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Jij leert de kinderen durven, proberen en ont-
dekken.  
In deze editie spelen schoenen een hoofdrol! We leggen onder andere het belang van zelfvertrou-

wen uit vooraleer een kind stevig in zijn schoenen kan staan, en geven ook tips om als ouder/kind 

stevig in de schoenen te staan wanneer het gaat om media-opvoeding. Daarnaast dagen we jullie 

samen met de kinderen uit om af en toe ook eens jouw stoute schoenen aan te trekken! Ook voor 

wie soms keuzestress heeft bij het kiezen van schoenen in de winkel staan er wat tips in! Afsluiten 

doen we door even met jullie voeten te spelen! Benieuwd? Geniet van deze juli-editie, hopelijk in 

een stralende zon! Veel leesplezier!  

 

 

GOED BEZIG KALENDER 
Kind & Gezin bracht in 2017 een aantal nieuwe instrumenten aan om de pedagogische kwaliteit in 

de kinderopvang te werken. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat kinderopvang van hoge peda-

gogische kwaliteit langdurige positieve effecten heeft op de ontwikkeling van de kinderen. De kin-

deropvang dient met deze instrumenten verder aan de slag te gaan om de pedagogische kwaliteit in 

de opvang te verbeteren. In De Blauwe Lelie bundelen de verschillende opvanglocaties hiervoor de 

krachten en gaan we samen aan de slag om de kinderen nog beter te ondersteunen en te stimule-

ren.  

Omdat Kind & Gezin de opvanglocaties een hart onder de riem wil steken bij deze opdracht, brach-

ten ze een “goed bezig kalender” uit. Het bestaat uit 12 motiverende posters die de opvang eraan 

herinneren dat ze goed bezig zijn  rond het werken aan pedagogische kwaliteit!  

We zetten er elke maand ééntje in de kijker en willen jullie als ouders hierbij graag betrekken! Jullie 

zijn namelijk dé experts  om te weten of jullie kind zich goed voelt in de opvang en of we dus “goed 

bezig” zijn! 
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Wist je dat?  

• 56% van de kinderen een eigen 

tablet heeft en 53% een eigen 

smartphone?  

• 43% van de Vlaamse kinderen Ketnet 

gebruikt?  

• Kinderen gemiddeld 12 jaar oud zijn 

wanneer ze voor het eerst hun eigen 

smartphone hebben?  

• 82% van de jongeren Facebook 

gebruikt maar eerder op een passie-

ve wijze (lezen en liken!) 

• 79% van de kinderen een profiel op 

Snapchat of op Instagram heeft?  

• Youtube het enige sociale  netwerk is 

dat bij alle leeftijden even populair 

is?  

• 59% van de kinderen gebruik maakt 

van de voorziene privacyinstellin-

gen?          (Bron: www.apestaartjaren.be) 

•  

Ouders en begeleiders zijn volop in ontdekking als het gaat over mediaopvoeding. Niels Baas 

schreef een boek ‘Samen de online wereld verkennen’ en maakte een letterwoord ‘online’ dat 

aantoont hoe je als opvoeder met mediaopvoeding aan de slag kan gaan.  

Ook al ben je het misschien niet, doe positief over de online wereld. De onlinewereld is nu 

eenmaal niet meer weg te denken, dus kan je die maar beter omarmen. Nodig kinderen uit om 

hun ervaringen met jou te delen. Zo wordt de vraag ‘Hoe was het online’ evenwaardig met ‘Hoe 

was het op school’. Wees je ook bewust van je eigen online gedrag want ook hierin heb je een 

voorbeeldfunctie naar het kind. Hoe vaak check jij je mails aan tafel of pas je jouw facebooksta-

tus nog even snel aan ‘s ochtends?  

Natuurlijk kan jij het ook leren. Ga samen met andere ouders op ontdekkingstocht! Hierboven 

vind je een aantal interessante websites over de digitale wereld en mediaopvoeding. Het is trou-

wens ook heel erg leuk voor een kind om eens iets aan een volwassene te kunnen leren!  

Laat je rondleiden door het kind. Kinderen vinden het fijn om hun interesses te kunnen delen. 

Stel hierbij open en kritische vragen die hen aanzet tot nadenken over hun eigen online gedrag. 

Ga in op hun interesses.  

Instrueer: kinderen hebben grenzen nodig. Creëer een veilig kader waarbinnen het kind de 

online wereld kan verkennen. Leg uit waarom je bepaalde grenzen net daar legt.  

