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COLUMN

Durf verrast te worden door kinderen

“Kinderen zijn niet de mensen van morgen, maar 

mensen van vandaag”, zei Janusz Korczak ooit. De 

Poolse kinderarts en pedagoog stichtte in de vorige 

eeuw een weeshuis waar hij de kunst in praktijk 

bracht van kinderen serieus nemen zónder ze hun 

kind-zijn te ontnemen.

Kinderen serieus nemen betekent niet dat ze 

centraal staan. Ook niet dat ieder idee van een 

kind dé oplossing of geniaal is. Daar zouden ook zij 

doorheen prikken. Het draait om een gelijkwaardige, 

niet vrijblijvende dialoog tussen volwassenen en 

kinderen, met als vereiste dat beiden openstaan 

verrast te worden. Professor Micha de Winter: 

“Wordt op school een serieuze dialoog met leerlingen 

gevoerd over de school zélf, dan leren zij daarmee 

dat hun mening en betrokkenheid op prijs wordt 

gesteld, dat hun inbreng wordt gerespecteerd.” (De 

Volkskrant, 1995)

Kinderen zijn creatiever, opener en nieuwsgieriger 

dan veel volwassenen. Over maatschappelijke 

onderwerpen zoals milieu en armoede krijgen ze 

meer mee dan we vaak denken. Hun inbreng is 

verrijkend, want anders dan die van volwassenen. 

“Volwassenen luisteren niet heel goed naar ons, ze 

vinden ons vaak te jong. Daarom denken ze niet altijd 

aan kinderen bij het maken van plannen. Maar wij 

hebben ook onze mening. En die doet ertoe”, aldus 

Lise (11). Korczak zou hartstochtelijk hebben geknikt.

Kinderen zijn er niet om gecompliceerde 

vraagstukken op te lossen. Maar door ze de rol 

van actieve burgers te geven, leren ze onder meer 

“nadenken over thema’s buiten de boeken”, zegt 

meester Ivo, wiens klas een van de ruim tachtig Raden 

van Kinderen vormt. Er wordt naar ze geluisterd en 

dat maakt veel los, merkt hij. 

Kinderen leggen onverwachte dwarsverbanden die 

aanzetten tot anders denken. Elke dialoog die ik leid 

tussen volwassenen en kinderen verrast me. Door 

wat ik zelf moet loslaten. Door te luisteren tussen 

de regels door. En door de gave van kinderen eerlijk, 

zonder waardeoordeel, te observeren. 

Waren wij (nog) maar zover.
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Als het gaat om de opvoeding van 
kinderen, worden de zaken in 

Nederland vaak nodeloos ingewikkeld 
gemaakt, vindt Sacha Ausems, voorzitter 
van de Raad van Bestuur bij Kinderopvang 
Humanitas. Zij pleit voor ‘ont-wikkeling’. 
Ouders komen soms met hun vragen 
in het specialistische circuit terecht, 
terwijl ze vaak prima geholpen kunnen 
worden door pedagogisch medewerkers, 
leerkrachten of welzijnswerkers in hun 
directe omgeving. Zowel kinderen als 
ouders zouden er volgens Ausems veel 
baat bij hebben als hun vraag niet direct 
naar een specialistisch niveau wordt 
opgetild. “Dat vraagt om innovatie van het 
huidige systeem, terug naar de bedoeling, 
naar versterking van het gewone leven. 
Locatiemanager Maureen Hofstede 
en regiodirecteur Sander Pommé van 
Kinderopvang Humanitas laten zien hoe 
dit deels al gebeurt.” 

Welke behoefte signaleert u als het gaat 
om de zorg voor kinderen?
“Vroeger zochten ouders eerder dichtbij 
huis naar antwoorden op hun vragen. 
Er was destijds nog echt sprake van 
een gemeenschap. Door het einde van 
de verzuiling is dat systeem uit elkaar 
gevallen, is de maatschappij veel 
individualistischer geworden en drukt 
de virtuele community inmiddels ook een 
behoorlijke stempel op het opgroeiende 
kind. Misschien is – juist daarom – op veel 
vlakken een hang naar de terugkeer van 
die gemeenschap zichtbaar. Zonder al 
te veel bemoeienis, maar wel met steun. 
In de ouderenzorg speelde dit vraagstuk 
ook, en daar is op allerlei manieren 
ingespeeld op die gemeenschapszin. Ik 
zou zoiets ook graag terugzien in de zorg 
voor kinderen.”

Wat zou er verbeterd kunnen worden 
aan het huidige systeem? 
“In Nederland is de kinderopvang over 
het algemeen van hoge kwaliteit, met 
veel kennis en een goede visie rond de 
ontwikkeling van het kind. Kinderen 
zijn bijvoorbeeld al heel jong in beeld 
doordat zij de peuterspeelzaal en het 
kinderdagverblijf bezoeken. Daar blijkt 
dat ouders in het dagelijks leven best veel 
vragen hebben over de opvoeding van 
hun kinderen, bijvoorbeeld over voeding, 
ontwikkeling of gedrag. Wanneer het 
gaat om wat grotere kwesties, komt het 
regelmatig voor dat ouders zich schamen 
of hun vraag niet durven stellen. Niet 
alleen omdat het niet altijd prettig is om 
toe te geven dat je als ouder iets niet weet, 
maar ook omdat we in Nederland vaak de 
neiging hebben tot problematiseren. Dit 
betekent dat vraagstukken snel worden 
opgetild naar een specialistisch niveau. 
Naar mijn mening is dit een weeffout 
in het systeem. Kinderen komen in 
specialistische zorg terecht, waarbij de – 
wellicht ongegronde – zorg en angst van 
ouders is dat ze in het proces hun kind 
kwijtraken. Hierdoor ontstaat er een 
hobbel om dit soort gewone vragen te 
blijven stellen. Hulp zoeken is helaas vaak 
taboe.”

Kunt u een voorbeeld geven van een 
dergelijke situatie?
“Op een achterstandsschool besprak 
een moeder met de leerkracht haar 
problemen in de opvoeding van haar 
zoon. Ze kon hem niet meer de baas en 

wist niet wat ze met hem aan moest. 
Om haar verder te helpen, werd een 
afspraak geregeld met iemand uit het 
zorgcircuit. Vervolgens sprak ze met 
een aantal vriendinnen, die haar aan 
het twijfelen brachten. Ze besloot de 
afspraak af te zeggen, uit angst dat haar 
kind haar ontnomen zou worden. Dit zou 
niet mogen gebeuren. Niemand zou bang 
moeten zijn om hulp te vragen. Bovendien 
zou een sterke lokale samenhang of 
pedagogische ondersteuning van de 
leerkracht de hulpvraag richting het 

zorgcircuit mogelijk overbodig kunnen 
maken. Daarom denk ik dat het goed is 
om die cirkel rond het dagelijks leven van 
ouders en hun kinderen te verstevigen.”

Hoe kan die cirkel worden verstevigd?
“Dat vraagt om samenwerking van 
diverse partijen, maar ook om het 
vermogen om buiten bestaande hokjes 
te denken. Een bekende Afrikaanse 

uitdrukking luidt ‘It takes a village to 
raise a child’. Ik wil terug naar die ge-
meenschap. De vraag is hoe we daar 
komen en hoe we de cirkel rond ouders 
en kinderen kunnen verstevigen, 
zodat zij geen hobbels en schaamte 
ervaren om eerder met hun vragen naar 
buiten te treden. Daarvoor moet een 
situatie worden gecreëerd die dicht-
bij, vertrouwelijk en veilig genoeg is 
om vragen bespreekbaar te maken. 
‘Gewone’ vragen worden dan dichtbij, 
op de peuterspeelzaal, school of thuis 

beantwoord door vertrouwenspersonen 
met kennis over dat ‘gewone’ leven: 
bijvoorbeeld de leidster, leerkracht, 
de jeugdverpleegkundige. Op die 
manier worden ouders versterkt in 
hun rol en kunnen kinderen in hun 
vertrouwde omgeving blijven, die 
wordt verstevigd met kennis van 
anderen. Door lokaal een netwerk te 
vormen van betrokkenen, waaronder 
deze professionals met diverse kennis, 
krijgen ouders meer handvatten en is 
er minder specialistische zorg nodig. 
Ouders blijven zelf autonoom en in 
regie, maar ervaren meer steun. Om dit 
te realiseren is het noodzakelijk dat die 
verschillende partijen elkaar opzoeken. 
Momenteel wordt nog  veel gedacht van-

uit eigen instanties en posities, maar 
volgens mij is niemand daarbij gebaat. 
Afzonderlijke partijen moeten juist de 
handen ineenslaan en elkaars waarde 
opzoeken en aanvullen.”

Welke instanties zouden de samen-
werking met elkaar moeten zoeken?
“Uiteenlopende instanties kunnen 
samen die village, die gemeenschap, 
vormen waarbinnen de ontwikkeling van 
kinderen wordt gefaciliteerd. Partijen zoals 
kinderopvang- en welzijnsorganisaties, 
scholen, jeugdverpleegkundigen of con-
sultatiebureaus, huisartsen en de gemeente 
hebben allemaal een stukje kennis en 
vertegenwoordigen elk een puzzelstukje 
binnen het geheel. De kinderopvang en 
peuterspeelzaal kijken bijvoorbeeld heel 
pedagogisch en ontwikkelingsgericht naar 
kinderen. Vervolgens gaan kinderen als 
ze vier jaar zijn naar de basisschool, waar 
leraren vooral veel didactische kennis 
bezitten. Zij krijgen echter ook steeds vaker 
maatschappelijke, sociale en pedagogische 
vragen van ouders, waar ze niet altijd een 
antwoord op hebben. Scholen kunnen hier 
door samen te werken een goede oplossing 
voor vinden. Ook sportclubs, bibliotheken 
of andere lokaal verbindende partijen 
maken deel uit van de gemeenschap, want 
ook daar komen ouders en kinderen samen 
en kunnen vragen beantwoord worden. We 
moeten leren én durven denken vanuit de 
leefwereld van het kind. Hiervoor is het 
nodig onze denkpatronen en het systeem 
te kantelen van institutioneel naar kind-
centraal.” 

Hoe zou die oplossing eruit kunnen 
zien?
“Er is bijvoorbeeld een school die 
heeft besloten twee afzonderlijke 
groepen samen te laten leiden door 
één leerkracht en één pedagogisch 
medewerker. Hiermee werd ingespeeld 
op de behoefte aan ondersteuning bij 
pedagogische vraagstukken, maar 
werd ook een alternatief geboden voor 
het lerarentekort. De leerkracht geeft 
kinderen uitleg en vervult een didactische 
rol, terwijl de pedagogisch medewerker 
zich richt op het ontwikkelingselement 
en kijkt naar het welbevinden en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen. Deze medewerker is bovendien 
ook actief in de buitenschoolse opvang, 
zodat er continuïteit ontstaat in de 
omgeving waar kinderen dagelijks mee 
te maken hebben. Samen delen zij kennis 
over kinderen en vullen elkaar aan, naar 
volle tevredenheid van ouders, kinderen 
en deze professionals zelf. Dit is slechts 
één manier waarop professionals hun 
specifieke kennis kunnen delen met 
andere partijen en ervoor kunnen zorgen 
dat die van nut is op veel bredere schaal.”

Lees verder op pagina 4

Terug naar de kracht van samen

INTERVIEW met Sacha Ausems, Maureen Hofstede en Sander Pommé

“Een bekende Afrikaanse 

uitdrukking luidt ‘It takes a 
village to raise a child’. Ik wil 

terug naar die gemeenschap”

“Uiteenlopende instanties 

kunnen samen die village, 

die gemeenschap, vormen 

waarbinnen de ontwikkeling 

van kinderen wordt 

gefaciliteerd”

Sacha Ausems (foto Hannie Verhoeven)
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Bij wie ligt het initiatief voor het 
vormen van een gemeenschap?
“Er moet vooral geen top down-beleid 
komen dat oplegt hoe elke gemeente en 
wijk te werk zouden moeten gaan en 
hoe die gemeenschap rondom ouders en 
kinderen eruit zou moeten komen te zien. 
Ik geloof heel erg in de kracht van lokaal 
werken. De mensen in een bepaalde wijk 
of gemeente maken samen de kwaliteit 
en kunnen deze ontwikkeling verder 
vormgeven. Het zou goed zijn als zij met 
elkaar op lokaal niveau de vrijheid nemen 
om mogelijkheden en vernieuwingen te 
onderzoeken. Op het moment dat pro-
fessionals de ruimte krijgen, komen ze al 
snel met voorstellen om ‘praktijk te gaan 
maken’, is mijn ervaring. Juist omdat zij in 
de dagelijkse praktijk zien welke problemen 
er spelen, hebben zij goede ideeën over wat 
beter kan en welke behoeften er leven. Ik 
denk niet dat voor dit alles één juiste vorm 
bestaat. Door verschillende vormen uit 
te proberen, wordt vanzelf duidelijk wat 
werkt. Dat is contextafhankelijk. Natuurlijk 
kan het zo zijn dat een bepaald idee naar 
landelijk niveau kan worden getild, maar 
ook kan blijken dat het alleen werkt in 
een bepaalde wijk vanwege de specifieke 
omstandigheden. Het gaat om innoveren, 
leren en eventueel optillen naar te delen 
algemene kennis en beleid.” 

Wat verwacht u op termijn van deze 
aanpak?
“Het resultaat van het verstevigen van 
de cirkel rondom ouders en kinderen 
levert een enorme winst op voor hun 
welbevinden, en ook voor de ontwikkeling 
van de kinderen. Daarnaast verwachten 
we dat er minder specialistische zorg 
nodig is. Zo wordt geïnvesteerd in de 
toekomst van kinderen, maar ook in die 
van de gemeenschap. Kinderen kunnen 
in hun eigen gemeenschap opgroeien 
en naar school, met lokaal passende 
oplossingen, en hun ouders worden 
ondersteund in hun rol. Natuurlijk blijft 
specialistische zorg altijd nodig, want 
andere partijen hebben simpelweg niet 
overal verstand van. Het is goed als 
mensen op specialistische zorg kunnen 
rekenen in gevallen dat het echt nodig 
is. In alle andere gevallen is het goed als 
ze kunnen terugvallen op dat netwerk in 

het dagelijks leven. Mensen moeten de 
oplossing krijgen die passend is.”

Wat is de bijdrage van uw organisatie 
hierin?
“Het is mijn droom om onze pedagogische 
kennis te delen met andere partijen 
en breder in te zetten dan alleen in de 
kinderopvang. Onze kennis kan zo van 
nut worden voor veel meer partijen.
Mijn doel is zeker niet om de regie te nemen 
in het vormen van gemeenschappen, maar 
ik denk wel dat we met onze pedagogische 
expertise een rol van betekenis kunnen 
vervullen. Wij hebben bijvoorbeeld 
gezinnen in beeld die bij veel instanties 
niet of onvoldoende bekend zijn. Ook 
hebben we dagelijks contact met ouders en 
met kinderen, horen dagelijks hun vragen 
en zorgen. Die kennis zouden we kunnen 
inzetten in het belang van die kinderen en 
hun ouders. Ik wil samen optrekken met 
partners die hierin iets kunnen betekenen 
en hoor graag als er partijen zijn die 
hierin met ons willen samenwerken. En 
natuurlijk blijven we gewoon hartstikke 
goede kinderopvang bieden!”

Welke initiatieven hebben jullie al 
opgezet om de cirkel rondom ouders en 
kinderen te versterken?
Maureen Hofstede, locatiemanager: “Wij 
vinden het van belang om kinderen zo jong 
mogelijk in beeld te hebben. Zo kunnen we 
de voorschoolse periode zo goed mogelijk 
laten verlopen en ze voorbereiden op de 
basisschool. Daarom zit ik in Enschede 
namens Kinderopvang Humanitas in een 
mobiel consultatieteam, gericht op jonge, 
alleenstaande moeders. Zij hebben in de 
meeste gevallen geen baan, waardoor ze in 
een kleine wereld leven. De wijkcoach heeft 
professionals uit verschillende disciplines 
bij elkaar gebracht in een consultatieteam 
om hen zo goed mogelijk te informeren 
en problemen op te lossen. Naast de 
wijkcoach bestaat het consultatieteam 
uit een ervaringsdeskundige, een 
medewerker van de gemeente en mijzelf 
namens de kinderopvang. Elke twee 
maanden worden jonge moeders met 
hun kinderen in een buurthuis of andere 
centrale plaats uitgenodigd, waar ze met 
hun vragen bij ons terecht kunnen. Tijdens 
deze gesprekken blijkt vaak dat ze tegen 
bepaalde kleine of grotere problemen 
aanlopen. Ze hebben moeite zaken als 
subsidies te regelen met de gemeente, 
snappen niet hoe de kinderopvang werkt 
of lopen tegen financiële problemen aan. 
Wij kijken wie van ons de vraag het beste 
kan oppakken en hem kan beantwoorden. 
Ik neem vragen over kinderopvang en 
opvoeding voor mijn rekening. De lijnen 
naar andere hulpverleners zijn kort, dus 
wij kunnen de moeders ook doorverwijzen 
indien daar behoefte aan blijkt te zijn. 
Middels deze weg proberen we hen te 
helpen een zo stabiel mogelijke omgeving 
voor hun kind te realiseren.”

Sander Pommé, regiodirecteur: “Samen 
met het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) hebben we in het 
AZC in Weert een peuteropvang voor 
kinderen jonger dan vier jaar opgezet. Op 
het terrein was al een school aanwezig, 
maar voor de allerjongsten was nog geen 
voorziening opgericht. We hebben ervoor 

gezorgd dat zij in elk geval twee dagen 
per week naar de peuterspeelzaal kunnen 
en een dagbesteding hebben, want ook 
daar was tot nu toe geen invulling aan 
gegeven. Ook komen ze in contact met 
andere kinderen en wordt gewerkt aan 
hun taalvaardigheid om de afstand 
tot de maatschappij te verkleinen. 
Daarvoor zetten we pedagogisch mede-
werkers in die daar speciaal voor zijn 
opgeleid naast hun basisopleiding en 
die relevante ervaring hebben. In de 
meeste AZC’s zijn op dit moment nog 
geen peuterspeelzalen, dus ik zou het 
toejuichen als ze op meer plekken worden 
opgezet. De besluitvorming daarover 
ligt bij de AZC’s. In ons geval hebben we 
samen het initiatief genomen om de 
peuterspeelzaal op te richten, nadat we 
daarvoor op het juiste spoor zijn gezet 
door een medewerker van de gemeente. 
Wij werken hierin samen met het AZC; 
zij financieren een deel en Kinderopvang 
Humanitas neemt de kosten voor het 
andere deel op zich. We bekijken nu per 
jaar of het gecontinueerd wordt. Op 
deze manier proberen we ook zorg te 
dragen voor de allerkleinsten die uit een 
moeilijke situatie komen.”

Ausems: “Wij werken met verschillende 
organisaties samen, dat past ook bij onze 
visie op ‘terug naar de kracht van samen’. 
Wij delen allen de overtuiging dat je alleen 
kunt samenwerken als je elkaar echt als 
gelijkwaardig ziet, of het nu kinderen zijn 
of andere partners. Een gelijkwaardige 
dialoog is de basis. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld ook een Raad van Kinderen die 
onze organisatie adviseert en vooruit helpt. 
Kortom, wij willen samen met andere 
organisaties werken aan een duurzame 
samenleving voor en door kinderen.”

Kinderopvang Humanitas is één van 

de grootste kinderopvangaanbieders 

zonder winstoogmerk, met ongeveer 

350 kinderopvangverblijven, centra voor 

buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen 

door heel Nederland. Iedere dag krijgen zo’n 

18.000 kinderen van nul tot dertien jaar bij 

Kinderopvang Humanitas een afwisselend, 

ontwikkelingsgericht aanbod in een veilige 

en vertrouwde omgeving. Voor informatie zie 

www.kinderopvanghumanitas.nl

Meer informatie

“Het is mijn droom om onze 

pedagogische kennis te delen 

met andere partijen en breder 

in te zetten dan alleen in de 

kinderopvang”

V
oor 90 procent van de Nederlandse kinderen is 
het vanzelfsprekend dat zij dagelijks gebruik 
kunnen maken van het recht op onderdak, 

zorg en onderwijs. Bij de 10 procent die overblijft, 
is wel sprake van schending van deze en andere 
kinderrechten. Wat zijn belangrijke verbeterpunten? 
Er wordt nog onvoldoende naar kinderen geluisterd, 
vindt Noortje Beukeboom (20) van het jongerenbestuur 
van het Jeugd Welzijns Beraad (JWB). Medebestuurder 
Luka Mrak (17) sluit zich daarbij aan. “Er zijn genoeg 
gevallen waarin kinderen om hulp schreeuwen, maar 
niet worden gehoord.”

De kinderrechten zijn opgenomen in het 
Kinderrechtenverdrag, opgesteld door de Verenigde 
Naties (VN) in 1989. Er zijn vier kernrechten, van 
waaruit alle andere rechten in het verdrag moeten 
worden bekeken, licht Kinderombudsvrouw Margrite 
Kalverboer toe. Zo hebben alle kinderen recht op 
leven en ontwikkeling, mogen kinderen niet worden 
gediscrimineerd, moeten de belangen van kinderen 
een eerste overweging zijn bij alle te nemen besluiten, 
en moeten kinderen gehoord kunnen worden bij 
alle beslissingen die voor hen van belang zijn. “Bijna 
alle landen hebben het verdrag ondertekend, maar 
onderling bestaan grote culturele verschillen. Wij zullen 
zeggen dat in Syrië en Afghanistan veel kinderrechten 
worden geschonden, terwijl ook deze landen het verdrag 
hebben ondertekend.” Het enige land dat dat niet deed, 
is de Verenigde Staten. Daar kunnen kinderen in enkele 
staten de doodstraf krijgen, terwijl dat volgens het 
Kinderrechtenverdrag niet is toegestaan.

Negentien verblijfplaatsen
Hoewel Nederland misschien geen land is dat direct 
wordt geassocieerd met schending van kinderrechten, 
komt het wel degelijk voor. Vaak is de schending 
gerelateerd aan de zorg van ouders voor hun kinderen 
en aan wat er gebeurt wanneer ouders in de problemen 
komen. Wanneer een gezin bijvoorbeeld hoge schulden 
heeft, kan dat leiden tot een uithuiszetting. Dat is niet in 
het belang van het kind, legt Kalverboer uit. “Daarnaast 
heb ik gevallen gezien van kinderen in de jeugdhulp 
die soms wel negentien keer van verblijfplaats moesten 
wisselen. Dat is in strijd met het recht om op een 
veilige en stabiele plek op te groeien.” Verder ziet ze dat 
kinderen lang niet altijd worden betrokken bij besluiten 
die over hen worden genomen. Hoewel dit formeel gezien 
wel gebeurt, wordt het echt luisteren naar wat kinderen 
belangrijk vinden volgens haar nogal eens overgeslagen 
en worden kinderen vaak niet serieus genomen.

Beukeboom beaamt dit. “Ik vind het heel belangrijk dat 
kinderen voorop staan bij besluitvorming en worden 
betrokken bij alle beslissingen die over hen worden 
genomen. Naar mijn idee gebeurt dat nu niet altijd.” 
Zelf gaf ze bij het verlaten van de jeugdhulp op haar 
achttiende aan dat ze graag nog ambulante begeleiding 
wilde ontvangen. Hulpverleners zeiden haar dat dat niet 
nodig was, omdat ze het alleen af kon. Toen ze eenmaal 
op zichzelf woonde, merkte ze toch behoefte te hebben 
aan die begeleiding. 

Ook Mrak vindt dat kinderen vaak niet voldoende 
inspraak hebben. Hij haalt een voorbeeld aan van een 
jongen die al twee jaar niet meer bij zijn ouders woonde. 

Ondanks dat het goed met hem ging en hij al een tijd 
weer gewoon naar school ging, besloot de rechter dat 
hij nog niet terug naar huis mocht. “Zo blijft een kind 
gescheiden van zijn ouders, terwijl hij graag bij ze wil 
zijn en dat ook beter voor zijn ontwikkeling is. Hij heeft 
wel zijn zegje mogen doen bij de rechter, maar ik denk 
niet dat er voldoende naar hem is geluisterd.”

Kijken met een andere blik
Kalverboer merkt in haar werk dat kinderen met een 
heel andere blik naar de wereld kijken dan volwassenen. 
Wanneer input van kinderen bij volwassenen wordt 
neergelegd, zijn die laatsten zich van veel zaken niet 
bewust. Vanuit bestuurlijk perspectief wordt dus heel 
anders gekeken naar jeugdhulp dan wanneer een kind 
er zelf middenin zit. De Kinderombudsvrouw vertelt 
hoe ze vorig jaar sprak met kinderen met een ouder in 
detentie. De kinderen gaven aan dat ze het fijn zouden 
vinden tijdens bezoekuren ook andere kinderen te zien 
die hun ouder komen opzoeken, zodat ze weten dat 
ze niet de enige zijn. “Er is dus wel voor gezorgd dat 
kinderen contact kunnen hebben met hun ouders, maar 
er wordt vergeten dat het voor hen erg ongemakkelijk 
kan zijn.”

Rol van de overheid
Beukeboom en Mrak wijzen beide op de 
verantwoordelijkheid van de overheid bij het naleven 
van kinderrechten. Dat Nederland in de Kids Rights 
Index niet meer in de top 10 staat, heeft vooral te maken 
met bezuinigingen en bureaucratie, denkt Beukeboom. 
Als het bijvoorbeeld gaat om onderwijs, kan Nederland 
volgens haar een voorbeeld nemen aan Finland, waar 
alle docenten academisch zijn opgeleid en er meerdere 
leraren op een groep staan. “In Nederland zitten door de 
bezuinigingen nu dertig leerlingen in een klas met één 
docent. Hierdoor krijgen kinderen voor mijn gevoel niet 
genoeg aandacht.”

Mrak ziet dat in de jeugdzorg geld eveneens een grote 
rol speelt. Zo verstrekt de overheid jeugdinstellingen 
maar voor een bepaalde termijn subsidie. Daarna 
is er geen geld om een behandeling voort te zetten, 
terwijl sommige kinderen eigenlijk voor langere tijd 
hulp nodig hebben. Daarnaast worden kinderen soms 
geplaatst in instellingen waar ze niet horen. Iemand met 
psychiatrische problemen komt dan bijvoorbeeld terecht 
in een instelling voor pedagogische hulp. Door kinderen 
met diverse problematieken bij elkaar te plaatsen 
ontstaan conflicten en ontvangen ze niet de juiste 
individuele hulp, waarschuwt Mrak. “Streeft de overheid 
ernaar individuen zo goed mogelijke hulpverlening te 
bieden? Daar twijfel ik aan. Ze streeft er misschien wel 
naar, maar het wordt lang niet altijd gerealiseerd.”

