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EEN VASTE KINDERBEGELEIDER IS BELANGRIJK

Als een kind een vaste begeleider heeft, kan het zich hechten. Iemand bij wie het zich veilig en geborgen 

voelt. Ook als het ondersteuning nodig heeft, bang of moe is. Zo krijgt het kind genoeg zelfvertrouwen om 

nieuwe dingen te ontdekken.

TIP
Zorg dat kinderen en begeleiders in een groepsopvang een relatie kunnen opbouwen, 

vermijd personeelswissels zo veel mogelijk.

1. Omgaan met kinderen
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JE ROL ALS KINDERBEGELEIDER 

• Je zorgt ervoor dat het kind zich goed voelt.

• Je stimuleert zijn ontwikkeling.

Hoe? • Je leert het kind goed kennen, voelt aan wat het nodig heeft en speelt erop in.

• Je weet wat het kind boeit en geeft impulsen.

• Je geeft het kind de kans om zijn eigen interesses te volgen en te experimenteren.

• Je betrekt het kind bij afspraken maken en conflicten oplossen.

• Je helpt het kind om een positieve band op te bouwen met jezelf en met de andere kinderen.

GOED OM TE WETEN
Wat zijn de basisbehoeften van kinderen?

• Lichamelijk: eten, drinken, slapen, bewegen.

• Emotioneel: graag zien en graag gezien worden.

• Veiligheid en duidelijkheid: een voorspelbare omgeving, regelmaat, op iemand kunnen 

rekenen, weten wat kan en wat niet kan, ...

• Erkenning: aanvaard en gewaardeerd worden, iets betekenen voor iemand.

• Zelfvertrouwen: zelf iets kunnen, succes ervaren, ...

• Zingeving: verbondenheid met de anderen en met de wereld.

POSITIEF OPVOEDEN: EEN VISIE OP OPVOEDING 

Dé manier van opvoeden bestaat niet. Er bestaan tal van visies, en elk kind is uniek. Positief opvoeden 

steunt op 5 principes die een kind alle kansen geven om zich veilig te voelen. Zodat het zelfzeker op  

verkenning kan gaan. 

Wat is positief opvoeden?

1. Je werkt aan een ondersteunende en warme relatie met het kind.

2. Je kijkt altijd positief naar het kind.

3. Je hebt realistische verwachtingen.

4. Je geeft veel complimentjes en reageert duidelijk op wat het kind doet.

5. Je zorgt goed voor jezelf.
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TIP
Meer lezen over opvoeden?

• Kijk op de website van Kind en Gezin. 

Ga naar ‘Ouders', thema 'Ontwikkeling en gedrag'.

KIES EEN AANPAK OP MAAT, OP ÉÉN LIJN MET DE OUDERS

Elk kind is anders: het heeft een eigen persoonlijkheid, eigen behoeftes en interesses. De opvang brengt  

kinderen van verschillende ontwikkelingsniveaus en thuissituaties samen. Sommige kindjes hebben zelfs 

specifieke zorgen nodig, ook zij zijn welkom.

Als begeleider hou je rekening met deze verschillen. Je speelt in op wat elk kindje nodig heeft. Een goede 

samenwerking met de ouders is hiervoor heel belangrijk.

• Als je rekening houdt met wat vertrouwd is voor het kind, voelt het zich snel thuis in de opvang.

Bv. eten, troosten, slaapritueel, …

• Dagelijkse weetjes zijn de moeite waard. Bv. is het een druk weekend geweest? Dan weet je

dat het kind misschien eerder aan zijn dutje toe is.

• Veranderingen die in overleg gebeuren, verlopen vlotter. Bv. starten met vaste voeding.

• Op moeilijke momenten kan je samen met de ouders een oplossing zoeken. Bv. wanneer een kind

zich niet zo goed voelt.

Meer weten? Zie hoofdstuk ‘Ouders’.

EEN GELEIDELIJKE OVERGANG  

Van thuis naar de opvang

De start van de opvang is voor ouders én kindjes moeilijk. De overgang geleidelijk laten verlopen, 

heeft zeker voordelen:

• Het kindje kan rustig wennen aan de nieuwe omgeving, geuren, geluiden, stemmen, een ander ritme, ...

• De begeleider leert het kind, zijn gezin en de gewoontes kennen. Zo kan de vertrouwensrelatie geleidelijk

groeien.

• Stress kan het slaappatroon van een kind veranderen, en zo de kans op wiegendood verhogen. Dit risico

kan verminderen door het kind geleidelijk aan de opvang te doen wennen.
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 TIPS
• Betrek de ouders bij het wennen van nieuwe ouders. Dit is zeker zinvol als je regelmatig kindjes 

van verschillende culturele achtergronden opvangt.

