waarin de visie op integratie tussen kinderen met en 
zonder beperking, was uitgewerkt. “Bij de opzet van het gebouw 
is nagedacht over ontmoetingen tussen de kinderen van Amarant 
(zorg) en die van Kober (opvang). Er is een gang gekomen met 
aan de ene zijde opvang van kinderen (0-6 jaar) van Amarant  
en aan de andere kant de kinderen van Kober (0-4 jaar).  
De gezamenlijke speelplaats op de lange gang is de ontmoetings-
plek. Hier kunnen kinderen fietsen en rennen.” De plannen  
werden gemaakt op bestuurlijk- en managementniveau. Maar  
ook de medewerkers konden zich vinden in de nieuwe aanpak.

Over het gebouw is José heel erg tevreden. Andere organisaties 
die ook een gezamenlijk centrum willen opzetten ontvangt ze 
graag. Jose weet dat het heel belangrijk is om elders te kijken, 
“want pas dan zie je wat je wel en niet wilt in je eigen gebouw.”

Keuze tussen blijven of mee verhuizen
Het bestaande kinderdagverblijf is destijds in zijn geheel verhuisd. 
Personeel kon kiezen of ze mee wilden verhuizen, of liever op een 
andere locatie wilden werken. De vacatures voor de Vlindertuin 
stonden open voor iedereen, de medewerkers van het oude 
 kinderdagverblijf mochten in ieder geval mee. Er was heel veel 
belangstelling voor deze vacatures. Veel mensen waren toe  
aan een nieuwe uitdaging. Doordat er een goede selectie kon  
worden gemaakt, werd er een ideaal team samengesteld. Ouders 
hadden geen keuze, omdat het niet zeker was of er voldoende 
aanmeldingen zouden zijn om het kleine kinderdagverblijfje in 
de buurt voort te laten bestaan. De meeste kinderen en ouders 
zijn dan ook meeverhuisd.

Samenwerking niet forceren
Formeel is van te voren weinig vastgelegd over de samenwerking. 
Het draait om spontane ontmoetingen en natuurlijke integratie 
op alle niveaus. Dit concept blijkt goed te werken.
Bijvoorbeeld in de tuin ontmoeten de kinderen elkaar. Eigenlijk 
was het de bedoeling dat er een hek zou worden geplaatst tussen 
de buitenruimte voor de ‘Amarant kinderen’ en die van Kober. 
Dat hek bleek niet nodig. Hierdoor is er geen obstakel meer voor 
de kinderen van Kober om af en toe gebruik te maken van het 
klimrek bij Amarant.

Samenwerken met ouders
Ouders zijn heel positief over het centrum. Sommige ouders 
 vinden de ontmoetingen weleens confronterend. Bij de rond-
leiding worden ouders geïnformeerd over de werkwijze van het 
centrum. Zij kiezen dus bewust voor integratie met kinderen met 
een beperking. Ouders van het kinderdagverblijf komen uit de 
wijk, zij vinden het fijn om elkaar te ontmoeten. Voor het halen  
en brengen nemen de meeste ouders de tijd, zij willen graag 
weten hoe het die dag is gegaan met hun kind. Later gaan de 
meeste kinderen naar dezelfde school. 
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Samenwerking met ouders vindt de Vlindertuin belangrijk: er is 
een actieve oudercommissie, zij denken mee over mogelijkheden 
voor integratie en feesten worden waar mogelijk gezamenlijk 
gevierd. Ouders zien ook graag de voordelen van de opvang van 
Amarant en vice versa. Soms vraagt een ouder van Kober of zij 
ook gebruik kunnen maken van de weekendopvang. Of andersom 
wil een Amarant ouder dat haar kind aan het einde van de dag 
niet mee gaat met het busje maar bij Kober wordt opgevangen. 
“We zouden best meer willen, maar niet alles kan.” 

Voorbeeld van een gezamenlijke activiteit: belevingstheater
Een keer in de week komt speltherapeut Helma langs. Een klein 
groepje kinderen komt naar het belevingstheater van Helma,  
die alleen op dat moment haar gouden cape om heeft. De andere 
kinderen spelen tijdens het theater samen.
Helma begint met een liedje: “Goedemorgen in het theater …” Dan 
gaat de koffer open (hocus, pocus, pilatus pas). In de koffer zit 
van alles, deze keer zijn het spullen om naar te kijken. Een glitter-
bal, een uitvouwbaar leeslampje, een regenbooglint… De kinderen 
beleven, kijken met veel aandacht, en als de muziek van het  
Zwanenmeer klinkt dansen ze met z’n allen. Omdat het theater  
op beleving gericht is genieten alle kinderen ervan. De kinderen 
reageren ook goed op elkaar.