Rechten in het DNA 
Mrak en Beukeboom pleiten voor meer voorlichting 
over kinderrechten, bijvoorbeeld door gastlessen op 
middelbare en basisscholen, zodat kinderen zich op hun 
rechten kunnen beroepen als dat nodig is. Kalverboer 
verwijst naar een onderzoek van een aantal jaar geleden 
naar kennis van kinderrechten bij kinderen over de hele 
wereld. De Nederlandse jeugd scoorde daarin opvallend 
laag. “Voor een deel komt dat misschien omdat het goed 
gaat met hun rechten, maar daar kun je het niet mee 
afdoen”, vindt Kalverboer. 

Zowel in de basiseducatie als op hogescholen, 
universiteiten en beroepsopleidingen wordt niet of 
nauwelijks aandacht besteed aan kinderrechten. Als 
gevolg hiervan hebben bestuurders en mensen in 
uitvoering binnen de jeugdzorg weinig kennis van het 
onderwerp. Omdat deze mensen een pedagogische 
opleiding gevolgd hebben, zullen ze over het algemeen 
goed handelen, benadrukt Kalverboer. Maar als het erop 
aankomt, kijken ze niet hoe ze het belang van kinderen 
volgens het verdrag goed kunnen onderzoeken. Zij 
zouden zich meer moeten verdiepen in het verdrag 
en zich moeten aanwennen het toe te passen in alle 
situaties waarbij kinderen betrokken zijn. “Als je goed 
met rechten van kinderen omgaat, keer je altijd terug 
naar de vier basisprincipes. Het moet haast in je DNA 
gaan zitten om vanuit dat perspectief naar zaken te 
kijken.” 

Van onze redactie
Auteur: Nina Visser‘Er wordt onvoldoende naar kinderen geluisterd’
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Ontwikkelingsgericht werken in de 
kinderopvang betekent niet alleen dat 

kinderen leren van volwassenen, maar 
volwassenen ook zeker van kinderen 
en van elkaar. Een goed pedagogisch 
beleidskader waarin alle neuzen dezelfde 
kant op staan en iedereen een bewust 
doel voor ogen heeft, werkt daarbij 
activerend en verbindend. Bij Junis 
Kinderopvang is daarom de geheel 
eigen methode Z’evenzien ontwikkeld. 
Directeur-bestuurder Marie-Louise van 
Mourik: “Wij kijken naar de ontwikkeling 
van kinderen met behulp van zeven 
competentiebrillen.”

De methode Z’evenzien is een paar jaar 
geleden geïntroduceerd vanuit de wens 
om, gebaseerd op een eigen pedagogisch 
beleid, een methode te ontwikkelen die 
organisatiebreed gedragen en ingezet 
wordt. Door zeven ‘competentiebrillen’ te 
ontwikkelen, heeft Junis haar pedagogisch 
medewerkers handvatten gegeven om 
alle ontwikkelgebieden van kinderen 
van 4 tot 13 jaar systematisch aandacht 
te geven. Het gaat dan om emotionele, 
sociale, motorisch-zintuiglijke, cognitie-
ve, taal- en communicatieve, morele en 
expressieve en beeldende competenties. 
Deze competenties komen samen in 
een dynamische pedagogische cirkel 
met de kernwaarden van de organi-
satie. De kernwaarden van Junis en De 
drie Ballonnen luiden ‘veiligheid en 
geborgenheid’, verbinding’, ‘ruimte voor 
ontwikkeling’ en ‘respect’. 

‘Spiegel kindbeeld aan jezelf’
Bij de ontwikkeling van het pedagogisch 
beleid (de pedagogische cirkel), waar 
de kernwaarden deel van uitmaken en 
die de methodiek ondersteunt bij het 
pedagogisch handelen, staan belangrijke 
pedagogische vragen centraal, vertelt 
Van Mourik. “Hoe kijken wij naar 
kinderen en hoe bereiden wij hen voor 
op de continu veranderende wereld? 
Daarbij houden wij steeds in het 
achterhoofd dat wij niet alleen naar 
kinderen kijken, maar zij ook naar ons. 
In het samenkomen van onze werelden 
is vervolgens ook weer veel herkenning.” 
Door samen over deze vragen na te 

denken, is een specifiek kindbeeld 
ontstaan dat als volgt is gedefinieerd: 
‘Om zich te ontwikkelen hebben kinderen 
ruimte en structuur nodig. In zo’n veilige 
omgeving voelen zij zich uitgenodigd om 
vooral zelf te ervaren, te bewegen en te 
onderzoeken. Spelenderwijs verkennen 
zij hun mogelijkheden en leren ze ook de 
grenzen van een ander te respecteren. 
Een kind dat zich ontplooit voelt zich 
thuis in de wereld’. Met dit kindbeeld 
als uitgangspunt, kijken pedagogisch 
medewerkers naar kinderen en naar het 
eigen pedagogisch handelen.

Samenspraak
Omdat het belangrijk is dat pedagogisch 
beleid in het DNA van een organisatie 
gaat zitten, meent Van Mourik, is bewust 
niet gekozen voor een instructievorm 
voor het implementeren van de 
methodieken, waaronder Z’evenzien. 
“Er wordt gekoerst op dialogen. Iedereen 
binnen de organisatie denkt mee, zowel 
medewerkers als ouders. Op deze manier 
wordt een methodiek niet ontwikkeld 
vóór de organisatie, maar mét de 
organisatie.” Uitgangspunt voor elke 
dialoog zijn de normen en waarden uit 
de pedagogische cirkel, en het gedrag en 
de houding die daarbij passen. “Alles wat 
we doen heeft als doel kinderen zo goed 
mogelijk te helpen bij het stimuleren van 
hun ontwikkeling.”

Nog niet genoeg aandacht
Hoewel het belang van ontwikkelings-

gericht werken bij het jonge kind 
overduidelijk is, vindt Van Mourik 
dat hier landelijk nog regelmatig 
te weinig aandacht voor is. Vaak 
worden bijvoorbeeld subsidies gericht 
op moeilijke groepen, zoals pubers, 
constateert ze. “Wij zeggen juist: begin 
al bij jonge kinderen, want dáár gebeurt 
het. Kinderen zijn nieuwsgierig en 
ontwikkelen juist door de ondersteuning 
van professionals in de kinderopvang. 
Daardoor kunnen we kinderen een rijke 
leeromgeving aanreiken waarin ze 
competenties kunnen ontplooien. In deze 
fase kun je enorm goed voorwerk doen 
voor later.” 

Door het gebruiken van bijvoorbeeld  
de competentiebrillen van Z’evenzien 
komen theorie en praktijk op een mooie 
manier samen, besluit Van Mourik. “De 
methode biedt pedagogisch medewerkers 
de gelegenheid om ontwikkelings-stimu-
lering op hun eigen manier samen met 
anderen verder in te zetten en zichzelf 
verder te ontplooien, op zo’n manier dat 
het past binnen de pedagogische visie van 
de organisatie.” 

ADVERTORIAL

Pedagogische competenties centraal

www.junis.nl

www.drieballonnen.nl

Meer informatie

Gastouderopvang onderscheidt zich 
van andere vormen van kinder-

opvang door kleinschaligheid in een 
huiselijke omgeving. Daardoor is het 
voor ouders mogelijk om samen met 
de gastouder als opvoedpartners op te 
trekken. Dat beschouwt Hubèr Agterberg, 
directeur-eigenaar van gastouderbureau 
ViaViela, als sterke punten van de 
kinderopvang bij gastouders. “Juist door 
die kleinschaligheid en persoonlijke 
aandacht kunnen de talenten van het 
kind zich optimaal ontwikkelen.”

Kunt u andere kenmerken noemen van 
deze vorm van kinderopvang?
“Een gastouder werkt met kleine groepen 
kinderen. Voor de kinderen is zij een vast 
gezicht en de omgeving is voorspelbaar. 
Kinderen kunnen zich zo veilig hechten, 
waardoor ze zich optimaal kunnen 
ontwikkelen en de wereld kunnen 
ontdekken.”

Wat zijn de belangrijkste aandachts-
punten bij hun ontdekkingsreis?
“Kinderen zijn de motor van hun 
eigen ontwikkeling. Gastouders zijn 
professioneel en flexibel en geven 
kinderen de ruimte om zelf te doen, zelf 
te ontdekken en ze geven kinderen de 
leiding over hun eigen ontwikkeling. Er 
is voor de kinderen een balans tussen het 
zelf doen en een uitdagende, maar veilige 
omgeving om zich in hun eigen tempo 
te ontwikkelen. Door de persoonlijke 
aandacht kan er verder gericht naar het 

kind worden gekeken: waar is het mee 
bezig, waar gaat de aandacht naartoe 
en op welke manier onderzoekt het 
kind. Deze dynamiek van onderzoeken, 
ontdekken, spelen en herhalen is 
een belangrijk aandachtspunt in de 
talentontwikkeling van jonge kinderen.”

Interactie met het kind is belangrijk. 
Kun u dat toelichten?
“Met gastouders als opvoedpartners 
wordt gewerkt aan de toekomst van 
de jongste generatie. Kwaliteit komt 
tot uitdrukking in de manier waarop 
zij hun vaardigheden inzetten in de 
dagelijkse opvangpraktijk. Die wordt 
voor het belangrijkste deel bepaald 
door de kwaliteit van de interactie die 
de gastouder heeft met de kinderen. 
Daarom gaat de aandacht voornamelijk 
uit naar opleidingen en trainingen om 
de deskundigheid van de gastouders 
permanent te bevorderen.”

Wat is daarbij de rol van een gastouder-
bureau?
“Door gastouderopvang verplicht af te 
laten nemen via een gastouderbureau 
bouwt de overheid extra toezicht in 

op de kwaliteit van de opvang. Een 
gastouderbureau moet ouder en 
gastouder begeleiden bij alles wat met de 
gastouderopvang te maken heeft. Voor 
een ouder gaat het bureau bijvoorbeeld 
op zoek naar een passende gescreende 
gastouder, helpt het bij het maken van 
afspraken over de opvang, verstrekt 
het periodiek informatie over de 
ontwikkeling van het kind en begeleidt het 
de opvang. Ook zorgt het bureau voor een 
veilige en juiste betaling aan een erkende 
gastouder, zodat de ouder aanspraak kan 
maken op kinderopvangtoeslag.” 

Hoe vult uw organisatie dat in?
“Als grootste gastouderbureau van 
Nederland verbindt ViaViela kinderen, 
ouders en gastouders. Alles is er bij ons 
op gericht om samen een kind gelukkig 
te laten opgroeien. Aan de basis staan 
onze mensen, vanuit de 55 vestigingen 
in Nederland, met in iedere regio een 
eigen contactpersoon voor ouders en 
gastouders. Sinds onze start in 2005 
hebben de bij ons aangesloten gastouders 
in totaal meer dan 85.000 kinderen 
opgevangen.” 

ADVERTORIAL

Gastouder als partner bij de opvoeding

www.viaviela.nl

www.oppas.nl

www.nanny.nl

www.kinderopvangtoeslag.nl

0499 - 425421

Meer informatie

“Gastouderopvang, veilig en 

ontwikkelingsgericht met oog 

voor de eigenheid van het 

kind”

Hubèr Agterberg (foto: Marco Reeuwijk)

Klemmend keurslijf

Veranderingen in de vraag dwingt de kinderopvang 

tot ingrijpende aanpassingen van het aanbod 

en maakt investeringen noodzakelijk. 

Daarnaast wijzigt de wet- en regelgeving 

voortdurend en is onduidelijk 

wat het effect van nieuwe 

kabinetsmaatregelen zal zijn. 

Tegelijk verlangen ouders 

grotere flexibiliteit in de 

beschikbaarheid van 

de kinderopvang en 

verwachten ze dat de 

prijzen daarmee gelijke 

tred houden. Nu is er 

volgens ouders vaak 

sprake van een star 

systeem en ervaren zij dat 

als een klemmend keurslijf.

Daarnaast verwachten 

ouders dat de kinderopvang 

zich onderscheidt door een 

breder pakket aan diensten. 

Naast de standaardopvang moet 

daarbij worden gedacht aan vervoer 

naar een sportclub of zwemles of het 

aanbieden van creatieve activiteiten als 

koken, tekenen of dansen. Voor ouders blijft 

de bereikbaarheid van de locatie de belangrijkste 

afweging bij de keuze van het soort opvang. Wel 

is een trend zichtbaar waarbij ouders bereid zijn 

om een grotere reisafstand te overbruggen als 

er sprake is van een alternatief concept zoals 

agrarische kinderopvang. Daar kunnen kinderen 

naar hartenlust buitenspelen, gaan ze met dieren om 

en krijgen ze gezonde ‘boerderijvoeding’. Voor veel 

ouders sluit dat aan op de toenemende aandacht voor 

groene buitenruimte.

Betere pedagogische kwaliteit

Behalve door logistieke en organisatorische 

maatregelen kunnen kinderdagverblijven zich 

onderscheiden van andere vormen van kinderopvang 

door goede pedagogische kwaliteit, vindt Mirjam 

Gevers Deynoot-Schaub. Na haar studie deed zij 

promotieonderzoek naar de sociale interacties en 

het spel van jonge kinderen in kinderdagverblijven. 

Zij is verbonden aan het Kohnstamm Instituut en 

maakt deel uit van het Nederlands Consortium 

Kinderopvang Onderzoek (NCKO) dat in opdracht van 

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(SZW) tien jaar onderzoek deed naar de pedagogische 

kwaliteit van Nederlandse kinderdagverblijven. 

Uit onderzoek onder 50 groepen uit 503 

kinderdagverblijven verspreid over Nederland 

blijkt dat na een periode van achteruitgang de 

pedagogische kwaliteit in 2012 (meest recente 

gegevens) voor het eerst weer een duidelijke 

toename laat zien ten opzichte van voorgaande 

jaren. Tegelijk stelden de onderzoekers vast dat de 

pedagogische kwaliteit bij deze peiling in absolute 

zin nog lang niet op alle punten voldoende was en 

dat er voldoende ruimte bleef voor verbetering. 

“Pedagogische kwaliteit is geen stabiel kenmerk”, 

stelden de onderzoekers vast. Regelmatig monitoren 

blijft daardoor noodzakelijk, bevestigt Gevers 

Deynoot-Schaub. Daarom wordt de komende jaren 

opnieuw onderzoek naar de pedagogische kwaliteit 

uitgevoerd, dit keer door de Universiteit van Utrecht 

in opdracht van het ministerie van SZW, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van dezelfde door het NCKO 

ontwikkelde wetenschappelijke meetinstrumenten. 

I
n een kwart van de Nederlandse gemeenten is 

sprake van een demografische krimp en daalt 

door de vergrijzing de behoefte aan kinderopvang, 

terwijl op andere plaatsen de vraag door verbeterde 

economische omstandigheden juist toeneemt. 

Tegelijk stellen ouders steeds hogere eisen aan de 

flexibiliteit van gastouders, buitenschoolse opvang en 

kinderdagverblijven. Daarnaast neemt de noodzaak 

tot verbreding van het aanbod toe en groeit de 

behoefte aan samenwerking tussen kinderopvang, 

basisscholen en peuterspeelzalen.

Tot 2015 nam de vraag naar kinderopvang geleidelijk 

af, zo blijkt uit cijfers van onder andere het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS). Oorzaak zijn onder 

meer de stijgende kosten, waardoor de opvang voor 

veel ouders te duur werd. De afgelopen twee jaar stijgt 

het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat 

echter weer. Enerzijds komt dat door de afnemende 

werkloosheid, anderzijds door de verruiming van de 

toeslagregeling.

Pedagoog Ruben Fukkink, verbonden aan de 

Universiteit van Amsterdam, herkent dat beeld. 

“Aanvankelijk verlaagde de Nederlandse overheid 

de financiële steun aan ouders voor de kosten van de 

kinderopvang. Inmiddels lijkt het erop dat diezelfde 

overheid zich realiseert dat deze voorziening echt 

hoort bij de hedendaagse samenleving en stabiele 

steun verdient.” Investeren in kinderopvang loont, 

stelt hij, want ouders blijven daardoor werken, wat 

gunstig is voor de economie en kinderen hebben baat 

bij kinderopvang van hoge kwaliteit.

Gevaar ligt op de loer

Opmerkelijk is dat er nu een gestage verschuiving 

plaatsvindt van het soort opvang waar ouders gebruik 

van maken. Zo gaan sinds 2014 meer kinderen naar de 

buitenschoolse opvang (BSO) dan naar de dagopvang. 

Daarnaast voorziet het CBS tot 2020 in meer dan 90 

procent van de gemeenten een forse daling van het 

aantal basisschoolleerlingen. Volgens de statistici 

zal het totaalaantal 4-jarigen in Nederland de 

komende jaren met ongeveer 6 procent afnemen. 

Bij de leeftijdsgroep van vier tot tien jaar bedraagt 

die afname zelfs rond de 10 procent. Als er al sprake 

is van enige groei in de BSO, zal die moeten komen 

door toename van het aantal uren dat ouders gebruik 

maken van de opvangmogelijkheid. Wel zal naar 

verwachting onder andere in Amsterdam en Utrecht 

het aantal kinderen dat naar de BSO gaat, toenemen.

Om het tij te keren worden tal van initiatieven 

ontplooid om de samenwerking tussen kinderopvang, 

jeugdhulp, primair onderwijs en peuterspeelzalen 

te intensiveren. Kinderdagverblijven zoeken 

daarom naar fusie- of overnamekandidaten om 

zo de schaalgrootte te creëren die door autonome 

groei niet is te realiseren. Naast activiteiten 

die intern vormgegeven kunnen worden, 

streven kinderdagverblijven naar integratie 

met peuterspeelzalen en primair onderwijs. 

Samenwerking biedt de kinderopvang perspectief 

voor een vruchtbare samenhang tussen de 

organisatie, de financiering en de regelgeving op 

lokaal niveau. Dat leidt niet alleen tot een beter en 

overzichtelijk aanbod voor ouders, maar vergroot 

tegelijkertijd het maatschappelijke rendement van 

kinderopvang en onderwijs. 

Voor kinderen is dat echter niet altijd 

positief, zo blijkt in de praktijk. 

Omvangrijke organisaties werken 

bijvoorbeeld met zogeheten 

flexpools. Dat leidt tot 

voortdurende personele 

wisselingen op de groepen 

terwijl ouders juist 

belang hechten aan 

vaste pedagogisch 

medewerkers. 

Of, zoals Fukkink 

het omschrijft: 

“De Nederlandse 

baby is kampioen 

in het herkennen 

van vele gezichten.” 

Schaalvergroting 

beschouwen ouders 

meestal niet als een voordeel 

en zij geven de voorkeur aan 

kleine kinderdagverblijven die 

bijvoorbeeld meer lokaal betrokken 

zijn. Fusies kunnen voor ouders zelfs 

aanleiding zijn op zoek te gaan naar een 

andere vorm van kinderopvang. Deskundigen 

wijzen er ook op dat alleen bundeling van krachten 

onvoldoende is. Samenwerking moet volgens hen 

verder gaan dan realiseren van een kostenbesparing en 

verruiming van de huisvestings-mogelijkheden.

Kinderopvang in Nederland staat onder druk Van onze redactie
Auteur: Cees van Dijk
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Kinderopvang wordt in eerste 
plaats gezien als een middel om de 

werkgelegenheid te stimuleren. Maar 
kinderopvang is veel meer dan alleen 
een bewaarplaats voor kinderen, stellen 
Eddy Brunekreeft (bestuurder) en Kerstin 
Vogel (manager Beleid & Advies) van 
KION kinderopvang. Het bieden van de 
juiste stimulerende omgeving is van 
grote betekenis voor de ontwikkeling van 
een kind.

Welk voordeel komt voort uit het bieden 
van een pedagogische omgeving aan 
kinderen?
Brunekreeft: “Uit onderzoek blijkt dat de 
ontwikkeling van een kind in de breedste 
zin van het woord, dus op cognitief en 
sociaal niveau, gestimuleerd wordt door 
een rijke pedagogische omgeving. Dit 

gebeurt al op zeer jonge leeftijd. Als een 
kind met andere kinderen speelt, leert het 
vaardigheden door die interactie. De fysieke 
omgeving speelt hierbij een grote rol; denk 
hierbij aan de spullen waar de kinderen 
mee kunnen spelen. Door te zorgen voor de 
juiste omgeving zullen kinderen al spelend 
leren en zich ontwikkelen. De overheid ziet 
de pedagogische meerwaarde gelukkig ook 
steeds meer en stelt terecht eisen aan de 
kwaliteit ervan.”

Vogel: “Kinderopvang is een aanvulling 
op de opvoeding thuis. Door de 
groepssamenstelling en de inrichting van 
de groepsruimte worden kinderen extra 
gestimuleerd om hun vaardigheden te 
ontwikkelen. In de voorschoolse educatie is 
het aanbod zelfs zodanig opgezet dat het een 
doorgaande lijn vormt met de basisschool. 

Op die manier wordt gezamenlijk beleid 
gevormd dat gericht is op de ontwikkeling 
van kinderen, al op jonge leeftijd.”

Waar bestaat goed pedagogisch beleid 
uit?
Vogel: “Dat begint bij het creëren van de 
juiste basis: goed opgeleide medewerkers 
en een ruimte die zo is ingericht dat het 
de kinderen stimuleert om te spelen. 
Het moet een actieve omgeving zijn die 
uitdaging biedt, maar tegelijkertijd wel 
de fysieke en emotionele veiligheid van 
kinderen waarborgt. Kinderopvang is, 
doordat opvang aan groepen kinderen 
wordt geboden, ook bij uitstek een plek 
waar kinderen sociale competenties 
ontwikkelen. Andere belangrijke pijlers 
zijn bijvoorbeeld gezondheid, voeding 
en beweging. Vanuit de organisatie 
moet het beleid zo zijn opgesteld dat het 
medewerkers ondersteunt in de manier 
waarop zij kinderen begeleiden. Door 
de kinderen individueel te volgen, kan 
een passend aanbod worden gedaan 
waarmee de ontwikkeling continu 
wordt gestimuleerd. Wat daarnaast 
niet vergeten moet worden, is dat 
kinderopvang vooral ook heel erg leuk is. 
Een plek waar kinderen talenten kunnen 
onderzoeken en ontwikkelen, en een plek 
waar ze een leuke dag hebben gehad als ze 
weer naar huis gaan.”

Hoe ondersteunen jullie kinderen en 
hun ouders?
Brunekreeft: “Wij zijn een non-

profitorganisatie. Wij richten ons vooral 
op maatschappelijk rendement. Ons 
eerste doel is dan ook: van betekenis 
zijn voor de ontwikkeling van kinderen. 
Dit kan alleen als je zoveel mogelijk 
kinderen bereikt. Om deze reden willen 
wij als organisatie zo toegankelijk 
mogelijk zijn, dit zie je terug in onze 
prijs-kwaliteitsverhouding. Om de 
ontwikkeling te stimuleren en de juiste 
pedagogische structuur te kunnen bieden, 
doen wij onderzoek naar de interactie 
tussen kinderen en het belang ervan voor 
de ontwikkeling. Hiervoor werken we 
samen met diverse kennisinstellingen.”

Vogel: “Ons tweede doel is het ontzorgen 
van het jonge gezin. We zien dat ouders 
worstelen met de combinatie van werk 
en de zorg voor de kinderen. Wij bieden 
innoverende diensten om hen daarin 
te ondersteunen, zoals onze verse 
maaltijdenservice. Aan het einde van de 
werkdag staat de maaltijd klaar bij de 
kinderopvang, waardoor het gezin zonder 
te koken toch een gezonde maaltijd heeft. 
Daarnaast experimenteren wij met 
andere vormen van opvang, zoals opvang 
voor een paar uurtjes, zodat ouders meer 
mogelijkheden hebben om beroep te doen 
op opvang wanneer zij in de knel komen.”

INTERVIEW met Eddy Brunekreeft en Kerstin Vogel

Kinderopvang is van toegevoegde waarde

www.kion.nl
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Kerstin Vogel en Eddy Brunekreeft

Volgens Gevers Deynoot-Schaub onderstrepen de 
resultaten van de peiling in 2012 het belang van 
gerichte ontwikkeling van de interactievaardigheden 
van pedagogisch medewerkers. Daarom adviseert 
zij kinderopvangorganisaties die hun pedagogische 
kwaliteit willen verbeteren, hun medewerkers hier 
goede ondersteuning in te bieden. Die vaardigheden 
nemen toe naarmate zij hier gerichte ondersteuning 
in krijgen, blijkt onder andere uit de bevindingen van 
onderzoeker Katrien Helmerhorst, eveneens verbonden 
aan het NCKO. Op basis van haar eigen onderzoek en de 
verkregen meetgegevens, ontwikkelde zij daarom een 
training voor pedagogisch medewerkers. Vervolgens 
ontwierp zij een training voor ROC-docenten. 
Helmerhorst: “Dat was nodig, want in de opleiding 
voor pedagogisch medewerkers ontbrak tot voor kort 
bijvoorbeeld de aandacht voor een aantal essentiële 

vaardigheden, zoals sensitiviteit van de medewerkers 
en het belang van sociale interactie tussen kinderen.”

Opvang in een huiselijke omgeving
Bij een kinderdagverblijf wordt vaak gewerkt volgens 
een bepaalde methodiek en de medewerkers volgen 
daarbij nauwgezet de ontwikkeling van de kinderen. 
Dat is volgens Marleen Groeneveld, als universitair 
docent verbonden aan de faculteit Pedagogische 
Wetenschappen van de Universiteit Leiden, een van 
de sterke punten van kinderdagverblijven. “Die zijn 
speciaal voor dat doel, opvang van kinderen, ingericht. 
Zo is bijvoorbeeld het meubilair afgestemd op de 
kinderen, is de ruimte in speelhoeken verdeeld en is er 
een grote grond-box voor de kleinsten.”

Als ouders willen kiezen voor opvang in een 
meer huiselijke omgeving, noemt Groeneveld 
gastouderopvang een goed alternatief voor een 
kinderdagverblijf. “Gastouders zorgen voor een kleine 
groep kinderen, maximaal zes, in hun eigen huis of 
in het huis van de kinderen. Voor kinderen betekent 
dit vaak een rustigere situatie, met kinderen in 
verschillende leeftijden, meer vergelijkbaar met het 
gezinsleven. Vooral voor de jongste kinderen kan dit een 
prettige vorm van opvang zijn.” 

Voordelen gastouderopvang
Groeneveld deed promotieonderzoek naar de 
verschillen tussen kinderopvang door gastouders en 
kinderdagverblijven en stelde vast dat gastouders 
sensitiever zijn, de geluidsniveaus er minder hoog zijn 
en het welbevinden van de kinderen hoger is. “Let wel”, 
benadrukt ze, “het gaat om gemiddelden, maar heel kort 
door de bocht zou je kunnen stellen dat kinderen zich 
bij een gastouder meer op hun gemak voelen dan in een 
kinderdagverblijf.”

