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Pedagogisch documenteren 

voor jonge kinderen

Pedagogisch documenteren helpt om  
met andere ogen naar kinderen te  

kijken en beter op hen in te spelen.
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Pedagogisch documenteren 

voor jonge kinderen

Het sterke kind
Mark Gielen werkt al langer samen met 

VBJK. Hij schreef mee aan verschillende 

publicaties, onder andere KIDDO en 

werkte mee aan de dvd Wiegelied voor 

Hamza. Wat boeit hem als niet-pedagoog 

precies in die Italiaanse methodiek van 

pedagogisch documenteren?

‘Het vertrekt van een expliciet optimistisch kind-
beeld en eerlijk gezegd, daar had ik aanvankelijk 
mijn bedenkingen bij. Alsof alle kinderen Leonardo 
da Vinci’s zijn. Maar door te lezen en te discus-
siëren en door de interviews met begeleiders ben 
ik dit concept enorm gaan waarderen. Het “sterke 
kind” is een vrij abstract concept in het werken met 
kinderen. Maar als vertrekpunt en inspiratiebron 
is het zoveel mooier dan bijvoorbeeld het idee dat 
“kinderen starten als een leeg blad papier”. Want al-
lemaal hebben ze tal van capaciteiten waarvoor we 
gevoelig moeten zijn. Met welke bril we kijken naar 
kinderen is een ethische kwestie en dan kunnen we 
toch beter kiezen voor een krachtig kindbeeld? De 
methodiek uit Noord-Italië vind ik van grote ethische 
én esthetische waarde. Stap je vandaag ergens in de 
opvang binnen, dan voel je dat het voor kinderen 
echt een tweede thuis is geworden. Alles is er met 
zorg vormgegeven, kinderen zijn er gelijkwaardige 
partners en ook de wisselwerking tussen ouders en 
kindbegeleiders is veel evenwichtiger. 
In die zin ben ik door dit boek ook persoonlijk 
geraakt. Een aantal jaar geleden had ik afstand 
genomen van de kinderopvang. Ik vond dat kinderen 
te veel “afgepakt” werden van hun ouders. Ook al 
was de reden dat kinderen naar de opvang gaan 
begrijpelijk en positief, voor mij persoonlijk leek 
het alsof het opvoeden thuis overgenomen werd 
door specialisten in de kinderopvang. Maar met 
pedagogisch documenteren voelt dat anders. De 
interactie tussen ouders en begeleiders is nu veel 
wederzijdser. Ouders zijn geen pottenkijkers meer, 
maar gelijkwaardige partners. Het lijkt wel een 
tweede revolutie in de kinderopvang in Vlaanderen. 
Eerst werd de medisch-technische benadering om-
gebogen naar een meer pedagogische benadering: 
kinderopvang was niet langer enkel gericht op zorg 
en hygiëne, maar ook op ontwikkeling. En dan heb 
je nu de evolutie van een kinderopvang die minder 
belerend is geworden, maar vooral stimulerend. Er 
komt een nieuw elan waarin kinderopvang lerend 
is, zelf-lerend ook. Op die manier verzoen ik me 
opnieuw met de kinderopvang, omdat die de ouders 
hun plaats teruggeeft.’>

Eerst en vooral, wat is  
pedagogisch documenteren?

Annelies Roelandt (VCOK – Vormingscentrum voor Opvoeding 
en Kinderopvang): ‘De Noord-Italiaanse pedagogiek stoelt op 
een krachtig kindbeeld: kinderen zijn creatief, ondernemend en 
onderzoekend. Vanuit dat idee verzamelen begeleiders in opvang-
voorzieningen in Noord-Italië allerlei materiaal waarmee ze kunnen 
weergeven wat de kinderen in de opvang meemaken en beleven. 
Niet alleen weten ouders dan wat er gebeurd is, het maakt de erva-
ring van kinderen ook veel rijker. Wanneer je bijvoorbeeld met hen 
een lift in gaat en daar achteraf in woord en beeld een verslag van 
maakt, dan kun je erover vertellen en de gebeurtenis met de hele 
groep samen opnieuw beleven. Pedagogisch documenteren maakt 
ervaringen zichtbaar en bespreekbaar en dat werkt verdiepend.’ 
Caroline Boudry (VBJK – Vernieuwing in de Basisvoorzieningen 
voor Jonge Kinderen): ‘Bovendien gebeurt dat documenteren in 
Noord-Italië heel verzorgd. De foto’s hebben altijd een mooie 
compositie, met veel oog voor detail. En er is sterke aandacht voor 
het woord: bij de foto’s zoeken begeleiders citaten of poëzie die de 
betekenis kan versterken. Er staat dus niet “kind speelt met pop”, 
maar juist de symbolische waarde van dit soort spel. Welke stappen 
zet een kind met dit soort spel? En daarmee bedoel ik niet de stap-
pen in de ontwikkeling, maar zijn of haar stappen in de wereld. Door 

De kinderopvang krijgt er een boek uit Italië bij! 

