JAARGANG 21 | NR. 3 | 2020

KIDDO
HÉT VAKBLAD VOOR PEDAGOGISCH PROFESSIONALS

www.KIDDO.net
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De belangrijke
eerste 1000 dagen
Ondersteun de relatie tussen
ouders en hun jonge kinderen
EN OOK: Familieboek maken met kinderen en ouders
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Welkom
De belangrijkste job ter wereld
Eind maart, een maandagochtend. Ik kom de

vijftig jaar net een enorme duik heeft genomen.

woonkamer binnen. Daar zijn mijn drie zonen

Wat opgaat voor de leraar, geldt voor elke profes-

van 10, 8 en 6 de lange eettafel al aan het klaar-

sional in de zorgsector. Terwijl die de laatste jaren

maken voor hun dagelijkse schoolwerk. Dat

zo onder druk staat door besparingen en efficiën-

doen ze sinds een week van thuis uit. Door de

tiewinsten, vallen de verantwoordelijken daarvoor

coronacrisis zijn de scholen gesloten, en geven de

nu over elkaar heen om te applaudisseren voor

juffen via het digitale leerplatform elke ochtend

het werk van de mensen in de zorgsector. En daar

de taken van die dag door. En we hebben geluk:

hoort dus ook de kinderopvang bij, een cruciale

onze kinderen vinden dat best wel fijn werken.

job die mede voor zorgt dat mensen met baby’s en

Het helpt dat de mama vanaf dag 1 de kinderen

peuters kunnen blijven werken en de maatschap-

een strakke dagplanning heeft laten maken. En

pij kan blijven draaien. Zo laat de coronacrisis

het helpt natuurlijk ook dat zowel de mama als ik

zien welke banen onmisbaar zijn.

erg veel ervaring hebben in onderwijs, we elk om
beurt bij onze kinderen zitten om hen te helpen,

Misschien is kinderbegeleider wel de belangrijkste

en we voldoende computers in huis hebben.

job ter wereld. Dat is nu ook wetenschappelijk

1
ziekte

Het vakblad met een breed scala aan actuele
onderwerpen, geschreven voor en door de praktijk.
KIDDO helpt je om na te denken over je eigen
handelen en bevordert verdieping op de werkvloer.
Met een jaarabonnement op KIDDO ontvang je
6 fraaie edities én een special op de deurmat.
Daarnaast krijg je:
, online toegang tot dossiers en
activiteiten op www.kiddo.net
, de nieuwsbrief met mooie weggeefacties
, korting op geselecteerde congressen
van www.logacom.nl
, ¤ 25,- korting op het aanbod
van www.kinderopvangschool.nl
, het handige boek Eetgedrag in balans
over het creëren van een gezonde
eetomgeving op de kinderopvang
(t.w.v. ¤ 18,00) toegestuurd.

Het boek
Eetgedrag in ba
lans
nu gratis bij ee
n
nieuw abonnem
ent

*Prijzen gelden vanaf 1 januari 2020 voor een jaarabonnement. Een nieuw abonnement
gaat in vanaf de eerstvolgende te verschijnen editie en wordt jaarlijks automatisch
verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk drie maanden vóór afloop van de
abonnementsperiode in ons bezit te zijn.

bewezen, en dan nog wel door een econoom, Eilís
En toch… Zelfs voor ons is het niet zo evident om

Lawlor. Wat blijkt? Voor elke euro die kinder-

voor juf en meester te spelen. Dat kunnen de echte

begeleiders verdienen, creëren ze liefst 9 euro aan

pedagogisch professionals nu eenmaal zoveel

waarde voor de samenleving. Maar wat hun salaris

beter dan de mama en de papa thuis. En dan blijkt

betreft, worden ze schromelijk ondergewaardeerd.

Hoofdredacteur
Vlaanderen

dat, als mensen hun kinderen niet naar school
kunnen sturen, en het thuis moeten overnemen,

Ter vergelijking, en zonder een steen te gooien,

ze plotseling beseffen welke beroepen cruciaal zijn

uit hetzelfde onderzoek blijkt dat investerings-

voor de samenleving. En daar hoort het beroep van

bankiers in Londen voor elke euro loon liefst

leraar absoluut bij. Die is onvervangbaar, geven

7 euro schade veroorzaken aan de publieke sector.

we nu allemaal zonder schroom toe. Terwijl het

Zullen we afspreken dat we dat onthouden als

maatschappelijke aanzien van de leraar de laatste

corona een verre, kwade droom is geworden?

Op de cover: Doris (5 jaar)
Vera Jilesen (23) werkt nu twee jaar op BSO Ridderhof in

KIDDO voor en
door de praktijk!
KIDDO is een grensoverschrijdend

Vreeland (KMN Kind en Co). ‘We hebben op onze locatie een
ruimte die we helemaal aanpassen aan het thema van de
maand, zoals sporten, water of natuur. De kinderen mogen
meehelpen om de ruimte te versieren en dat doen ze heel
graag! In een andere ruimte is het atelier waar kinderen
altijd zelfstandig kunnen knutselen; de kasten met knutselspullen staan namelijk altijd open. Ook de kleuters mogen
hier zelf aan de slag. Creatief bezig zijn met kinderen vind
ik het allerleukste om te doen. We werken met een diverse
groep kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dat is wel eens een uitdaging want een 4-jarige kan natuurlijk niet hetzelfde als een
8-jarige. Maar de kinderen helpen elkaar en bovendien merk ik dat ieder kind – ongeacht de
leeftijd – zelf kan aangeven wat hij of zij wil doen en wat daarvoor nodig is. Ook voor kinderen die liever buiten spelen heeft onze buitenschoolse opvang verschillende mogelijkheden.
Er is een schoolplein met houten speeltoestellen en aan de andere kant van het schoolgebouw is een groot grasveld met een voetbalkooi, waar de oudere kinderen kunnen spelen.’

blad en wordt gemaakt voor én

‘Op de cover staat Doris (5). Ze verveelt zich nooit! Vaak speelt ze met andere kinderen in de
poppenhoek. Doris verzint dan hele verhaallijnen. Als Doris knutselt gaat ze planmatig te
werk; eerst verzamelt ze alles en legt dit op tafel. Daarna begint ze pas met knutselen. Ze
verzint zelf wat ze wil maken en vindt het niet leuk wanneer andere kinderen haar nadoen.
Ook zorgt ze dat ze snel klaar is, zodat ze daarna nog iets anders kan doen.’

tot de pedagogische dossiers en

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 opvangvormen
zich in KIDDO kunnen herkennen.

Online toegang
Ga naar www.kiddo.net voor meer
verdieping en activiteiten. Het
wachtwoord voor online toegang
het activiteitenarchief is:

FAMILIEBOEK
en geldt tot de volgende editie
van KIDDO verschijnt.
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