Pedagogisch medewerker Leonie: “De gezamenlijke activiteiten 
met Helma vinden kinderen heel leuk. De kinderen nemen het zo 
als het is. Onze kinderen zijn zo gewend aan de kinderen met een 
beperking, ze kijken niet meer op of om. Die voorsprong hebben 
ze op andere kinderen. Ik zou zo mijn eigen kind hier naar toe 
brengen.” Een van de kinderen kwam laatst in de stad een kindje 
in een rolstoel tegen. “Oké, dat is net zoals bij ons.” 
Kinderen spelen met elkaar en raken soms ook bevriend. Laatst 
zag pedagogisch medewerker Monique een van hun kinderen het 
gebaar voor ‘spelen’ gebruiken. Het is de bedoeling om vaker 
gezamenlijke activiteiten aan te bieden, bijvoorbeeld in de zomer, 
zodat de kinderen regelmatiger met elkaar optrekken.
Kinderen vinden de ontmoetingen niet altijd leuk en zijn soms 
ook bang. Vooral wanneer de motoriek van een van de kinderen 
met een beperking nogal onstuimig is en het kind wild met zijn 
armen in het rond maait. De kinderen zien dat de kinderen met 
een beperking anders kunnen reageren en moeten daar soms aan 
wennen. Als leidsters dat zien, bespreken ze dat met elkaar om zo 
de kinderen beter te kunnen ondersteunen. Ook zijn de momenten 
van samenspel begrensd: de kinderen kunnen zich altijd terug-
trekken op hun eigen groep, wanneer de deur dicht is storen ze 
elkaar niet meer. En kan de baby rustig slapen of kunnen de oud-
ste peuters juist in de gang ongestoord naar een verhaal luisteren. 
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In de Vlindertuin zijn continu stagiaires van het Vitalis College 
actief. “Dit centrum is dé gelegenheid om praktijkervaring op te 
doen en niet alleen te leren van het kinderdagverblijf maar ook 
van de medewerkers van Amarant. De studenten maken kennis 
met twee doelgroepen.” De opleiding en de praktijk zitten onder 
één dak, wat de onderlinge afstemming bevordert.

Gezamenlijk gebruik van de faciliteiten van het gebouw
Centrum Zandoogjes biedt fantastische faciliteiten. Er is een 
zwembad waar de naschoolse opvang gebruik van maakt, een 
gymzaal met hardere materialen en een met zachte materialen. 
De kinderen maken er regelmatig gebruik van. Ook de snoezel-
kamer vinden ze heerlijk. In de gezamenlijke gang staat speel-
goed waar menig kinderdagverblijf jaloers op zal zijn. 

Kijken bij elkaar en leren van elkaar
Medewerkers leren veel van elkaar en van de kinderen. Ze zien 
hoe de ander werkt, hoe de benadering van de kinderen is, welke 
activiteiten de anderen doen, en hoe de organisatie van de dag 
verloopt. Ook praten medewerkers informeel met elkaar, op de 
gang of na afloop van een overleg. Onlangs hebben ze bij elkaar 
op de groep meegedraaid. Al deze ervaringen zijn leerzaam, een 
van de medewerkers licht dit toe: “Ik was geneigd om vanuit 
medelijden te kijken. Een meisje in een rolstoel wordt bijvoorbeeld 
naar buiten gereden. Zij zit in een rolstoel en het enige wat ze 
doet is met haar ogen knipperen, terwijl onze kinderen springen, 
rennen, klauteren en rondfietsen. Eerst denk je ‘wat een verschil’. 
Maar de leidster van Amarant zegt dat het meisje het juist leuk 
vindt om naar onze spelende kinderen te kijken.”

Amarant werkt veel met gebaren, de pedagogisch medewerkers 
van Kober zijn nu ook geschoold in het ondersteunen van  
woorden met gebaren. De leidsters van Amarant hebben weer 
bewondering voor de grote groepen waarmee Kober werkt en  
vinden het knap dat de pedagogisch medewerkers werken met 
een groep kinderen van verschillende leeftijden. Zij zien het als 
een geordende chaos.
Een pedagogisch medewerker van Kober vertelt: “Ik heb altijd 
wat met Amarant gehad. Ik liep met het idee rond dat ik daar  
wel wilde werken.” Inmiddels heeft zij een ander beeld gekregen 
van het werk en is zij teruggekomen op haar ambitie. “Werk je 
met kinderen met een beperking, dan moet je genoegen nemen 
met hele kleine veranderingen in het gedrag en de ontwikkeling 
van kinderen.”
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Goed nadenken over participatie
In veel pedagogische beleidsplannen (van kindcentra) staat 
geschreven dat alle kinderen welkom zijn. Waarmee onder 
andere gezegd wordt dat het kindcentrum ook kinderen met 
een beperking opvangt (dat kan een visuele, auditieve, 
fysieke en of gedragsmatige beperking zijn). Toch hebben 
ouders van deze kinderen soms moeite hun kind geplaatst 
te krijgen of een plek te behouden, ondanks de intentie  
van het kindcentrum om ook kinderen met een beperking  
te willen opvangen. 
De dagelijkse praktijk komt niet altijd overeen met het 
pedagogisch beleid. Dat kan komen omdat er van tevoren 
onvoldoende is nagedacht over de implicaties van het 
openstellen van je deuren voor alle kinderen. Een andere  
– veel voorkomende – situatie is, dat het kindcentrum op  
een gegeven moment het verzoek krijgt een kind met een 
beperking op te nemen. Dat kan een lastige vraag zijn als 
zij hier niet eerder mee te maken hebben gehad en ook 
geen uitgesproken ideeën over hebben opgenomen in  
hun beleidsplan. Kindcentra doen er verstandig aan om  
na te denken over de mogelijkheden die zij kunnen bieden 
aan kinderen met een beperking en hoe zij ouders kunnen 
ondersteunen.

