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 Inleiding: aandacht voor de groep

 Structurele factoren

 Kinderen verbinden door…

o Verbindende  communicatie

o Verbindend inspelen op bepaalde momenten

o Verbindende activiteiten 

o Verbindend reageren op botsingen in de groep

Op het programma



Kennismaking



Een stelling:

Kinderopvang is goed voor de sociale 
ontwikkeling van kinderen

Inleiding: aandacht voor de groep



Een stelling:

Het groepsfunctioneren en de individuele behoeften 
van kinderen in het contact met anderen wordt 

regelmatig geobserveerd en besproken.



Een stelling:

In de kinderopvang zijn de kinderen te jong om 
echt samen te spelen.  



Een stelling:

Wanneer twee kinderen ruzie maken en de 
begeleider komt tussen dan is de kans groot dat 

de situatie nog erger wordt voor de kinderen



Een stelling:

Kinderen vertonen een spontaan 
verzoeningsgedrag na een conflict.



Structurele factoren



» Samenstelling van de groep wisselt niet voortdurend.
» Samenstelling van de aanwezige begeleiders wisselt 

niet voortdurend.
» De groepsgrootte bevordert het groepsgebeuren
» Er wordt regelmatig opgesplitst in kleine groepjes (vb. 

voor een activiteit, eetmoment,…)
» De opbouw van de groep (vb. samenstelling van de 

groep, horizontale of verticale leefgroep) bevordert het 
groepsgebeuren.

» Het groepsfunctioneren wordt regelmatig 
geobserveerd. 

» De ruimte en aanwezige materialen bevorderen het 
groepsfunctioneren.

Structurele factoren



Wij gevoel door verbindende 
communicatie

» Het is tijd voor het vieruurtje. Je zit samen met 
de kinderen aan tafel en begeleidt het 
fruitmoment. 

» Hoe zorg je tijdens dit moment voor 
verbinding tussen kinderen?

» Welke vragen stel je?



» Verhalen van het ene kind, opentrekken naar 
verhalen van een ander kind.

» Vragen stellen
– Vragen die peilen naar:

» Iemands kennis: ‘Wie  weet welke kleur aardbeien 
hebben?’

» Iemands voorkeur: ‘Eten jullie het liefst aardbeien of 
banaan?

» Iemands ervaring: ‘wie heeft er al eens aardbeien 
gegeten?

» Het proces dat iemand volgt of wil volgen: ‘Hoe haal je 
de blaadjes van de aardbeien? 

– Variatie in gesloten en open vragen

– Authentieke vragen



Verbindend communiceren met de 
familiemuur 

» Hoe zetten jullie de 
familiemuur in om 
kinderen te verbinden 
met elkaar?

» Stel, je zit met een 
groepje kinderen bij de 
familiemuur. Wat zeg / 
doe je allemaal? Waar 
probeer je op te letten?



Leefboek / Ik-boek / 
Herinneringsboek



Verbindend inspelen op bepaalde 
momenten

» Enkele casussen

– Breng- en haalmomenten

– Verzorgingsmoment

– Nieuw in de groep / groep verlaten



Verbindende activiteiten

» Wat doe jij tijdens spel en activiteiten van 
kinderen om het groepsgevoel te versterken? 

» Tijdens vrij spel?

» Tijdens begeleide activiteiten?



Verbindende activiteiten

» -WIJ-SAMEN-SPELEN: spelen / activiteiten / 
momenten die een sterk ‘wij samen gevoel’ 
oproepen.

» Welke –wij samen spelen- zetten jullie in je 
werking?

» Pimp de –wij samen spelen- van anderen (vb. waar 
kan je extra op letten?, kan je nog een extra element toevoegen?, 
hoe kan je zorgen voor nog meer verbinding tussen de kinderen? 
heb je een voorbeeld die daarbij aansluit…?)



Verbindend reageren op botsingen in 
de groep

» Casus

» Hoe reageer je?
– Hoe reageer je tegen Samuel?

– Hoe reageer je tegen Megan?

– Hoe reageer  je tegen de andere kinderen?

– Hoe kan je tijdens botsingen tussen kinderen oog 
hebben voor de groep en voor de verbinding 
tussen kinderen?



Botsingen

» De 3 O’s:
– Oog hebben voor de ander. Helpen begrijpen wat de 

ander voelt of wilt. ‘Kijk , de auto is over haar heen 
gereden, daarom moet ze huilen.’

– Oplossingen bedenken is praten over goede ideeën om 
het conflict te beëindigen: Moet je vragen, mag ik erop? 
Vraag maar aan Wim. Of Joey, je moet even een beetje 
opschuiven, dan kan Tess erbij. 

– Opnieuw vrienden worden. Hoe kunnen we Rodni weer 
blij maken? Weten jullie een plan?

» Aandacht voor de andere kinderen



Het derde kind: de toeschouwer

» Vergeet de toeschouwers niet. Ook zij hebben 
nood aan troost en geruststelling.

» Betrek hen bij het praten over wat er gebeurd 
is en bij het verzoenen. Maak duidelijk wat de 
één wil of voelt, en wat de ander wil of voelt.



Rol begeleider

» De beschermer: die waakt dat alle kinderen zich 
veilig voelen en onderlinge relaties hebben.

» De baas: die waakt over waarden en normen, met de 
kinderen regels en afspraken maakt, en – als dit 
nodig is- ingrijpt om ze daaraan te herinneren.

» De bemiddelaar, die kinderen helpt om samen 
oplossingen te vinden, verbindt en verzoent, en de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden stimuleert.