Nul digi-kennis nodig. Het begeleiden van een kind in de online wereld lijkt eigenlijk goed op het 

begeleiden in de offline wereld. Ook daar heb je niet alle oplossingen voor handen. Durf te pro-

beren en ga hierover in gesprek met andere opvoedingspartners.  

En weer opstaan. Hersenen zijn pas volgroeid rond het 25e levensjaar. Zowel kinderen als opvoe-

ders zullen tijdens deze ontdekkingstocht fouten maken en grenzen moeten bijstellen, en dat 

mag!  

(Bron: www.expoo.be/mediaopvoeding) 

“Ik vind de tablet leuker dan de computer omdat er op de tablet veel spelletjes 
staan.” (Kenneth, 7 jaar) 

Is mediaopvoeding zoveel anders dan 
‘gewoon’ opvoeden?  

Aan de slag ‘online’ 

Media spelen steeds een grotere rol in de 

ontwikkeling van kinderen. Media kunnen 

leuk en leerrijk zijn, maar brengen ook risico’s 

met zich mee. Begeleiding door ouders en 

andere opvoeders is daarom van groot be-

lang!  

Mediaopvoeding is een relatief nieuw gege-

ven. Momenteel spreken we van een ‘digitale 

revolutie’. Als ouders en begeleiders schrijven 

we momenteel een stukje nieuwe geschiede-

nis. De volgende generatie zal al heel wat 

kennis en vaardigheden op zak hebben om 

hun kinderen makkelijker te begeleiden in de 

online wereld.  

Voor kinderen is de online wereld geen aparte 

wereld. Online tools zijn voor kinderen zoals 

de snoepwinkel van vroeger. Ze proberen, 

proeven en schakelen over naar het volgende 

als het hen niet bevalt. Ze zijn voortdurend 

omringd door andere personen in de digitale 

wereld en zijn heel snel mee met de laatste 

trends. Toch missen kinderen een soort van 

gezonde terughoudendheid als het gaat om 

het afbakenen van grenzen of waarden en 

normen in hun online gedrag. Ze hebben 

volwassenen nodig om hen hierin te begelei-

den.  

Als ouder of begeleider kan je nooit alles 

afschermen en controleren. Het is beter om in 

te zetten op bewustmaking en begeleiding. 

Dus trek je stoute schoenen aan en ga mee 

op ontdekkingstocht met jouw kind in de 

digitale leefwereld!        (bron: www.expoo.be/
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Interessante websites 

Www.expoo.be/mediaopvoeding 

-> met interessante informatie over 

mediaopvoeding 

Www.apestaartjaren.be 

-> met interessante cijfergegevens als 

je eens wil vergelijken  

Www.veiligonline.be 

-> voor al je vragen over veilig inte-

renetgedrag 

Www.medianest.be  

-> met vragenlijst over jouw opvoe-

dingsstijl  



STEVIGE SCHOENEN OF 
STOUTE SCHOENEN? 

Een kind trekt al snel zijn stoute 

schoenen aan om de wereld te ont-

dekken. Maar wanneer dient een 

kind nu schoenen te dragen? En 

wanneer spreken we van stevig 

schoeisel?  

• Schoenen zijn pas nodig als het 

kind effectief kan lopen.  

• Neem het kind mee als je 

schoenen gaat kopen. In de 

winkel kunnen de voeten ge-

meten worden om de juiste 

maat te kiezen.  

• Controleer om de drie maan-

den of de schoenen nog ruim 

genoeg zitten 

• Laat het kind geen 

“afdankertjes” van broers of 

zussen dragen want schoenen 

verliezen hun stevigheid 

• Tot de leeftijd van 2 jaar kies je 

best voor een gesloten schoen 

of een sandaal met gesloten 

hiel 

Goed om te weten bij de keuze van 

schoenen:  

• leren schoenen zorgen voor 

een goede warmte en vochtre-

gulatie 

• Kies voor een platte, stevige en 

soepele zool 

• Rubber is slijtvast, slipbesten-

dig en licht 

• Vetersluiting: is individueel 

aanpasbaar en omsluit de 

wreef goed 

• Klittenbandsluiting: handig om 

aan en uit te doen 

(Bron: Kind en Gezin) 

 
 

Het grote aanbod van media kan het leren bij kinderen bevorderen, denk bijvoorbeeld aan pro-

gramma’s als Sesamstraat of Bob de Bouwer waarbij kinderen zowel zich kunnen ontspannen en 

tegelijkertijd bijleren over letters, cijfers en begrippen. Naarmate ze ouder worden horen ook 

intstructiefilmpjes op Youtube bij dit leerproces of zijn er dramaseries die oudere kinderen inzichten 

geven in sociale omgangsvormen, alcoholgebruik, relatievorming enz. Zo maakte Ketnet bijvoor-

beeld de reeks D5R waarbij inspiratie voor de scenario’s gehaald werd uit de vragen die jongeren 

stellen aan AWEL.  