Integratie is een belangrijk maatschappelijk thema en heeft 
daarom ook expliciete aandacht nodig in de kinderopvang. 
In het kindcentrum zelf start dat met een discussie over 
integratie met (afgevaardigden) van het team, de staf  
en het management. Het is belangrijk om met elkaar van 
gedachten te wisselen over de mogelijkheden die er zijn om 
kinderen met een beperking op te vangen. De uitspraak: 
‘Iedereen hoort erbij’ roept verschillende vragen op:  
wat bedoelen we daarmee en kunnen we ook alle kinderen 
goed begeleiden? Welke hulp van buiten hebben we hierbij 
nodig? Waarom vinden wij dat belangrijk? Iedereen zal van-
uit haar eigen ervaring en deskundigheid inbreng hebben  
in het gesprek hierover. 

! Achtergrondinformatie

Langzaam blaast de lucht in de buis de vlinders omhoog,  

ze dwarrelen door de doorzichtige buis. Het meisje probeert  

de vlinders met haar ogen te volgen. 

Het jongetje zit bovenop zijn zelfgebouwde toren van grote  

zachte blokken

Formele samenwerking
In loop van de tijd zijn naast de natuurlijke ontmoetingen ook  
een aantal formele werkgroepen tot stand gekomen.
	 •		De werkgroep Samenwerking en integratie heeft vanaf  

de start nagedacht over de inhoud en inrichting van   
centrum Zandoogjes.

	 •		Er is een werkgroep Samen leren onder een dak: de 
 studenten die stage lopen werken altijd een thema uit.  
De activiteiten die bij het thema horen worden aan alle 
 kinderen uit het centrum aangeboden.

	 •		De gebruikersgroep bespreekt de dagelijkse gang van zaken 
in het gebouw en richt zich vooral op het praktische gebruik.

	 •		Op managementniveau is regelmatig overleg in de stuurgroep.
	 •		Verder is er de werkgroep Communicatie en Buitenruimte.
	 •		Mensen van Amarant doen huishoudelijk werk zoals de 

afwas en de was. 
Door de verschillende werkgroepen die zijn opgezet leren mede-
werkers elkaar beter kennen. Dit maakt het ook weer leuker  
om elkaar tegen te komen in de wandelgangen.
Al werkende is een integratiebeleid ontstaan. Het is gestart  
met de eenvoudige gedachte dat elkaar ontmoeten integreren  
is (fysieke integratie). 
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In de discussies over de mogelijkheden van participatie van 
kinderen met en zonder beperking domineren een drietal 
typen argumenten, namelijk:
 1.  Pedagogische argumenten 

De pedagogische argumenten zijn uitspraken over: 
hoe kunnen kinderen zich het beste ontwikkelen,  
hoe leren kinderen. De beroepskracht beredeneert 
vanuit het kindperspectief. Zij zeggen bijvoorbeeld: 
“Een kind kan zich optrekken aan vlot ontwikkelende 
kinderen en het is dus verrijkend voor het kind.”  
Een ander veelgehoord argument is: “Gaat dit niet  
ten koste van de andere kinderen.”

 2.  Praktische- en beheersmatige argumenten 
Voorbeelden van praktische- en beheersmatige 
 argumenten zijn: “We hebben net een nieuw team,” 
“het moet wel haalbaar zijn” of “mits er extra onder-
steuning is, kunnen we kinderen met een beperking 
opvangen.” Ook geven beroepskrachten aan dat ze 
niet hebben gekozen voor de opvang van kinderen 
met een beperking. Waarschijnlijk speelt hun eigen 
voorkeur hierbij ook een rol.

 3.  Politieke- en maatschappelijke argumenten 
Hierbij wordt een kindcentrum gezien als een  
maatschappelijke instelling: “Het is onze plicht  
om kinderen uit de buurt op te vangen.” Andere  
argumenten in deze categorie zijn: “Alle kinderen 
 hebben recht op goede opvang,” of “De ouders van 
onze kinderen willen dat niet.”

Vaak redeneren beroepskrachten vanuit één van deze 
 perspectieven. De discussie wordt dikwijls bemoeilijkt door-
dat de argumenten uit de verschillende categorieën moeilijk 
verenigbaar zijn en daardoor raakt de discussie  vertroebeld. 
Een discussie waarin het tekort aan menskracht de boventoon 
voert, kan een belemmering zijn voor een goed gesprek over 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de instelling. 
Het is dus goed om je bewust te zijn van de verschillende 
 perspectieven en daarbij als uitgangspunt te nemen dat  
het ene perspectief niet onder doet voor het andere.

Bron: Interview met Irma Miedema en IJsbrand Jepma (Sardes)
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Hoofdstuk 12: Leren van elkaar
Ouders en leidsters voeden samen op

Een goed contact tussen ouders en pedagogisch medewerker heeft een positief effect op alle partijen. Kinderen 
 voelen zich veilig, ouders weten dat hun kind in goede handen is en de pedagogisch medewerker kan haar werk 
 optimaal uitvoeren. Partnerschap betekent dat je elkaar ziet, hoort en op elkaar reageert. Maar ook dat je elkaar 
opzoekt als je het niet helemaal eens bent met de (pedagogische) opvattingen van de ander. Dat vraagt om  
een actieve houding van beide partijen die hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk het belang van het kind.  
Zo gebeurt het bij kinderdagopvang Pandaberen in Amsterdam en bij voorschool Wezer in Utrecht.