• De wenperiode kan moeilijk zijn bij ouders die het Nederlands niet goed beheersen. Schakel een 

tolk in, of andere ouders die de taal wél spreken.

Van opvang naar kleuterklas

Als het kind 2 jaar en 6 maanden is, mag het na een schoolvakantie naar de kleuterklas. Maar elk kind heeft 

zijn eigen tempo. Als het kind er niet rijp voor is, wordt de overstap nog wat uitgesteld. Wanneer het kind naar 

school gaat, komt het soms nog een tijdje in de namiddag naar de opvang om uit te rusten. 

 TIPS
Zo laat je de kindjes speels wennen aan school:

• Geef korte opdrachtjes.

• Ga dieper in op wat het kind aanbrengt of op een verhaal in een boekje.

• Laat het kind zelfstandig eten.

• Leer het kind zijn jas aan- en uittrekken.

Is een kind klaar voor school?

Kijk op de website van Kind en Gezin. Ga naar ‘Ouders’, thema ‘Kinderopvang en naar school’.
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DE OPVANG: SAMEN(LEVEN) VOOR BEGINNERS

De kindjes leren andere kinderen en volwassenen kennen. Zo maken ze op een positieve manier kennis met 

onderlinge verschillen en overeenkomsten. Peuters spelen niet echt samen en delen moeilijk. Dit leren ze 

geleidelijk aan met de hulp van de kinderbegeleider.

GOED OM TE WETEN
Oefenen in samenleven, doe je zo.

• Creëer gezellige momenten. Ze bevorderen de samenhorigheid.

• Leer binnen de groep elk kind apart kennen. Geef elk kind positieve aandacht.

• Laat kinderen samen spelen. Of geef spelimpulsen en laat de kinderen het overnemen.

• Weet dat conflicten leermomenten zijn. Kinderen worden tijdens een spel vaak afgewezen. Meestal 

komen ze er zelf uit. Help een handje indien nodig.

DE PEDAGOGISCHE AANPAK IN DE OPVANG IS ERG BELANGRIJK

Daarom moet elke organisator van kinderopvang:

• een pedagogisch beleid realiseren dat het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen,

net als de ontwikkeling op alle vlakken, bevordert;

• verzekeren dat de pedagogische kwaliteit aan een norm voldoet;

• zorgen voor pedagogische ondersteuning.
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Om zijn talenten te kunnen ontplooien, is het belangrijk dat een kind zich goed in zijn vel voelt (welbevinden) 

en geboeid bezig is (betrokkenheid). 

WELBEVINDEN

Een kind voelt zich goed in de opvang als:

• het ontspannen is en geniet;

• het op zijn gemak is, spontaan dingen toont, lacht en vertelt;

• het open staat voor nieuwe ervaringen;

• het een positief zelfbeeld heeft en zelfvertrouwen uitstraalt;

• de contacten met anderen vlot verlopen;

• het assertief is en niet over zich heen laat lopen;

• het moeilijke momenten snel te boven komt.

BETROKKENHEID

Een betrokken kind wordt spelenderwijs handiger. Het leert veel over zichzelf, over de anderen en over de 

wereld rondom. Een kind is betrokken als het:

• zich aangetrokken voelt tot wat er rondom hem gebeurt;

• spontaan op verkenning gaat;

• geboeid bezig is en helemaal opgaat in wat het doet. Bv. handjes kijken, met de dino spelen

of zelf een bord leeglepelen;

• plezier beleeft aan waar het mee bezig is;

• het beste van zichzelf geeft en al zijn mogelijkheden benut.

2. Hoe werk je aan welbevinden en betrokkenheid?
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DE ONTWIKKELING STIMULEREN BIJ BABY'S EN PEUTERS IS BELANGRIJK

Kinderen ontwikkelen zich het snelst tijdens de eerste levensjaren. Elk kind heeft zijn eigen tempo. 

Zowel aanleg als aanmoediging spelen een rol.

ER ZIJN 6 ONTWIKKELINGSDOMEINEN:

1. MOTORIEK: BEWEGINGEN

De fijne en de grove motoriek evolueren bijzonder snel:

• van ongecontroleerde bewegingen tot stappen en lopen;

• van slaan naar een speeltje tot het bewust grijpen naar een blokje.

2. ZINTUIGEN: ZIEN, HOREN, VOELEN, PROEVEN EN RUIKEN

Het eerste contact van een kind met zijn omgeving gebeurt via de ogen, de oren, de huid, de neus 

en de mond.

