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EN OOK: Huilende baby's? Meer rust - minder prikkels 
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‘Wie met kinderen 
werkt, kan écht het 

verschil maken’  

Finalist Global Teacher 

Prize Daisy Mertens:

Hechtingspatronen 
bij kinderen

van quick wins tot een 
beleid op lange termijn

HERKEN JIJ EEN 
TAALONTWIKKELINGS-
STOORNIS (TOS)?

DUURZAME OPVANG: 
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Welkom
Slimmer dan de zanger
In kinderdagverblijf Mut de Muis drinken ze 

sinds kort kraantjeswater in plaats van flessen-

water. Nieuw speelgoed zoeken ze eerst tweede-

hands. En fruit kopen ze aan bij de lokale voedsel-

leverancier. Zo voeden ze de kinderen op voor 

een duurzame samenleving. En zorgen ze er ook 

voor dat de kinderen later als volwassene bewuste 

keuzes maken voor een leefbare wereld, waarin 

mensen de aarde en de natuur respecteren.

Je hoeft geen grote ingrepen te doen om duurza-

mer te gaan leven. Dat proberen we ook in ons 

gezin. We eten bewust minder vlees, gaan altijd 

te voet of met de fiets naar school, halen ons 

pakket met seizoengebonden groenten elke week 

af in het café naast de deur. Als ik naar de winkel 

ga, stop ik de boodschappen in herbruikbare of 

papieren zakken – als ik die tenminste thuis niet 

weer vergeten ben. Onze kleren kopen we bij de 

sympathieke Nepalees die 100 procent fair trade 

produceert. 

Hoe leuk de kinderen rietjes ook vinden, ze  

begrijpen dat die straks ook mee zwemmen in  

de gigantische plastic soep. Ik gooi zelden etens-

resten weg. Zo levert kliekjesdag verrassende, 

weliswaar niet altijd zo smakelijke combinaties 

op. We eten trouwens altijd samen, en blijven 

zitten tot iedereen klaar is. En beperken de food 

fights en ruzies aan tafel zo veel mogelijk. Want 

duurzaamheid gaat verder dan ecologie. Zo staat 

in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ook 

‘vreedzame en inclusieve samenlevingen bevorde-

ren’. Aangezien kinderen zich al heel vroeg een 

wereldbeeld vormen, kan je als gezin én kinder-

dagverblijf maar best het goede voorbeeld geven. 

In woorden, maar vooral in daden.

Natuurlijk moet ook de maatschappij je stimu-

leren om duurzaam te zijn. En helaas moedigt 

de overheid duurzame keuzes voorlopig onvol-

doende aan en ontmoedigt ze vervuilende opties 

amper. Zolang de meest duurzame oplossing ook 

niet de meest evidente en logische is, blijft het 

moeilijk om consequent duurzaam te handelen. 

Dat bedenk ik me als ik aanschuif aan de kassa 

van de discounter. Ik had nog een snelle hap voor 

de kinderen nodig. Schuldbewust kijk ik naar de 

drie diepvriespizza’s en zes voorverpakte appels 

uit Chili in mijn handen. In mijn hoofd zingt 

Bart Peeters: ‘Ik wist dat allemaal al langer, maar 

toch tuin ik er steeds weer in. Dit lied is slimmer 

dan de zanger, geef ik toe met tegenzin.’ Laten we 

daarom beginnen met elke maand een nieuwe 

duurzame keuze te maken. Misschien hebben 

we zo over vijf jaar wel onze hele levensstijl 

 omgegooid.

Zahra Maadi-Abdi (53) werkt al 23 jaar met veel plezier 

voor AKROS kinderopvang, waarvan het laatste anderhalf 

jaar niet alleen bij de voorschool maar ook bij de BSO 

Joop Westerweel in Amsterdam. ‘De bso zit in de Joop 

Westerweelschool en er is nauwe samenwerking tussen de 

kinderopvang en de school. Er is een doorgaande pedagogi-

sche lijn voor voorschool, basisschool en bso. Zo werken we 

bijvoorbeeld allemaal met het programma De Vreedzame 

School. We hebben een leuke groep collega’s; er hangt een 

fijne sfeer en er is goede onderlinge communicatie. Ook het 

contact met de ouders verloopt prima. In de dagelijkse mondelinge overdracht bespreken 

we hoe het die dag met hun kind is gegaan. Een tijdje geleden zei een van de kinderen 

tegen mij: “Juf Zahra, ik heb mijn huis te koop gezet.” Bij de overdracht vertelde ik dit 

aan de ouders, die erg moesten lachen; ze hadden hun huis inderdaad te koop gezet!

Het geeft mij voldoening dat ik een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de kinderen. 

Ieder kind is uniek en moet zich veilig, vertrouwd en thuis kunnen voelen op de bso. Ik 

hoop dat de kinderen het hier naar hun zin hebben en een leuke tijd beleven. Dat doe ik 

door aan te sluiten bij hun persoonlijke interesses. Natuurlijk draag je als pedagogisch 

medewerker bij aan de ontwikkeling van kinderen. Dat is het mooie van mijn werk!’

‘Op de cover staat Cleo, de middelste van drie kinderen; ze heeft een oudere zus en 

een jonger broertje. Cleo is een zelfverzekerd meisje dat vrolijk en behulpzaam is en 

makkelijk met andere kinderen speelt. Als er nieuwe kinderen zijn, neemt zij ze op 

sleeptouw. Ze is heel sociaal en lief voor iedereen!’

Op de cover: Cleo (7 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: 
TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS
en geldt tot de volgende editie  
van KIDDO verschijnt.

Hoofdredacteur
Vlaanderen