Met enkele studenten observeerde zij het gedrag 
van kinderen en pedagogisch medewerkers bij 
kinderdagverblijven en vergeleek de resultaten 

daarvan met de waarnemingen bij gastouders. “Het 
onderzoek richtte zich uitsluitend op wat de ‘formele 
opvang’ wordt genoemd. Oppassen door bijvoorbeeld 
grootouders hebben we buiten beschouwing gelaten. 
Wel hebben we gekeken naar het stressniveau bij 
kinderen in de kinderopvang, bij een gastouder en in de 
thuissituatie. Opvallend daarbij is dat we bij de kinderen 
thuis het laagste stressniveau vaststelden.” Er was 
geen verschil in stressniveaus tussen kinderen die een 
gastouder of een kinderdagverblijf bezochten.

Hoewel er verschillen bestaan tussen opvang door 
gastouders, kinderdagverblijven en de BSO, vindt 
Fukkink dat de basiskwaliteit in Nederland gemiddeld 
genomen goed is. “Kinderen voelen zich veilig en 
vertoeven in een ‘warme’ omgeving. Bovendien 
stimuleert de opvang kinderen hun eigen weg te 
vinden in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Dat 
moet voor de overheid voldoende reden zijn om zich te 
realiseren dat de baten van pedagogisch verantwoorde 
kinderopvang ruimschoots opwegen tegen de kosten.”

B
egin jaren tachtig van de 20e eeuw veranderde 
het sociale landschap in Nederland drastisch. 
Vrouwen meldden zich massaal op de 

arbeidsmarkt, waarmee in ongeveer hetzelfde tempo 
de vraag naar kinderopvang steeg. De sector heeft zich 
sindsdien flink ontwikkeld, maar kent soms nog te veel 
het imago van ‘het kind bezighouden terwijl de ouders 
werken’. Onterecht, want op kinderopvangcentra is 
er juíst aandacht voor de ontwikkeling en stimulans 
van het individuele kind in die eerste vier cruciale 
levensjaren. Deze aandacht bepaalt mede het 
functioneren van een persoon in zijn of haar verdere 
leven. Ondanks deze positieve ontwikkeling zijn er 
echter nog belangrijke stappen te zetten. 

Samenwerking als kind… 
Het belangrijkste dat je een kind kunt leren? 
Het empathisch kunnen functioneren in 
samenwerkingsprocessen, stelt Felix Rottenberg, 
voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang.  
“Wanneer je ‘gunnen en delen’ op heel jonge leeftijd 
meekrijgt, creëer je democratisch burgerschap. In feite 
ben je in de kinderopvang bezig met het vormen van de 
maatschappij.”

Toch blijkt er minder aandacht voor deze 
groepsprocessen dan men zou verwachten, concludeert 
pedagoog Mireille Aarts. Voor haar promotieonderzoek 
onderzocht zij het groepsfunctioneren op Nederlandse 
kinderdagverblijven. Daaruit bleek dat de nadruk 
momenteel vooral ligt op contact met individuele 
kinderen. “Dat doen pedagogisch medewerkers 
doorgaans heel goed. Maar omdat kinderen op een 
kinderdagverblijf voor het eerst in contact komen met 
leeftijdsgenootjes, is het goed om ook daar specifieke 
aandacht voor te hebben.” Kinderen oefenen hun 
sociale vaardigheden, maar ze dagen elkaar ook uit, 
bijvoorbeeld op het gebied van taal, motoriek en 

zindelijkheid. Daarin zit een belangrijke toegevoegde 
waarde van de kinderdagopvang.

…én organisatie: ‘geen model is heilig’
Om die toegevoegde waarde nog verder uit te 
bouwen, wordt meer en meer samengewerkt op 
organisatieniveau. Soms leidt dat tot een Integraal 
Kindcentrum (IKC), soms zit het in afspraken met 
‘partners om de hoek’. Geen model is heilig, stelt 
Rottenberg. Waar het volgens hem om gaat, is dat 
kinderen in hun wijk, op de kinderopvang en op school 
spelend kunnen leren. Onderlinge samenwerking 
is daarin essentieel. “Ik heb gezien hoe pedagogisch 
medewerkers, leerkrachten en leidinggevenden elkaar 
dagelijks ontmoeten in een gemeenschappelijke 
ruimte. Hoe ze daar afstemden en toewerkten naar een 
gezamenlijke cultuur, dat is prachtig.” Dit fenomeen 

staat bekend als warme overdracht: kinderen zijn al 
bekend bij de leerkrachten wanneer ze op hun vierde 
aan het primair onderwijs beginnen.

Opleiding tot kindprofessional
Zowel Rottenberg als Aarts zijn van mening dat, willen 
we het pedagogisch niveau in Nederland naar een nog 
hoger niveau tillen, er moet worden gewerkt aan een 
vernieuwing in de pedagogische opleiding. Zo zou er 
meer aandacht moeten komen voor de contacten tussen 
kinderen en groepsprocessen, maar daarenboven 
lijkt het tijd voor een nieuw soort opleiding. Er zou 
een opleiding tot kindprofessional moeten komen, 
vindt Rottenberg. Dit zou een geïntegreerde opleiding 
moeten zijn, waarin studenten voor pedagogisch 
medewerker ook modules kunnen volgen die aan 
aspirant-leerkrachten worden gegeven. Het zou volgens 
Rottenberg mooi zijn wanneer studenten basisonderwijs 
en kinderopvang op de opleiding al met elkaar in 
overleg gaan. Hij pleit voor permanente educatie en 
doorstroommogelijkheden: “Dat moeten we faciliteren. 
Want het stimuleren van kinderen en het zien van hun 
verborgen talenten, dat is een uniek vak. Daar mogen 
we niets in laten liggen.”

‘Talenten zien bij kinderen, dat is een uniek vak’ Van onze redactie
Auteur: Greetje Hingstman

“Kinderen zijn de toekomst, dus laten we 
goed investeren in deze basis van onze 

maatschappij.” Deze uitspraak wordt 
gepassioneerd uitgesproken door Silvia 
Romijn. Gedurende haar loopbaan in de 
kinderopvangwereld werd duidelijk hoe 
opvoeding bijdraagt aan de toekomst van 
kinderen. Opvoeders hebben veel invloed 
op hoe het kind gevormd wordt. Immers: 
wat je zaait, is wat je oogst. Aan deze visie 
koppelde Romijn een praktische methode, 
ZaaiGoed, om de visie om te zetten in de 
dagelijkse opvoedpraktijk. 

Vanuit welke behoefte is de methode 
ontstaan? 
“Tijdens mijn werk merkte ik dat collega’s 
prima op één lijn zaten over praktische 
zaken. Maar sociaal-emotioneel 
verschilde het enorm hoe mensen de 

kinderen aanspraken. Zo ontstond mijn 
behoefte om op dit vlak een gezamenlijke 
taal te spreken. Kinderen hebben ook de 
behoefte om zich emotioneel veilig te 
voelen en te worden ondersteund om in 
hun kracht te staan. Ook voor ouders is 
het niet altijd makkelijk om op één lijn 
te komen binnen de opvoeding. Ze zijn 
zich er niet altijd van bewust waarom 
ze opvoeden op de manier waarop ze 
dit doen. Deze bevindingen samen 
motiveerden mij om mijn visie te vertalen 
naar bruikbare handvatten, aantrekkelijk 
voor kinderen én opvoeders.”

Hoe moeten we ‘wat je zaait is wat je 
oogst’ zien in relatie tot kinderen en 
opvoeden? 
“Deze metafoor is zeer van toepassing op 
opvoeden. Kinderen worden grotendeels 

gevormd door hun omgeving. Wat wij 
als opvoeders doen of niet doen richting 
kinderen (zaaien) bepaalt sterk de manier 
waarop zij later denken, voelen en doen 
(oogsten). We zaaien de hele dag door, 
ook onbewust, allerlei boodschappen bij 
kinderen. Als dit niet bewust gebeurt, 
kunnen onbedoeld allerlei beperkende 
overtuigingen ontstaan die kinderen 
hun leven lang meenemen. Daarom kun 
je de vraag stellen: wat willen we oogsten 
en wat moeten we daarvoor zaaien? Het 
doel is dat opvoeders steeds dezelfde 
krachtige boodschappen zaaien en zich 
ervan bewust zijn waarom ze dit doen. 
Met ZaaiGoed wordt bewust zaaien 
ondersteund.” 

Hoe verandert de rol van de opvoeder 
hiermee? 
“Belangrijk is dat opvoeders de kinderen 
vanuit een gelijkwaardige positie be-
naderen om kinderen emotionele 
veiligheid te bieden en hen te helpen 
zich te ontwikkelen. De opvoeder 
kent verschillende rollen. Voorheen 
overheerste de rol van politieagent, 
scheidsrechter of brandweerman. Houden 
kinderen zich aan de regels, is alles onder 
controle, moeten er brandjes geblust 
worden? Met ZaaiGoed verschuift dat 
naar opvoeden vanuit de rol van tuinman: 
die maakt gebruik van wat er in de aarde 
aanwezig is en bekijkt geduldig wat het 
plantje nodig heeft: meer licht, extra 
voeding of een stokje om langs te groeien. 
De opvoeder kijkt dus goed naar wat de 

kinderen vertellen om hen vervolgens met 
de juiste boodschap te ondersteunen.”

Wat houdt de methode ZaaiGoed precies 
in? 
“ZaaiGoed is een methode waarmee de 
opvoeder positieve boodschappen ‘zaait’ 
bij het kind, zoals ‘blijf bij jezelf’, ‘wees 
verantwoordelijk’ en ‘werk samen’. Door 
deze boodschappen komt het kind in 
zijn of haar kracht en krijgt het ruimte 
voor anderen. De methode is preventief 
bedoeld en voor ieder kind geschikt. 
Het mooie is dat ook volwassenen zich 
bewust gaan worden van hun opvoeding. 
Met de methode vinden opvoeder en 
kind een gemeenschappelijke taal om te 
communiceren. De methode is simpel 
en speels: kinderen leren vooral door te 
spelen. Het helpt kinderen zelfkennis 
en sociale-emotionele vaardigheden 
te ontwikkelen. Voor opvoeders zijn er 
trainingen en ondersteunend mater-
iaal. Het zou geweldig zijn als deze 
methode standaard voor alle opvoeders 
beschikbaar zou komen. Kinderen zijn 
tenslotte echt onze toekomst.”

ADVERTORIAL

‘Wat je zaait, is wat je oogst’

Op de website www.essisme.nl vindt u alles 

over onze visie en de ZaaiGoedmethode. 

Neem een kijkje of mail ons bij verdere 

vragen: info@essisme.nl

Meer informatie
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Kinderen met een speciale zorgvraag 
kunnen nog te vaak niet terecht bij de 

reguliere kinderopvang. Hierdoor komen 
zij niet in contact met leeftijdsgenoten 
zonder speciale zorgvraag. Al op jonge 
leeftijd worden zij van elkaar gescheiden. 
Dak kindercentra biedt deze kinderen, 
in samenwerking met onder meer 
Jeugdformaat, wel een plek. Karen 
Strengers (bestuurder), Nancy Doruyter 
(unitmanager) en Karen Wansink 
(bestuursadviseur) vertellen over wat 
daarbij komt kijken. 

Waarom is het belangrijk deze kinderen 
een plek in de reguliere opvang te 
bieden? 
Strengers: “Zo voorkom je dat deze 
kinderen naar een aparte voorziening, 
vaak ver van huis moeten. Zij voelen 
zich niet langer buitengesloten, maar 
onderdeel van de maatschappij. Daarbij 
krijgen ze de kans te spelen met kinderen 
zonder zorgvraag. Ze worden opgenomen 
in het normale spel en leren omgangs- en 
taalvaardigheden bij. Zo kunnen zij veel 
sneller doorstromen naar het reguliere 
proces. Kinderen zonder achterstand 
leren op hun beurt dat de maatschappij 
uit verschillende individuen bestaat. Dat 
we het samen moeten doen.” 

Doruyter: “Deze manier van opvang kent 
tevens een positief effect op ouders. Een 
stempel op je kind is altijd moeilijk. Gaat 
het kind naar de reguliere opvang, dan 
drukt dit minder.”

Hoe leren pedagogisch medewerkers 
van kinderen met een speciale zorg-
vraag?
Doruyter: “In een dergelijke opvang 
werken pedagogisch medewerkers zij aan 
zij met medewerkers van Jeugdformaat, 
een regionale instantie voor specia-
listische jeugd- en opvoedhulp. De 
medewerker van Jeugdformaat werkt 
observerend en vanuit theorie, de 
pedagogisch medewerker praktisch en 
ontwikkelingsgericht. Beiden maken 
gebruik van elkaars expertise, leren van 
elkaar. Daar waar het werk van de een 
eindigt, begint het werk van de ander. 
Dit verrijkt de omgang met kinderen, het 
dagelijkse werk.”

Waarom blijkt het in de praktijk 
lastig deze kinderen op te nemen in de 
reguliere opvang? 
Strengers: “Verandering kost tijd. Je hebt 
met verschillende sectoren te maken: 
hulp, zorg, opvang en onderwijs. Allemaal 
komen deze uit een heftige crisis, maken 
ze transities door en voelen ze de naweeën. 
Extra tijd en aandacht voor het doorvoeren 
van beleidswijzigingen en het anders 
inrichten van financiën, is schaars. Daarbij 
houden mensen niet van veranderingen. 
Maar soms moet je gewoon beginnen!”

Wat vraagt dit van een organisatie? 
Strengers: “Wil je kinderen met een 
speciale zorgvraag goed opnemen in de 
reguliere opvang, dan vereist dit open 
communicatie. Op managementniveau 

zitten wij regelmatig om de tafel met het 
bestuur van Jeugdformaat. We praten 
over onze visie, stemmen deze af, maar 
streven vooral naar een praktische 
invulling. Door het niet te ingewikkeld te 
maken, maar vooral te doen.” 

Wansink: “Uit ervaring blijkt dat deze 
aanpak werkt. De gemiddelde hulp-
verleningstrajecten zijn korter in deze 
vorm van opvang. Dat motiveert, zowel op 
managementniveau als in de uitvoering.”

Hoe vullen jullie dit in?
Doruyter: “We startten kleinschalig. We 
namen in het begin slechts twee kinderen 
met een speciale hulpvraag in de groep op. 

Eerst was dit nog even wennen. Inmiddels 
is het voor ons heel normaal. Bij Dak krijgen 
wij de kans dienstgericht te werken. Zet je 
kinderen apart in een voorziening, dan 
denk je vanuit een probleem. Hier denken 
wij in oplossingen.” 

Wansink: “De volgende stap is door-
ontwikkeling. Momenteel onderzoeken 
wij of we ook op andere vlakken de 
samenwerking met jeugdzorginstellingen 
kunnen aangaan. Wij zijn nog lang niet 
klaar.”

INTERVIEW met Karen Strengers, Nancy Doruyter en Karen Wansink

Kinderopvang met speciale zorgvraag

www.dakkindercentra.nl
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Aan kinderopvang kleeft soms een 
onjuist imago: dat het vooral dient 

als vervanging voor de tijd dat de ouder 
aan het werk is. Maar niets is minder 
waar; de rijke pedagogische omgeving 
stimuleert het kind in de ontwikkeling. 
Om de kwaliteit in de kinderopvang hoog 
te houden, is een wisselwerking nodig 
tussen ouders en professionals. We zijn 
partners in opvoeding, vertellen Pauline 
Schellart (bestuurder) en Carla Peters 
(video interactie-begeleider) van Kober 
kinderopvang. 

Welke toegevoegde waarde heeft kin-
deropvang?
Peters: “Kinderopvang geeft peda-
gogische waarde aan alledaagse situaties, 
door bepaalde routineuze dingen anders 
aan te pakken. Het is voor kinderen 
een wereld van ontdekkingen, met 
zo min mogelijk beperkingen. Bij een 
groep horen, ervaringen opdoen, zelf 
keuzes maken. De kinderopvang biedt 
uitdagingen die het kind verder helpen. 
Dit vergroot het zelfvertrouwen.”

Waar moeten ouders op letten bij 
het kiezen van een kinderopvang-
organisatie?
Schellart: “Er zijn grote kwaliteits-
verschillen tussen organisaties. Het is 
belangrijk dat ouders niet alleen kijken 
hoe het eruitziet en of de medewerkers 
aardig zijn. De opvang is partner in 
opvoeding en kan echt iets toevoegen aan 
de ontwikkeling van kinderen, door te 

kijken naar en aan te sluiten bij  kinderen. 
Pedagogisch beleid moet ‘van de muren 
druipen’; overal zichtbaar zijn. Zodat 
ouders zien dat erover wordt nagedacht 
en ernaar wordt gehandeld.”

Hoe ziet het partnerschap tussen ouders 
en de professional eruit?
Peters: “Het gaat om een langdurige 
relatie op basis van deskundigheid en 
vertrouwen. Ouders willen een goed 
gevoel hebben; gehoord en gezien 

worden. Bij de haal- en brengmomenten, 
maar ook bij gerichte vragen, is daarom 
ruimte en tijd voor gesprek. Belangrijk is 
dat het een gelijkwaardig gesprek is. Elke 
ouder hanteert een eigen opvoedstijl; 
daar moet respect voor zijn. Dit is een 
constante dialoog.”

Schellart: “De kinderopvang is de ideale 
plek waar ouders over opvoedkundige 
vragen kunnen praten. De professionals 
kennen hun kind goed en ze ontmoeten 
andere ouders die ook vragen hebben. 
De pedagogische waarde moet altijd in 
het gesprek doorklinken. Als wij ons vak 
professioneel benaderen, nemen ouders 
het ook serieuzer.” 

Welke rol kan beeld hierin betekenen?
Peters: “Werken met beeld, zoals video 
interactie-begeleiding (VIB), waarbij de 
kinderen en de pedagogisch medewerkers 
worden gefilmd, kan veel betekenen. 
VIB vergroot het werkplezier, doordat 
medewerkers concrete resultaten 
zien, signalen eerder herkennen en 
het kind beter kunnen begeleiden. 
Het geeft medewerkers ook inzicht in 
waar ze zich professioneel in kunnen 
verbeteren. Processen en gedrag worden 
inzichtelijker. Bij het bekijken letten 
we vooral op het kind: waar is het mee 
bezig, waar in de ontwikkeling bevindt 
het zich? Wat heeft het nodig om verder 
te komen? Bij het oudercontact zetten we 
ook veel beeld in. We hebben een ouder-
app en tijdens informatieavonden laten 

we beelden uit de praktijk zien. Voor 
ouders is het waardevol en vaak zelfs 
een eyeopener om te zien wat het kind 
allemaal kan en doet. Het nodigt ouders 
uit tot een gesprek.”

Hoe maken jullie kwaliteit zichtbaar? 
Schellart: “Het is best uitdagend om in 
de kinderopvang kwaliteit zichtbaar 
te maken. We hebben ons pedagogisch 
beleid recentelijk opnieuw geformuleerd. 
We zorgen dat het niet alleen mooi op 
papier staat, maar we het ook echt in de 
praktijk brengen. Veel aandacht gaat 
uit naar de implementatie, pedagogisch 
medewerkers coachen we het hele jaar 
door. Rondom het thema ‘zelfvertrouwen 
en zelfstandigheid’ vragen we ze 
bijvoorbeeld: wat doe jij dat de kinderen 
eigenlijk zelf kunnen? Door kinderen 
dat zelf te laten doen, bevorder je hun 
zelfstandigheid en zelfvertrouwen. In 
alles wat we doen, klinkt de pedagogische 
visie door. Ouders zien dit terug in 
bijvoorbeeld de foto’s en berichten die ze 
via onze ouder-app krijgen.”

INTERVIEW met Pauline Schellart en Carla Peters

Een wereld van ontdekkingen

Kober kinderopvang legt als partner in 

opvoeding de basis voor een leven lang 

ontwikkelen. 

(076) 504 56 00

info@kober.nl

www.kober.nl

Meer informatie
Pauline Schellart en Carla Peters

O
p tal van plekken worden initiatieven genomen 
om tot meer samenwerking te komen tussen 
kinderopvang, primair onderwijs en jeugdzorg. 

Een van de belangrijkste doelstellingen is het 
doortrekken van leer- en ontwikkellijnen voor kinderen. 
Een kind van 3 jaar is immers nog steeds hetzelfde 
kind wanneer het 4 jaar wordt. Er is daarom een goede 
samenwerking nodig rondom het kind. De belangrijke 
spelers in de eerste, vormende, jaren van het kind zijn 
ouders en kinderopvang. 

Samenwerking tussen kinderopvang en ouders 
staat of valt bij wederzijdse erkenning: de 
kinderopvangprofessionals moeten ouders 
serieus nemen en vice versa. Een voorbeeld van 
verregaande samenwerking tussen kinderopvang 
en basisonderwijs is het integrale kindcentrum 
(IKC). Een van de kritiekpunten is dat er binnen de 
samenwerkingsverbanden nog te veel vanuit de 
organisatie wordt gedacht. Hoe kan het IKC worden 
vormgegeven zodat hoog pedagogische kwaliteit voorop 
staat? En kunnen de centra zo worden ingericht dat 
rekening gehouden wordt met wat kinderen nodig 
hebben? 

Gedeelde pedagogische visie 
Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid 
- Opvoeding, Onderwijs en Opvang aan de 
Hanzehogeschool Groningen, is gespecialiseerd 
in samenwerkingsvraagstukken in onderwijs, 
kinderopvang en zorg. De vorming van de IKC’s is een 
voorbeeld van zo’n vraagstuk. “Het belangrijkste bij een 
IKC is dat je kinderen gezamenlijk wilt ondersteunen 
bij hun ontwikkeling, bij het vinden van hun plek in 
de wereld.” In een IKC vervagen de grenzen tussen 
onderwijs en opvang, tussen spelen en leren; taken 
van de leraar en die van de pedagogisch medewerker. 
Ouders en kinderen krijgen te maken met één missie 
en visie, één organisatie, één regie, één team. “Er 
werken minstens twee typen organisaties samen, die 
aanvankelijk verschillende pedagogische opvattingen 
kunnen hebben over leren en ontwikkelen”, aldus 
Doornenbal. De basis is het formuleren en in beeld 
houden van een gedeelde pedagogische visie en heldere 
doelen die passen bij de situatie. Het is van belang de 
competenties van verschillende teamleden te benoemen 
en een duidelijke taak- en rolverdeling te maken. 
Het IKC dient de taken en verantwoordelijkheden te 
inventariseren en daar medewerkers bij te zoeken die 
daar qua houding, vaardigheden en kennis bij passen. 
“Je wilt dat elk kind, ongeacht herkomst, mogelijkheden 
en beperkingen, mee kan doen. Dat is een complexe 
opgave die je beter samen dan in je eentje kunt 
oppakken. Daarvoor moeten leraren en pedagogisch 
medewerkers het samen doen.” 

Proeftuinen
Omgaan met diversiteit is in een IKC dus een belangrijke 
doelstelling, zeker binnen passend onderwijs. Dat 
vraagt om expertise op het gebied van zorg die leraren 
en pedagogisch medewerkers niet altijd voldoende 
hebben. Het is voor kinderen, ouders en professionals 
van belang dat zorg dichtbij wordt georganiseerd, 
zegt Doornenbal. Zij is tevens voorzitter van het 
wetenschapsteam van Pedagogisch PACT, dat investeert 
in de pedagogische omgeving van jonge kinderen 
door de kwaliteit van pedagogische professionals te 
versterken. In opdracht van het Kinderopvangfonds 
creëerde de organisatie zogenoemde ‘proeftuinen’, 

waarin kinderopvang, basisonderwijs en zorg 
samenwerken aan een inclusieve speelleeromgeving 
voor kinderen van 0-6 jaar. “In de proeftuinen richt 
de inzet van zorg zich steeds meer op normaliseren 
en inclusie: de nadruk verschuift van curatief naar 
preventief.” De inzet van zorg op de werkvloer versterkt 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten in hun 
handelen, denkt Doornenbal. Zij voelen zich beter 
toegerust in het omgaan met verschillende kinderen. “Je 
bent er eerder bij en doorverwijzen blijkt minder nodig. 
Zwaardere problemen kun je voorkomen door adequate 
ondersteuning van leerkrachten, gesprekken met 
ouders of door extra begeleiding van het kind.”

Voor inclusie van kinderen moet van meet af aan 
verschillende soorten expertise in de teams gebracht 
worden, gericht op professionalisering en omgaan met 
diversiteit. Doornenbal ziet als ideaal dat ouders niet 
meer hoeven te zoeken naar de juiste ondersteuning 
voor hun kind, zelfs als extra steun nodig is, omdat dit 
al beschikbaar is op de plek waar hun kind verblijft. 
“Er zijn ontzettend veel projecten over gezond leven, 
taalachterstand, armoedebeleid, noem maar op, maar 
er bestaat nauwelijks synergie tussen die projecten.” 
Zij zou graag zien dat die verschillende projecten 
bijdragen aan één gemeenschappelijke doelstelling. De 
gemeente kan daar een belangrijke rol in spelen door 
relevante partijen samen te brengen en met elkaar een 
gezamenlijke ambitie te formuleren.

Laagdrempelige ondersteuning 
Samenwerking tussen verschillende organisaties kan 
beter en vanzelfsprekender, denkt ook Vivianne Buteijn, 
moeder van twee kinderen van 0 en 2 jaar, die naar 
de kinderopvang gaan. Een van de verbeterpunten 
is volgens Buteijn dat veel instellingen nog te veel op 
zichzelf gericht zijn, terwijl het voor het kind beter zou 
zijn als de organisaties meer samenwerken. Gelukkig 
gebeurt er steeds meer op dit gebied, merkt ze. 

