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1. Vertel verhalen

Het maakt de kinderen niet uit wat voor een verhalen. Al vertel je over je ochtend, dat je opstond, ging douchen en een boterham at, of van de mooie 
prins en prinses in het grote kasteel. Het is altijd goed, zolang je ook kijkt naar de reactie van de kinderen. Te spannend is natuurlijk ook niet oké. 😉 
En vergeet niet telkens vragen te stellen aan de kinderen tijdens die verhalen. Dan wordt het pas echt een feestje. 

2. Plan EN durf je planning los te laten

2.1. Flessenschema baby's

2.2. Activiteiten

2.2.1. Muziek

2.2.2. Beweging

2.2.3. Knutselen

2.2.4. Koken

2.3. Dagindeling

3. Kijk zonder oordeel

4. Creëer en grijp kansen

Dit heeft ook weer te maken met plannen. Themagericht werken is natuurlijk prima. En als er dan een ambulance voorbij komt waar alle kinderen 
naar willen kijken, pas je je thema aan en sluit je aan bij die ervaring. Grijp dus ook vooral kansen die zich op dat moment voordoen. Waar kinderen 
op dat moment zelf mee bezig zijn.

5. Geef echte (procesgerichte) complimenten

https://www.flexpm.nl/


'Oohh, wat mooi' is geen compliment en zegt eigenlijk niets. Vaak is het niet eens gemeend, want vind je de krassen van een peuter echt 'mooi'? 
Probeer kinderen zelf in te laten zien dat wat ze creëren precies is wat zij willen. Dat ze trots mogen zijn op hun eigen werk. Vertel wat jij er zelf in 
ziet. Vraag of dat klopt. Kinderen leggen je dan vaak precies uit wat ze ermee bedoelen. Probeer dus complimenten te geven op wat ze doen, op het 
proces. En moet je een kind even negatief begrenzen? Probeer dan ten minste twee keer daarna ook positief gedrag of werk te benoemen. Vaak 
hebben de kinderen die ander gedrag laten zien, juist de meeste liefde nodig. Hoe moeilijk dat soms ook is.

6. Doe af en toe 'niets'

We willen vaak zo graag iets doen of zeggen. Let maar eens goed op als je dat doet. Als een kind net lekker in zijn/haar 'flow' zit haal je hem/haar er 
direct uit door jouw actie. Laat ze gewoon lekker spelen en kijk ondertussen of ze al die vaardigheden al 'bezitten' die jij moet aanvinken in de 
verplichte observatiesystemen. Of geniet gewoon lekker van wat er gebeurt.

7. Spelen = Leren

8. Laat kinderen je helpen

Als ze dat willen kunnen ze bijvoorbeeld helpen bij het fruit snijden, opruimen, vuilnis wegbrengen, etc. Kinderen willen je echt heel vaak wel helpen. 
Met opruimen niet altijd, net als volwassenen. Maar zelfs dan willen veel kinderen jou echt helpen. Gewoon blijven vragen. En natuurlijk 'dankjewel' 
zeggen als ze hebben geholpen. 😉

9. Zing liedjes

Kinderen leren van muziek en liedjes. De hersens worden direct (net als bij bewegen) actief en staan op 'aan'. En mocht je dat echt vreselijk vinden 
om te doen, gebruik dan instrumenten, of zet af en toe liedjes op via een device.

10. Daag jezelf uit

10.1. Ga zelf iets doen, kinderen doen meestal graag met je mee

10.2. Blijf jezelf bijscholen

10.3. Ga af en toe naar beurs / congres

10.4. Lees vakliteratuur / boeken

10.5. Deel kennis/ervaringen met collega's

11. Werk procesgericht, niet productgericht



Regelmatig zie ik 20 dezelfde 'werkjes' aan de muur. Dat vind ik ook het directe gevaar van een methode slaafs volgen. Kinderen leren daar bijna 
niets van. Creativiteit leer je door zelf creatief te zijn en daarmee te oefenen. De vaardigheden leer je onderweg, omdat je gemotiveerd bent te maken 
wat je wil maken. Probeer daarom die 20 dezelfde 'werkjes' te allen tijde te voorkomen en laat de kinderen zelf creatief zijn. Natuurlijk kan je een 
opdracht wel iets sturen. Een leuke creatieve opdracht kan bijvoorbeeld beginnen met een spannend verhaal. Ik ben ook niet tegen kleurplaten, want 
kinderen leren dan vaak ook de tablet en de printer bedienen 😉 , maar ook dan bepaalt het kind of het binnen of buiten de lijntjes kleurt.

