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Welkom
Nooit te oud om te leren
Tegelijkertijd met het overnemen van de hoofd-

redactie van KIDDO, begon ik met het geven van 

taallesjes. Op een basisschool bij mij in de buurt 

zie ik twee keer per week vier vluchtelingenkin-

deren uit Eritrea en Syrië in de leeftijd van 6 tot 

9 jaar. Ik lees voor, we zingen liedjes en doen 

spelletjes om zo snel mogelijk hun woordenschat 

te vergroten. Ik haal allerlei voorwerpen uit mijn 

tas en zij roepen fanatiek: ‘De pen! Het boek! Het 

potlood!’ Prachtig om te merken hoe goed ze al 

die nieuwe woorden onthouden.

In de rubriek ‘Okiddo 4 t/m 12 jaar’ leren kinde-

ren ook nieuwe dingen: ze worden uitgedaagd om 

een knikkerbaan door alle ruimtes van de opvang 

te construeren (pag. 32). Suzanne Wardenaar legt 

uit hoe je aan de slag kunt gaan met wetenschap 

en techniek in de kinderopvang (pag. 16). Het 

begint bij verwondering: waarom is de wereld 

zoals zij is? Ontdek de Pippi Langkous in jezelf! 

Renate Neyndorff deed onderzoek naar de vraag 

of gezonde leefstijl al in de opleiding tot peda-

gogisch medewerker in het lesprogramma moet 

worden opgenomen (pag. 26). Ze won met haar 

onderzoek de Kinderopvangscriptieprijs 2019. Van 

harte gefeliciteerd!

Ook als je een baan hebt in de kinderopvang, 

blijft het fijn om nieuwe dingen te leren. Een op-

leiding of cursus verrijkt je leven, vergroot je zelf-

vertrouwen en kan een goede impuls zijn voor je 

carrière. Vier gastouders vertellen hoe en waarom 

ze investeerden in hun persoonlijke ontwikkeling 

en zich lieten bijscholen (pag. 34).

Maar we beginnen met een artikel van Ann 

Steverlynck, Matthieu Vandendriessche en Simon 

Wemel over de kracht van muzisch spel. Nu niet 

gelijk denken: ik kan niet zingen, ik ben niet 

muzikaal! Muzisch spel omvat namelijk veel 

meer dan dat: drama, beeld, media, beweging én 

muziek.

Ik wens jullie veel leesplezier en inspiratie toe!

Rhodé van den Born (30) werkt bijna vier jaar bij 

IKC Laterna Magica in Amsterdam op unit 0 tot 3 jaar. 

‘Kinderen krijgen bij ons alle ruimte om spelend en 

onderzoekend te leren. Wij gaan uit van “Natuurlijk 

Leren”, waarbij de brede ontwikkeling van het kind 

centraal staat. Uniek is de uitgesproken aandacht voor 

de persoonlijke en creatieve ontwikkeling van kinderen. 

De kinderen kunnen dagelijks meedoen aan verschil-

lende workshops, zoals schilderen in het buitenatelier, 

de  dieren en planten verzorgen in de ontdektuin, een 

theater workshop volgen in het theater, koken in de keu-

ken, een yogaworkshop volgen, of een massage ontvangen 

en/of baddersessie in onze Spa en Wellness. Er zijn overal onderzoeksmogelijkheden 

voor kinderen gecreëerd.

Ieder kind volgt een eigen leer-ontwikkelingslijn en werkt vanuit een persoonlijk 

ontwikkelingsplan in een unit. De kinderen worden begeleid door een team van vaste 

coaches. Ons uitgangspunt is dat je altijd leert en dat kinderen veel van elkaar leren.  

De coach is er om kinderen daarbij te ondersteunen en aan te moedigen een volgende 

stap te nemen. Ons startpunt is datgene wat het kind kan en wil. De eigen motivatie  

is namelijk de beste start voor het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden.’

‘Op de cover staat Lucas, een vrolijke, energieke en onderzoekende jongen. Lucas 

gaat meestal alleen op onderzoek uit. Als hij mij nodig heeft dan maakt hij contact 

met woorden of gebaren. Lucas begrijpt al veel en weet snel verbanden te leggen. 

 Inmiddels weet hij precies hoe de keukenkastjes open moeten. Laatst vond ik hem  

in de keuken tussen de opengescheurde theezakjes. Hij lachte er ondeugend bij!’

Op de cover: Lucas (1,5 jaar) KIDDO voor en  
door de praktijk!
KIDDO is een grensoverschrijdend 
blad en wordt gemaakt voor én 
door  professionals in Nederland 
en  Vlaanderen. Pedagogisch 
 medewerkers en gastouders,  
kinderbegeleiders in groeps- en  
gezinsopvang, pedagogisch  coaches, 
pedagogen, studenten en het  
middenkader blijven met KIDDO  
up-to-date! Het is het streven van 
de  redactie dat alle opvang vormen 
zich in KIDDO kunnen herkennen.

Online toegang
Ga naar www.kiddo.net voor meer 
verdieping en  activiteiten. Het 
wachtwoord voor online toegang  
tot de pedagogische dossiers en  
het activiteiten archief is: 
KNIKKERBAAN
en geldt tot de volgende editie  
van KIDDO verschijnt.

Zorg dat jonge kinderen zich optimaal 
ontwikkelen!

Masterclass 
‘Baby- en peuterspel’
Spelend leren en leren spelen met het jonge kind

Jonge kinderen oefenen hun taalvaardigheid, creativiteit en sociale  
vaardigheid door te spelen. Als pedagogisch medewerker heb jij een 
belangrijke rol in het stimuleren van een gezonde spelontwikkeling.  
Hoe sluit je aan bij de spelbehoeften van het jonge kind? Hoe richt je 
een uitdagende omgeving in? En wat doe je als het spel stagneert of 
minder goed verloopt?

Nieuw!

medilexonderwijs.nl/spelen

 

Datum
Maandag 11 november 2019

Speciaal voor:
• Pedagogisch medewerkers
• Pedagogisch coaches
• Locatiemanagers
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