De pedagogiek van Loris Malaguzzi blijft namelijk 

inspireren. Maar deze keer is het niet zomaar een 

vertaling, er komen ook praktijkverhalen uit  

kinderopvang van onze contreien aan bod.  

Een interview met Caroline Boudry en Annelies  

Roelandt die al enkele jaren opvanginitiatieven 

begeleiden in het proces van pedagogisch  

documenteren. Zij zorgden bij de vertaling  

van dit Italiaanse boek voor extra input. 
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een volwassen rol te imiteren, wordt het kind heel even iemand 
die zorgt voor, in plaats van iemand die verzorgd wordt. Voor dit 
kind is dit poppenspel een heel belangrijk moment. En als je daar 
– via pedagogisch documenteren – goed naar kijkt, dan besef je 
dat bijvoorbeeld zo’n poppenhoek echt aansluit bij de leefwereld 
en de familiale situaties van de kinderen in jouw groep.’ 
Annelies: ‘Pedagogisch documenteren helpt inderdaad om 
met andere ogen naar de ervaringen van kinderen te kijken en 
daar beter op in te spelen. Daardoor leer je bewust plannen: 
acties die je met de kinderen doet, bedenk en bereid je meer 
van tevoren voor. Zo helpt pedagogisch documenteren jou en 
je collega’s om anders te gaan kijken, om stil te staan bij wat 
er in de groep gebeurt en daar doordacht op in te spelen. Als je 
daar eenmaal mee vertrouwd bent, kun je daar steeds verder 
in evolueren. Want ook het documenteren zelf gebeurt bewust: 
wie zal deze documentatie lezen? Voor ouders presenteer je de 
documentatie op een andere manier dan voor kinderen.’ 
Caroline: ‘Noord-Italië is erg sterk in die vormgeving en esthe-
tiek. Begeleiders kiezen heel bewust de materialen waarmee 
kinderen kunnen spelen en ontdekken. De inrichting van de 
ruimte is nooit zomaar, de bedoeling is immers rust creëren en 
aanzetten tot spel en experimenteren. Enzovoort. Maar het feit 
dat dingen zo bewust en doordacht gebeuren, is natuurlijk niet 
vanzelfsprekend. Hoe kun je als begeleider op zo’n doordachte 
manier leren werken? Hoe maak je je dat eigen?’ 

Waarom bewerkten jullie een  
Italiaans boek? En waarom kwam er  
een extra hoofdstuk?
Caroline: ‘De theorie en praktijk uit Noord-Italië is zeer waar-
devol maar die kun je niet zomaar overnemen. Hier werken we 
in de kinderopvang in een andere context. In Italië beschikken 
de kindbegeleiders via structurele kindvrije uren over tijd om 
te werken aan pedagogisch documenteren. Bovendien werken 
Italiaanse kinderdagverblijven al meer dan 50 jaar met peda-
gogisch documenteren, terwijl de meesten hier pas opstarten. 
Dit boek moet niet alleen vertellen wat pedagogisch documen-
teren is, het moet begeleiders ook ondersteunen om ermee aan 
de slag te gaan. Hoe kun je het in je opvang implementeren? 
Wat betekent het voor begeleiders, voor kinderen en ouders om 
op die manier te gaan werken? In het extra hoofdstuk beant-

woorden we die vragen door te tonen hoe kinderopvangcentra 
kunnen werken met “kijken, luisteren en inspelen”.’
Annelies: ‘Soms noemen wij pedagogisch documenteren 
inderdaad “kijken, luisteren en inspelen”. Bewust inspelen 
op kinderen lukt immers pas als je de kinderen eerst goed 
observeert. Wij ontwikkelden daarvoor zelfs fiches: wat je 
hoort en ziet, het soort bewegingen van een individueel kind 
maar ook de interactie in de groep, de voorwerpen die hen 
sterk aantrekken, de plek in de ruimte waar ze vaak gaan 
spelen… Dit is allemaal interessante informatie om je manier 
van werken op af te stemmen. Daarom ontwikkelden wij een 
cyclus van kijken, luisteren en inspelen. Zo kun je doelbewust 
activiteiten ontwerpen. Dat zijn zowel grootse dingen als kleine 
ingrepen. Het verzorgingskussen op een andere plaats leggen 
bijvoorbeeld, kan tijdens het verluieren een ander soort interactie 
en communicatie opleveren.’ 
Caroline: ‘Die ondersteuning van begeleiders vond plaats in 
het Zigzagproject. Het extra hoofdstuk heet daarom “Ode aan 
de Zigzag-reiger”. Dat vogeltje uit Zuid-Amerika gebruiken we 
als symbool voor vliegen van ’t een naar ’t ander. Van interactie 
tussen begeleider en kind naar de interactie tussen kinderen 
onderling, tussen kind en ouder, tussen ouder en begeleider. 
Vliegen tussen verschillende organisaties: kinderdagverblijven, 
buitenschoolse opvang en partners die met elkaar samenwerken. 
Vliegen van binnen- naar buitenland en weer terug. Vliegen 
tussen verschillende soorten materialen. De Zigzag-reiger maakt 
allerlei verbindingen. En dat is juist zo interessant: er dienen zich 
steeds andere kinderen en ouders aan. Deze baan is nooit het-
zelfde, alleen in verbinding met anderen kun je daarin groeien.’  