Partnerschap
Als partnerschap goed ontwikkeld is dan voelen mensen zich thuis: 

voor kinderen is het belangrijk om te zien dat er een goed contact is 

tussen de leidster en de ouders. Het kind leert dat het thuis hoort bij 

een gezin, bij een familie en ook bij het kindcentrum. Ouders moeten 

zich welkom voelen en merken dat ze erbij horen. Dus een warm 

 welkom voor de ouders, maar ook voor broertjes en zusjes, opa en 

oma of een geliefde oppas.

Partnerschap kan specifieker worden aangeduid door educatief 

 partnerschap, waarbij de schoolontwikkeling van het kind centraal 

staat. Of door pedagogisch partnerschap wat beter past bij de  

kinderopvang en de invloed van ouders en centrum op de brede  

ontwikkeling van kinderen. Een omschrijving van partnerschap is:  

“De wederzijdse en gelijkwaardige betrokkenheid van ouders en  

kindcentrum bij de opvoeding en begeleiding van kinderen om  

zo optimaal mogelijke omstandigheden te realiseren voor de  

ontwikkeling van kinderen, thuis en in het kindcentrum. Daartoe  

gaan ze met elkaar in gesprek en werken ze zoveel mogelijk samen.”

Er zijn drie doelstellingen van het partnerschap onderscheiden door 

onderwijsadviseur De Wit:

 •  Pedagogisch doel: het realiseren van enige afstemming  

in de  benadering van kinderen thuis en op het kindcentrum.

 •  Organisatorisch doel: ouders leveren een bijdrage aan het  

reilen en zeilen van de instelling. Ze voeren activiteiten niet  

alleen mee uit, maar denken daar ook over mee.

 •  Participatiedoel: ouders denken en beslissen informeel  

en formeel mee met de instelling. Het kindcentrum legt 

 verantwoording af over haar werk aan de ouders.

Het partnerschap moet nooit een doel op zich worden: waar het om 

gaat is dat het bijdraagt aan de (school)ontwikkeling van het kind.

Een broer komt op visite bij zijn zusje op voorschool Wezer.  

Hij heeft foto’s van de trouwerij van hun nicht meegenomen.  

Hij laat de foto’s zien en vertelt erover. Als zijn zusje in beeld  

komt reageren de kinderen met enthousiasme.
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Daadwerkelijk een goed partnerschap vormgeven vraagt om de juiste 

attitude, kennis en vaardigheden van ouders en beroepskrachten. De 

beroepskracht moet echter vanuit zijn of haar professie het initiatief 

nemen bij de invulling van het partnerschap. 

Samen opvoeden
Ook afstemming over opvoedkundige ideeën en aanpak is van belang 

voor het kind. Opvoeden is allereerst een dynamisch proces tussen 

kind en ouder, maar ook familie en leidsters hebben invloed op het 

kind. Ouders leren van de fouten die ze maken, van de reacties van het 

kind (zeker de positieve!) en van de mensen in hun nabije omgeving 

die ook een kleine of grote rol spelen in de opvoeding van hun kind. 

Ouders geven graag informatie – die de beroepskracht nodig heeft  

om elk kind zich thuis te laten voelen – als hen ernaar gevraagd  

wordt. Dit draagt bij aan een snelle verbetering van de opvang aan  

de kinderen. Ook de pedagogisch medewerker toont belangstelling 

voor de opvoeder in zijn of haar omgeving. Zij kijkt met een open vizier 

naar de ouder en luistert goed naar wat de ouder wil, wat eventuele 

zorgen zijn en probeert te begrijpen wat haar mogelijkheden en  

onmogelijkheden zijn. De pedagogisch medewerker zal het niet altijd 

eens zijn met de wijze waarop ouders opvoeden, maar het kan wel 

heel boeiend zijn om daarover op een respectvolle manier in gesprek 

te komen. 

“Wij hebben geen waardeoordeel over ouders. We oordelen niet,  

dat laten we helemaal los. En verder zijn wij heel positief over  

de kinderen. We houden niet van wij-zij denken, ” aldus Merel, 

 pedagogisch medewerker van Voorschool Wezer.

Bij Princess Ariane houden ze ouders dagelijks op de hoogte van de 

activiteiten op die dag: zij schrijven een korte tekst en voegen daar 

foto’s aan toe. Bij binnenkomst zijn de ouders gelijk al goed op de 

hoogte van de groepsactiviteiten. Het haalgesprekje met de leidster 

kan dan echt over hun eigen kind gaan.

