
          
 
Vijf niveaus van participatie ‘de gekleurde kijk’ 
 
Bij de methodieken wordt telkens aangegeven op welk niveau kinderen participeren. We gebruiken 
hierbij de vijf niveaus uit het artikel ‘Wat doen jullie op het gebied van kinderparticipatie’ van Ellie 
Kuipers.  
 
 
 

 
NIVEAU 

 
UITLEG 

 
 
 

 

Je informeert de kinderen of je krijgt informatie van de kinderen. Kinderen 
worden beluisterd en geobserveerd. Hun stem wordt gehoord, hun manier 
van reageren wordt gezien. Kinderen krijgen informatie die hen aanbelangt. 

 
 

 

Je vraagt raad aan de kinderen over bepaalde aspecten van de 
kinderopvang, je vraagt hen naar hun mening en probeert er in de mate 
van het mogelijke rekening mee te houden. Kinderen worden gestimuleerd 
om hun visies uit te drukken. Kinderen krijgen een plek om dit te doen, 
begeleiding, een specifiek moment en enige aanmoediging.  

 
 

Je overlegt met kinderen, maakt samen plannen, doet voorstellen. Er wordt 
aan de mening van kinderen gewicht gegeven in overeenkomst met de 
leeftijd en de maturiteit van het kind. Dus: niet zomaar luisteren naar 
kinderen omdat het zich dan goed voelt, maar wel: luisteren naar kinderen, 
de kansen geven hun visies te uiten en er gewicht aan hechten. 

 
 

Kinderen participeren actief bij het nemen van beslissingen. Bij de vorige 
niveaus wordt er geen expliciete uitspraak gedaan over de mate waarin er 
– bij een beslissing – rekening wordt gehouden met de benadering van de 
kinderen. Hier worden ze wel actief betrokken op het moment dat de 
beslissingen worden genomen. In de vorige niveaus geven de beslissers (de 
volwassenen) nog geen macht uit handen. Op dit niveau ligt de weg daar 
wel voor open. 

 
 

De kinderen nemen alleen en zelfstandig beslissingen. Hier gaat het mee 
mogen beslissen niet meer om een gunst, hier is het vanzelfsprekend dat 
ze deel uitmaken van het beslissend orgaan. Zij beslissen mee, nemen mee 
verantwoordelijkheid. Dit brengt niet mee dat kinderen verplicht worden tot 
het nemen van de verantwoordelijkheid die zij niet wensen. Ze kunnen er 
ook voor kiezen om geen verantwoordelijkheid te nemen. 
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