In de samenwerkingsketen rondom het kind zijn niet 
alleen het basisonderwijs en kinderopvang in beeld, 
ook de samenwerking van deze partijen met ouders is 
van wezenlijk belang, vindt Buteijn. Zelf ervaart zij de 
relatie met pedagogisch medewerkers als erg prettig. 
“Het is laagdrempelig om vragen te stellen rond eten, 
slapen en gedrag. Met die vragen ga je niet naar de 
huisarts, en ook niet altijd naar het consultatiebureau.” 
De kinderopvang als laagdrempelige plek voor advies en 
vragen, dat is volgens Buteijn de kern. Daarbij bevordert 
de omgang met leeftijdsgenoten de ontwikkeling van 
het kind, denkt ze. Een prettige bijkomstigheid is dat 
de professionals uit de kinderopvang de kinderen 

goed leren kennen. Buteijn heeft veel gehad aan de 
ondersteuning vanuit de kinderopvang. Zo was het 
voor haar een eyeopener toen ze van een pedagogisch 
medewerker bijvoorbeeld te horen kreeg dat haar 
oudste zoontje motorisch mogelijk wat achterliep op 
andere kinderen. “Met die informatie en wat extra 
aandacht kun je als ouder zelf veel oplossen, doordat 
je er snel bij bent. Extra interessant zou het overigens 
zijn als de opvang daar ook energie in kan steken, 
bijvoorbeeld samen met een IKC-partner.” Voor andere 
vragen over de ontwikkeling van haar kinderen heeft ze 
wel eens een gesprek aangevraagd. “Daar wordt dan tijd 
voor vrijgemaakt.” Daarnaast is het voor ouders prettig 
om op de hoogte gehouden te worden zolang het kind 
nog niet of niet goed praat, denkt ze. 

Voor Buteijn is samenwerking tussen ouders en 
kinderopvang altijd vanzelfsprekend geweest. “Je wordt 
als ouder steeds meer betrokken bij de ontwikkeling. 
Het is een partnerschap, die steeds intensiever wordt.” 
Daardoor kan de band tussen ouders en pedagogisch 
medewerkers zich verdiepen. Buteijn en andere 
ouders werden ook betrokken bij het opstellen van 
het pedagogisch kader. Daardoor leerde ze veel over 
pedagogische ontwikkeling en ziet ze thuis wat haar 
kinderen op de opvang hebben geleerd. Daar heeft ze 
zelfs tips aan overgehouden voor de inrichting van 
haar huis. Toch zou het partnerschap tussen ouders en 
opvang verder geïnstitutionaliseerd kunnen worden, 
vindt Buteijn. Het ligt nu nog te vaak in de individuele 
initiatieven van medewerkers.

Gelijkwaardige kennisdeling 
Volgens Buteijn zou het een uitkomst zijn als deze 
lijn doorgetrokken zou worden naar de basisschool. 
“Overdracht tussen opvang en basisonderwijs vindt 
natuurlijk altijd al plaats. Alleen in een IKC gaat dat 
waarschijnlijk net wat natuurlijker en eenvoudiger 
doordat leraren en pedagogisch medewerkers al samen 
met het kind werken.” Bovendien verschilt de expertise 
van medewerkers op scholen en kinderopvang; 
gelijkwaardige kennisdeling tussen de twee draagt bij 
aan de ontwikkeling van kinderen. De opvang waar haar 
kinderen naartoe gaan, maakt (nog) geen onderdeel 
uit van een IKC, dus hoe het voor haar eigen kinderen 
zal lopen, moet nog blijken. “Een IKC als integrale 
organisatie spreekt mij erg aan. Hier kijk ik naar uit 
voor mijn kinderen.”

Van onze redactie
Auteur: Ruby SandersBelang van het kind voorop
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Een goed pedagogisch klimaat vraagt 
om een parallel naar een visie op 

werkgeverschap. Want wat goed is voor 
kinderen, is ook goed voor medewerkers. 
Dat is de overtuiging van Ton Leeggangers 
en Solange Hommes, respectievelijk 
voorzitter van de Raad van Bestuur 
van de Korein Groep en directeur van 
RIJKT, een van de divisies van de Korein 
Groep. Zij schetsen hun beeld van de 
ontwikkelingen in dezen.

Hoe zouden jullie de huidige stand van 
zaken in de kinderopvang beschrijven?
Leeggangers: “Tien jaar geleden was 
kinderopvang nog echt opvang, meestal 
omdat de ouders aan het werk waren. Dat 
is nu anders: kinderopvang wordt steeds 
meer een maatschappelijke dienst, ook 
in het publieke debat. Het is niet langer 
een plek waar kinderen slechts worden 
beziggehouden, maar kinderopvang 
levert steeds meer een bijdrage aan de 
ontwikkeling van kinderen en daarmee 
aan de maatschappij van de toekomst. 
De wereld waarin kinderen opgroeien 
verandert steeds sneller. Dat vereist een 
antwoord op vragen als ‘wat betekent dit 
voor kinderen?’ en ‘hoe gaan we daar in 
de opvoeding mee om?’”

De pedagogische invulling groeit dus?
Leeggangers: “Zeker. Dit zie je bijvoorbeeld 
terug in de wet Innovatie en Kwaliteit 
Kinderopvang (IKK). Deze wetgeving geeft 
invulling aan de pedagogische taak in 
vroege, voorschoolse en buitenschoolse 
opvang van kinderen. Partijen die dit vanuit 
eigen beweging nog niet doen worden nu 
min of meer verplicht om te investeren 
in pedagogische kwaliteit. Centrale vraag 
hierbij is: hoe ontwikkelen jonge kinderen 
zich en hoe leveren wij daar een positieve 
bijdrage aan? We weten ondertussen 
dat de ontwikkeling van kinderen, juist 
in de jonge jaren, fundamenteel is voor 
het verdere leven. Deze nieuwe inzichten 
vanuit de wetenschap biedt de branche de 
mogelijkheid om zelf deze nieuwe rol op te 
pakken en daarmee betekenis te creëren.”

Welke ontwikkelingen hebben daar 
verder aan ten grondslag gelegen?
Hommes: “In 2006 werd het basis-
onderwijs verantwoordelijk voor het 
verzorgen of aanbieden van buiten-
schoolse opvang. Daardoor raakten 
onderwijs en opvang sterker met elkaar 
verbonden. Op veel plekken is op een 
natuurlijke manier naar de doorgaande 
lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar 
gezocht.”

Waarom is het belangrijk om mede-
werkers in de kinderopvang goed te 
ondersteunen en hun kennis en kunde 
naar een hoger niveau te brengen?
Hommes: “Kinderopvang is mensenwerk. 
De beste manier om goed op te voeden, 
is goed voorbeeldgedrag. Als je stelt dat 
de wereld verandert en dat kinderen 
op een andere manier begeleid moeten 

worden in hun ontwikkeling, dan moet 
je de mensen die deze begeleiding 
geven ook ondersteunen in hun eigen 
ontwikkeling. De beste manier om dat te 
doen, is zoeken naar paralellen tussen die 
twee bewegingen. Als je als begeleider je 
talenten mag ontwikkelen, begrijp je het 
mechanisme en kun je dat in je werk met 
jonge kinderen ook toepassen.”

Wat is het belang van goed personeels-
management?
Leeggangers: “Het succes van 
kinderopvang wordt bepaald door de 
mate waarin je erin slaagt om de juiste 
mensen op de juiste plek te krijgen. Dat 
is niet alleen een kwestie van kennis en 
kunde, maar ook van geloof in het feit dat 
je als organisatie in de kinderopvang een 

maatschappelijk doel dient en de ambitie 
om daar een bijdrage aan te willen leveren. 
Je moet mensen hebben die daar vanuit 
een intrinsieke motivatie aan willen 
meewerken. Een functie uitoefenen is 
tegenwoordig geen zaak meer van de 
functieomschrijving volgen, maar van 
het zelf bekijken of dingen goed gaan en 
bedenken hoe je het beter kunt doen. Dat 
vraagt een mate van betrokkenheid die er 
alleen maar is wanneer je ‘jezelf op je plek 
voelt’, op eenzelfde manier als waarop 
kinderen zich ontwikkelen.”

Hoe kan dat worden ondersteund?
Hommes: “Als kinderen zich welbevinden 
en betrokken zijn, vindt op een 
natuurlijke manier veelal een optimale 
ontwikkeling plaats. Er zijn bepaalde 

omgevingsfactoren die nodig zijn om 
de betrokkenheid en het welbevinden 
zo hoog mogelijk te krijgen, zodat 
kinderen zich optimaal ontwikkelen. 
Denk aan een rijke omgeving, ruimte 
voor initiatief en altijd in dialoog met de 
ouders. Op basis van dit uitgangspunt 
hebben we binnen de aparte divisie 
RIJKT de pedagogische visie herijkt en 
een pedagogisch kompas opgesteld. Het 
kompas is ontwikkeld in samenwerking 
met de universiteit van Leuven. Daarmee 
laten we de medewerkers zien – en het 
is vanuit hen ontstaan – dat we geloven 
in het werken met procesvariabelen. 
Dat zijn welbevinden en betrokkenheid, 
die ik hiervoor al noemde. Deze parallel 
hebben we doorgetrokken naar onze 
visie op werkgeverschap, want wat goed 
is voor kinderen, is ook goed voor onze 
medewerkers. Als zij zich welbevinden 
en optimaal betrokken zijn, ontwikkelen 
zij zich en dat werkt door in hun vak waar 
het kind uiteindelijk van profiteert.”

Maar een rijke, uitdagende omgeving 
kan voor ieder kind toch iets anders 
betekenen?
Hommes: “Dat klopt, het is niet makkelijk 
om daar een goede invulling aan te 
geven en het kan zelfs verschillen per 
moment van de dag. Pedagogiek is 
niet voor niets een vak. Zelf hebben we 
daarom RIJKT opgezet, de divisie die 
zich met pedagogiek bezighoudt. Onze 
pedagogische medewerkers kijken naar 
de individuele kinderen en wat het kind 
op dat moment nodig heeft. Als een kind 
op een bepaald moment niet genoeg 
betrokken blijkt, kun je als pedagogisch 
medewerker een interventie toepassen.”

Leeggangers: “Daar zie je ook de 
ontwikkeling van de afgelopen tien jaar 
terug. Tien jaar geleden ging het vooral 
om de efficiëntie van processen en het 
denken in één oplossing voor zo veel 
mogelijk kinderen. Naar het individuele 
kind werd nauwelijks gekeken. Dat is 
nu gelukkig anders: de kracht zit in het 
zien van alle kinderen als unieke mensen 
en te realiseren dat kinderen geen 
grootse activiteiten en evenementen 
nodig hebben om zichzelf te kunnen 
ontwikkelen. Je kunt ook een appèl doen 
op een kleine interesse die voor elk kind 
uniek is. Ieder kind zijn eigen plan, en dat 
geldt ook voor onze medewerkers. Geen 
checklist of dichtgetimmerd HR-beleid 
dus, op basis waarvan onze medewerkers 
‘geleid’ worden. In plaats daarvan een 
consistente en integrale visie op onze 
rol als werkgever. Een visie die leidt 
tot een uitdagende werkomgeving, 
waarbinnen iedere medewerker zijn/
haar eigen talenten optimaal kan en mag 
ontwikkelen en inzetten. Uiteraard wel 
ten behoeve van de ontwikkeling van de 
kinderen.” 

Pedagogische kwaliteit begint bij de medewerker

INTERVIEW met Ton Leeggangers en Solange Hommes

De Korein Groep bestaat uit vier divisies, waar 

RIJKT er één van is. RIJKT houdt zich bezig 

met toegepaste pedagogiek. De andere 

divisies zijn SKAR en Korein Kinderplein 

(kindcentra) en KSS (bedrijfskundige 

ondersteuning).

Meer informatie: www.koreingroep.nl
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Ton Leeggangers

Solange Hommes

“Als je als begeleider je 

talenten mag ontwikkelen, 

begrijp je het mechanisme en 

kun je dat in je werk met jonge 

kinderen ook toepassen”

N
ederland kent veel voorzieningen die bijdragen 
aan de vorming van het jonge kind. Daar 
profiteren echter niet alle kinderen van. Ook 

groeit alom het besef dat de kinderen van nu andere 
competenties nodig hebben voor de samenleving en 
economie van morgen. Een nieuw stelsel, waarin sprake 
is van integratie van kinderopvang, peuterspeelzalen en 
primair onderwijs kan recht doen aan alle opgaven. Op 
weg naar Kindcentrum 2020.

Voordat kinderen naar de basisschool gaan, kunnen ze 
naar een peuterspeelzaal of kinderopvang. Eenmaal 
op de basisschool kunnen ouders die zich dat kunnen 
veroorloven hun kinderen naar de voor-, tussen- en 
naschoolse opvang sturen. De voorschoolse educatie is er 
voor kinderen waarbij een achterstand is geconstateerd. 
Het schoolaanbod ligt vast, het opvangaanbod is 
versnipperd, kent ieder een eigen pedagogische visie en 
een cultuur die dikwijls afwijkt van de cultuur op school. 
Ook zijn er grote verschillen in pedagogische kwaliteit, 
vooral omdat kinderopvang in Nederland beschouwd 
wordt als een arbeidsmarktinstrument om ouders te 
ontlasten. Kinderopvang-bestuurders erkennen de 
gebreken en willen er eind 2013 een maatschappelijk 
debat over starten. 

Bij een groep bestuurders van grootstedelijke 
basisscholen leeft ook het gevoel dat het anders moet. 
Op vierjarige leeftijd stromen er veel kinderen met 
achterstand in, die er vaak nog is als zij op hun twaalfde 
de basisschool verlaten. Ook vindt de zogenoemde 
Pettelaar-groep (een kopgroep van bestuurders uit 
het primair onderwijs) dat het primair onderwijs 
te weinig is toegerust om de kinderen van nu zowel 
belangrijke cognitieve vaardigheden bij te brengen als 
de onmisbare vaardigheden voor later: creativiteit, 
samenwerkingsvermogen en burgerschap. De groep 
bestuurders ziet een oplossing in kindcentra waar 
onderwijs en kinderopvang samenwerken aan de 
ontwikkeling en vorming van alle kinderen.

Tezelfdertijd is een groep wethouders bezig de transitie 
van jeugdzorg van provincie naar gemeente handen en 
voeten moet geven. Zij zien in kindcentra, waar primair 
onderwijs en kinderopvang samen komen, een ankerpunt 
waar vroegtijdige spanning bij kind en ouder kan worden 
gesignaleerd en met de juiste zorg aangepakt. 

Begin 2014 ontmoeten wethouders, genoemde 
bestuurders en bestuurders van Jeugdzorginstellingen 
elkaar op een gezamenlijke bijeenkomst die 
georganiseerd is door Gijs Roozendaal, voorzitter van 
het Kinderopvangfonds. Uit de alom gevoelde urgentie 
formuleren ze een gezamenlijke ambitie: een nieuw 

universeel stelsel met ontwikkelingskansen voor alle 
kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Concreet gaat 
het om een basistoegangsrecht van 16 uur opvang voor 
twee- tot vierjarigen en 10 uur opvang voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar. Van Roozendaal wordt benoemd 
tot voorzitter van de regiegroep Kindcentra 2020 en 
woordvoerder van een gelijknamige beweging. 2020 
verwijst naar het jaar waarin de initiatiefnemers 
verwachten dat de nieuwe basisvoorziening wettelijk 
rond is.

Langer lopende ontwikkeling
Nabijheid van opvang en basisonderwijs leeft in 
Nederland al langer in de vorm van brede scholen, 
waar onderwijs ook arrangementen verzorgt op het 
gebied van sport, cultuur en jeugdzorg. Omdat het vaak 
om nieuwe gebouwen gaat, zijn ook peuterspeelzalen 
en kinderopvang ‘in huis’ ondergebracht. Kindcentra 
gaan nog een stap verder. Onderwijs en opvang zijn 
gelijkgeschakeld in een doorlopende ontwikkelingslijn, 
waarin alle van leren en ontwikkeling zijn geïntegreerd. 
Soms in één gebouw, soms in een community met 
meerdere gebouwen waar vanuit één team intensief 
wordt samengewerkt tussen onderwijs, opvang en zorg.

Geen enkel kindcentrum is volgens Van Roozendaal 
hetzelfde en dat hoeft ook niet. Op basis van een eigen 
visie en de behoefte van ouders bepalen kindcentra zelf 

hun invulling. Wel kennen ze een aantal fundamentele 
uitgangspunten. “Gemeen hebben ze dat kinderen er 
binnen en buiten schooltijd leren hoe ze hun talenten 
in de volle breedte ontwikkelen. Ze huisvesten baby’s, 
peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar die vanuit een 
doorgaande ontwikkelingslijn worden gevolgd.” Naast 
onderwijs is er sport, muziek, spel en opvang, met 
verplichte en vrijwillige onderdelen waaruit ouders en 
kinderen kunnen kiezen. “Leerkrachten, pedagogen 
en pedagogisch medewerkers en vakkrachten zijn één 
team in één organisatie. Waar nodig halen ze specifieke 
zorg van buiten naar binnen.”

Beter voor kinderen, vooral die met een achterstand 
De voordelen voor kinderen zijn legio. Er zijn geen 
of minder overgangen tussen opvang en school, die 
voor hen verwarrend kunnen zijn. Kinderen worden 
niet meer gescheiden van hun vriendjes. Naadloze 
communicatie tussen opvang en onderwijs geeft hen 
ook rust. Goede samenwerking zorgt ervoor, dat ook 
binnen één schooldag de ontwikkeling van kinderen 
breed vorm gegeven kan worden. Met een evenwichtige 
mix van schools leren, spelenderwijs leren, sport en 
cultuur worden naast cognitieve competenties ook 
sociaal-emotionele vaardigheden en burgerschap 
ontwikkeld. Ook is het in kindcentra mogelijk dat 
kinderen al vroeger met onderricht beginnen, zoals 
Engels op driejarige leeftijd.

Voor kinderen uit lagere-inkomensgezinnen en 
migratiemilieus is het profijt van kwalitatief 
hoge voorschoolse voorzieningen nog groter. In 
achterstandswijken maken ouders nauwelijks 
gebruik van opvang, hetgeen een achterstand verder 
vergroot. De eis van Kindcentrum 2020 voor een 
wettelijk recht op opvang voor kinderen van 2 tot 4 
jaar, steunt op diverse wetenschappelijke bronnen, 
waaronder publicaties van James Heckman. De 
Nobelprijswinnende Amerikaanse econoom bewees 
meermaals dat investeren in de vroege jeugd de 
meeste maatschappelijke winst oplevert (zie graphic). 
In opdracht van de Engelse regering borduurde 
Edward Melhuish op diens onderzoek voort. Hij 
volgde kinderen uit verschillende sociaaleconomische 
milieus die wel en geen opvang vanaf hun tweede 
jaar hadden gehad. Gemeten werd het effect daarvan 
op hun taalvaardigheid op de leeftijd van 6 jaar. De 
uitkomst verraste. Van Roozendaal: “De verschillen 
tussen de groepen werden niet kleiner. Maar voor 
alle kinderen die opvang hadden genoten, was de 
vaardigheid omhooggegaan. En wel zo, dat elk kind 
ongeacht afkomst boven het niveau kwam om succesvol 
een schoolcarrière af te kunnen ronden. De Engelse 
regering besloot na het onderzoek de budgetten voor 
kinderopvang met 1,5 miljard pond te verhogen.”

Van onze redactie
Auteur: Jos TendijckRecht doen aan brede ontplooiing en gelijke kansen
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DeBasisFluvius zoekt de juridische 
grenzen op om een doorgaande 

leerlijn voor kinderen te realiseren. “In 
Arnhem en Renkum wordt al dertig jaar 
gewerkt met een doorgaande lijn en we 
zijn trots op de mooie resultaten die de 
mensen daar hebben bereikt. Wij willen 
daarmee doorgaan, want dat gunnen 
we alle kinderen”, zeggen bestuurders 
Manon Ketz en Sylvia Veltmaat.

Waarom is een doorgaande leerlijn be-
langrijk?
Ketz: “Een doorgaande leerlijn is een 
ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 
jaar die zoveel mogelijk vanuit dezelfde 
visie wordt aangepakt, met allerlei 
partners. In sommige wijken is de 

maatschappelijke opdracht – een veilige 
en positieve omgeving voor kinderen 
scheppen – minstens zo belangrijk als de 
onderwijskundige opdracht. Wanneer 
kinderen een veilige leeromgeving 
hebben, maar thuis met armoede of 
zelfs geweld te maken krijgen, kan hun 
ontwikkeling stagneren. Om impact te 
hebben op kinderen moet je ze ongeveer 
dertig uur per week een goede omgeving 
kunnen bieden. Je hebt andere spelers 
in de wijk nodig om dat te realiseren. 
Daarnaast biedt de doorgaande leerlijn 
kinderen met veel intellectuele bagage 
vanuit huis de uitdaging die nodig is om 
hun talenten tot ontwikkeling te laten 
komen.” 

Wat is er nodig om dat te realiseren?
Ketz: “Als schoolbestuur kijk je naar de 
wijk waarin de school staat en naar wat 
de kinderen die er wonen nodig hebben 
om zich te ontwikkelen. Op basis daarvan 
wordt een opdracht geformuleerd. 
Wij gaan met alle professionals uit 
de omgeving in gesprek en brengen 
uiteenlopende organisaties bijeen. 
Samen ontwikkelen we een visie op wat 
nodig is om in de behoefte van kinderen, 
maar ook leerkrachten, te voorzien.” 

Veltmaat: “Niet alleen betrokkenen 
binnen de eigen organisatie, maar ook 
bij aanpalende organisaties, zijn nodig 
om iets te kunnen betekenen voor de 
wijk: voor- en naschoolse voorzieningen, 
voortgezet onderwijs, passend onderwijs. 

Ook de gemeente, wijkteams, Jeugdzorg, 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van sport en welzijn, soms ook de politie 
– iedereen die zich in een bepaalde wijk of 
stad bezighoudt met kinderen.”

Waarom is het ontwikkelen van een 
doorgaande leerlijn lastig? 
Ketz: “Wij bestaan uit twee aparte 
besturen – voor openbaar en bijzonder 
onderwijs – en moeten ons apart 
verantwoorden naar het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wat 
betreft activiteiten en besteding van 
middelen. We kunnen niet fuseren, 
want we komen niet door de Fusietoets, 
omdat we te groot zijn. Daardoor lopen 
we ook tegen wettelijke beperkingen 

aan. Er zijn namelijk verschillen tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs in CAO 
en de toepassing van bepaalde wetten. 
Verder zouden we het liefst over de 
gehele doorgaande lijn verantwoording 
afleggen aan de onderwijsinspectie, 
maar de kinderopvang heeft zijn eigen 
inspectiekaders, waardoor we meerdere 
keren per jaar te maken krijgen met 
verschillende toezichtsvormen. Dat is 
vervelend voor mensen op de werkvloer 
en komt de kwaliteit niet ten goede.”

Veltmaat: “Ook rondom onderwijs zijn er 
grenzen waar we mee te maken hebben. 
Het is niet toegestaan om kinderen van 
verschillende scholen af en toe bij elkaar 
te plaatsen om ze passend onderwijs te 
bieden. Kinderen staan ingeschreven op 
één school en daar moeten ze onderwijs 
ontvangen. Veel van deze regels zijn 
ooit bedacht om misbruik van middelen 
te voorkomen. Maar als ze niet meer 
van deze tijd zijn, moeten ze worden 
aangepast. Wij zijn ervan overtuigd dat 
wij door ons hiervoor in te zetten goede 
dingen doen voor kinderen en binnen de 
veilige omgeving van school en opvang 
de uitdaging realiseren die ieder kind 
nodig heeft. Dat dat wordt bevestigd 
door kinderen, ouders en professionals, 
versterkt onze motivatie nog verder.”

ADVERTORIAL

Het goede doen voor kinderen

www.debasisfluvius.nl

Meer informatie

Manon Ketz Sylvia Veltmaat

Ook op jonge leeftijd zijn er genoeg 
kinderen die bijzondere zorg nodig 

hebben. Hoe kun je hen in de bestaande 
structuren van kinderopvang laten 
integreren? Sander Schrover is bestuurder 
van Kinderopvang 2Samen. Hij wordt 
regelmatig met deze vraag geconfronteerd 
en zocht naar oplossingen.

Zoals in het onderwijs staat ook de 
kinderopvang voor de vraag: wat te 
doen met kinderen die bijzondere zorg 
nodig hebben? Wat voor zorg is dit?
“Denk aan kinderen met een mogelijke 
verstandelijke beperking. Mogelijk, 
omdat op jonge leeftijd nog niet altijd 
goed duidelijk is of er iets mis is en zo ja, 
wat dat dan kan zijn. Bij een duidelijke 
diagnose, zoals bij een kind met het Down-
syndroom, is uiteraard ook bijzondere 
zorg nodig. Daarnaast heb je nog kinderen 
met een fysieke beperking.”

Waarom integratie? 
“In de markt zijn allerlei initiatieven 
om kinderen die bijzondere zorg nodig 
hebben te integreren in de bestaande 
kinderopvang. Het maatschappelijke be-
lang hiervan is evident, simpelweg omdat 
deze kinderen daar baat bij hebben. 
Hoe jonger je dat doet, hoe beter het is 
omdat je patronen doorbreekt. Kinderen, 
zorgbehoevend of niet, leren van elkaar. 
Integratie geeft aan beide zijden een 
meerwaarde en kinderopvang kan 
daarbij een heel belangrijke rol spelen. 
Uiteraard moeten deze initiatieven van 

harte ondersteund worden; tegelijkertijd 
moet je als organisatie wel in staat zijn 
om de juiste zorg voor deze kinderen te 
bieden. Pedagogisch medewerkers zijn 
bijvoorbeeld niet altijd voorbereid op 
de extra claim die deze kinderen op hen 
doen. Zij moeten er in hun werk voor 
waken dat dit niet ten koste gaat van de 
aandacht die andere kinderen krijgen.”

Wat is nodig voor een succesvolle 
integratie?
“Je moet pedagogisch medewerkers de 
kennis en kunde geven om de integratie met 

hart en ziel uit te voeren. Organisatiebreed 
moet je passende opvang kunnen bieden. 
Het is belangrijk om te kijken in welke 
vorm je dit kunt doen, dat betekent dat 
je dat per geval moet bekijken met de 
pedagogische staf en ouders. Soms zijn 
bepaalde faciliteiten nodig in een centrum, 
die niet standaard aanwezig zijn. Met onze 
collega’s van Kombino in Zoetermeer 
werken we samen in een kindercentrum 
naast het Haga Ziekenhuis, waar kinderen 
worden opgevangen die duidelijk medische 
hulp nodig hebben. Daar loopt een 
verpleegkundige mee op de groep.”

Hoe heeft u dit in uw organisatie 
toegepast?
“We hebben als Kinderopvang 2Samen 
de maatschappelijke opdracht om 
kinderopvang van hoge kwaliteit te 
bieden voor een zo breed mogelijke groep 
kinderen, ook als het om kinderen gaat 
die bijzondere zorg nodig hebben. Zoals 
gezegd gaat het om kennis, kunde, passie 
en een goed gefaciliteerde omgeving. 
Uiteraard moeten we goed nadenken over 
de werkvorm waarbij de zorg continu 
gewaarborgd blijft en die betrokken 
ouders de garantie biedt dat de opvang 
goed is. Dat geldt ook voor de ouders 
van kinderen die de bijzondere zorg 
niet nodig hebben. Als je die garanties 
kunt bieden en goede randvoorwaarden 
schept, is dat beter voor ieder kind. Het 
blijft een discussie om die garanties 
blijvend te kunnen afkaderen, vorm van 
geïntegreerde opvang heeft voortdurend 
aandacht nodig. Een goede vorm van 
integratie is mogelijk als je als organisatie 
maatwerk kunt leveren, want ieder kind 
én ieder centrum voor kinderopvang is 
anders. Die integrale zorg bieden wij.”