Pedagogische afstemming
Afstemming tussen thuis en het kindcentrum is belangrijk en voor-

komt dat de kloof tussen de thuissituatie en die van het kindcentrum 

niet te groot wordt. Ontwikkelingspsycholoog Hans Cohen de Lara 

verklaart dit nader in zijn boek De Basis, theorie en praktijk van 

vroege ontwikkelingsstimulering (2007):

“Vanuit de ontwikkeling van het kind gezien, is het ook heel 

 begrijpelijk. Als kinderen op de peuterspeelzaal gewend zijn dat  

ze veel mogen vragen en zeggen als de juf voorleest, willen ze dat 

thuis ook. En veel praten is goed voor de taalontwikkeling, dus het 

beste is dat ze daar zoveel mogelijk de kans voor krijgen. Op de 

 peuterspeelzaal en op school, maar óók thuis.” 

Een wederzijdse afstemming tussen activiteiten thuis en op het 

 kindcentrum kan kinderen veel opleveren. Uit het citaat komt naar 

voren dat het niet alleen gaat om wat een kind leert, maar vooral 

ook hoe een kind leert.

Dit jongetje voelt zich heel speciaal nu zijn moeder en tante zijn 

 gekomen om samen zijn verjaardag te vieren op de peuterspeelzaal.
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Iedereen leert van elkaar  
bij kinderdagopvang Pandaberen 
Bij kinderdagopvang Pandaberen hebben ouders en pedagogisch 
medewerkers een goed en gelijkwaardig contact. Door wederzijdse 
belangstelling en interesse valt er iedere dag wel iets te leren van 
elkaar over opvoeden en de kinderen.

Een goede sfeer
De pedagogisch medewerkers van Pandaberen geven aan dat de 
ouders open en vriendelijk zijn. Ouders vinden het fijn om op de 
kinderdagopvang te komen en de pedagogisch medewerkers zijn 
tevreden over de contacten met ouders. Met hulp van de ouders 
organiseren zij veel feesten en die zijn altijd een groot succes.  
Bij de Pandaberen wordt er carnaval gevierd, het Suikerfeest,  
Kiti Koti (afschaffing slavernij) en ook het zomerfeest. De muziek 
en het eten zijn multicultureel: voor de kinderen, de ouders en 
het team is het altijd echt feest. De medewerkers waarderen het 
dat ouders willen meehelpen en daarbij niet alleen gericht zijn  
op hun eigen kind, maar ook op de andere kinderen en daarmee 
 bijdragen aan een goede sfeer op de kinderdagopvang.

De pedagogisch medewerker is de professional
Het pedagogisch partnerschap is een gelijkwaardige relatie, waar 
wel ieder zijn eigen rol in heeft en herkent. “Ouders zien ons als 
professional staan. Helemaal nu wij in Piramide zijn getraind,” 
geeft pedagogisch medewerker Frenshelo aan. “Zij vinden het 
goed dat wij aan de ontwikkeling van de kinderen werken. Het is 
ook goed dat ouders zien dat de groep (kinderen en medewerkers) 
nieuwe uitdagingen aangaat zoals het invoeren van Piramide, 
maar ook de taalcursus Nederlands die veel van ons nu gaan 
 volgen. We betrekken ouders altijd door ze goed te informeren.” 
Regelmatig geven ouders aan dat zij benieuwd zijn naar de manier 
van werken: zij worden uitgenodigd om een keer mee te kijken op 
de groep. In de nieuwsbrief Berenpraat lezen ouders wat er gebeurt 
op de kinderdagopvang: zowel wat het team heeft gedaan, maar 
ook de bijdragen van ouders staan daarin beschreven.

In overleg met ouders
Vera Mepschen, locatiemanager, vindt de contacten met ouders 
goed. Zij vertelt daar het volgende over: “De manier waarop je 
ouders benadert is belangrijk. Je moet ze het gevoel geven dat je 

er voor hun kind bent en je moet je altijd openstellen voor wat 
ouders willen vertellen.” Zij geeft een voorbeeld. Sommige ouders 
hebben veel moeite met het wegbrengen en laten wennen van 
hun kind op de kinderdagopvang. Zij ziet dat regelmatig bij 
Marokkaanse en Turkse moeders: zij maken pas recent gebruik 
van de opvang bij de Pandaberen. Meestal werden Marokkaanse 
en Turkse kinderen door familie opgevangen. Deze kinderen  
zijn dikwijls al wat ouder als ze naar de kinderopvang komen,  
de baby’s worden niet zo makkelijk uit handen gegeven. “Wij 
overleggen altijd met ouders en dan is er van alles mogelijk.  
Wij zijn de medeopvoeders, de wensen van de ouders zijn daarom 
heel belangrijk. Op nummer één staan echter de kinderen en  
het dagritme. Dat vinden wij heel belangrijk, maar de ouders 
trouwens ook.” Het kind centraal stellen is kenmerkend voor  
het pedagogisch partnerschap.
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Wanneer het wennen niet vanzelf gaat
Een moeder komt binnen en haalt haar kind op, hij is nog aan het 

 wennen en dat valt niet mee. “Heeft hij nog gespuugd?” vraagt  

de moeder. “Een keer, dus dat gaat al beter, het was niet zo erg,”  

antwoordt Mary, de pedagogisch medewerker. Ze vertelt dat Abdel  

in zijn eigen buggy heeft geslapen, niet heel lang, maar hij was wel  

in slaap gevallen. De moeder voelt zich wel gerust gesteld. Volgende 

week is het meivakantie. “Ik wil Abdel dan thuishouden bij zijn  

broertjes. Ik moet ook naar het ziekenhuis, dus ik kan Abdel dan  

niet zelf brengen,” vertelt de moeder. Mary vraagt of iemand anders 

Abdel kan brengen, zodat het wennen niet wordt onderbroken,  

maar dat vindt de moeder niet zo’n goed idee: “Het wegbrengen  

gaat immers al zo moeizaam, als dan ook nog iemand anders hem 

wegbrengt gaat het hem  misschien tegenstaan.”