12. Geef tijd, ruimte, liefde en aandacht

13. Wees af en toe de rem voor het kind

Het 'mensenbrein' en de impulscontrole die daar wordt geregeld is bij kinderen nog volop in ontwikkeling (De 'Prefrontale cortex'). Daardoor lukt het 
kinderen nog niet altijd zelf te stoppen, of hun impulsen tegen te houden. Soms is het voor het kind fijn als jij dan even die rem bent. Leg wel altijd uit 
waarom je op de rem staat. Dat helpt het kind weer om nieuwe verbindingen aan te leggen in de hersens.

14. Vraag hulp

Om hulp vragen is geen falen. Zet dat uit je hoofd. Soms is het gewoon nodig om hulp te vragen aan een collega of aan een kind. Zij zullen dat ook bij 
jou doen als dat nodig is. Als jij als opvoeder verantwoordelijk bent voor de groep, betekent dat niet dat je alles alleen hoeft te doen.

15. Maak het 'spannend' (stimuleer nieuwsgierigheid)

Alles wat je doet kan iets zijn waar de kinderen van (willen) leren. Ook het snijden van fruit of het smeren van een boterham (ehh, waarom laat je kind 
niet smeren? 😉) Als jij er een leuk verhaal van maakt, of je daagt kinderen uit het zelf te doen, dan zijn ook dat soort momenten leuke 
ontwikkelmomenten.

16. Denk aan de spanningsboog

Ik zie soms kinderen al 30 minuten 'moeten' zitten aan tafel voordat er überhaupt gegeten en gedronken wordt. Als je bedenkt dat een kind (en de 
meeste volwassenen 😉) een spanningsboog hebben van 15 minuten is het toch niet gek dat ze dan na 5 minuten gaan klieren en van tafel willen? 
Hou telkens rekening met dat kwartier. Ook bij voorlezen en andere activiteiten.

17. VVV

17.1. Verkennen

17.2. Verbinden



17.3. Verrijken

18. Spiekbriefje

Zelf heb ik altijd een briefje en een pen op zak. Ik schrijf vaak namen op als ik voor het eerst in een groep sta. Dan kan ik snel even kijken (herhalen) 
als ik het even niet meer weet. Maar ook taken noteren voor bijvoorbeeld het afsluiten, wanneer kinderen in slaap zijn gevallen, of andere punten van 
aandacht.

19. Zeg wat je doet, doe wat je zegt

Dit geeft bij kinderen een gevoel van veiligheid. Dit lijkt makkelijk, maar vaak doen we het niet, of beloven we dingen die we daarna weer niet doen 
omwille van tijd of aandacht voor andere kinderen. Maar het kind vergeet dat niet en het beschadigt het vertrouwen.

20. Ben er voor het kind

Dit lijkt zo logisch, maar in de praktijk zie ik pm-ers (net als ouders) soms vaker op de tablet/telefoon kijken dan naar de kinderen. Op die schermen 
ben je 'uit contact'. Besef je dat, ook als je leuke foto's naar ouders stuurt.

21. Stop met straffen en belonen

Kinderen leren intrinsiek het snelst en het meest. Meestal via spel. Iedere interventie in die intrinsieke motivatie dooft die eigen motivatie van het kind. 
Straffen en belonen zijn extrinsieke motivatoren, die de intrinsieke motivatie bij een kind helemaal weg kunnen halen. Gebruik ze daarom gewoon 
niet. Kinderen zijn leermachines, die willen leren. Laat ze spelen. Laat de natuur zijn werk doen.