INTERVIEW met Sander Schrover

Bijzondere zorg integreren in kinderopvang

Kinderopvang 2Samen is een professionele 

organisatie voor kinderopvang met 

65 vestigingen in Den Haag en het 

Westland. Meer informatie is te vinden op 

www.2samen.nl

Meer informatie

Sander Schrover (foto: Daniëlla van Bergen)

Voor kinderen met taalachterstand valt nog veel meer 
te winnen, aldus Guido Walraven, lector Dynamiek 
van de Stad en coördinator Landelijk Kenniscentrum 
Gemengde Scholen. Walraven, sinds 2016 als adviseur 
van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en 
Kinderopvang betrokken bij de 2020-beweging, vertelt 
dat uit wetenschappelijk onderzoek bekend is dat 
kinderen een taal niet alleen van hun docent leren, 
maar ook via hun omgeving. Door samen te spelen 
met kinderen die de taal beter beheersen, gaan ze veel 
vooruit, terwijl de taalvaardigheid van kinderen zonder 
achterstand niet vermindert. De ontmoeting van kinderen 
met verschillende achtergronden is volgens hem ook 
maatschappelijk van belang. “Onze samenleving wordt 
steeds diverser, grote steden voorop. De burgers van de 
toekomst moeten met die verschillen leren omgaan. Dat 
kan het beste in inclusieve voorzieningen waar je alvast 
kunt oefenen.”

Beter voor ouders
Uit onderzoek in 2017 naar de motieven van ouders met 
kinderen op kindcentra en ouders met een voorkeur 
daarvoor, vallen nog andere positieve punten aan 
kindcentra te ontdekken. De gezamenlijke aanpak door 
professionals met verschillende deskundigheden sprak 
de onderzochte groep het meeste aan. Daarnaast hecht 
deze groep veel belang aan een veilige en vertrouwde 
omgeving, waar kinderen van jongs af aan de weg weten 
en een sterke band opbouwen met een overzichtelijk 
aantal vaste professionals. Genoemd werden ook de 
praktische voordelen, het halen en brengen van kinderen 
op één plek en de flexibele schooltijden; de doorlopende 
lijn met een kinddossier; de nabijheid van extra 
begeleiding voor kinderen die speciale zorg nodig hebben. 
Walraven voegt eraan toe dat centra met lage drempels 
en brede voorzieningen ook het sociale isolement helpen 
doorbreken van ouders met minder sociale bindingen, 
zoals alleenstaande ouders in de bijstand en nieuwkomers.

2020
2017 nadert zijn einde, een motie Yücel en Tellegen 

ter bevordering van kindcentra werd al in 2014 in 
de Tweede Kamer aangenomen, de SER (Sociaal-
Economische Raad) schreef twee rapporten over nut 
en noodzaak, genoemde Taskforce bracht net voor de 
zomer advies uit over de realisatie van kindcentra. Hoe 
ver is de beweging van zijn doel verwijderd? 

Als het enkel om geld gaat, kunnen we volgens Van 
Roozendaal vandaag nog Kindcentra realiseren. 
“Wanneer Nederland al haar investeringen in 
kinderen van 2,4 procent bnp verhoogt naar het 
OESO-gemiddelde van 2,6 procent (dat is inclusief 
bestedingen van derdewereldlanden), dan is die 0,2 
procent voldoende om de complete basisvoorziening 
kinderopvang voor ouders gratis te realiseren.” Maar 
een investering in kinderen levert ook nog eens heel 
veel meer op. Heckman concludeerde dat voor elke euro 
die je in kinderen investeert, je er zeven terugkrijgt.

In de wettelijke realisatie van Kindcentra ziet Roozendaal 
ook een belangrijke winst voor het onderwijzend 
personeel. “Onderwijzers werken nog in een stelsel dat 
gebaseerd is op het oude landbouwsysteem met lange 
zomervakantie waarin kinderen moesten meehelpen 
met de oogst; op klassikaal onderwijs gericht op toetsen 
en scoren. Kinderen kunnen volgens hem op veel leukere 
en effectievere manieren leren, maar daarvoor hebben 
de docenten geen tijd. Ze zijn vooral bezig in hun eentje 
een te grote klas te managen. Onderwijs is een eenzaam 
beroep waardoor veel mensen uitvallen. Bestaande 
kindcentra daarentegen scoren laag op langdurig 
verzuim. Docenten opereren er in interprofessionele 
teams waarin zij zich vol kunnen richten op hun vak, 
terwijl de pedagogische medewerkers kunnen meehelpen 
bij het uitwerken van opdrachten. “Binnen zekere 
marges kunnen professionals elkaar ook vervangen, 
wat prettig en stimulerend kan zijn, en de komende 10 
jaar, waar veel leerkrachten met pensioen gaan, kan 
bijdragen aan de bestrijding van het lerarentekort. Laat 
het Kindcentrum daarom al voor 2020 realiteit worden.”

O
p tal van plekken worden initiatieven ontplooid 
om tot intensievere samenwerking te komen 
tussen het primair en voortgezet onderwijs 

en de kinderopvang. Die ontwikkeling naar wat een 
doorgaande leerlijn wordt genoemd, heeft ingrijpende 
organisatorische gevolgen, maar is belangrijk voor een 
stabiele leeromgeving.

Doorlopende leerlijnen, waarbij het proces niet stokt 
na elk schooljaar en een optimale aansluiting mogelijk 
maakt op vervolgonderwijs, vormen de rode draad bij 
het leren van bijvoorbeeld rekenen en taal. Ze omvatten 
een opsomming van de leerstof die behandeld moeten 
worden, onderbouwd met vakdidactische inzichten.

Buitenschoolse opvang
Om een doorlopende leerlijn te realiseren die nog een 
stap verder gaat, organiseren scholen steeds vaker 
kinderopvang in eigen beheer of intensiveren ze de 
samenwerking met kinderopvangcentra. Leerkrachten 
en pedagogisch medewerkers krijgen daardoor beter 
zicht op de ontwikkeling van kinderen van nul tot 
twaalf jaar en dat draagt volgens deskundigen bij aan 
het welzijn van het kind.

Dit proces lukt volgens Goos Minderman, hoogleraar 
Governance (voorheen VU, nu internationaal) alleen 
als participanten bereid zijn over hun grenzen te 
kijken. Ontkokering is noodzakelijk, want hoewel het 
lijkt alsof er zelfstandigheid moet worden ingeleverd, 
levert bundeling van krachten juist meer op, vindt hij. 
Bovendien is dat vereist om adequaat om te gaan met de 
gevolgen van de in gang gezette beweging.

Integrale aanpak
Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad sluit 
zich daarbij aan. “Kijken we naar de doorlopende 
leerlijn, dan zien we twee aspecten: de organisatorische, 

gericht op de overgangen tussen de groepen binnen 
de school en die tussen de opvang, en de individuele 
doorgaande leerlijn gericht op de ononderbroken 
ontwikkeling van het kind.” Dat vergt afstemming 
tussen de betrokken partijen, maar die krijgen van de 
overheid onvoldoende ruimte om dat vorm te geven, 
vindt Van Hoepen. 

Ook moet er een discussie gevoerd kunnen worden over 
verantwoordelijkheden, want dat hoort bij dit proces, 
vindt Van Hoepen. “Voorheen richtte de samenwerking 
zich vooral op het onderling afstemmen van elkaars 
activiteiten. Nu gaat het om het vormgeven van een 
integrale aanpak waarbij het belang van het kind 
centraal staat.”

Obstakels wegnemen
Vaak is de wil om samen te werken wel aanwezig, maar 
blijft het lastig om de obstakels weg te nemen die de 
gewenste integratie blokkeren. Op tal van vlakken 
doen zich knelpunten voor als organisaties hun 
krachten willen bundelen. Daarbij spelen bijvoorbeeld 

naast verschillende arbeidsvoorwaarden met name 
cultuurverschillen tussen opvang en onderwijs een rol. 
Juist die verdienen volgens Van Hoepen en Minderman 
aandacht als je op lange termijn een stabiele 
samenwerking wilt realiseren.

Dit proces is afhankelijk van de wensen en 
mogelijkheden van de betrokken partijen, zegt Van 
Hoepen. Bovendien heeft een basisvoorziening voor 
kinderen behalve organisatorische ook financiële 
gevolgen. “Toch zie ik dat we toewerken naar een 
doorgaande leerlijn voor nul- tot twaalfjarigen, een 
combinatie van dagopvang, spelend leren voor kleuters, 
de basisschool en buitenschoolse opvang. Ook richten 
we ons op het voortgezet onderwijs met initiatieven 
als het onderwijs voor tien- tot veertienjarigen.” Op 
veel plaatsen in Nederland wordt al succesvol volgens 
deze aanpak gewerkt en die ontwikkeling gaat door, 
verwacht hij.

Doorlopende leerlijn krijgt een extra dimensie
Van onze redactie
Auteur: Cees van Dijk
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Al meer dan 25 jaar is Ska specialist 
in kinderopvang. Ska Kinderopvang 

staat voor eigenwijsheid, ontwikkeling 
én plezier. Sinds een jaar is Louise 
Joosten er directeur-bestuurder. Ze is 
in een fantastisch ontdekkingshuis 
terechtgekomen, gericht op de toekomst. 
“Ouders zouden hun kind een dag op onze 
opvang moeten gunnen.”

“Het mooiste vind ik het moment dat 
de kinderen de opvang met een grote 
glimlach verlaten. Dat toont dat ze een 
geweldige dag bij ons hebben gehad. 
Tegelijkertijd weten wij én hun ouders 
dat we ze ook weer een stapje verder 
hebben geholpen bij hun ontwikkeling, de 
ontdekkingstocht naar wie ze zijn en wat 
ze kunnen worden. Je kunt bij kinderen 
niet vroeg genoeg beginnen eruit te halen 
wat erin zit. Wij zijn klaar om daaraan 
onze bijdrage te leveren.”
Aan het woord is Louise Joosten. Sinds 
een jaar geeft ze leiding aan ruim 
400 medewerkers. Met 39 locaties in 
Amersfoort en omstreken is Ska een 
grote speler. De omvang maakt het 
mogelijk dat Ska zich voortdurend kan 
blijven ontwikkelen. Ska is gefocust op de 
nieuwste pedagogische ontwikkelingen 
en wetenschappelijke inzichten die 
via de eigen Ska-academie aan alle 
medewerkers wordt doorgegeven.

Leuk en goed 
Vaardigheden ontwikkelen bij kinderen 
gebeurt rondom thema’s. Een daarvan 

is Natuurbeleving. Als een van de eerste 
kinderopvangorganisaties heeft Ska 
de buitenruimtes van al haar locaties 
ingericht als ontdektuin. “Daar liggen 
stenen waaronder insecten wonen, er 
zijn wilgenbosjes waarin de kinderen zich 
kunnen verstoppen, water en zand om 
lekker met modder te spelen en er zijn 
plekken waar we voedsel kweken. Onze 
kinderen gaan naar buiten om onbevangen 
te ontdekken en lekker te experimenteren. 
Vies worden hoort daar natuurlijk bij. 

Een ander thema is Gezonde Voeding. “Bij 
Ska negeren we de mierzoete fruitsapjes. 
Onze drankjes maken we zelf, evenals 

onze pannenkoeken of stamppot, waarvan 
we de bereiding aanbieden als activiteit.” 
Kinderen leren daarbij veel. Niet alleen 
cognitieve aspecten, zoals lezen en 
rekenen. Ook leren ze samenwerken 
en ontwikkelen ze hun sociaal en 
communicatief talent, evenzeer van 
belang voor wat ze later willen bereiken. 
“We doen dat uiterst professioneel. Een 
aantal medewerkers is speciaal opgeleid 
tot tuincoach en voedingscoach. Dat zorgt 
ervoor dat niet alleen de kinderen steeds 
nieuwe dingen leren, wijzelf ook.”

Onlangs heeft Joosten een intentie-
verklaring getekend voor meerjarige 

samenwerking met een Amersfoortse 
organisatie in kunst-, cultuur- en 
muziekonderwijs. “Er komt een prachtig 
aanbod bij. Wij hebben sowieso veel 
aandacht voor cultuur en muziek; het 
stimuleert de creativiteit en fantasie van 
kinderen en helpt hen hun talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. Bovendien 
toont onderzoek aan dat muziek de brede 
ontwikkeling van kinderen stimuleert”. 

Vitaal en duurzaam
De ontwikkeling van kinderen, mede-
werkers en aanbod past allemaal bij het 
motto ‘Vitaal en duurzaam’ dat Joosten 
voor de komende jaren ook van toepassing 
acht op de organisatie zelf. Ook die moet 
fit zijn en meegaan met de tijd. “Vandaar 
onze investeringen in ICT, in een digitaal 
ouderportaal en een app waarmee ouders 
vlot met ons kunnen communiceren.” 
Een duurzame toekomst ligt ook in meer 
samenwerking. Voor de ontwikkeling 
naar kindcentra waar kinderopvang, 
onderwijs en jeugdzorg integreren, ligt 
Ska op koers. 

ADVERTORIAL

Klaar voor de toekomst

www.ska.nl

Meer informatie

Louise Joosten

Muziek kan de ontwikkeling van 
kinderen al op jonge leeftijd stimu-

leren. Wetenschappelijk onderzoek leert 
dat muziek onder andere de concen-
tratie en de prestaties kan bevorderen. 
Kinderopvang en onderwijs kunnen 
hun voordeel hiermee doen, zegt Joost 
Korver, directeur-bestuurder Stichting 
Kinderopvang Den Helder (SKDH). 
 
Waarom is het belangrijk dat er meer 
gebruik wordt gemaakt van muziek in 
de kinderopvang en het onderwijs? 
“Omdat je zo de creativiteit stimuleert. De 
kinderen van nu zijn de volwassenen van 
morgen. Zij krijgen te maken met enorme 
maatschappelijke veranderingen en 
nieuwe vraagstukken. Denk bijvoorbeeld 
aan de transitie van de economie, energie 
en aan allerlei zaken op gebied van 
natuur en milieu. Om beslagen ten ijs 
te komen heb je creatief denkvermogen 
nodig. Muziek stimuleert dat vermogen. 
Een mooi voorbeeld is Finland. Daar zijn 
zo’n 25 jaar geleden de creatieve vakken 
verplicht gesteld. Het gevolg is dat de 
creativiteitscurve in Finland, als één van 
de weinige landen in Europa, aan het 
stijgen is.” 

Hoe kan muziek kinderen stimuleren in 
hun ontwikkeling? 
“Muziek leert je om beter te luisteren en je 
beter te concentreren. Als jij je beter kunt 
concentreren, onthoud je zaken beter en 
kun je vragen beter beantwoorden. Uit 
wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat 

actief muziek maken het intelligentie-
quotiënt van kinderen verhoogt, en het 
abstractievermogen en het analytisch 
denken verbetert. Gezamenlijk musiceren 
versterkt het groepsgevoel, de sociale en 
de emotionele vaardigheden.” 

Staan kinderen open voor muziek? 
“Honderd procent. Baby’s worden 
rustig van neuriën of zingen of van een 
melodietje uit een muziekdoosje. Peuters 
zijn over het algemeen gek op liedjes 
luisteren, zingen en dansen. Liedjes 
worden ook gebruikt om overgangen 
in het dagritme van peuters aan te 
geven. Op veel kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen wordt samen een 

liedje gezongen voor het fruithapje of de 
lunch. Muziek blijft aanspreken; ook in de 
basisschoolleeftijd en in de ontwikkeling 
naar jong volwassenheid. Je wordt er 
vrolijk van en enthousiast. Dat alles maakt 
muziek tot een geweldig instrument.” 

Muziek verdient een plaats in de 
pedagogische visie? 
“Zeker. Kinderen in aanraking brengen 
met muziek past goed bij de betekenis van 
opvang en onderwijs: een basis bieden 
voor persoonlijke en sociale groei en het 
stimuleren van de ontwikkeling van elk 
kind. Het mooie van muziek is dat het een 
‘taal’ is die vrijwel iedereen aanspreekt 
en die mensen met elkaar verbindt. Als je 

samen muziek maakt moet je goed naar 
elkaar luisteren. Waar het om gaat is dat 
je gezamenlijk iets moois neerzet. Voor 
harmonie zorgt. Het is onbegrijpelijk dat 
wij in Nederland niet meer gebruikmaken 
van de bewezen kracht en waarde van 
muziek.” 
 
Welke plaats heeft muziek in jullie 
organisatie? 
“We gaan muziek aanbieden in de 
kinderopvang, te beginnen met vijf van 
onze drieëndertig locaties in de Kop van 
Noord-Holland. Daar hoort ook bij dat 
we muziekinstrumenten in bruikleen 
geven. Muziek levert een bijdrage aan een 
fundamentele doelstelling: kinderen de 
kans geven en uitdagen om vaardigheden 
en talenten te ontwikkelen zodat ze 
kunnen uitgroeien tot betrokken burgers 
die deel zijn van hun sociale omgeving en 
zorg leren dragen voor anderen. Dat maakt 
ons ‘kinderopvang plus’. Om te kunnen 
realiseren wat we willen is samenwerking 
erg belangrijk, bijvoorbeeld in de vorm 
van partnerschap met ouders/verzorgers 
en de gemeente, wijkteams en jeugdzorg 
en organisaties op het gebied van sport, 
cultuur en natuur.”

INTERVIEW met Joost Korver

Muziek in de kinderopvang
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Plezier met het maken van muziek

V
oor een goede gezondheid op korte en lange 
termijn is het belangrijk dat kinderen een 
gezond eetpatroon aanleren. Dit bestaat voor 

een groot deel uit het eten van voldoende groente en 
fruit. Het merendeel van de Nederlandse kinderen eet 
hier veel te weinig van. De consumptie moet omhoog. 
De kinderopvang biedt daarvoor een goede omgeving. 
Helaas staat een gezond voedingsbeleid daar vaak wel 
op de agenda, maar komt het er niet van om dit in de 
gehele organisatie door te voeren. 

Wat is dat nou eigenlijk, een gezond eetpatroon voor 
kinderen? Marieke Battjes-Fries, onderzoeker voeding 
en gezondheid bij het Louis Bolk Instituut, houdt een 
paar gouden regels aan. Een gezond eetpatroon kent 
volgens haar tenminste drie eigenschappen. Het moet 
natuurlijk, gevarieerd zijn en voldoende groente en fruit 
bevatten. Omdat kinderen nog volop in de groei zijn, is 
dit volgens de onderzoeker noodzakelijk voor een goede 
ontwikkeling: “Het is heel belangrijk om al op jonge 
leeftijd een gezond eetpatroon aan te leren. Het bepaalt 
in grote mate hoe je op latere leeftijd eet.”

Biologische oorzaken voor te weinig groente 
Helaas eet het merendeel van de kinderen in Nederland 
onvoldoende groente en fruit. Dat heeft volgens Battjes-
Fries een aantal duidelijke oorzaken: mensen kennen 
een aangeboren voorkeur voor zoet en vet. Logisch, 
want dat geeft ons energie, brandstof. Helaas kennen 
we een afkeur voor bitter en zuur. Dat heeft tevens een 
biologische oorzaak. Bittere en zure voedingsmiddelen 
associëren wij met mogelijk giftig en daarmee onveilig. 
Al onze alarmbellen gaan af. Vroeger hielp deze 
eigenschap ons, stelt Battjes-Fries. Het beschermde 
de mens. Nu een stuk minder. Ongezonde producten 
als friet, chips en snoep, zijn over het algemeen vet 
en zoet en gezonde producten, waaronder groente 
en fruit, vaker zuur en bitter. Een tweede biologische 

oorzaak voor het te weinig eten van groente en fruit 
heet met een mooi woord, voedselneofobie. De angst 
om onbekende producten en smaken te proeven. 
“Veel kinderen van 1 tot 6 jaar oud kampen met dit 
verschijnsel. Het voorkomt dat een kind zomaar alles 
in zijn mond stopt wanneer hij zelf voedingsproducten 
kan pakken. Een biologisch afweermechanisme voor 
giftige producten.” Maar ook een versterker voor het 
niet willen proeven van groente en fruit. Want bitter, 
zuur en ook nog eens onbekend.

De rol van de kinderopvang
Volgens Astrid Postma-Smeets, expert voeding 
en gezondheid bij het Voedingscentrum, biedt de 
kinderopvang een goede omgeving om de groente- en 
fruitconsumptie bij kinderen op te schroeven. Een 

groot aantal kinderen in Nederland brengt hier één of 
meerdere dagen per week door. In de opvang eten zij 
een belangrijk deel van hun dagelijkse voeding. “Bied 
je hier voldoende groente en fruit aan, dan verspreid 
je de benodigde hoeveelheid over de dag. Handig, want 
als kinderen dan ‘s avonds thuiskomen, hoeven hun 
ouders die noodzakelijke dagelijkse portie niet meer te 
verwerken in één warme maaltijd.” In het leren eten van 
groente en fruit, speelt de leidster van de kinderopvang 
volgens de voedingsexpert een hele krachtige rol: “De 
leidster kent een voorbeeldrol. Neemt zij zelf groente en 
fruit in de mond en reageert zij daarop heel enthousiast, 
dan kopiëren kinderen haar gedrag. Zien eten doet nou 
eenmaal eten.” Daarbij kan zij kinderen de hele dag 
door, het liefst op speelse wijze, in aanraking brengen 
met gezonde voeding.

Het voedingsbeleid 
Een gezond voedingsbeleid biedt volgens Postma-
Smeets de basis voor een gezond eetpatroon in 
de kinderdagopvang. Een beleid maakt voor een 
kinderdagverblijf heel helder wat de uitgangspunten 
zijn, welke afspraken er zijn gemaakt en hoe die 
worden ingevuld. “Schrijf met elkaar, management, 
medewerkers en ouders op waar je nu staat, waar je 
naartoe wilt en vul dat in. Denk in haalbare stappen. 
Want van grote veranderingen houden mensen niet.” 
De schijf van vijf biedt volgens het Voedingscentrum 
een goede basis. Het zet uiteen welke producten echt 
bijdragen aan een goede ontwikkeling. Het opstellen 
van dit beleid ziet Postma-Smeets als belangrijkste stap; 
het creëren van draagvlak als succesfactor. 

Een gezond eetpatroon in de opvang
Van onze redactie
Auteur: Crissy Mulder

M
uzikaal talent wordt als iets bijzonders gezien, 
maar het lijkt erop dat ieder mens ter wereld 
komt met muzikaal talent, zegt Van Deuren. 

Sommige mensen doen daar na verloop van tijd niets 
meer mee. “Anderen weigeren dit talent aan de kant te 
zetten en blijven hun leven lang muziek maken.” Juist 
omdat iedereen wordt geboren met gevoel voor muziek 

is het een gemiste kans dat er in die eerste jaren relatief 
weinig wordt gedaan aan muzikale ontwikkeling, vindt 
Van Deuren. Hij noemt muziek een ondergeschoven 
kindje. Dat heeft vooral te maken met de opvatting dat 
cultuur in het algemeen en muziek in het bijzonder de 
kers op de taart is, de garnering. “Maar het moet juist 
de gist in het deeg zijn. Door het toevoegen van muziek 
krijgt educatie een andere beleving.” Hij wijst op de 
positieve ervaringen van scholen, die muziekeducatie 
een plek gaven in hun curriculum (vanaf 2020 is 
muziekonderwijs overigens een verplicht onderdeel op 
de basisschool). Zelf is hij nu ruim acht jaar betrokken 
bij muziekprojecten op scholen. Het instrument is 
hierbij een middel, niet een doel. “Waar het om gaat 
is dat je vanuit de muziekinhoud een bijdrage levert 
aan een kansrijke toekomst van kinderen.” Ieder kind 
verdient het om kennis te maken met muziek, vindt Van 
Deuren. Muziek maakt gelukkig, kan mensen met elkaar 
verbinden en is een goed middel om de creativiteit te 
stimuleren. “En juist aan dat laatste is grote behoefte 
nu de samenleving ingrijpend is veranderd en nieuwe 
vraagstukken om creatieve intelligentie vragen”.
  
Diepe emoties 
Het maken van muziek draagt bij aan de emotionele 
intelligentie van kinderen en het stimuleert hun 
creatieve activiteit, motoriek, sociale vaardigheden 
en schoolprestaties. Dat zegt Erik Scherder, 
hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Vrije 
Universiteit. “Muziek is ongelooflijk belangrijk voor 
de ontwikkeling van kinderen. Hersenonderzoek laat 
dat zien. Het stimuleert de netwerken in de hersenen 
en verbindingen tussen alle hersengebieden.” Als 
kinderen muziek maken is er een gebied in de hersenen 
actief (prefontale cortex) dat er voor zorgt dat je leert 
plannen, keuzes maken en flexibel zijn. De activiteit 
zorgt voor verbindingen tussen de linker en de rechter 
hersenhelft. “Simpel gezegd: rechts gaat over emotie, 

links over actie.” De inhoud van de verbindingsbalk 
(corpus callosum) tussen de beide hersenhelften 
neemt toe naarmate er meer wordt gemusiceerd. Hoe 
meer verbindingen er in de hersenen ontstaan op 
jonge leeftijd, hoe meer cognitieve reserve kinderen 
opbouwen voor de rest van hun leven. Ook bij het 
luisteren naar muziek worden bepaalde gebieden in 
de hersenen geactiveerd. Muziek zorgt bijvoorbeeld 
voor een grotere activiteit op het hersengebied dat 
zintuiglijke prikkels bundelt binnen een emotionele 
context. “Daardoor ervaar je diepe emoties zoals intens 
geluk, diep verdriet, ontroering en verrassing. Dat zijn 
bijzondere gevoelens die je in het leven van alledag niet 
zoveel ervaart. Via muziek kan dat elke dag.”  

Scherder pleit voor het aanbieden van een ‘verrijkte 
omgeving’, waarbij het kinderbrein voortdurend wordt 
uitgedaagd, bijvoorbeeld door taal en rekenen af te 
wisselen met beweging, muziek en kunstvakken. “Ik 
denk dat zo’n gevarieerde schooldag ervoor zorgt dat 
kinderen op alle terreinen beter gaan presteren.”