In dit gesprekje over wennen hebben ouder en leidster allebei 
hun inbreng. Er wordt goed geluisterd naar de ouder, maar de 
leidster geeft ook duidelijk haar visie aan. Suggesties van ouders 
worden uitgeprobeerd, zoals Abdel laten slapen in de buggy. 
Andersom staan ouders ook open voor de ideeën van de 
 pedagogisch medewerkers.

en opvattingen over opvoeden veel van elkaar kunnen ver-
schillen. Een van de medewerkers geeft aan dat haar contact  
met ouders in de loop der jaren is veranderd: “Op een ouder- 
avond sta ik inmiddels meer open voor andermans ideeën.  
Ik ben minder rigide geworden in de regels en gewoonten van  
het kinderdag verblijf. En pas dan hoor je ook de leuke tips  
van de ouders.” Dit is de juiste instelling om te komen tot goede 
pedagogische afstemming.

Actieve medewerkers, actieve ouders
Door de open en nieuwsgierige houding van de medewerkers  
en de ouders is er een contact ontstaan waarin beide partijen 
graag van elkaar willen leren en gezamenlijk de verantwoorde-
lijkheid nemen voor de opvoeding van de kinderen. Dat willen 
leren is heel belangrijk om te komen tot een goed pedagogisch 
partnerschap waar beide partijen een actieve bijdrage aan 
 leveren om zo ook invulling te geven aan het organisatorische 
doel van partnerschap. Dan blijkt dat er van alles mogelijk is.  
Bijvoorbeeld:
Een workshop over positief opvoeden: een van de ouders heeft een 
workshop gegeven over ‘positief opvoeden’. Deze moeder werkt 

De familiemuur bij kinderdagopvang Pandaberen. De kinderen kijken 

regelmatig naar de foto’s en stellen vragen aan elkaar over wat ze zien.

Medewerkers praten met de ouders over opvoeding, dat is  
bij  Pandaberen nog eens extra belangrijk omdat de culturele  
achtergrond van de kinderen heel divers is, waardoor ideeën  

voor een opvoedsteunpunt en zij heeft een presentatie  verzorgd 
voor de ouders en de medewerkers.
Een workshop over communicatie met ouders: de medewerkers 
hebben zich door een van de ouders laten bijscholen over 
 communicatie met ouders. De medewerkers gingen in groepjes 
nadenken over wat belangrijk is in de communicatie met ouders 
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en schreven dat op een groot papier. Naar voren kwam onder 
andere dat eerlijkheid en zich inleven belangrijke ingrediënten 
zijn voor een goed contact met ouders.
Nationale voorleesdag: op de nationale voorleesdag heeft een van 
de vaders niet alleen voorgelezen, maar ook een hele circusact 
uitgevoerd voor de kinderen. Als ouders bij het wegbrengen van 
hun kind voorlezen komt het vaak voor dat zij een heel groepje 
kinderen voorlezen en niet alleen hun eigen kind.
Naar Artis: een jaarlijks uitstapje met ouders naar Artis is ook 
bedoeld om ouders beter te leren kennen en een band te creëren.
 
Ook bij kinderopvang Pandaberen gaat het niet allemaal vanzelf, 
geeft een van de medewerkers aan: “Wij benaderen de ouders 
100% positief. Wij blijven altijd proberen en blijven vragen om  
bij te dragen aan activiteiten. Er zijn twee belangrijke stelregels: 
vraag het altijd op tijd én geef niet te snel op als ouders niet 
 reageren of niet willen.” 
De ouders staan altijd vrij om hun eigen ideeën uit te werken  
en dat resulteert dus regelmatig in mooie projecten. De actieve 
houding van de ouders is mede te danken aan de actieve en 
 uitnodigende houding van het team.