Media geven de kans aan kinderen om informatie op hun eigen tempo te gaan verwerken. Ze 

kunnen de informatie net zo lang herhalen tot het ze het helemaal begrijpen of zelf kunnen doen.  

Digitale media sluiten ook naadloos aan op de ontwikkelingsbehoeften van oudere kinderen. Rond 

een jaar of 10 worden vrienden steeds belangrijker voor een kind. Ze gebruiken sociale media om 

met elkaar uit te wisselen over ervaringen, gedachten en meningen.  

Tijdens het gamen worden heel wat vaardigheden van kinderen aangescherpt, denk hierbij aan 

hun oog-handcoördinatie of hun oriëntatievermogen. Sommige games zijn ook gemaakt om samen 

te spelen en samen te werken. Daarnaast wordt het oplossingsgericht denken en het beslissingsver-

mogen uitgedaagd tijdens het spelen!  

Uiteraard zijn er ook een aantal risico’s verbonden aan mediagebruik. De balans mag niet doorslaan 

naar overmatig tijd besteden aan media. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat kinderen minder sociale 

contacten hebben indien ze zich hiervoor afzonderen, een slechtere taalontwikkeling hebben 

omdat ze minder communiceren, minder fantasieontwikkeling, lagere schoolprestaties of over-

gewicht.  

Daarnaast zijn er bepaalde inhouden die niet geschikt zijn voor het ontwikkelingsniveau of de 

leeftijd van een kind. Of is er sprake van verkeerd voorbeeldgedrag, kinderen zijn namelijk heel erg 

beïnvloedbaar door hun ‘helden’. Soms is er ook sprake van een vertekend beeld die wordt op-

gehangen door sociale media of zijn er contactrisico’s zoals contact met vreemden of cyberpesten.  

(Bron: www.expoo.be/mediaopvoeding) 

3 

Uit het onderzoeksrapport Apestaartjaren 2018.  

Positieve effecten en risico’s van media 



ONTEVREDEN? TREK JE 
STOUTE SCHOENEN AAN! 

Voor of bij de start van de opvang 

krijg je wat uitleg over de werking. 

Hierbij wordt ook vermeld dat je een 

klacht kan indienen als je ontevreden 

bent over de opvang. Je kan hiervoor 

gebruik maken van de klachtenkaart 

die je bij de inschrijving hebt gekre-

gen.  

In De Blauwe Lelie vinden we feed-

back heel erg belangrijk! Een compli-

ment voor de kinderbegeleiders geeft 

een boost en doet ons zin krijgen om 

verder aan de slag te gaan! Maar 

evenzeer een uiting van ontevreden-

heid zien we als een kans om onze 

werking te verbeteren en ook hier-

mee gaan we graag aan de slag.  

Zit je met iets? Voel je de nood om 

een ontevredenheid of wat waarde-

ring te uiten? Wacht niet tot je een 

tevredenheidsmeting ontvangt (al 

willen we jullie graag warm maken 

om ook deze in te vullen!), trek je 

stoute schoenen aan en richt je tot 

de (team)begeleider(s).  

 

Heb je nog een vraag over de klach-

tenprocedure of de tevredenheids-

meting? Laat dit zeker weten aan de 

teambegeleider!  

Risicovol spel? Jawel! 

Alle risico’s uitsluiten zodat het kind zich niet 

kan pijn doen is niet alleen heel erg vermoei-

end maar ook onmogelijk! We moeten onszelf 

uitdagen om de omgeving zo veilig als nodig 

te maken door gevaren weg te nemen en 

enkele afspraken te maken met de kinderen. 

Binnen deze veilige grenzen kunnen kinderen 

aanvaardbare risico’s nemen en zichzelf ver-

der ontwikkelen.  