De invloed van muziek op het kinderbrein  
Van onze redactie
Auteur: Henk Dilling
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Maar liefst een op de zeven kinderen 
in Nederland is te zwaar. Daar 

moet dringend iets aan worden gedaan, 
waarschuwt Marjon Bachra, directeur 
van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). 
“Ieder kind heeft het recht op te groeien 
in een gezonde omgeving, waarin het 
kan buitenspelen, op de fiets naar school 
gaan en op school kan kiezen voor gezond 
eten.”

Waarom is dit probleem zo urgent?
“Kinderen met overgewicht zitten 
vaak niet lekker in hun vel. Omdat 
ze minder fit zijn, kunnen ze niet 
altijd even makkelijk meekomen met 
leeftijdsgenoten. Daarnaast krijgen ze 
op latere leeftijd vaak te maken met 
fysieke problemen. Ook op sociaal-
emotioneel gebied kan hun overgewicht 
voor problemen zorgen, bijvoorbeeld 
omdat ze een grotere kans hebben om 
gepest te worden. Naast dit persoonlijke 
aspect spelen maatschappelijke over-
wegingen een rol. Op de lijst van 
duurste wereldwijde problemen staat 
obesitas op nummer drie. Dat geeft 
aan hoe serieus dit probleem is en hoe 
belangrijk het is dat we er met zijn allen 
iets aan doen.”

Welke rol speelt de omgeving bij 
overgewicht?
“De omgeving waarin kinderen zich 
bevinden heeft veel invloed op hun 
gezondheid. Momenteel is die omgeving 
vaak zo ingericht dat ze continu verleid 
worden om veel te zitten, weinig te 
bewegen en ongezond te eten. Daarom is 
het niet eerlijk om te zeggen dat kinderen 
en hun ouders zelf verantwoordelijk zijn 
voor hun overgewicht. Om overgewicht 
aan te pakken, is het essentieel dat de 
leefomgeving waarin ze opgroeien uit-
nodigt tot het maken van een gezonde 
keuze. Dat wil niet zeggen dat bijvoorbeeld 
overal waar kinderen komen alleen maar 
gezonde maaltijden verkrijgbaar moeten 
zijn, maar het moet ze wel makkelijk 
worden gemaakt om voor die opties te 
kiezen. Hierin hebben we in Nederland 
nog veel stappen te zetten.”

Wat is daarvoor nodig? 
“Juist op lokaal niveau, binnen een wijk 
of gemeente, kan verandering tot stand 
worden gebracht. Het gaat om kleine 
aanpassingen, zoals water drinken op 
school, buitenspelen of ervoor zorgen dat 
kinderen vertrouwd raken met het eten 
van groente. Om dit te realiseren zijn alle 
partijen rondom het kind nodig, waaronder 
de ouders, het kinderdagverblijf, de school, 
de sportvereniging en de wijk waarin het 
kind opgroeit. Het gaat hierbij niet alleen 
om publieke, maar ook om private partijen. 
Samen moeten zij ervoor zorgen dat 
gezondheid meespeelt bij alle beslissingen 

die ze maken rondom kinderen. Dit 
moeten duurzame beslissingen zijn, met 
een blijvende invloed.”

Wat doen jullie om partijen hierin te 
stimuleren?
“Wij werken samen met een derde 
van alle Nederlandse gemeenten. Alle 

gemeenten die zich bij ons hebben 
aangesloten, hebben een JOGG-regisseur, 
die zich richt op een lokale, duurzame 
benadering en zorgt dat alle benodigde 
partijen rondom het kind daarbij 
betrokken worden. Met onze campagnes 
helpen wij de regisseur de aanpak 
lokaal uit te rollen, de voortgang te 
meten en te evalueren en spreken we de 
doelgroep op passende wijze aan, zonder 
een belerende toon aan te slaan. Met 
onze benadering bereiken we bijna een 
miljoen kinderen in Nederland. In 2020 
hopen we in 75 gemeenten een daling 
van overgewicht te hebben gerealiseerd. 
Ons belangrijkste doel is echter ervoor 
te zorgen dat de gezonde keuze de norm 
wordt, en dat mensen er niet meer 
omheen kunnen, zodat er een gezonde 
generatie kan opgroeien. Hiertoe 
zetten we heel duidelijk in op publiek-
private samenwerking. We willen 
bewerkstelligen dat bedrijven uit diverse 
sectoren, waaronder de voedingsmiddel-
industrie, gezondere producten aan 
gaan bieden. Zij kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren en hebben een grote 
verantwoordelijkheid om kinderen ertoe 
te bewegen een gezonde keuze te maken.”

INTERVIEW met Marjon Bachra

Het recht om op te groeien in een gezonde omgeving

www.jongerenopgezondgewicht.nl
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“De omgeving waarin kinderen 

zich bevinden heeft veel 

invloed op hun gezondheid”

Marjon Bachra

Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, is het 
volgens Postma-Smeets belangrijk dat medewerkers en 
ouders begrijpen waarom bepaalde stappen genomen 
worden. Zo kan de opvang ouders het beste informeren 
tijdens een speciaal daarvoor ingerichte avond en zijn 
medewerkers goed geholpen met extra scholing. Maar 
naast theorie is praktijk ook erg belangrijk. Daarom doet 
de opvang er goed aan te luisteren naar medewerkers en 
ouders, te observeren hoe zij bepaalde zaken aanpakken 
en hen laten meedenken. “Adviseer waar nodig en 
betrek ouders en medewerkers in het volledige proces. 
Deze partijen bieden soms weerstand. Alleen door ze te 

helpen begrijpen waarom je bepaalde keuzes maakt en 
ze te laten zien dat deze keuzes goed zijn en aanslaan bij 
kinderen, kom je samen tot een gezondere omgeving.” 

Invulling
Stap drie is het invullen van het voedingsbeleid. Een 
proces waar geduld voor nodig is, legt Battjes-Fries uit: 
“Kinderen kun je groenten leren eten. Maar ze hebben 
zeker een aantal keer nodig om aan een nieuwe smaak 
te wennen.” Een spelelement biedt uitkomst: het is 
voor kinderen niet eens per se noodzakelijk om nieuwe 
producten te proeven om eraan te wennen, zolang ze 

er maar mee in aanraking komen. Als voorbeeld noemt 
Battjes-Fries het zelf tuinieren in de moestuin, het laten 
tekenen van groente en fruit en het doen van een quiz. 
Volgens haar zijn kinderen dol op zulke activiteiten. Ze 
leren door te doen. Postma-Smeets vult dit aan met een 
ander voorbeeld: de proeverij. “Laat kinderen ieder dag 
in spelvorm iets nieuws proeven. Zij vinden dat leuk 
en jij maakt slim gebruik van groepsdruk. Als negen 
van de tien kinderen een aardbei proeven, sluit kind 
tien vanzelf aan. Ga creatief om met voeding. Zo gaan 
kinderen gezond eten echt leuk vinden. En dat heeft ook 
zijn weerslag op medewerkers en ouders.” 

I
eder kind moet kunnen bewegen, ondanks zijn of 
haar achtergrond, vindt Niels Meijer, directeur van 
de Johan Cruyff Foundation. “Dat geldt dus ook, 

of misschien wel juist, voor kinderen in het speciaal 
onderwijs.” De feiten laten zien dat in het speciaal 
onderwijs meer kinderen te zwaar zijn dan in het 
regulier onderwijs: vier op de tien kinderen heeft er 
overgewicht of obesitas. Bovendien bewegen deze 
kinderen doorgaans minder dan hun leeftijdsgenoten 
in het regulier onderwijs. Cijfers laten bijvoorbeeld zien 
dat 66 procent van de valide kinderen in Nederland aan 
het sporten en bewegen is, tegenover 29 procent van de 
kinderen met een beperking. Om dat aantal te verhogen, 
is een aanpak op maat nodig.

Bewegen is goed voor ieder kind, en niet slechts 
vanwege voor de hand liggende gezondheidsredenen. 
Zo zorgen sporten en spelen ervoor dat kinderen leren 
zichzelf te ontwikkelen, alleen en in groepsverband. 
Daarnaast is zowel in binnen- als buitenland veel 
onderzoek gedaan naar de relatie tussen cognitieve 
ontwikkeling en bewegen. Het merendeel van deze 
onderzoeken toont aan dat regelmatig bewegen een 
positief effect heeft op de cognitieve ontwikkeling van 
jonge kinderen, vertelt Cees Vervoorn, lector Topsport 
en Onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam. 
“Dat wil niet direct zeggen dat hun schoolprestaties 
vooruitgaan, maar wel dat hun brein zich beter 
ontwikkelt. Uiteindelijk zou dat kunnen leiden tot 
betere schoolprestaties, maar dat verband is moeilijker 
aantoonbaar.”

Bewegen als medicijn
Voor leerlingen in het speciaal onderwijs is bewegen 
extra belangrijk. Niet alleen omdat die groep relatief 
veel kinderen telt die te zwaar zijn, maar ook vanwege 
de recente aandacht vanuit geneeskundige hoek, waar 
beweging steeds vaker als medicijn wordt gezien. Dat 

inzicht wordt volgens Vervoorn nog te weinig gebruikt 
bij bepaalde doelgroepen, waaronder ook het speciaal 
onderwijs. “Daar zie je vaak dat, afhankelijk van de 
doelgroep, de enige zekerheid van kinderen is dat ze 
hun eigen lichaam hebben, waar ze iets mee kunnen 
doen. Dat maakt het tot een aanknopingspunt om 
therapie te beginnen of gedragsverandering in te 
luiden.” Als kinderen meer vertrouwen krijgen in hun 
eigen lichaam, bijvoorbeeld door bewegingsonderwijs 
op school, kunnen ze een grote stap naar voren maken 
en beter in hun vel komen te zitten.

Hoewel het om een relatief kleine groep gaat, is extra 
aandacht voor beweging onder leerlingen in het 
speciaal onderwijs noodzakelijk, vindt ook Eric van 
der Burg, wethouder Zorg en Sport bij de gemeente 
Amsterdam. De gemeente ziet het naar zijn zeggen 
als een recht van elk kind om gezond op te kunnen 
groeien. Hij benadrukt dat het invulling geven aan dat 
recht een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van 
iedereen die iets betekent in het leven van kinderen, 
zo ook de gemeente. “Als gemeente kunnen we veel 
partners bereiken en betrekken, om zo met zijn allen de 
omgeving voor kinderen gezonder te maken.” Hierbij 
kan worden gedacht aan zorg- en hulpverleners, buurt- 
en welzijnsorganisaties en sportverenigingen in een 
gemeente.

Recht op beweging in het onderwijs
Van onze redactie
Auteur: Nina Visser

Een vies gezicht bij spinazie of verraste 
blik bij een zachtzoete wortel - 

de eerste hapjes leveren vaak mooie 
kiekjes op. Maar voor veel ouders is het 
een enorme uitdaging om hun kind 
enthousiast te maken voor groente. 
Baby’s hebben namelijk van nature een 
voorkeur voor zoet en vet. Daar heeft 
Smallsteps kinderopvang een speerpunt 
van gemaakt. Directeur Jeanine Lemmens 
over proeven, patat en peer pressure. 

Uit onderzoek blijkt dat 79 procent van de 
peuters te weinig groente eet. De eerste 
1.000 levensdagen zijn cruciaal voor de 
smaakontwikkeling en kinderen moeten 
een nieuwe smaak soms wel tien tot vijftien 
keer proeven voordat ze het lusten. “We 
hebben hier niet voor niets een speerpunt 
van gemaakt”, vertelt Lemmens. De 
voedingsstoffen in groenten zijn essentieel 
voor de groei en ontwikkeling van een 
kind. Bovendien heeft volgens het CBS 
14 procent van de jeugd van 4 tot 17 jaar 
en maar liefst de helft van de volwassen 
Nederlanders overgewicht. “Samen met 
ouders willen wij bereiken dat gezond eten 
voor kinderen heel normaal wordt. Dat 
betekent bijvoorbeeld ook dat we water 
en thee drinken in plaats van limonade of 
frisdrank.” 

Smaakontwikkeling
Samen met leeftijdsgenootjes aan de grote 
tafel durven kinderen meer dan thuis. 
Ook als het om eten gaat, stelt Lemmens. 
“Ze dagen elkaar uit én worden positief 

gestimuleerd door onze pedagogisch 
medewerkers. Het kinderdagverblijf 
is dus de plek bij uitstek om op 
smaakavontuur te gaan. Als vriendjes 
zitten te smullen van een mediterrane 
visschotel met couscous, dan blijkt ook 
de grootste groente-weigeraar geneigd 
om toch maar even te proeven. Pure peer 
pressure, groepsdruk, waar we dankbaar 
gebruik van maken.” 

“Onze pedagogisch medewerkers weten 
bovendien precies hoe ze kinderen 
kunnen motiveren om nieuwe smaken 
te ontdekken. Zij zorgen ervoor dat het 
gezellig is aan tafel. Ze presenteren het 
eten mooi en laten de kinderen zoveel 
mogelijk zelf doen. Die trucs ken je als 
ouder natuurlijk ook, maar als je kind 

aan het einde van de dag moe is, een zuur 
gezicht trekt bij de lasagne waar je zo je 
best op hebt gedaan en de hapjes vooral 
op de grond belanden, dan is dat positieve 
opvoeden ineens best lastig.”  

Bij Smallsteps al één portie groente per 
dag
“Wij volgen de adviezen van het 
Voedingscentrum”, vervolgt Lemmens. 
Die zijn heel duidelijk over wat kinderen 
van verschillende leeftijden nodig 
hebben. “Wij willen dat alle kinderen 
minstens één portie groenten binnen 
hebben op het moment dat ze worden 
opgehaald. Dus snacken we ’s middags 
rauwkost en serveren we op steeds meer 
locaties een warme lunch. Onze partner 
Madaga levert die heerlijke, voedzame 

lunches. Daarnaast werken we samen aan 
een programma voor smaakontwikkeling. 
We laten kinderen namelijk niet alleen 
proeven, maar stimuleren ze ook om te 
kijken, te voelen en te ruiken aan hun 
eten.” 

“De koks van Madaga weten wat kinderen 
lekker vinden,” stelt Lemmens. “Ze 
ervaren smaken en structuren namelijk 
heel anders dan volwassenen. Bovendien 
laten zij alle recepten goedkeuren door 
een onafhankelijke kinderdiëtist én 
testen door een panel van kritische 
kleintjes. Minimaal 80 procent van de 
kinderen moet z’n vingers erbij aflikken, 
anders komt het gerecht niet op het 
menu.”

Patat en ijs
Dus er staat nooit iets ongezonds op tafel? 
Als je goed eet, kan af en toe een patatje 
of ijsje heus geen kwaad. “Het leuke is 
dat kinderen thuis ook meer water gaan 
drinken, soms liever fruit dan snoep eten 
en vragen wat er eigenlijk allemaal in de 
pastasaus zit. Zo zorgen de pedagogisch 
medewerkers er samen met ouders voor 
dat kinderen een gezond eetpatroon 
ontwikkelen. Dat betekent regelmatig, 
gezond en gevarieerd eten én de smaak 
ontwikkelen.”

ADVERTORIAL

 Met leeftijdsgenootjes aan tafel durven kinderen meer

www.smallsteps.nl

Meer informatie
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ze in staat stelt maximaal te presteren 

naar vermogen.”

Waarom hebben kinderen in het 

speciaal onderwijs een aanpak op 

maat nodig?

“Dat heeft te maken met de specifieke 

eigenschappen en behoeften van de 

doelgroep. Neem het sporten. Veel 

scholen proberen middels een naschools 

sportaanbod een brug te slaan naar 

sportclubs. Als kinderen bijvoorbeeld 

tien weken hebben gebasketbald vanuit 

school, dan kunnen ouders vervolgens 

een basketbalvereniging zoeken voor 

hun kind. In het speciaal onderwijs 

ligt dat ingewikkelder, omdat ouders 

er niet altijd de financiële middelen 

voor hebben. Bovendien komt het 

voor dat kinderen na een paar keer de 

deur wordt gewezen bij een sportclub, 

omdat ze moeilijk handelbaar gedrag 

vertonen. Daarom is het belangrijk 

om kinderen vanuit school niet alleen 

een uitgebalanceerd sportaanbod te 

bieden, maar ze ook te begeleiden bij de 

overgang naar een sportclub. De school 

kan meekijken in welk stadsdeel het 

kind woont, welke sportverenigingen 

daar zitten en welke trainers geschikt 

zijn voor de doelgroep. Er is een heel 

netwerk van trainers en verenigingen 

die het een uitdaging vinden om te 

werken met kinderen met lastig gedrag. 

Wanneer financiën een probleem 

vormen, dan kan worden nagegaan wat 

schoolmaatschappelijk werk daarin kan 

betekenen en welke subsidieregelingen 

er zijn vanuit de gemeente.” 

Wat doen jullie om kinderen zo gezond 

mogelijk op te laten groeien? 

“Wij bieden een veelomvattend 

totaalpakket om kinderen vertrouwd 

te maken met gezonde voeding en 

voldoende beweging. Alle leerlingen 

van de Gerhardschool krijgen aan het 

begin van het jaar een bidon, waaruit 

alleen water wordt gedronken. Ook 

wordt alle weken van het jaar vers 

fruit gegeten. Die maatregel wordt 

voor de ene helft gefinancierd vanuit 

de Europese Unie door subsidie van 

EU Schoolfruit, en voor de andere 

helft via een betaald abonnement. 

Natuurlijk hoort daar ook voorlichting 

bij over waarom deze maatregelen zijn 

genomen. Een voorbeeld hiervan is 

het drankenbord. Hierop staan allerlei 

dranken weergegeven, zoals cola en 

appelsap, met ernaast weergegeven 

hoeveel suiker erin zit. Dit bord hangt 

bij de schoolarts aan de muur en is 

onderdeel van een consult als ouders 

langskomen, maar hangt ook op 

posterformaat in alle klassen. Verder 

hebben we een eigen gymzaal, waar 

onze leerlingen twee tot drie keer in 

de week gymles krijgen van onze eigen 

ALO-opgeleide gymdocent. Daarnaast 

hebben we een schoolplein dat erop 

is gericht kinderen te stimuleren 

actief buiten te spelen en te sporten. 

Tevens hebben we al jaren een nauwe 

samenwerking met Special Heroes, 

een sportstimuleringsprogramma voor 

leerlingen in het speciaal onderwijs. Zij 

verzorgen een naschools sportaanbod, 

waarbij kinderen tien weken lang 

sporten als voetbal, basketbal of 

rugby kunnen beoefenen. Zo krijgen 

onze leerlingen meerdere sporten 

aangeboden. Daarbuiten bieden we 

op drie of vier momenten in de week 

ook een eigen sportaanbod, in de vorm 

van een Skills Club. Al deze aandacht 

voor een gezonde leefstijl heeft ertoe 

geleid dat wij vijf themacertificaten 

behaald hebben die de GGD uitreikt 

aan Gezonde Scholen. In totaal zijn er 

acht certificaten: Voeding; Bewegen 

en sport; Welbevinden en sociale 

veiligheid; Fysieke veiligheid; Roken en 

alcohol; Relaties en seksualiteit; Natuur 

en milieu; en Mediawijsheid. Wij 

hebben de eerste vijf themacertificaten 

behaald en zijn daarmee officieel de 

Gezondste School van Amsterdam.”

Waren goed doorvoede kinderen 

zestig jaar geleden nog een teken 

van welvaart, tegenwoordig zijn de 

inzichten geheel veranderd. Niet alleen 

is bekend dat obesitas zeer schadelijk 

is voor de gezondheid, ook blijkt dat 

voeding, sport en beweging belangrijke 

basisingrediënten zijn voor het 

behalen van maximale leerprestaties. 

“Kinderen die gezond eten en drinken 

en voldoende bewegen, zitten beter 

in hun vel en komen beter tot leren”, 

zegt Erik Scheerder, directeur van de 

Gerhardschool in Amsterdam, onderdeel 

van Orion. Voor het speciaal onderwijs 

geldt dit in het bijzonder, weet hij.

Is er in de samenleving voldoende 

aandacht voor gezonde voeding en 

beweging?

“In de maatschappij wordt een gezondere 

leefstijl langzaam meer gemeengoed. 

De voedingsindustrie heeft bijvoorbeeld 

collectief het suikergehalte in dranken 

voor kinderen verlaagd, en bij 

sommige supermarkten in Amsterdam 

mogen kinderen gratis fruit pakken. 

Daarnaast zijn op speelplaatsen in de 

stad overal watertappunten te vinden, 

waar kinderen op een aantrekkelijke 

manier op geattendeerd worden door 

middel van mooie graffiti-tekeningen. 

Hierdoor zien zij water naast frisdrank 

inmiddels ook als een drinkoptie. Aan 

de andere kant zijn er ook partijen die 

nog niet meegaan in deze beweging, 

zoals sportverenigingen. Daar worden 

doorgaans veel ongezonde dingen 

verkocht, zoals snoep, snacks en 

frisdrank. Zij zouden nog wel meer 

mogen nadenken over een gezond 

aanbod van eten en drinken. Bij de 

meeste scholen is het belang van een 

gezonde leefstijl en de intentie om er 

iets mee te doen wel aanwezig. De ene 

school is er verder mee dan de andere, 

afhankelijk van het belang dat de 

schoolleiding eraan toekent.”

Waarom is een gezonde leefstijl speci-

fiek voor kinderen in het speciaal 

onderwijs zo belangrijk? 

“In het speciaal onderwijs bevindt zich 

de moeilijkste doelgroep wat betreft 

dit onderwerp. Bij deze kinderen valt 

het meeste werk te verzetten en de 

grootste winst te behalen, want een 

gezonde leefstijl is voor hen over het 

algemeen niet vanzelfsprekend. Een 

groot deel is afkomstig uit een lager 

sociaal milieu en krijgt vanuit huis 

weinig mee over het belang van gezonde 

voeding. Hetzelfde geldt voor bewegen 

en sporten, eveneens een belangrijk 

onderdeel van een gezonde leefstijl. 

Sport is goed voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen, en leert ze 

vaardigheden als samenwerken, taken 

verdelen en omgaan met tegenslag. 

Voor kinderen in het speciaal onderwijs 

met gedrags- of psychiatrische 

problemen is sport daarnaast een erg 

belangrijke uitlaatklep, die enorm 

vormend is. Bovendien zitten in het 

speciaal onderwijs grotendeels jongens. 

Naast het feit dat sporten gezond is, 

helpt het jongens ook beter om tot leren 

te komen. Zij maken in hun leerproces 

veel meer dan meisjes gebruik van trial 

and error. Dit stimuleer je door ze te 

laten ravotten, stoeien en spelen.”

Welke rol heeft de school hierin? 

“Een veelgehoorde klacht in het 

onderwijs is dat docenten zoveel taken 

hebben. Sommige mensen vinden 

dan ook dat ouders hun kinderen 

zelf de benodigde informatie moeten 

bijbrengen over gezonde voeding en 

voldoende beweging. Ik ben echter 

van mening dat het onderwijs juist bij 

dit onderwerp een opvoedkundige en 

begeleidende rol heeft. Specifiek voor 

kinderen in het speciaal onderwijs is 

het goed als de school voorlichting 

geeft over voeding en het belang van 

voldoende beweging. De school kan 

hierin sturen en faciliteren, zeker 

omdat niet alle kinderen die leefwijze 

van huis uit mee krijgen. Door ze 

regelmaat te bieden en ervoor te zorgen 

dat ze zich gezien voelen en tot rust 

kunnen komen, ontstaat een basis die 

Een gezonde leefstijl in het speciaal onderwijs

INTERVIEW met Erik Scheerder

www.orion.nl

Meer informatie

worden vaak gestandaardiseerd aangeleverd, weet 

Meijer, terwijl kinderen met een beperking meestal 

heel andere behoeften hebben. Daarbij kan worden 

gedacht aan rolstoeltoegankelijkheid, borden in 

braille of pictogrammen, rolstoeltrampolines of 

-schommels, de extra ruimte rondom een faciliteit. 

Los van de aanpassingen in de faciliteit moeten 

kinderen worden uitgedaagd om in beweging te 

komen, zegt Meijer. “Bij het aanleggen van bepaalde 

faciliteiten blijkt vaak dat de kinderen die al sportief 

zijn aangelegd er gebruik van maken. Maar het is 

juist belangrijk de kinderen uit te dagen voor wie de 

drempel letterlijk of figuurlijk nog te hoog is.”

Een sluitpost op de begroting 

Om kinderen in het speciaal onderwijs meer aan 

het bewegen te krijgen, is het eerst noodzakelijk dat 

het vak bewegen op elke school serieus genomen 

wordt, geeft Vervoorn aan. “Ieder kind heeft recht 

op bewegingstijd in het onderwijs, zeker nu dat in de 

buitenwereld steeds verder afneemt.” Op dit moment 

zijn er naar zijn mening echter nog te veel plekken 

in Nederland waar nauwelijks bewegingsonderwijs 

plaatsvindt op de basisschool. Is het er wel, dan wordt 

het in veel gevallen gegeven door mensen die niet 

opgeleid zijn als docent lichamelijke opvoeding, maar 

door groepsleerkrachten die een aantekening voor 

gymnastiek hebben gehaald.

Vervoorn pleit voor minimaal zes uur in de week 

bewegingsonderwijs op iedere basisschool, gegeven 

door een vakleerkracht. Zeker voor leerlingen in het 

speciaal onderwijs zijn vakleerkrachten nodig, die 

pedagogisch onderlegd zijn en weten hoe ze kinderen 

die niet willen bewegen of moeilijk kunnen bewegen 

kunnen motiveren. “Als dit gebeurt, ben ik ervan 

overtuigd dat we een enorme slag kunnen maken, 

nu en in de toekomst. Bewegen moet een schoolvak 

worden, in plaats van een sluitpost op de begroting.”

Herpositionering

Om dat te realiseren is het vak volgens de lector 

misschien wel toe aan een herpositionering: 

lichamelijke opvoeding als vak over bewegen en 

een gezonde leefstijl, waarin verbindingen worden 

gelegd met biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, 

natuur- en scheikunde. Door het vak meer in het 

curriculum te integreren, kan het interessanter 

worden om eraan mee te doen, maar ook om kennis 

van te nemen. Daarnaast wijst Vervoorn op de 

verantwoordelijkheid van de overheid, die middels 

investeringen in het basisonderwijs het creëren van 

een bewegingsaanbod op gang kan helpen. Een goede 

start met gezondheid en beweging op jonge leeftijd 

zal de maatschappij over vijftig jaar winst opleveren, 

omdat mensen gezonder oud worden. Zeker voor het 

speciaal onderwijs, waarin beweging zoals eerder 

aangegeven letterlijk als medicijn kan fungeren, is 

dit belang evident.