3. VERSTANDELIJK: DENKEN, VERBANDEN LEGGEN, BEGRIJPEN EN REDENEREN

De hersenen van een kind tot 3 jaar zijn uiterst kwetsbaar. Onderzoek leert dat de ervaringen en 

de kennis die een kind de eerste 3 jaar opdoet, zijn volwassen functioneren bepalen.

4. TAAL EN COMMUNICATIE

Om de wereld te begrijpen, moet een kind de namen leren kennen van mensen, dingen, gevoelens 

en handelingen. Zo wordt het verstaanbaar voor zijn omgeving. Dit zorgt voor een veilig gevoel.  

Een kind ontwikkelt er steeds verder door: verstandelijk, sociaal en emotioneel.

5. SOCIAAL-EMOTIONEEL: OMGAAN MET GEVOELENS

Een kind leert omgaan met zijn eigen gevoelens (bang, boos, blij of verdrietig) en met die van anderen. 

Zo leert het een vertrouwensband op te bouwen.

6. ZINDELIJK WORDEN

Dit gebeurt op het eigen tempo van het kind. Ouders en begeleiders hebben een ondersteunende rol.  

Is het kind eraan toe? Begin er dan liefst samen aan. Zorg dan voor een goed potje en herinner het kind 

er regelmatig aan om te gaan plassen.

3. Hoe stimuleer je de ontwikkeling?
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VERTEL, ZING, DANS, BEWEEG, LEES EN KNUTSEL!

Want samen spelen: 

• stimuleert de ontwikkeling;

- Bied gevarieerd spelmateriaal, beweging en activiteiten aan voor binnen en buiten.

- Reageer positief als het kind met iets speelt.

- Geef complimentjes voor wat het kind probeert of kan.

- Hou rekening met zijn tempo. Pas als het eraan toe is, leert een kind iets nieuws.

- Speel in op wat het kind graag doet. Laat het zelf initiatief nemen.

- Voeg af en toe iets toe aan het spel. Stel vraagjes. Breng iets nieuws aan.

• creëert een band.

- Je geeft aandacht en leert het kind op een prettige manier kennen.

VERSCHILLENDE SPELVORMEN STIMULEREN DE ONTWIKKELING OP ELK VLAK

• Spelen met dingen: kleurrijke mobiel, bijtring, blokken, dozen, pop, ...

• Spelen door te bewegen: rollen, zitten, kruipen, stappen, lopen, ...

• Spelen met andere kinderen: nabootsen, naast elkaar spelen.

• Creatief spelen: met zand, water, tijdschriften, dozen, ...

• Doen alsof (fantasiespelletjes): doos wordt auto, pop krijgt eten, ...

• Tekenen: van krassen naar krabbelen naar bewust iets tekenen.

Kijk op de website van Kind en Gezin. Ga naar ‘Ouders’, thema ‘Spelen en bewegen’.

ONTDEK ONZE LEUKE TIPS OM DE ONTWIKKELING TE 
STIMULEREN.
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OUDERS EN KINDERBEGELEIDERS ZIJN SLEUTELPERSONEN 

De opvang:

• stimuleert de Nederlandse taalverwerving bij elk kind;

• geeft positieve aandacht aan de taal die thuis gesproken wordt.

STIMULEER DE TAALONTWIKKELING BIJ BABY'S

Baby's luisteren naar taal, reageren erop en leggen verbanden. Eet- en verzorgingsmomenten zijn ideale 

'taalmomenten'.

• Vertel wat je doet en ziet.

• Reageer positief op de reacties van het kind.

• Verwoord wat het kind misschien wil zeggen.

• Doe taalspelletjes: boots klanken na, zing liedjes, maak rijmpjes, lees boekjes.

BIED VEEL PRAATKANSEN 

• Voer gesprekjes: individueel of in groepjes.

• Zorg voor een veilige, uitnodigende sfeer waarin elk kind aan bod kan komen.

• Stel veel vragen: wissel af tussen open en gesloten vragen.

• Geef volle aandacht aan de persoon die iets zegt.

• Laat het kind verwoorden wat een pop of beer doet of denkt.

• Lok spontane reacties uit door zelf iets 'geks' of 'stouts' te zeggen.

• Geef tijd om te reageren en dwing niets af. Stille fases in de taalontwikkeling zijn normaal.

Ze verschillen per kind.

REAGEER OP WAT DE KINDEREN ZEGGEN

• Reageer positief als een kind spontaan iets zegt:

- vraag naar meer details;

- herhaal al vragend wat je denkt dat het zegt;

- daag het uit op een speelse manier.