Het is misschien allereerst goed om te weten 

dat kinderen meestal risico’s opzoeken die 

passen bij hun ontwikkeling. Moedig twijfe-

lende kinderen aan (bv. “Ik geloof dat jij dat 

kan”) en bevestig ondernemende kinderen 

(bv. “Zo hoog dat jij al durft!”). Vertrouw het 

krachtige kind! 

Observeer de omgeving waarin het kind 

speelt en creëer daarin uitdagingen op maat 

van het kind. In een uitdagende omgeving kan 

elk kind de risico’s nemen waar het op dat 

moment aan toe is.  

Vind je het risico dat het kind wil nemen toch 

te groot? Kom dan tussenbeide op een ma-

nier met zoveel mogelijk speelwaarde. Soms 

kan je met een kleine ingreep al het risico 

terug aanvaardbaar maken. Een voorbeeld: je 

bent bang dat het kind in zijn enthousiasme te 

hard tegen een hek kan fietsen. Hang er dan 

een speelmat over. Op die manier doe je niets 

af aan hun speelplezier en betrokkenheid, 

maar ben je zelf ook meer gerust. Bijkomend 

voordeel: de fiets zal minder snel kapot gaan!  

Als je een gevaar opmerkt waarvan je denkt 

dat het kind er zich niet bewust van zal zijn, 

kan je het kind helpen om zijn zintuigen 

hierop te richten door het gevaar te benoe-

men (bv. “Je zit op de rand van de tafel” of 

“Voel eens voorzichtig aan die punt, scherp 

hé”). Let op met “let op”, gebruik signaal-

woorden alleen waar nodig. Dat zorgt voor 

een sterker effect. Je kan gevaarlijke situaties 

ook visueel maken door bv. een kegel te 

plaatsen op een tegel die los ligt.  

Wanneer het spel te spannend of te uitda-

gend wordt voor het kind, kan je jou inleven 

in het perspectief van het kind (bv. “Eng hé, 

zo’n hoge trap). Stimuleer hierbij hun zelfre-

gulatie (bv. “Laat maar weten als je graag wil 

dat ik even help”) en hun zelfoplossend ver-

mogen (bv. “Denk eens na waar je jouw voet 

kan zetten”). Tot slot kan je ook zelf verwoor-

den hoe jij met risico’s omgaat (bv. “Ik gooi 

altijd 2x water op het vuur om er zeker van te 

zijn dat het gedoofd is”).  

Klaar om de stoute schoenen van het kind 

aan te trekken? Jawel!  

(Bron: KIDDO) 
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Vooraleer een kind zijn stoute schoenen zal 

durven aantrekken, moet hij eerst stevig in 

zijn schoenen staan. Niet alleen letterlijk, 

maar ook figuurlijk. Een kind gaat pas op 

ontdekking als hij voldoende vertrouwen 

heeft. Vertrouwen in de omgeving en vertrou-

wen in zichzelf.  

Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, noe-

men we het zelfbeeld. Dit kan positief of 

negatief zijn. Iemand de veel positieve reac-

ties en complimentjes krijgt, zal eerder een 

positief zelfbeeld hebben en omgekeerd. Het 

zelfvertrouwen dat iemand heeft, is iets dat 

zich ontwikkelt en opbouwt in de loop van 

ons leven, te beginnen van in de babytijd.  

Een kind bouwt zelfvertrouwen op als hij 

merkt dat hij gewaardeerd wordt door zijn 

omgeving. De verwachtingen van die omge-

ving spelen dus een grote rol. Het is belangrijk 

om realistische verwachtingen te stellen zodat 

het kind succeservaringen kan opdoen waar-

door het zelfvertrouwen zal groeien. De in-

vloed van de ouders en begeleiders op het 

zelfvertrouwen van een kind is heel erg groot, 

maar ook leeftijdsgenoten spelen een grote 

rol.  

Tot slot moet er rekening gehouden worden 

dat zelfvertrouwen ook met aanleg te maken 

heeft. Elk kind heeft een eigen persoonlijkheid 

en zal dus andere kansen krijgen en grijpen 

om het zelfvertrouwen op te bouwen.  

Zelfvertrouwen groeit door zelf dingen tot 

een goed einde te brengen. Als ouder of be-

geleider help je het kind dus niet door alle 

hindernissen voor hem weg te halen. Op die 

manier kan het kind zelfs het gevoel krijgen 

dat hij niets kan. Het is de taak van de volwas-

sene om het kind te ondersteunen wanneer 

hij dingen uitprobeert.  

