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EN OOK: Effectief communiceren 
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•

Buitenslapen in de 
kinderopvang

Val in slaap met een droom, 

word wakker met een plan

Corona op de werkvloer

KUNST EN CULTUUR: 
ook voor de allerjongsten
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Inclusiviteit bewust  
stimuleren
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Welkom

Kopieergedrag
We hebben geen televisie. Dat is geen bewuste 

keuze. Toen mijn vrouw en ik vijftien jaar 

geleden bij elkaar introkken, bleken we er geen 

van beiden een te hebben. We zouden er wel een 

kopen, zodra er kinderen waren, en die ernaar 

vroegen. Maar dat hebben ze nooit gedaan. Het 

gevolg van dat televisieloze bestaan is dat we ’s 

avonds zeeën van tijd hebben. Om – in pre- en 

straks hopelijk postcoronatijden – naar concer-

ten en theatervoorstellingen te gaan, met vrien-

den iets te gaan drinken. En vooral: om uren aan 

stuk op de sofa boeken te verslinden. Op zich 

niet zo’n sociale bezigheid, maar als je dat met 

z'n tweeën doet, creëert het wel een band.

Bovendien lazen we erg veel voor aan onze kin-

deren. Zodra ze ook maar een boek konden vast-

houden, vertelden we hun al verhalen. Iets wat 

ze altijd erg konden waarderen, en wat althans 

twee van de drie zodanig enthousiasmeerde dat 

ze zichzelf leerden lezen. Onze kinderen zijn 

het helemaal gewend om ons te zien zitten met 

een boek in onze handen. Meer zelfs, ze zien dat 

wij erg graag lezen, en dat leesplezier willen ze 

zelf ook ervaren. Natuurlijk zijn ze zoals hun 

leeftijdsgenoten verslingerd aan de tablet. Maar 

als ze thuis zijn, vind je op zijn minst een van 

de drie verdiept in een boek. Ze horen het zelfs 

nauwelijks als je hen aan tafel roept voor het 

eten. Met uitzondering van de jongste. ‘Ik ben 

niet zo’n lezer’, zegt hij dan recht voor de raap. 

Al betrap ik hem er ’s avonds op dat hij in bed 

een quizboek voor kinderen zit uit te spellen. 

Verhalen lezen vindt hij niet zo interessant, 

feiten en weetjes duidelijk des te meer.

Voorlezen aan kinderen en zelf lezen heeft een 

positieve impact op hun leesplezier en leeshon-

ger. Daar begin je het best vroeg genoeg mee, 

ook in de kinderopvang, net zoals je daar de 

nadruk legt op gezond eten en veel bewegen. 

Het goede voorbeeld geven werkt. Ook al hebben 

we op het vlak van eten in ons gezin voor-

lopig minder succes geboekt. Zeker, de rauwe 

tomaten, komkommers, wortelen en paprika’s 

gaan er gezwind in, maar zodra ik een zelf-

bereide vegetarische warme schotel op tafel zet, 

halen de jongste twee hun neus op tot aan hun 

wenkbrauwen. Mijn missie ‘Gezonde Maaltij-

den’ is voorlopig mislukt. Daarvoor eten ze toch 

te graag diepvriespizza’s. En frietjes. De mama 

overigens ook.

Ashley Takken (23) werkt sinds anderhalf jaar bij 

Kinderdagverblijf Nijntje, een van de locaties van Ludens, 

een grote, maatschappelijke kinderopvangorganisatie 

in Utrecht. ‘Ik werk op de babygroep van 0 t/m 2 jaar en 

geniet van het verzorgen van de kleintjes. Een baby de fles 

geven is een bijzonder moment waarbij je echt aandacht 

voor elkaar hebt en een hechte band met elkaar opbouwt. 

De uitdaging van mijn werk is dat je er voor alle kinderen 

een leuke dag van wilt maken. Baby’s van 3 maanden heb-

ben natuurlijk andere interesses dan kindjes van 1,5 jaar. 

Op een drukke dag moet je goed plannen wanneer je wat 

gaat doen. De ene leidster gaat bijvoorbeeld met de grote 

kindjes naar buiten en de andere leidster blijft binnen om de kleintjes de fles te geven en 

op bed te leggen. Samen zijn we één team en willen we zorgen voor een goede ontwikke-

ling van alle kindjes. Ook de ouders spelen hierin een belangrijke rol: ze vertellen ons hoe 

het privé met het kindje gaat. Ouders en leidsters geven elkaar tips en tops en dat is voor 

beide partijen erg fijn.’ 

‘Op de cover staat Neil (2). Hij komt altijd vrolijk binnen en gaat dan gelijk op zoek naar de 

brandweerauto. Wanneer hij een sirene hoort, komt hij naar ons toe rennen om te laten 

weten dat hij een echte brandweerauto hoort. Neil speelt zelfstandig en gaat zelf op onder-

zoek uit. Als hij iets bijzonders heeft gevonden komt hij laten zien hoe mooi het is. Ook 

aan activiteiten, zoals kleuren doet hij graag mee. Hij weet al heel goed hoe dat moet!’

Op de cover: Neil (2 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: 
BUITENSLAPEN
en geldt tot de volgende editie  
van KIDDO verschijnt.

Hoofdredacteur
Vlaanderen