• Reageer op foutjes door te antwoorden in de juiste vorm. 'Terugkaatsen' is erg goed voor de

taalverwerving.

• Fouten expliciet verbeteren heeft weinig effect. Het kind heeft de verbetering niet altijd door en

is vaak meer bezig met de betekenis van taal dan met de vorm.

4. Taal stimuleren
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ZORG VOOR EEN BEGRIJPELIJK EN RIJK TAALAANBOD 

• Praat spontaan en rustig.

- Gebruik korte maar volledige zinnen.

- Praat niet te snel en articuleer goed.

- Gebruik je intonatie en gezichtsexpressie.

• Benoem alles met de juiste woorden.

Laat je niet verleiden om de taal te vereenvoudigen. Kinderen mogen gerust babywoordjes gebruiken. Zegt

het kind 'Papa weg', antwoord dan: ‘Ja, papa is weggereden met de auto.’

• Maak woorden en zinnetjes begrijpelijk.

- Wijs prenten of voorwerpen aan en maak gebaren.

- Boots na: bv. het rijden van een auto, eventueel ondersteund door het geluid 'vrrrrrrroem'.

- Link ze aan woorden die het kind al kent of aan eerdere ervaringen. Bv. wijs door het raam naar de

rijdende auto's.

• Herhaal de kern van de boodschap.

Bv. 'De bal. Wil je met de bal spelen?'

• Check of het kind je begrijpt.

Herhaal indien nodig of pas je woordgebruik aan.

TIPS
Boeken zijn onmisbaar, verhalen boeien en inspireren!

• Zorg voor een leuk aanbod voor baby's en peuters.

• Lees regelmatig voor of geef commentaar bij de prenten.

• Maak een knus 'leeshoekje' om rustig in een boekje te kijken.

• Meer info over de taalontwikkeling en hoe je die kan ondersteunen vind je op de website 

van Kind en Gezin. Ga naar ‘Ouders’, thema ‘Ontwikkeling en gedrag’, ‘Taal en meertaligheid’.

GOED OM TE WETEN
Meertalige kinderen? Een positieve houding in de opvang is een must.

• Interesse voor de thuistaal en de cultuur helpt het kind zich goed te voelen in de opvang. Het 

stimuleert ook het leren van het Nederlands.

• Baby's die in contact komen met verschillende talen, zijn gevoeliger voor taal. Dit kan later het 

leren van meerdere talen positief beïnvloeden.
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TIPS
Zo besteed je positieve aandacht aan de verschillende talen:

• Zoek enkele sleutelwoorden op in de thuistaal van het kind.

Bv. hallo, toilet, drinken, eten, tot ziens. Schrijf ze op zoals je ze uitspreekt (fonetisch) en hang ze

eventueel op.

• Plan het gebruik van meerdere talen.

Meertalige kinderbegeleiders of ouders kunnen activiteiten organiseren in de thuistaal van het kind.

Bv. een verhaal vertellen, een liedje aanleren, een spel spelen.

• Maak meertalige labels voor de ruimte: tafel, kast, toilet, ...

• Zorg voor meertalig materiaal: boekjes, cd's, dvd's, ...

Moedig ouders aan dit mee te geven naar de opvang.

• Moedig het meertalige kind aan om liedjes en versjes in zijn thuistaal te delen met de anderen.

• Zorg dat de thuistaal van het kind zichtbaar aanwezig is in de opvangruimte.

Vraag bv. aan de ouders om lege verpakkingen of magazines mee te geven.
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Kinderen hebben het recht om zich uit te drukken en om gehoord te worden. Ook in de opvang hebben ze 

recht op inspraak:

• Zoek dus actief naar de mening van kinderen.

Ook baby's maken duidelijk wat ze willen: via hun motoriek en temperament.

• Betrek hen bij beslissingen die hen aangaan.

Hoe doe je dat?

• Zorg voor een positieve sfeer. Dit creëert de nodige ruimte.

- Beleef plezier aan het contact met het kind.

- Sta open voor wensen en signalen.

- Ga in op de suggesties van een kind.

- Geef het kind ruimte voor eigen initiatief.

- Toon interesse voor wat het kind doet of zegt.

- Vermijd tekenen van verveling, ongeduld of ontevredenheid.

• Ga in dialoog. Zo voelt het kind dat het gehoord wordt.

- Verwoord wat je ziet en doet.

- Benoem wat de baby of peuter doet.

• Las regelmatig vrije spelmomenten in.

Bied verschillende activiteiten aan met voldoende vrij spel en een uiteenlopend aanbod van speelgoed

waarmee de kinderen zelfstandig en creatief kunnen spelen en experimenteren.