(Bron: Solidariteit voor het Gezin) 
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Stevig in je schoenen staan! 

TIPS ZELFVERTROUWEN 

Een aantal tips om het zelfvertrou-

wen van kinderen op te bouwen en 

te vergroten:  

• Geef het kind een warm en 

veilig gevoel. Het ene kind 

heeft meer nood aan een 

knuffel dan het andere. Zet 

hiervoor je ogen en oren 

open! En weet: je kan een 

kind niet vaak genoeg laten 

weten dat je het graag ziet. 

Daarnaast dient een kind ook 

een veilig gevoel te hebben, 

door bv. te weten dat er altijd 

iemand klaarstaat om hem te 

troosten.  

• Geef het kind veel positieve 

feedback. Iedereen krijgt 

graag te horen dat hij goed 

bezig is! Moedig het kind aan 

om te blijven proberen tot 

het lukt. Focus op wat goed 

loopt.  

• Corrigeer het gedrag van het 

kind en wees concreet. Zorg 

ervoor dat de nadruk steeds 

op het gedrag van het kind 

ligt en niet op de persoon 

zelf. Benoem jouw gevoel bij 

het gestelde gedrag  (bv. “Ik 

vind het niet fijn dat je zoveel 

lawaai maakt”). Benoem ook 

het gewenste gedrag.  

• Hou rekening met de mening 

van het kind. Op die manier 

leert het kind dat ook zijn 

mening telt en vergroot het 

zijn weerbaarheid.  

• Geef ruimte tot zelfontplooi-

ing binnen een afgesproken 

kader.  

• Erken de gevoelens van het 

kind. Het kind heeft recht om 

zijn emoties te uiten, ga 

hierover in gesprek en help 

het kind met het benoemen 

van zijn emoties. Op die 

manier voelt het kind zich 

erkend.  



Een aantal activiteiten om met voeten of schoenen te spelen, samen in de opvang of in het gezin!  

 

• Schilderen met je voeten: doe wat verf aan de voeten en loop over papier/karton.  

• Blote voeten pad: Maak een hele tocht op blote voeten met verschillende ondergronden: 

zacht, hart, glibberig, warm, koud…  

• Pedicure: Neem of krijg een voetbadje, geef of krijg een voetmassage en lak de teennagels 

• Schilderen met schoenveters: je kan de veters tot een bolletje vouwen en stempelen, de 

veter zoals een passer vasthouden en met het uiteinde verven, een veter over het blad 

rollen met je handpalm…  

• Kousenroof: iedereen doet zijn schoenen uit en doet zijn kousen voor de helft van zijn voet. 

Vanaf nu geldt het principe van dassenroof: je moet proberen iemand zijn kousen af te 

trappen en tegelijkertijd je eigen kousen beschermen. Degene die als laatste een kous aan 

heeft, is gewonnen.  

• Bevroren schoen: iedereen zet zijn schoen op zijn hoofd en loopt zo rond. Als de schoen 

valt, moet hij stokstijf blijven staan totdat iemand anders de schoen terug op zijn hoofd 

heeft gezet. Je mag de schoen niet met je handen vasthouden.  

• Bommetje: Iedereen doet één schoen uit en legt die in het midden van de kring. De bom-

menzoeker gaat naar buiten. Ondertussen wordt één schoen aangeduid als bom. De bom-

menzoeker komt terug binnen en neemt dan schoen per schoen weg. Hij krijgt 5 kansen om 

de bom te vinden. Als hij de bom vastneemt, roept de rest “BOEM”.  

• Gouden schoen: knutsel met oude schoenen een gouden (of versierde) schoen en schrijf 

hieronder een compliment voor de persoon aan wie je de schoen wil geven.  

Even met de voeten spelen?  
 Uitdaging van de maand 

 

In heel wat sprookjes spelen ‘schoenen’ 

een belangrijke rol. Denk maar aan het 

glazen muiltje van Assepoester of de 

laarzen in Klein Duimpje.  

Ken jij nog sprookjes over verhalen met 

een schoen in de hoofdrol? Breng deze 

mee naar de opvang om voor te lezen!  

Vereniging De Blauwe 
Lelie 

Ruddershove 4 

8000 BRUGGE 
 

Telefoonnr.: 050 32 75 55 

E-mailadres: 

info@deblauwelelie.be 

 