Gezonde gewoonten kweken

Naast de gemeente noemt Van der Burg ook 

de school als belangrijke speler, door de grote 

hoeveelheid tijd die kinderen er doorbrengen. Zij 

kan gezonde gewoonten kweken die een leven lang 

standhouden, door leerlingen water te laten drinken 

en fruit te laten eten in de ochtendpauze, en hen te 

stimuleren gezonde lunchtrommels en traktaties 

mee te brengen. Ook vaak gymmen en veel bewegen 

tijdens het buitenspelen zijn noodzakelijk. Meijer 

wijst daarnaast op de invloed van schoolbesturen 

en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport. Scholen hebben namelijk vaak goede ideeën 

over hoe kinderen in beweging kunnen worden 

gebracht, maar zitten soms vast aan beperkingen 

die hen worden opgelegd van hogerhand. Maar, 

weet Meijer, de houding van de school is uiteindelijk 

essentieel voor een geslaagde aanpak. “De school 

maakt het verschil en kan het beste inschatten wat 

de vraag en benodigdheden zijn voor een bepaalde 

doelgroep.”

Toch wordt van alle problemen die in de maatschappij 

spelen rondom jeugd soms wel te snel gezegd dat de 

oplossing bij het onderwijs ligt, waarschuwt Vervoorn. 

“Dat is natuurlijk niet zo. Je moet het onderwijs 

niet met de onmogelijke opdracht opzadelen om 

alle maatschappelijke problemen op te lossen.” 

Desondanks is het duidelijk dat school een kind vormt, 

vindt ook hij, al is het alleen al om het feit dat leraren 

dagelijks een aanzienlijk aantal uren met kinderen 

doorbrengen.

Aanpassen en uitdagen

Hoe kunnen gemeente en school er samen voor zorgen 

dat leerlingen in het speciaal onderwijs gezonder 

worden? Wethouder Van der Burg is van mening 

dat gemeenten ook met een preventieve aanpak al 

veel kunnen bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door 

een stad zo gezond mogelijk in te richten, met veel 

ruimte voor fietsen en wandelen, en toegang voor 

alle kinderen tot sporten bij een vereniging. Tevens is 

zorg en ondersteuning nodig voor kinderen die al te 

zwaar zijn. Daarvoor is in het speciaal onderwijs een 

aparte benadering nodig, want soms is het lastig de 

vuistregels voor een gezonde leefstijl in te voeren. “Zo 

is het bij autistische kinderen ingewikkelder de regels 

op school zomaar te veranderen. Bovendien gaat veel 

van de energie van kinderen, ouders en begeleiders 

zitten in het oplossen van andere problematiek dan 

overgewicht.”

Maar ook andere factoren spelen mee. Voor kinderen 

in een rolstoel bijvoorbeeld is voldoende bewegen 

een grotere uitdaging dan voor kinderen die kunnen 

lopen en rennen. Zij hebben dan ook aangepaste 

faciliteiten nodig. Gymzalen en schoolpleinen 
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H
et beeld dat kinderen van zichzelf hebben is 
van grote invloed op hun ontwikkeling. Zo 
kan een negatief zelfbeeld zorgen voor een 

gebrek aan zelfvertrouwen, wat weer remmend kan 
werken op bijvoorbeeld sociaal-emotioneel vlak. 
Een kind wordt niet met een zelfbeeld geboren, zegt 
ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut Steven 
Pont. “Dit beeld wordt als het ware opgebouwd uit de 
informatie die je van mensen uit je omgeving krijgt. 
Een zelfbeeld is dus eigenlijk een ‘anderbeeld’: kinderen 
internaliseren dat anderbeeld vervolgens tot hun 
zelfbeeld.” Als de omgeving van het kind ongevoelig is 
voor wat het kind nodig heeft, vertaalt zich dat als een 
slecht zelfbeeld. Dat is niet goed voor hun ontwikkeling, 
want hoe kinderen met zaken omgaan is erg afhankelijk 
van dat zelfbeeld. Met een zwak zelfbeeld, zo stelt Pont, 
durven kinderen bijvoorbeeld minder uitdagingen aan 
te gaan of doen ze zich juist veel stoerder voor dan ze 
zich voelen. “Het is de bril waardoor je naar jezelf en de 
wereld kijkt en daar pas je in grote mate je gedrag op 
aan.” 

Niet normaal
Ook een ‘label’ is informatie over jezelf, vervolgt Pont. 
In de volksmond heeft iemand geen ADHD, hij ís een 
ADHD’er. Zo wordt het onderdeel van een zelfbeeld. 
Vroeger had je maar vier soorten kinderen: normaal, 
druk, dom en verlegen. “Als kind met dyslexie werd je 
dan met ezelsoren in de hoek gezet. Nu er nauwkeuriger 
wordt gekeken, zien we ook beter wat er aan de hand is.” 
Betere diagnostiek maakt nauwkeuriger interventies 
mogelijk. Maar er is ook een andere kant van de medaille: 
over-diagnostisering. Kinderen die een stoornis niet 
hebben, worden wel als zodanig gelabeld. Of kinderen 
die een stoornis wel hebben, worden niet als zodanig 
gelabeld. Niet al het drukke gedrag is een stoornis, want 
er zijn ook gewoon kinderen die van nature wat meer 
toeren maken. Toch wordt deze kinderen meegegeven 

dat er iets ‘niet normaal’ is. Voor sommige kinderen is 
een label een zegen (‘Ik ben niet dom, ik heb dyslexie!’), 
maar voor anderen is het een vloek. “Het is nogal wat 
om op jonge leeftijd te horen dat je volgens de norm ‘niet 
normaal’ bent. Zeker als dat onterecht is.” 
  
Zingeving 
Bert van Oers, bijzonder hoogleraar cultuurhistorische 
Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, noemt het belangrijk dat een kind de kans 
krijgt om een persoonlijke identiteit te ontwikkelen. 
“Dat is het verhaal van het kind over zichzelf.” Door 
het creëren van leergelegenheden die voor het kind 
zelf betekenisvol zijn omdat ze aansluiten bij eigen 
motieven, interesses en ambities, wordt het leren 
en het geleerde zinvol en krijgt het een plaats in de 
persoonlijkheid van het kind. Om dat te bereiken, 
moeten kinderen uitgenodigd worden om mee te doen 
in de praktijk van alledag, bijvoorbeeld in de rol van 
wetenschapper, parlementariër, boer, dokter, architect, 
bouwvakker, bakker, automonteur, schoonmaker of 
klant in de supermarkt. “Het gaat om betekenisvolle 
praktijken, waar kinderen graag aan deelnemen, 
maar waarvan ze nog niet alles beheersen. Die kunnen 
vaak in de klas gerealiseerd worden, zoals in scholen 
die hun eigen derdewereldwinkel, boekhandel of 
fietsenwerkplaats hebben.” 

De ontwikkeling schuilt in de imitatie van de praktijk 
en de ontdekking dat binnen die praktijk eisen zijn 
waaraan ze nog niet kunt voldoen, maar wel als ze hulp 
krijgen van partners die meer weten, zoals ouders, 
leerkrachten en andere kinderen. Imitatie is dan niet 
betekenisloos na-apen. Van Oers: “Als een kind samen 
met anderen de supermarkt imiteert is het zinvol en 
interessant om ook correct te leren rekenen. Juist die 
zingeving, iets doen wat voor jou betekenisvol is, draagt 
bij aan de ontwikkeling van een persoonlijke identiteit.”

Zelfbeeld en persoonlijke identiteit
Van onze redactie
Auteur: Henk Dilling

Een jongere met een selectieve voedsel-
acceptatie accepteert slechts één of 

enkele soorten voeding. Nieuwe pro-
ducten leveren spanning, angst en 
verzet op. Professionals en hulpverleners 
herkennen en erkennen dit probleem 
niet altijd. Het idee heerst dat het ‘wel 
over gaat’. Daardoor kunnen jongeren 
met een selectieve voedselacceptatie 
uiteindelijk fysieke en sociale problemen 
krijgen. Behandeling is dan noodzakelijk. 
Eric Dumont, hoofd behandeling bij 
SeysCentra, vertelt over de problematiek 
en de juiste behandeling.

Wat is selectieve voedselacceptatie?
“Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
een selectieve voedselvoorkeur en 
een selectieve voedselacceptatie. Her-
kennen we een extreme selectieve 
voedselacceptatie dan is er sprake van 
een eetstoornis. Deze stoornis kenmerkt 
zich door de extreme wil van een jongere 
om slechts één of enkele type voeding te 
willen accepteren. Een vorm van angst 
voor andere, nieuwe vormen van voeding 
staat hierin centraal.”

Welke gevolgen kent dit eetprobleem?
“Sociaal isolement is een grote valkuil. 
Jongeren bedenken vaak allerlei smoezen 
om situaties, waar niet-voorkeursvoeding 
gepresenteerd wordt, te mijden. Neem 
bijvoorbeeld feestjes of speelafspraken, en 
in hun adolescentie uitgaansafspraken.  
Al bij het idee iets te moeten eten wat 
ze niet kennen of willen eten, ervaren 

deze jongeren angst. Daarnaast heeft 
selectieve voedselacceptatie natuurlijk 
impact op de fysieke gesteldheid. Door 
het selectief eten, krijgt de jongere niet 
alle benodigde voedingsstoffen binnen. 
Dat beïnvloedt de ontwikkeling.”

Waarom worden jongeren met een 
selectieve voedselacceptatie vaak niet 
serieus genomen? 
“Selectieve voedselacceptatie wordt vaak 
gezien als een soort karaktereigenschap. 
De jongere als koppige of verwende eter. 
Door de omgeving van de jongere, maar 
ook door medici, wordt er nog steeds van 
uitgegaan dat het ooit vanzelf over gaat. 
Onderzoek toont echter aan, dat dit niet 
zo is.”

Hoe kunnen deze jongeren geholpen 
worden?
“De basis is het herkennen en erkennen 
van de selectieve voedselacceptatie. 
Sinds kort staan de kenmerken van deze 
stoornis exact omschreven in de nieuwe 
versie van de  Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM-V). 
Is de diagnose gesteld, dan kan een 
professional aan de slag met de angsten 
van de jongere. Welke gedachten roepen 

angst op en waarop zijn deze gebaseerd? 
Door het uitdagen van deze gedachten 
en het laten ervaren van het tegendeel, 
kunnen angsten overwonnen worden. 
Aan de hand van een evidence-based 
methode en in kleine stappen, wordt de 
jongere vertrouwd gemaakt met nieuwe, 
onbekende smaken en texturen. Dit slaagt 
het beste in een nieuwe omgeving, zoals 
een neutrale behandelomgeving. En altijd 
in samenwerking met ouders. Wanneer 
de jongere nieuwe producten leert eten, 
ontstaat er zowel bij de jongere als bij 

de ouders vertrouwen. Onder toezicht 
kunnen zij in de behandelomgeving 
samen met de jongere aan de slag. Hier 
bouwen zij de voedselacceptatie verder 
uit. Met de juiste handvatten kan dit 
uiteindelijk ook in de thuisomgeving.”

Welke rol spelen jullie?
“Bij SeysCentra bieden wij voor 
dit probleem dagbehandeling aan. 
Gedurende ongeveer vier à vijf weken 
bezoekt de jongere ons dagelijks. Vier à 
vijf keer per dag bieden wij cognitieve 
gedragstherapie, in onder meer de vorm 
van eetsessies. De jongere zet gedurende 
het behandeltraject school op afstand 
zoveel mogelijk voort. Het is een kort, 
maar intensief behandeltraject, waar 
ook nadrukkelijk de kans op terugval 
aandacht krijgt. Dit intensieve traject 
is uniek in Nederland. Het beoogt een 
resultaat dat je normaal pas na maanden 
of jaren bereikt.”

INTERVIEW met Eric Dumont

(H)erkennen van selectieve voedselacceptatie

SeysCentra

088-7794790

csb@seyscentra.nl

www.seyscentra.nl
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“De basis is het herkennen en 

erkennen van de selectieve 

voedselacceptatie”

Eric Dumont

K
inderen kunnen lastige eters zijn. Een bord 
groente of nieuw product gaat er vaak niet 
zonder slag of stoot in. Bij één op de tien 

kinderen neigt dit selectieve eetgedrag naar een 
serieus eetprobleem, veelal gepaard met angst en een 
ernstig tekort aan voedingsstoffen. In zo’n geval kan 
gesproken worden van een vermijdende/restrictieve 
voedselinnamestoornis. Hoe kan deze stoornis 
verklaard en behandeld worden? Een expert en cliënt 
leggen uit.

Kinderen met een voedselinnamestoornis, ook wel 
ARFID genoemd (avoidant/restrictive food intake 
disorder), kampen met selectief en/of restrictief 
eetgedrag. Het selectief eetgedrag kent een hardnekkig 
patroon van specifieke voedselvoorkeuren, vanwege 
smaak, textuur, kleur of slikangst. Bij restrictief 
eetgedrag eet het kind weliswaar gevarieerder, 
maar veel te weinig. Vaak komt dit door een 
gebrek aan interesse of plezier in het eten. Deze 
voedselinnamestoornis leidt in veel gevallen tot 
lichamelijke en psychische klachten, zegt dr. Sandra 
Mulkens, assistent professor en klinisch psycholoog aan 
de Universiteit Maastricht. De lichamelijke klachten 
kenmerken zich onder meer door ondergewicht, 
een groeiachterstand en vermoeidheid. Psychische 
klachten uiten zich in angst en sociale problemen: 
“Deze kinderen durven vaak alleen nog thuis te eten, 
áls ze al eten. Ze vermijden afspraken met vriendjes 
en raken in een sociaal isolement.” Deze stoornis 
kan verschillende oorzaken hebben, stelt Mulkens. 
Een deel van deze kinderen kampt met dit probleem 
omdat ze te vroeg geboren zijn. Bij een tweede deel gaat 
de voedselinnamestoornis gepaard met een andere 
stoornis, zoals autisme. Een derde groep kampt met een 
traumatische ervaring als bijna-verstikking en voor een 
vierde groep is de reden nog niet aanwijsbaar. 

De behandeling
Mulkens stelt dat een voedselinnamestoornis 
gelijkenissen toont met een angststoornis: “Veel van 
deze kinderen kennen een angst om te slikken of zelfs te 
stikken in bepaald voedsel. Cognitieve gedragstherapie 
biedt dan uitkomst.” Bij deze behandeling leren 
kinderen dat zij voedsel kunnen eten zonder hier 
nadelige gevolgen van te ondervinden. Exposure staat 
centraal. In heel kleine stapjes stelt het kind zich steeds 
meer bloot aan zijn angst voor eten. De rol van ouders 
is hierin groot, zegt Mulkens. “Kinderen en ouders 
zijn vaak in een vicieuze cirkel terechtgekomen. Ze 
zijn radeloos, doen alles opdat het kind toch maar iets 
binnenkrijgt. Ze moeten leren hoe ze hun kind anders 
kunnen ondersteunen en niet langer meegaan in de 
vermijding.”

Uit eigen ervaring
De 11-jarige Bo onderging deze behandeling. Zij had 
onder meer een slikfobie waardoor ze alleen nog 
vloeibare voeding at. In de dagbehandeling leerde Bo 
anders omgaan met angst. Stap voor stap leerde ze 
opnieuw eten. Van eerst ruiken, aan voedsel likken en 
in de mond doen zonder te kauwen, naar wel kauwen 
en doorslikken. Na de dagbehandeling startte de 
nabehandeling. Bo en haar ouders kwamen regelmatig 
terug voor eetsessies en verdere oefening: “Eens per 
week was er een gezinssessie waarbij mijn ouders bij het 
eten aanwezig waren. Samen leerden we over helpende 
gedachten en helpend gedrag.” Sinds de behandeling 
kwam Bo tien kilo aan. Ze is niet meer bang om eten 
met een harde structuur door te slikken: “Vóór de 
dagbehandeling voelde ik me heel alleen. Ik dacht dat ik 
de enige was met dit probleem. Nu voel ik zekerder en 
durf ik meer, niet alleen als het om eten gaat.”

Voedselweigering bij kinderen
Van onze redactie
Auteur: Crissy Mulder

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) 
is een onderwijsvisie die het accent 

legt op de ontwikkeling van de persoon-
lijke identiteit van kinderen. In deze visie 
wordt aangesloten bij de initiatieven 
van de kinderen, want als iets voor hen 
betekenisvol is, leren ze meer. “Echte 
spel- en onderzoeksactiviteiten zorgen 
voor betekenisvolle leerinhouden. Echte 
problemen en kwesties dagen uit tot 
kritisch handelen en denken.” Dat zegt 
Bea Pompert. Zij is medeoprichter van De 
Activiteit, een organisatie die zich richt 
op de ontwikkeling en implementatie van 
OGO en het nascholen van pedagogisch 
medewerkers, leerkrachten en school-
leiders. 
 
Waarom is Ontwikkelingsgericht On-
derwijs belangrijk? 
“Kinderen worden er beter van. Je 
gunt het elk kind. Er is een holistische 
aanpak, dus het kind wordt in zijn of haar 
totaliteit benaderd door leerkrachten en 
wordt gezien als iemand die in de wereld 
staat en op tal van manieren op zijn of 
haar eigen manier contact maakt met 
die wereld. Centraal staan het persoonlijk 
vormende aspect door het aanbieden van 
zaken die voor kinderen betekenisvol 
zijn. In Ontwikkelingsgericht Onderwijs 
zijn spel- en onderzoeksactiviteiten de 
context voor de leerprocessen.” 

Wat is het verschil met het meer 
traditionele onderwijs? 
“In traditioneel onderwijs is vooral het 

boekje de context. De juf of meester 
probeert uiteraard om het leuker te maken, 
maar van opleuken worden kinderen 
eigenlijk niet beter. Ze worden er beter 
van als de nieuwe dingen die ze leren zijn 
verbonden aan wat ze al weten. Kinderen 
worden door die schoolboekjes schromelijk 
onderschat. Waarom leer je pas in groep 
vijf iets over Frankrijk, terwijl je in groep 
twee al met je ouders naar Frankrijk op 
vakantie gaat en je op je laptop van alles 
bekijkt over je vakantiebestemming…”  

Wat is de rol van de leerkracht in 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs? 
“De school en de leerkracht moeten de 
verbindingen leggen tussen de kinderen 
en de samenleving. Samen met de 
kinderen ontwikkelen ze activiteiten 
die aansluiten bij wat de kinderen aan-
spreekt. Dan heb je meteen het niveau 
van de denkprocessen, het handelen en 
de creativiteit van de kinderen te pakken. 
Ik denk dat het voor leraren verrijkend is. 
Als je zo gaat werken, dan ben je niet meer 
de uitvoerder van een idee van een ander 
of iemand die een programmaboekje 
behandelt, maar je mag zelf nadenken 
over wat je belangrijk vindt voor de 
kinderen in je klas.” 

Hoe kun je deze vorm van onderwijs 
bevorderen? 
“Begin op de Pabo door meer aandacht 
te besteden aan Ontwikkelingsgericht 
Onderwijs. Deze visie op onderwijs vraagt 
intelligente mensen. Ontwerpers in plaats 

van uitvoerders. Denkers en doeners die 
zich intellectueel uitgedaagd voelen door 
de diversiteit van deze benadering, met 
alle maatschappelijke problemen die 
daar via ouders en op andere wijze bij 
komen. Mensen die bovendien ook nog 
eens met een groep van dertig kinderen 
overweg kunnen. Al met al vraagt het 
nogal wat van leerkrachten. OGO biedt 
hiervoor handvatten. Veel Pabo’s zijn 
nu nog per sectie georganiseerd. In het 
basisonderwijs dat wij voorstaan wordt 
veel met spelactiviteiten en met thema’s 
gewerkt, die vakoverstijgend benaderd 
worden. Studenten zouden dus vooral 
vakintegrerend moeten leren werken.” 

Hoe ondersteunen jullie de man en 
vrouw in de onderwijspraktijk? 
“Dat doen we door het beschikbaar 
stellen van kennis van en ervaring met 
OGO. We kennen de recente theorieën 
met betrekking tot onderwijspedagogiek 

en leerpsychologie. Zo kunnen we een 
goede verbinding maken tussen theorie 
en praktijk. Naast het uitvoeren van 
nascholingstrajecten en trainingen ver-
zorgen we workshops en studiedagen. Ook 
doen onze medewerkers onderzoek en 
ontwikkelen ze materialen en producten 
die bijdragen aan de implemenatie van 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Daar-
naast is er de OGO-academie. Dit is een 
platform voor iedereen die betrokken is 
bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

ADVERTORIAL

Leren door spel en onderzoek

De Activiteit 

Molenbuurt 24

1811 KD Alkmaar

(0)72 512 37 61

www.de-activiteit.nl

b.pompert@de-activiteit.nl

Molenstraat 27b

5211 DR ‘s-Hertogenbosch
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Bea Pompert filmt de interactie tussen leerling-leerkracht tijdens groepsbezoek in nascholingstraject.
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Sinds de transitie van jeugdzorg naar 
de gemeente, vindt ondersteuning 

van gezinnen niet meer op regionaal 
of stedelijk, maar op wijkniveau plaats. 
Een grote verbetering, vindt Marenne 
van Kempen, bestuurder bij Lokalis. 
Zowel voor gezinnen als de wijk kunnen 
problemen met meer maatwerk worden 
aangepakt. Veerkracht is hierbij het 
sleutelwoord.

Welke verbeteringen heeft de transitie 
van jeugdzorg gebracht?
“De zorg voor jeugd was in het verleden 
niet eenvoudig toegankelijk. De zorg moest 

onder andere via Bureau Jeugdzorg worden 
aangevraagd, dat bij sommige mensen het 
imago had van een instelling die kinderen 
uit huis plaatste. Mensen waren daardoor 
huiverig om daar aan te kloppen voor hulp. 
Sinds de transitie naar de gemeente en de 
wijkgerichte aanpak is de zorg voor jeugd 
veel toegankelijker geworden. Een tweede 
verschil is dat mensen in het verleden 
naar de zorgaanbieder toe moesten 
komen, waardoor die weinig zicht had op 
de context waarbinnen mensen leefden. 
Tegenwoordig bieden wijkteams zorg 
vanuit de wijk zelf, waardoor gerichter 
actie mogelijk is. Zij kunnen vanwege 

de nabijheid ook veel meer maatwerk 
bieden, bijvoorbeeld omdat ze makkelijker 
de samenwerking met scholen kunnen 
zoeken.”

Welke rol speelt veerkracht hierbij?
“In ieder gezin spelen wel eens 
problemen. Soms zijn die oplosbaar, maar 
vaak ook niet, zeker wanneer het gaat om 
sociaal-psychische kwesties. In dergelijke 
gevallen is het veel belangrijker dat 
gezinnen in staat zijn goed om te gaan 
met wat er op hun pad komt. Dat is waar 
het bij veerkracht om draait: het gaat 
er niet altijd om dat problemen worden 
opgelost, maar dat ze hanteerbaar zijn in 
het dagelijks leven. Door de wijkgerichte 
aanpak krijgen hulpverleners een veel 
beter beeld van de omstandigheden 
in een wijk. Hierdoor zien ze welke 
ondersteuning op wijkniveau kan worden 
geboden om de situatie te verbeteren. 
Hier sluit het concept van veerkracht 
goed op aan, omdat dat niet alleen over 
gezinnen gaat, maar ook over de context 
waarin ze leven. Als het lukt om in een 
wijk een stap naar voren te maken, 
bijvoorbeeld door het aanpakken van 
schuldenproblematiek, dan verbetert er 
iets op het niveau van gezinnen, maar ook 
op wijkniveau. De nadruk op veerkracht 
resulteert dus in een duurzame aanpak 
voor gezinnen en wijken, die zowel op de 
korte als lange termijn effect heeft.”

Wat kunnen jullie daarin betekenen?
“Wij bieden met buurtteams basishulp 

voor gezinnen in de stad Utrecht. Onze 
gezinswerkers werken vanuit alle 
wijken en scholen en soms ook vanuit 
huisartsenpraktijken, waardoor ze 
makkelijk te benaderen zijn. Gezinnen 
kunnen met diverse kwesties bij ons 
terecht. Wij vragen hen welke problemen 
ze willen aanpakken, maar ook welke 
zaken binnen het gezin wel goed gaan. 
We kijken of daar lering uit kan worden 
getrokken om hun problemen aan te 
pakken, en zorgen er zo voor dat de focus 
niet alleen maar op het negatieve ligt. Op 
basis van de vraag van de klant en hun 
antwoord gaan we samen aan de slag, 
zonder de expertise van professionals uit 
het oog te verliezen. We bieden praktische 
hulp om problemen op te lossen, zoals 
schuldhulpverlening, hanteren van 
ingewikkeld gedrag van kinderen of 
het vergroten van de veiligheid in het 
gezin. Ook ondersteunen we ouders bij 
het betrekken van hun omgeving bij de 
problematiek, of dat nu naasten zijn of 
specialistische hulpverleners. Zo helpen 
we gezinnen veerkracht te behouden of 
te versterken en hun eigen vraagstukken 
beter te hanteren. Nu, maar ook in de 
toekomst.”

INTERVIEW met Marenne van Kempen

Veerkracht voor het gezin en de wijk

www.lokalis.nl 

www.buurtteamsutrecht.nl
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Marenne van Kempen

Jongeren met een licht verstandelijke 
beperking lopen dagelijks tegen veel 

obstakels op. Deze zorgen voor problemen 
in sociale netwerken, zoals het gezin, 
de schoolklas of voetbalclub. Het kind 
voelt zich onbegrepen; de netwerken 
machteloos. Therapie kan uitkomst bieden, 
mits het netwerk hierin betrokken wordt. 
Een duurzame behandeling slaagt immers 
het best wanneer iedereen samenwerkt. 
Gerard Kocken, GZ-psycholoog bij 
jeugdzorgorganisatie Lijn5, legt uit.

Waarom is het belangrijk het netwerk 
te betrekken bij therapie?
“Een hulpvraag ontstaat vaak vanuit 
een onmachtssituatie binnen het sociale 
netwerk, zoals het gezin. De jongere met 
licht verstandelijke beperking voelt zich 
onbegrepen, zijn ouders machteloos en 
zijn broertjes en zusjes achtergesteld. Het 
netwerk moet weer leren omgaan met 
elkaar. Dat kan niet alleen. Ouders moeten 
leren omgaan met hun bijzondere kind. 
En dat betekent ook leren omgaan met 
elkaar. Want spanningen tussen vader, 
moeder, broertjes en zusjes zijn ook weer 
van invloed op de jongere.”