Wat is er zo bijzonder aan deze  
initiatieven?
Annelies: ‘In het boek brengen we Vlaamse praktijkverhalen 
uit twee kinderdagverblijven en een initiatief voor buiten-
schoolse opvang. Vanuit het sterke kindbeeld zetten deze 
drie praktijken met pedagogisch documenteren in op ouders, 
kinderen, collega’s en de buurt. Alle drie werken ze ook aan de 
sociale functie van kinderopvang. De lat ligt dus hoog, maar de 
accenten verschillen wel.’
Caroline: ‘Bij kinderdagverblijf De Knuffelboom bijvoorbeeld 
omschrijven we hoe je via pedagogisch documenteren in je 

Italiaanse 
kinderdag-
verblijven 

werken al meer 
dan 50 jaar met 

pedagogisch 
documenteren.
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werk kunt groeien. Want de cyclus van observeren en inspelen 
leidt steeds verder. Zo dacht het team in De Knuffelboom na 
over het eetmoment: hoe kunnen we kinderen hierbij betrek-
ken, wat doen ze tijdens de maaltijden graag zelf? Daarna 
trokken de begeleiders die ideeën door. Wat kunnen we samen 
koken? Weten de kinderen waar de ingrediënten vandaan 
komen? Zullen we zelf iets kweken? Enzovoort. In het boek 
lees je hoe kinderen koken in de speelkeuken, maar ook hoe ze 
het echte eten mee opdienen, een kruidentuin onderhouden, 
kippen eten geven… Voor het team is dat verhaal vooral een 
kwestie geweest van “leren van elkaar”. Door de constante 
oefening van het observeren en inspelen en het toetsen van 
ideeën en plannen, kunnen begeleiders nu goed omgaan met 
feedback krijgen en geven. Pedagogisch documenteren heeft 
hen naar eigen zeggen sterker gemaakt als team.’ 
Annelies: ‘In kinderdagverblijf De Bijendans ligt het accent 
op de omgeving. Begeleiders namen foto’s en deden telkens 
een klein onderzoek: wat boeit deze baby aan dit materiaal? 

Waarom is deze peuter zo intens bezig? Kinderen vinden ma-
terialen leuk die verwonderen. De begeleiders trokken die lijn 
door en ontwierpen een hele leefwereld op kindermaat en dat 
had dan weer invloed op de kwaliteit van de interacties. Een 
ander accent vinden we in het praktijkvoorbeeld van de buiten-
schoolse opvang Mandala. Kinderen worden daar actief betrok-
ken bij de planning van activiteiten. Begeleiders hebben dus 
niet langer alles zelf in de hand. Pedagogisch documenteren 
hielp hen om in hun begeleidershouding meer “los te laten”. 
Door het documenteren zagen ze namelijk het positieve effect 
van een creatief atelier in kinderhanden. Nu experimenteren de 
kinderen vrij met allerlei materiaal en hebben de begeleiders 
een meer ondersteunende rol. Daar voelen ze zich goed bij.’
Caroline: ‘Dat vind ik een grote verdienste van pedagogisch 
documenteren. Het laat je toe om te groeien en werkt ondersteu-
nend. Dat zeggen begeleiders ons ook letterlijk: “Nu ik zie hoe ik 
kan inspelen, voel ik dat mijn werk belangrijk is. Bovendien is de 
groep steeds anders, dat maakt het ook zo boeiend.”’  <

Meer weten?

De nieuwe uitgave Documenteren voor jonge kinderen is geschreven door  
Laura Malavasi en Barbara Zoccatelli, en gepubliceerd bij uitgeverij SWP,  
www.swpbook.com/1566.  
Lees meer over pedagogisch documenteren in de rubriek De pedagogische 
visie van… Malaguzzi op pagina 34 en 35 in deze KIDDO.
Andere Nederlandstalige publicaties over pedagogisch documenteren en 
het krachtige kind: Margot Meeuwig, e.a. SPOREN van Reggio, een intro-
ductie in de SPOREN-pedagogiek, uitgeverij SWP,  reggio.swpbook.com. 
Kijk ook op www.pedagogiekontwikkeling.nl.
Caroline Boudry en Herwig De Weerdt schreven ook Ontvlambare vingers, 
uitgeverij SWP, www.swpbook.com/1087