22. Speel mee

23. Laat het zweet op de juiste rug staan

Regelmatig kom ik op plekken waar de pm-ers al het werk doen. De peuters mogen dan drie plaatjes opplakken. En de pm-er neemt vervolgens de 
rest weer over en maakt het 'werkje' af. Wie moet er dan ontwikkelen? Het kind? Of de pm-er, die output wil maken voor in de ruimte, of voor 
ouders? Het kind leert hier (bijna) niets van, en de pm-er heeft het 'druk'. Het zweet staat dus duidelijk op de verkeerde rug. Geef kinderen 
verschillende materialen en laat ze zelf iets creëren. Help bij vaardigheden, zoals scheuren, knippen of de pengreep. Doe mee, doe het voor, en laat 
je verrassen.

24. Neem pauze



Tijdens het werken met kinderen kan je niet altijd rust nemen als jij daar behoefte aan hebt. En toch is het voor jezelf en voor de kinderen belangrijk 
dat jij je rustig, gezond en fit voelt. Probeer daarom altijd je pauze te nemen en iets te doen waar je van oplaadt. Zelf loop ik bijvoorbeeld altijd een 
rondje buiten om mijn hoofd weer leeg te maken.

25. Zelluf doen

Geef autonomie. Zoveel mogelijk, waar dat kan en waar het kind dat (al) aankan. Het is 1 van de 3 basisbehoeftes van ieder mens. De andere 2 zijn: 
Het gevoel iets zelf goed te kunnen (competent zijn) en erkend worden als mens (echt verbonden zijn met een ander).

26. Heb lol in je werk

Natuurlijk heb je ook wel eens je dag niet. We zijn allemaal mensen. Laat dat ook vooral zien aan de kinderen en benoem het. Maar ga je dagelijks 
met tegenzin naar je werk? Zoek dan iets waar je wel blij van wordt. Kinderen voelen aan dat jij het niet leuk vindt en zullen hun best gaan doen voor 
jou. Dat is (systemisch gezien) niet de juiste plek voor het kind voor een gezonde ontwikkeling. Als jij met plezier naar je werk gaat voelen de 
kinderen dat ook en dan kunnen ze veilig ontwikkelen.

27. Wees zelf het voorbeeld

Regelmatig zie ik dat er cola wordt gedronken door de pm-er. Dat er hard geschreeuwd wordt als een collega langsloopt. Dat pm-ers telkens hun 
eigen regels breken in het kader van "Ik ben de baas, dus ik mag alles". Wat denk je dat een kind dan leert? Juist ja, nooit wat je zegt, maar altijd wat 
je doet...  ;-)

28. Wees geduldig

- Als je voor de 100ste keer iets moet zeggen, zeg het dan gewoon weer. Eens valt het kwartje. Soms pas bij 1000ste keer.
- Tel na het stellen van een vraag even tot 10. Een kind heeft soms even tijd nodig om je vraag te verwerken en antwoord te geven.
- Gedrag is altijd een uiting van iets anders. Bijten, schoppen of slaan kan bijvoorbeeld een communicatiemiddel zijn. Vaak stopt dit gedrag als 
kinderen
verbaal kunnen zeggen wat ze willen.

29. Bewaak je eigen grenzen



Hiermee laat je direct zien dat jij grenzen hebt. Kinderen vinden het vaak fijn om te weten waar die zitten. Het geeft ze een gevoel van veiligheid. 
Wees daarom voorspelbaar. Het ergste wat je kan doen is ineens 'ontploffen', terwijl je vlak daarvoor nog rustig leek. Kinderen zullen je daarna 
minder vertrouwen, hoe goed je het ook bedoelde. Ik deed dit in het begin vaak verkeerd omdat ik aardig gevonden wilde worden. Kinderen vinden je 
juist aardig als je duidelijk en voorspelbaar bent.

30. Stel jezelf regelmatig de vragen: Waarom doe ik dit? Is dit nog het juiste? Ook gezien vanuit het kind?