Helpen bij de ontwikkeling
Er zijn grote verschillen te zien bij de manier waarop ouders 
kinderen ondersteunen. Dit werd door hoogleraar Judi 
 Mesman op de landelijke conferentie van de Schakelklassen 
(maart 2010) in beeld gebracht aan de hand van vier video-
fragmenten. “Laag opgeleide ouders hechten niet minder 
belang aan de schoolprestaties van hun kinderen, maar  
zij hebben vaak wel minder vaardigheden om die effectief 
te ondersteunen. Mesman liet vier filmpjes zien waarin  
kinderen met steun van hun ouders leertaken moesten uit-
voeren. In de filmpjes was duidelijk te zien dat de ene aan-
pak kinderen veel meer uitdaagt en aan het denken zet  
dan de andere. Ouders die kinderen zelf oplossingen laten 
zoeken en hen daarbij ondersteunen en aanmoedigen  
merken dat kinderen veel gemotiveerder zijn dan wanneer 
ze het kind te weinig initiatief laten.” (Zie verslag van de 
landelijke conferentie 2010 op: www.schakel-klassen.nl).  
In sommige gevallen kan het averechts werken om ouders 
thuis met hun kind ‘aan het werk te zetten’. Ouders moeten 
zien of aangereikt krijgen hoe zij hun kind kunnen onder-
steunen. Bij Voorschool Wezer doen ze dat als volgt:
“Wij zitten altijd bij de kinderen, de ouders moeten de ruimte 
inkomen als ze hun kind komen brengen of halen. Ze zien 
dan wat de kinderen doen en leren van de manier waarop 
wij met de kinderen omgaan en van wat wij met de kinderen 
doen. Daarom is de spelinloop heel belangrijk. Ook geven 
we gerichte tips mee aan ouders. Laatst hebben we aan een 
moeder gevraagd om thuis samen met haar kind de tafel te 
dekken en dan de spullen te benoemen. Wij merkten na een 
week al verschil, ” aldus pedagogisch medewerker Merel.
In de oratie van Mesman (Oud geleerd, jong gedaan, 2010) 
geeft zij bovendien het volgende aan: “Uit onderzoek blijkt 
dan ook dat de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen 
sterker wordt bepaald door de kwaliteit van de uitleg en  
de kwaliteit van de interactie tijdens de leeractiviteiten  
dan door de kwantiteit van cognitieve stimulatie. Het gaat 
dus niet om de mate waarin, maar de manier waarop thuis 
aandacht wordt besteed aan leeractiviteiten.”

! Achtergrondinformatie
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Terugblik

Over kwaliteit van kinderopvang en VVE wordt veel geschreven 
en helaas is niet iedereen tevreden over het aanbod. Weten- 
schappelijk onderzoek laat zien dat kinderen en hun ouders op 
teveel locaties nog niet de opvang en educatie krijgen die mogelijk 
(en wenselijk) is. Sardes vindt het heel belangrijk om de kwaliteit 
scherp in de gaten te houden. Vanuit het project Vversterk beïn-
vloedt Sardes de professionalisering van het personeel, de wijze 
waarop de managers met het team het aanbod vormgeven,  
de opzet en uitvoering van gemeentelijk VVE-beleid en de  
opleidingen die als eerste invloed hebben op de belangrijkste  
factor van kwaliteit: namelijk de pedagogisch medewerkers. 

Kwaliteit is meer dan een goede interactie
Jonge kinderen ontwikkelen zich in een rap tempo. Voor een 
pedagogisch medewerker is het de dagelijkse praktijk om die  
ontwikkeling bij de kinderen te ondersteunen, ruimte te geven  
én uit te lokken. Maar hoe doen zij dat? Een veel gehoord sleutel-
woord is interactie. De pedagogisch medewerker is voortdurend 
in interactie met de kinderen: in de groep, met een klein groepje 
kinderen en individueel. Hoe die interactie eruit kan zien, daar-
over weten we inmiddels heel veel. Allerlei (leidster)vaardigheden 
om het contact met de kinderen te verdiepen zijn bestudeerd en 
beschreven. In trainingen – zoals de nascholing van Vversterk – 
is er veel aandacht voor leidstervaardigheden. Via zelfbeoorde-
lingen kunnen studenten en beroepskrachten hun eigen vaardig- 
heden in beeld brengen, bijvoorbeeld via www.versterkvve.nl.  
Op landelijke schaal heeft het grote kwaliteitsonderzoek van het 
NCKO de kwaliteit van pedagogische interacties uitstekend in 
beeld gebracht. 

Interactie en meer
De interacties tussen de pedagogisch medewerker en de kinderen 
wordt over het algemeen als kern van de pedagogische kwaliteit 
gezien (Kruif e.a., 2009). Dit contact is heel belangrijk, maar het 
is niet het enige dat de kwaliteit van opvang en educatie bepaald. 
In dit beeldboek stonden we stil bij elf andere belangrijke aspecten 
die van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen. Al die 
aspecten hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. In de 

hoofdstukken is telkens één onderdeel uitgelicht. Maar omdat ze 
elkaar beïnvloeden, konden we niet voorkomen dat er soms enige 
overlap is. In onderstaande tekst kijken we terug op de inhoud en 
de samenhang van het boek.

Het begint met een rijke speel-leeromgeving
Kwaliteit begint met een goed ingerichte ruimte. De sfeer op de 
groep is door de inrichting bepaald, en er is een keuze uit goed 
ingerichte hoeken: welke hoek kies jij? De speel-leeromgeving is 
van invloed op de dynamiek van en tussen de kinderen. Wanneer 
kinderen zelf de verfkwasten kunnen pakken gaan zij veel eerder 
een mooi schilderij maken. Of het nu mooi of slecht weer is, 
 kinderen kunnen buiten altijd fantastisch spelen, mits de buiten-
ruimte goed is ingericht. Het moto moet zijn, wat binnen kan,  
kan ook buiten.