Hoe profiteert de jongere hiervan?
“Reactief gedrag ontstaat vaak wanneer 
de jongere zich onbegrepen voelt. Dat 
kan bijvoorbeeld komen door onwetend 
gedrag van zijn ouders. Zij kampen vaak 
met teleurstellingen. Teleurstellingen 
die zij ongemerkt vertalen in onbedoelde 
boodschappen als: ‘het zal jou wel weer 

niet lukken’. Pas wanneer je de ouders 
hierop attent maakt, kunnen zij dit 
gedrag aanpassen. Wanneer de jongere 
zich beter begrepen voelt, durft hij op 
zijn beurt weer meer. Hij geeft dan vaker 
aan iets spannend of moeilijk te vinden. 
Dat voorkomt weer teleurstelling. Leer 
je ouders meer over het gedrag van de 
jongere, dan kunnen zij dit ook beter 
uitleggen aan anderen. De jongere wordt 
in dagelijkse situaties dan niet negatief 
aangesproken. Hierdoor voelt hij zich in 
diverse netwerken meer op zijn gemak.”

Hoe zorg je ervoor dat het netwerk 
betrokken wordt en blijft?
“In principe willen netwerken altijd 
betrokken worden bij degene van wie 
ze houden. Maar soms zien ze door de 
bomen het bos niet meer. Maak je een 
netwerk duidelijk dat een probleem kan 
worden opgelost aan de hand van een 
gedragsaanwijzing, dan is het netwerk 
altijd bereid mee te werken. Het draait 
echt om dat stukje bewustwording. 
De kracht hiervan zit hem in het 
samenkomen en samendoen.”

Jullie bieden systeemtherapie, wat 
houdt dat in?
“In een systematische benadering stellen 
wij niet alleen het individu, maar alle 
mensen in de directe leefomgeving 
centraal. De systeemtherapeut bekijkt de 
hulpvraag vanuit interactie met anderen. 
Ieder mens maakt immers deel uit van 
verschillende netwerken of sociale 

systemen, zoals een gezin, schoolklas 
of buurt. In de behandeling adviseert 
de therapeut het gezin ook andere 
belangrijke mensen uit het systeem te 
betrekken. Bijvoorbeeld een opa, oma, 
tante of sporttrainer. In verschillende 
gesprekken kijkt de therapeut samen 
met hen naar mogelijkheden voor 
verandering.”

Wat zijn de voordelen van systeem-
therapie?
“Wanneer een jongere individuele 
therapie ontvangt, blijft de ontwikkeling 
alleen bij hem. Pak je de behandeling 
vanuit zijn hele systeem aan, dan groeit 

iedereen mee. Ouders, broertjes, zusjes, 
opa’s, oma’s, zelfs voetbaltrainers. 
Iedereen kan deelnemen. Niet alleen de 
jongere, maar zijn hele sociale omgeving 
wordt competenter. Daarbij zie je ook dat 
deze vorm van therapie ouders weer in 
hun opvoedingskracht zet. Mensen willen 
bij elkaar horen. De systeembenadering 
biedt hen de mogelijkheid dit weer op te 
pakken.”

INTERVIEW met Gerard Kocken

Het belang van het systeem

www.ln5.nl

info@ln5.nl
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Vertrouwen in andere kinderen en in 
henzelf geeft kinderen de veiligheid, 

de ruimte en de wens om te willen groeien 
en te ontwikkelen. Competenties die zij 
als volwassenen nodig hebben om te 
participeren in de 21e eeuw. Bestuurder 
Elly Brand van Omnis Kindcentra ziet dit 
als één van de belangrijkste opdrachten 
die kinderopvang en onderwijs kinderen 
meegeven. “Vertrouwen ontstaat door 
positieve ervaringen met je eigen moge-
lijkheden en door coöperatief samen te 
werken met andere kinderen.”  

Hoe kan het ontwikkelen van talent bij 
kinderen gestimuleerd worden? 
“Door het kind veelvuldig te betrekken bij 
zijn of haar ontwikkelproces. Praat met 
kinderen over de zaken die zij belangrijk 
vinden. Waar ze zich goed bij voelen. Zo leer 
je het kind om naar zichzelf te kijken. Kijk 
naar de brede ontwikkeling van kinderen, 
niet alleen of ze goed kunnen rekenen of de 
hoofdsteden uit hun hoofd kunnen leren. 
Cognitieve vaardigheden zijn belangrijk, 
maar niet langer essentieel om mee te 
kunnen doen binnen de samenleving. 
Kinderen zijn al op jonge leeftijd in staat om 
aan te geven wat ze graag willen leren. Aan 
die persoonlijke leerweg kun je vervolgens 
doelen koppelen, waar je samen met het 
kind naartoe werkt.”

Hoe wordt dat gedaan? 
“Bijvoorbeeld in de vorm van workshops 
met thema’s als kunst & cultuur, sport & 
spel, wetenschap & educatie en natuur 

& techniek. In die workshops kunnen 
kinderen hun mogelijkheden ontdekken. 
Zo werk je niet alleen aan cognitieve, maar 
ook aan toekomstgerichte vaardigheden, 
zoals creatief denken. Als pedagogisch 
medewerker en als leerkracht kun je daar 
je voordeel mee doen.”
 
Waarom is het belangrijk dat talenten 
al op jonge leeftijd worden ontdekt?  
“Als een kind zich veilig voelt omdat hij 
of zij geprezen wordt om een bepaald 
talent, dan neemt het zelfvertrouwen 
toe. Bijvoorbeeld een kind dat ’s ochtends 
veel moeite had met de ‘keersommen’, ‘s 
middags als eerste zijn of haar legorobot 
aan de praat heeft, krijgt plezier in naar 
school gaan. Dan zie je vaak dat de dingen 
waar hij of zij minder goed in is na verloop 
van tijd ook beter gaan.”
  
Hoe kunnen kinderen bij hun eigen 
ontwikkel- en leerproces betrokken 
worden?  
“Geef alle kinderen een portfolio waarin 
ze bijhouden waar ze goed in zijn, waar 
ze trots op zijn en waar ze nog wat meer 
in willen oefenen. Praat met kinderen 
over de zaken die zij belangrijk vinden. 
Organiseer voortgangsgesprekken met 
ouders én kinderen. Door samen kwali-
teiten en mogelijkheden te bespreken 
stimuleer je de zelfstandigheid en de 
vaardigheden die in de samenleving van 
vandaag onmisbaar zijn om je staande 
te houden: zelf nadenken, zelf contacten 
leggen, problemen oplossen.”  

Wat is jullie visie op leren en 
ontwikkelen? 
“Wij kijken naar wat de kinderen wél 
kunnen en wat ze nog nodig hebben. 
Ieder kind heeft een eigen leerstijl. 
Daarom werken we met digitale 
adaptieve methoden, zodat ieder kind 
op het eigen niveau wordt uitgedaagd. 
Sommige kinderen groeien juist door 
ervaringsgericht werken. Het ene kind 
bijvoorbeeld maakt zich het metrieke 
stelsel eigen door uitleg van de leerkracht, 
een ander kind door het timmeren van 
een vogelhuisje waardoor ze de inhoud 
berekenen en hoeveel hout ze nodig 
hebben. Wij werken groepsdoorbrekend 
en met coöperatieve werkvormen, waarbij 
alle kinderen vanuit de eigen talenten 
samenwerken naar een gezamenlijk 
resultaat. Samen ontdekken hoe leuk 
leren is, daar gaat het om.”  

INTERVIEW met Elly Brand

Talentontwikkeling bij jonge kinderen

In 2012 zijn de kinderopvang van Kibeo 

en de basisscholen van Omnis een 

samenwerking aangegaan. Het resulteerde 

in zes opvang- en onderwijslocaties in 

de gemeente Borsele. Dit biedt kinderen 

de kans om in het eigen dorp, in een 

vertrouwde omgeving dichtbij huis naar 

school te kunnen. 

www.kibeo.nl

www.omnisscholen.nl
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Elly Brand

A
an jongeren met een licht verstandelijke 
beperking zie je uiterlijk niets. Maar innerlijk 
kampen zij met een achterstand. Zo kent een 

LVB-jongere met een kalenderleeftijd van zestien jaar 
vaak een functionele leeftijd van een kind van negen. 
Dat zorgt voor overvraging vanuit zijn omgeving. 
Daarnaast hebben deze jongeren moeite met emoties 
en sociaal gedrag. Op allerlei wijzen lopen zij vast in 
hun ontwikkeling. Tijdelijke en gerichte opvoeding, 
begeleiding en behandeling in topklinische zorg moet 
deze ontwikkeling weer op de rit krijgen. Het probleem 
is dat jongeren hier vaak te laat terechtkomen. Hoe 
kunnen zorgbranche en de omgeving van de jongere 
er samen voor zorgen dat deze jongeren eerder 
gesignaleerd worden? Hoe gaat de omgeving goed met 
hen om? En welke behandeling is juist?

Jongeren met een licht verstandelijke beperking herken 
je niet aan de buitenkant. Maar waar ze lichamelijk 
volwassen of leeftijdsadequaat zijn en als zodanig 
worden gezien, functioneren zij qua intelligentie en 
sociale vaardigheden vaak op een veel jonger niveau. 
Een groot aantal LVB-jongeren lijdt aan emotionele- en 
gedragsstoornissen, omdat zij zich niet of onvoldoende 
staande kunnen houden in de maatschappij. In het 
contact met leeftijdsgenoten gaat het vaak mis. Op 
school vallen ze veelal buiten de boot. Dit leidt tot een 
opeenstapeling van mislukkingen en frustraties, vaak 
voorkomend uit het feit dat zij overvraagd worden. De 
gevolgen hiervan zijn in toenemende mate klachten 
als depressie, angst, onaangepast en agressief gedrag 
als reacties op sociale probleemsituaties en op latere 
leeftijd misbruik door bijvoorbeeld drugsrunners of 
loverboys. Een combinatie van factoren die vaak leidt 
tot agressief gedrag, verslaving en vereenzaming met 
een groot risico voor ontsporing en criminaliteit. Zware 
problematiek, die langdurige gespecialiseerde hulp 
en behandeling noodzakelijk maakt. Volgens Xavier 

Moonen, bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling 
over jeugdigen en jongvolwassenen met LVB en 
gedragsproblemen, is het kernprobleem een te late 
signalering van de beperking. “Pakken jonge kinderen 
iets niet zo snel op of reageren zij asociaal, dan zien 
wij dit als omgeving vaak door de vingers. Pas rond 
een jaar of acht verwachten wij meer van ze. Gedraagt 
het kind zich dan nog steeds niet naar behoren, dan 
ondernemen we actie. Dat is al te laat. Frustraties zijn 
dan al opgebouwd en problematiek ontstaat.”

De juiste omgang
De digitalisering van de samenleving doet hier nog 
een schep bovenop. Moonen stelt dat de huidige 
samenleving alles scherper maakt. De samenleving is 
sneller in communicatie en reactie geworden. Mensen 
geven elkaar onvoldoende tijd en gelegenheid om na 
te denken en hun gedrag aan te passen. Informatie 
is makkelijk toegankelijk en snel. Jongeren met een 
licht verstandelijke beperking begrijpen deze vorm 
van communiceren vaak niet en pakken het altijd 
persoonlijk op. Zo komen ze maar moeilijk mee: 
“Jongeren met een LVB hebben behoefte aan ruimte. 
Ruimte voor het maken van fouten en ruimte voor het 
weer rechtzetten van deze fouten. Extra tijd biedt hierin 
uitkomst.” De bijzonder hoogleraar adviseert de tijd te 
nemen in de communicatie met deze jongeren. Niet te 
direct te reageren of de communicatie verbreken, maar 
de jongere een kans bieden voor een nieuwe start: “Door 
de tijd te nemen, je taal aan te passen, niet te primair te 
reageren, maar na te denken, bieden wij deze jongeren 
de kans hun eigen fouten in te zien én om te vormen.”

Een betere toekomst voor LVB-jongeren
Van onze redactie
Auteur: Crissy Mulder
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Een licht verstandelijke beperking 
wordt bij jongeren vaak te laat herkend 

en erkend. Eerste- en tweedelijnszorg 
missen kennis en expertise op dit vlak. 
Hierdoor wachten zij veelal te lang met 
het doorsturen van deze jongeren naar 
topklinische zorg. Anderzijds moet 
de zorg ervoor waken dat jongeren in 
deze derdelijnszorg blijven ‘hangen’. 
Nederland moet naar een soepele 
overgang. Hoe? Piet Yntema, directeur 
van Groot Emaus, legt uit.

Waarom worden deze jongeren vaak 
niet snel genoeg doorverwezen naar 
topklinische zorg? 
“Deze jongeren zien er normaal uit en 
geven redelijk adequaat antwoord. Je 
spreekt hen aan op het niveau van hun 
kalenderleeftijd. Maar die komt vaak 
niet overeen met de functionele leeftijd. 
Zo kan een jongere van zestien jaar 
het niveau hebben van een kind van 
negen. Dat betekent dat je zo’n jongere 
overvraagt. In eerste- en tweedelijnszorg 
kan dit leiden tot onjuiste hulp. Daarbij 
weten zorginstanties vaak niet welke 
route deze jongere moet bewandelen. 
Het is een samenspel tussen gemeente, 
aanbieders en verwijzers. Zij moeten 
hierin veel meer samenwerken en kennis 
delen.”

Hoe biedt kennisdeling uitkomst?
“Is de hulp aan de voorkant goed 
geregeld, dan is topklinische zorg 
minder nodig. Wanneer de licht 

verstandelijke beperking bij jongeren 
op tijd herkend wordt, is het bieden 
van hulp in de eigen omgeving beter 
mogelijk. Eerder interventie inzetten, 
kan leiden tot minder snel escaleren, 
naar bijvoorbeeld residentiële op-
name in een orthopedagogisch be-
handelcentrum. Topklinische residen-
tiële zorg moet zichzelf eigenlijk 
overbodig maken. Dat is de uitdaging. 
Hoe? Door middel van kennisoverdracht. 
Derdelijnsvoorzieningen moeten veel 
eerder bereikbaar en beschikbaar 
worden voor kennisdeling met de eerste- 

en tweedelijnszorg. Dat vraagt ook eerder 
inzien van eerste- en tweedelijnszorg. 
Zij beschikken niet altijd over de juiste 
kennis en hebben anderen nodig.”

Waarom moet de jongere niet te lang 
blijven ‘hangen’ in de derdelijnszorg?
“Hoe langer een tijdelijke situatie in een 
andere omgeving duurt, hoe lastiger 
het is om terug te keren naar de eigen 
omgeving en het (ouderlijk) systeem. 
Het is daarom belangrijk dat jongeren zo 
snel mogelijk terugkeren naar hun eigen 
thuissituatie en netwerk.”

Waarom is het belangrijk dat dit 
geleidelijk gebeurt?
“Is de jongere weer thuis, dan is de kans 
op overvraging en daarmee een terugval 
aanwezig. Als derdelijnsvoorziening 
ontwikkelen wij momenteel het meer 
outreachend werken. Een van de huidige 
begeleiders gaat dan voor een korte 
periode met de jongere mee terug naar 
huis of een tweedelijnsvoorziening. 
Daarin draagt hij of zij de beste 
begeleiding en omgangsvorm over. Vice 
versa werkt deze geleidelijke aanpak 
overigens ook. Bij aanmelding voor een 
opname gaat een begeleider van ons naar 
de thuissituatie of verblijfplaats van 
de jongere. Aan de hand van een korte 
interventie van een paar dagen bekijkt hij 
of zij of opname echt noodzakelijk is, of 
dat goed advies aan het wijkteam, dat al 
in beeld is, ook volstaat.”

Wat beogen jullie?
“’s Heeren Loo waaronder Groot Emaus is 
er voor (jeugdige) mensen met een (licht) 
verstandelijke beperking. Daarnaast 
zijn wij, door het aanbieden van onze 
specialistische kennis in de vorm van 
consultatie en advies, ook een samen-
werkingspartner voor gemeente en 
eerste- en tweedelijnsaanbieders.”

INTERVIEW met Piet Yntema

De juiste deskundigheid op de juiste plek

Groot Emaus, onderdeel van  ’s Heeren Loo 

www.sheerenloo.nl

Meer informatie

Piet Yntema

De behandeling
De belangstelling voor de behandeling van LVB-
jongeren nam in de laatste jaren toe. Ook staken 
wetenschappers en zorginstellingen de afgelopen tijd 
veel tijd en energie in het ontwikkelen en aanpassen 
van interventies voor de specifieke kenmerken en 
problematiek van deze doelgroep. Het herwinnen 
van het vertrouwen van de LVB-jongere is hierin het 
startpunt, zegt Dirk Verstegen, directeur Vereniging 
Orthopedagogische Behandelcentra: “Deze jongeren 
verloren het vertrouwen in andere mensen. Hun 
gezin is opgebroken, ze voelen zich onbegrepen of 
zijn misbruikt. Het basisvertrouwen is weg.” Voor de 
behandelaar is het terugwinnen van dit vertrouwen 
stap één, stelt Verstegen. Alleen zo ontstaat een 
relatie waarin behandelaar en jongere in staat zijn 
een nieuw perspectief te creëren. Het vaststellen van 
een uitgebreidere diagnose, het afstemmen van de 
communicatie op het niveau van de jongere en veel 
oefenen zijn de vervolgstappen. De behandeling sluit 
af met een nieuw perspectief. Met de jongere moet 
gekeken worden naar zijn toekomst: hoe wil hij of zij 
het verdere leven inrichten? Welke opleiding kan hij 
of zij volgen? Een leven lang werkloos zijn, is geen 
perspectief. Het draait dan ook niet alleen om de juiste 
behandeling van problematiek, maar zeker ook om het 
vooruitkijken, stelt Verstegen. En om het creëren van 
een toekomst met en voor de jongere.

Volgens Verstegen is het betrekken van de ouders en 
omgeving van de jongere, het sociale netwerk, een 
vereiste voor succes tijdens en na de behandeling. “Het 
betrekken van de sociale omgeving van de jongere 
wordt als een belangrijke en werkzame factor gezien in 
de behandeling. Oudertrainingen en ouderbegeleiding 
kennen een positief effect op het verminderen van 
gedragsproblemen. Ook na de behandeling.” Jeffrey 
Visser, vader van LVB-jongere Savanna, erkent dit. 
Zijn dochter woont na jaren van behandeling op 
verschillende groepen, inmiddels weer volledig thuis. 
Zijn gezin krijgt nog steeds enkele uren per week 
gezinsbehandeling. Visser gelooft heilig in de kracht 
van het netwerk. In de behandeling van Savanna stelde 

een team van experts een behandelplan op. Maar dit 
deden zij niet alleen. Hierin betrokken zij de ouders, 
en onder meer ook de school van Savanna: “Iedereen 
bood input. Belangrijk, want alleen zo kregen we alle 
partijen op één lijn. Dat voorkomt dat er aan allerlei 
kanten getrokken wordt aan ons kind.” Visser vertelt 
dat alle neuzen nu dezelfde kant op staan. Er is meer 
begrip en kennis. Vanuit eenzelfde visie werkt iedereen 
samen consequent en doelgericht aan het gewenste 
resultaat: een juiste omgangsvorm met en een goede 
ontwikkeling voor Savanna. Professionals zien de 
noodzaak om het netwerk in kaart te brengen, maar 
doen dit nog te weinig structureel, zegt Verstegen. Door 
een hoge werkdruk, afwerende ouders of de complexe 
vraagstukken in gezinnen, gaan professionals vaak niet 
snel genoeg de diepte in als ze vragen stellen over het 
netwerk: “Natuurlijk is het moeilijk om zicht te krijgen 
op het netwerk en dat te betrekken bij hulpverlening. 
Maar dat is zeker geen reden om die stap over te slaan.”

Vroeg signaleren
Volgens Verstegen moet de behandeling van jongeren 
met een licht verstandelijke beperking terug naar 
de kern, naar vroegsignalering. Want voorkomen 
is altijd beter dan genezen. Kennis in de nulde-, 
eerste- en tweedelijnszorg is hierin het sleutelwoord. 
“Professionals die werkzaam zijn in de algemene 
voorzieningen moeten leren om kinderen en jongeren 
met een licht verstandelijke beperking te herkennen. 
Ook moeten zij leren hoe ze goed met hen kunnen 
communiceren. Dit werkt preventief.” Hoe eerder 

een licht verstandelijke beperking herkend wordt en 
hoe eerder hierop ingespeeld wordt door ouders en 
professionals, hoe meer problemen op latere leeftijd 
kunnen worden voorkomen, aldus Verstegen. Voor 
vroegsignalering, in onder meer de Centra voor Jeugd 
en Gezin, de jeugdgezondheidszorg, de voorschoolse 
opvang, het welzijnswerk en op school, krijgen de 
kinderen en jongeren met een licht verstandelijke 
beperking volgens Verstegen op tijd de ondersteuning 
die zij nodig hebben. Hierdoor kunnen zij zich optimaal 
ontwikkelen, hoeven zij minder gebruik te maken van 
zwaardere zorg en behandeling en veroorzaken zij 
minder maatschappelijke overlast en kosten.

Het startpunt van vroegsignalering ligt bij professionals 
die in de wijk, op school of in de jeugdgezondheidszorg 
werken, zegt Verstegen. Kennisoverdracht naar dit 
niveau is noodzakelijk: “Experts van de tweede- en 
derdelijnszorg moeten ervoor zorgen dat kennis over 
jongeren met een LVB beter doordringt bij professionals 
in de algemene voorzieningen en eerstelijnszorg. Niet 
om een etiket te kunnen plakken op deze jongeren, 
maar om hen eerder op te merken en problematiek te 
voorkomen.” Volgens Moonen zijn er vanuit de branche 
reeds diverse instrumenten ontwikkeld om deze kennis 
over te dragen en vroegsignalering te vereenvoudigen. 
De voornaamste instrumenten omvatten 
informatiebronnen en screeningsinstrumenten: aan 
de hand van informatie en korte vragenlijsten kunnen 
professionals hun vermoeden op een LVB testen. Is het 
resultaat positief dan kan dit een signaal zijn voor het 
inroepen van hulp of diagnostisch onderzoek. “Alleen 
samen, leraren, ouders en zorgprofessionals, kunnen 
wij werken aan een betere toekomst voor jongeren met 
een licht verstandelijke beperking.”

Bij behandelcentra voor jongeren met 
een lichtverstandelijke beperking 

(LVB) en complex gedrag wordt het belang 
van het netwerk steeds meer gezien. Voor 
duurzame behandeling is het namelijk 
noodzakelijk om het netwerk meer te 
betrekken bij de behandeling en een 
belangrijkere rol te geven in dit proces, 
stelt Saskia Emmerik van Idris, onderdeel 
van Amarant Groep.

Hoe kan jeugdzorg aansluiten bij zowel 
het kind als het gezin?
“Door de omgeving van de jongere – ik 
spreek van ‘systeem’ omdat die term 
het meestomvattend is – mee te nemen 
in de behandeling. Deze doelgroep kent 
veel gebroken gezinnen, dikwijls met 
ouders die zelf ook hulp hebben gehad. 
Het uitgangspunt is dat de professional 
het systeem beschouwt als expert over 
het gezin en de jongere. Je kunt een kind 
wel thuis weghalen, maar als het daarna 
terugkeert in een omgeving waar niks is 
veranderd, dan beginnen de problemen 
van voor af aan. Systeem en jeugdzorg 
kunnen van elkaar leren. De professional 
leert over het specifieke kind en het 
systeem leert van de professionele 
expertise. Jeugdzorg moet ook de 
verschillen tussen gezinnen erkennen; 
samen met ouders zoeken naar wat werkt 
voor hun specifieke situatie. Kortom, 
partnerschap en erkenning van elkaars 
expertise is belangrijk.” 

Wat is de afgelopen jaren veranderd 
in de visie op samenwerking met het 
systeem? 
“Er heerst nog steeds een taboe op 
problemen in het gezin. Ouders denken 
dat het hun schuld is. De opvatting dat het 
gezin meer erkenning moet krijgen voor 
de opvoeding is de afgelopen twee, drie 
jaar gegroeid. Jeugdzorg heeft te maken 
gehad met enorme kortingen en een grote 
transitie. Deze veranderingen hebben ook 
ruimte gegeven om de sector opnieuw uit 

te vinden. Nu de financieringsvormen 
zijn veranderd, is het mogelijk geworden 
dat behandeling zoveel mogelijk thuis 
plaatsvindt. Voorheen werd weinig van 
ouders gevraagd. Er werd gedacht de zij 
niet wilden of konden bijdragen. Ouders 
willen wel degelijk bijdragen, maar weten 
vaak niet wat het beste is om te doen.” 

Wat verwacht u van de toekomst?
“Er wordt meer met systeemtherapeuten 
gewerkt. Ik verwacht dat ook ervarings-
deskundigen een grotere rol gaan 
spelen: mensen die vroeger zelf een 
soortgelijke situatie hebben meegemaakt. 
Om nog beter aan te sluiten bij de 
jongeren zelf, zou het mooi zijn als ook 
ervaringsdeskundige jongeren ingezet 
worden. Daarnaast maken digitale en 
elektronische hulpmiddelen het mogelijk 
om het systeem steeds beter te betrekken. 
Zo kan er een digitale groep gemaakt 
worden, waarbij de jongere kan aangeven 
wie er meekijken met behandeling. 
Jongeren kunnen ook facetimen met de 
hulpverlener. Ik zou verder graag zien 
dat onderwijs en zorg nog meer verweven 
worden, met name op preventie. Wij 
zitten intern op verschillende basis- en 

middelbare scholen in het speciaal onder- 
wijs. Onderwijzers signaleren veel en 
zien problemen vaak aankomen. Door de 
samenwerking op preventief vlak beter te 
organiseren, is veel leed te voorkomen.”

Hoe geeft jullie organisatie het be-
trekken van het systeem vorm? 
“We helpen jeugdigen en hun ouders 
wanneer thuis wonen (even) niet 
meer gaat. Ons uitgangspunt is dat 
kinderen in principe thuis horen. Het 
behandelaanbod stemmen we daarop af. 
Bij oudere jongeren is terugkeren naar het 
gezin soms lastiger. Dan kan toegewerkt 
worden naar begeleid wonen en worden 
de mogelijkheden voor opleiding of 
werk bekeken. In die situatie wordt het 
systeem ingezet, ook buiten de directe 
gezinssituatie: opa of oma, leraren of 
sporttrainers. Vaak is er meer mogelijk 
dan van tevoren gedacht wordt. Ouders 
worden dan zelfverzekerder. Daarnaast 
geeft de gedachte dat ze ons altijd kunnen 
bellen, hen veel vertrouwen en rust.”

INTERVIEW met Saskia Emmerik

‘Systeem en jeugdzorg kunnen van elkaar leren’

Idris, onderdeel van de Amarant Groep, is 

een orthopedagogisch behandelcentrum, 

voor jongeren met een lichtverstandelijke 

beperking en complex gedrag en maakt 

gebruik van STEK: een behandelconcept 

waarbij de samenwerking met het systeem 

centraal staat. www.idris.nl
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Saskia Emmerik

“Ik zou verder graag zien dat 

onderwijs en zorg nog meer 

verweven worden, met name op 

preventie”
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