• Laat de kinderen zelf kiezen.

- Welke muziek? Welk liedje?

- Welk verhaaltje voorlezen?

- Welk vieruurtje eten?

• Betrek de kinderen bij dagelijkse, huishoudelijke taken.

Laat de peuters:

- zelf hun bordje en bestek op de tafel zetten;

- zelf beslissen hoeveel ze willen eten en dit op hun bordje scheppen;

- na het eten hun slabbetje in de wasmand doen.

5. Kinderparticipatie: hoe betrek je jonge kinderen?
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6. Wat als een kind zich niet goed voelt in de opvang?

Kinderen die zich in de opvang niet thuis voelen, hebben nood aan extra ondersteuning en bevestiging.

HERKEN DE SIGNALEN

• Het kind verstijft.

Het is stil en praat niet gemakkelijk. Zijn houding is verkrampt. Het gezicht vertoont weinig

expressie. Het kind is vaak onopvallend aanwezig.

• Het kind neemt nooit initiatief.

Het is passief en neemt een afwachtende houding aan.

• Het kind vecht.

Het vertoont extreem druk gedrag, roept en tiert. Het komt niet tot rust en is niet in balans met zichzelf.

• Het kind toont vluchtgedrag.

Het weigert naar de opvang te gaan. Of begint extreem te huilen als het in de buurt van de opvang komt.

GA NA WAT ANDERS KAN: ZORG VOOR EEN AANPAK OP MAAT

• Bespreek samen met de ouders hoe jullie het kind de nodige veiligheid kunnen bieden.

• Misschien heeft het kind zich nog niet gehecht aan zijn begeleider.

- Komt het kind vaak genoeg om zich te kunnen hechten?

- Zijn er voldoende individuele contactmomenten met elk kindje?

- Bij groepsopvang: wisselen de begeleiders niet te vaak? Of de kinderen?

• Soms helpt het om ondersteunend te werken met extra, warme, positieve, individuele aandacht.

• Heeft het kind genoeg uitdaging? Is het materiaal en het spelaanbod geschikt? Is de inrichting

afgestemd? Bv. rustig hoekje, makkelijk bereikbaar speelgoed, ... Is er ruimte voor wild spel?

GOED OM TE WETEN
Lukt het niet om het vertrouwen van het kind te winnen? Blijft het kind zich slecht voelen?  

Bespreek dit dan opnieuw met de ouders. Eventueel kan je voorstellen om samen met de  

ouders naar een spreekuur opvoedingsondersteuning te gaan. Uiteraard beslissen de ouders 

hier zelf over.
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TIPS
Opvoedingsvragen? 

Drift en koppigheid, slapen, eten, druk gedrag, bijten, angsten, huilen, ...

Kijk op de website van Kind en Gezin. Ga naar ‘Ouders’, thema ‘Ontwikkeling en gedrag’.

Het is bewezen door wetenschappers: de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang is belangrijk voor de 

ontwikkeling van kinderen! De voordelen van goede opvang werken door tot op latere leeftijd. Daarom is er 

MeMoQ. MeMoQ meet en bevordert de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang van baby's en peuters. Alle 

instrumenten zijn op mekaar afgestemd. 

• In het pedagogische raamwerk kan je lezen wat pedagogische kwaliteit is.

• Met het zelfevaluatie-instrument kan je zelf kijken hoe de pedagogische kwaliteit is in je opvang.

Wat zit goed en waar wil je aan werken?

• Zorginspectie gebruikt het monitoringsinstrument om na te gaan hoe de pedagogische kwaliteit in je

opvang is. Ze gaat hiermee na of je opvang de pedagogische norm haalt. Elke opvang moet aan deze

norm voldoen.

• In 2016 hebben wetenschappers een nulmeting gedaan: hoe ziet de pedagogische kwaliteit eruit in

de kinderopvang in Vlaanderen?

MeMoQ gebruiken? Meer weten over MeMoQ en de pedagogische norm? Ga naar 

Kijk op de website van Kind en Gezin. Ga naar ‘Professionelen’, Sector Kinderopvang, thema ‘Kwaliteit’, 

‘Pedagogische aanpak’.

7. MeMoQ: Meten (Me) en Monitoren (Mo) van
Pedagogische kwaliteit (Q)
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8. Meer weten over omgaan met kinderen?

Kijk op de website van Kind en Gezin. Ga naar ‘Professionelen’, Sector Kinderopvang, 

thema ‘Kwaliteit’, ‘Pedagogische aanpak’, ‘MeMoQ zelfevaluatie-instrument’. 