De inrichting en de gekozen materialen en speelgoed spelen mee 
bij het creëren van een veilige en uitdagende speel-leeromgeving. 
Door hier goed over na te denken kun je spel uitlokken en 
 begeleiden. Wat is er heerlijker dan samen met vriendinnetjes  
te verkleden tot een mooie prinses en dan rond te lopen op hoge 
hakken. Andere kinderen kunnen eindeloos spelen met een serie 
boerderijdieren. Zijn het altijd dezelfde twee kinderen die zich 
vervelen? Klagen ouders over hun bijna vierjarige, dat zij er niks 
meer aan vindt? Stel je dan de vraag: hebben wij nog wel het 
juiste aanbod aan materialen en speelgoed? 

De ruimte is goed en sfeervol ingericht, maar hoe zorg je er nu 
voor dat het veilig en vertrouwd is, een warm nest? Daar spelen 
natuurlijk de interactievaardigheden een grote rol in. Het heeft 
ook te maken met een basishouding van de medewerkers, hun 
ideeën over het ritme van de dag en de rol die je speelt als kind-
centrum in het leven van een kind en zijn ouders. Ook rituelen 
die dagelijks terugkomen zorgen voor die veiligheid en vertrouwd-
heid bij de kinderen. Zij weten dat als het belletje klinkt: dan gaan 
we beginnen. Door de rituelen met voorwerpen te ondersteunen 
krijgen kinderen meer grip op de dag. Een voorbeeld is het gebruik 
van dagritmekaarten.
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Vervolgens het aanbod
Is de binnen- en buitenruimte goed doordacht ingericht? Is er 
sprake van een veilig en vertrouwde omgeving met duidelijke 
rituelen? Dan kan er worden nagedacht over een samenhangend 
activiteitenaanbod. Er zijn heleboel leuke activiteiten te bedenken, 
de kunst zit hem in het verbinden van de verschillende gebeur-
tenissen. Daarnaast is het belangrijk om evenwicht te vinden in 
vertrouwde en dagelijkse gebeurtenissen en leuke en uitdagende 
activiteiten. Maar ook door af te wisselen tussen ‘kansen benutten’ 
en ‘kansen creëren’. Gedurende de dag zijn er vele kansen om 
kinderen te laten leren en ervaren: bijvoorbeeld door in te gaan 
op een grappige uitspraak van een kind of naar buiten te gaan 
terwijl het sneeuwt. Ook kan een beroepskracht zelf kansen 
 creëren door van tevoren activiteiten in te plannen. Kinderen 
moeten bewegen, de natuur ontdekken en zich creatief uiten.  
Er zijn allerlei mooie spelvormen om daarvoor te zorgen.

Zelf en samen
Kinderen in de kinderopvang worden vaak als individuen 
 benaderd. Een hoog westerse opvoedideaal is dan ook het 
 opvoeden tot zelfstandigheid. Kinderdagverblijven kunnen  
de kinderen helpen naar zelfstandig. Wil je dat goed doen, dan 
moet daar over nagedacht worden. Wanneer zelfstandigheid  
een belangrijk pedagogisch doel is, dan heeft dat consequenties 
voor de inrichting van de ruimte en de pedagogische aanpak.  
Bijvoorbeeld: zorg ervoor dat kinderen zoveel mogelijk zelf de 
spullen kunnen pakken en accepteer dat er soms iets stuk gaat. 
Het zelfstandige kind functioneert vervolgens als individu in een 
groep. Binnen de groep ontstaan vriendschappen. Soms zelfs 
vriendschap voor het leven. Kinderen moeten wel de mogelijkheid 
krijgen om de andere kinderen beter te leren kennen. Een heel 
praktische kant is dat als kinderen elkaar vaker zien – meer dan 
een dag in de week – zij hechtere relaties aangaan. Daarnaast 
kan je als kindcentrum zorgen voor saamhorigheid op de groep.

Een afspiegeling van de maatschappij
Kinderen, ouders en beroepskrachten treffen elkaar op het kind-
centrum. Zij moeten allemaal het gevoel hebben dat ze er thuis 

horen en gewaardeerd worden om wie ze zijn. Want iedereen hoort 
erbij: we kunnen kinderen jong leren om samen te zijn en op te 
groeien tot wereldburgers, ongeacht de culturele achtergrond. Een 
andere vorm van integratie is openstaan voor kinderen met een 
beperking. Door kinderen samen onder een dak op te vangen kan 
je ervoor zorgen dat kinderen met en zonder beperking elkaar 
ontmoeten, kennismaken en integreren. Een belangrijke basis 
voor integratie is een goede samenwerking tussen ouders en 
medewerkers. Door wederzijdse belangstelling en interesse valt 
er iedere dag wel iets te leren van elkaar over opvoeden en de 
 kinderen: dus samen opvoeden en leren van elkaar. 

Uitvergroten wat goed is
In dit beeldboek hebben we vanuit een uitgesproken positief 
 perspectief de praktijk bekeken. Het is natuurlijk goed om voort-
durend na te denken over wat beter kan. Net zo belangrijk is het 
om te kijken wat goed gaat en waar je tevreden over bent, dat is 
immers de beste basis om verder te ontwikkelen. Alle verhalen  
in dit boek gingen over het beïnvloeden van de kwaliteit van 
opvang en educatie op voorschoolse voorzieningen. Dat gebeurt 
overal op een eigen manier. 
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