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Elke foto vertelt een verhaal
In 2016 werd Rinkelbel, opvang voor kinderen tussen 0-3 jaar in Sint-Kruis Brugge, deel van 

Kindcentrum De Tandem, een opvang en school voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Ze breidden de 

opvang voor de jongste kinderen uit tot 4 jaar. Die nieuwe groepsstructuur integreert de jongste 

kleuters in de werking van een kinderdagverblijf met de nodige individuele aandacht voor zorg, 

geborgenheid, speel- en leerprikkels. Om die verandering vlot te laten verlopen, observeerden ze 

de kinderen in de opvang aan de hand van foto’s.

Rome is niet in één dag gebouwd 
‘Hoe werk je in een gemengde leeftijdsgroep? Hoe creëer je een 
veilige prikkelende omgeving voor zowel baby’s als peuters en kleu-
ters? Wat is de impact op het spelaanbod, de maaltijden, rustmo-
menten en interactie tussen kinderen en begeleiders? Aan de hand 
van die vragen dachten we na over ons nieuwe pedagogisch con-
cept. Want kleuters van 4 jaar hebben andere behoeften dan baby’s 
en peuters’, zegt begeleider Fleur Lagast. ‘Een hele uitdaging, want 
ondertussen blijf je natuurlijk elke dag kinderen en ouders onthalen. 
Bovendien leent onze huidige infrastructuur zich niet helemaal voor 
ons pedagogische concept, en is de verbouwing nog niet gestart. We 
hadden een houvast nodig. Daarom besloten we om de kinderen op 
verschillende momenten van de dag te observeren. Zo werden we 
ervaringsdeskundigen in kijken, luisteren, documenteren, reflecteren, 
plannen maken en uitvoeren, altijd opnieuw én tegelijkertijd’, lacht 
Fleur.

De allerjongsten eisen hun plek op
‘We maakten foto’s van de kinderen doorheen de dag. Zo merkten 
we dat de baby’s alle nodige zorg kregen, maar dat de jongste 
kinderen geen veilige plek hadden om spelen’, vertelt Fleur. Dus 

Reflecteer over je ruimte en materialen aan de hand van foto’s
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creëerden we een speelzone waar de allerjongsten voorrang hebben. 
De baby’s kunnen daarnaast ook vrij bewegen in de hele ruimte en 
genieten van de groepsmomenten.’ Begeleider Jozefien Decorte: ‘Te-
gelijkertijd merkten we dat ook de oudere kinderen behoefte hadden 
aan ruimte om te bouwen, te klauteren, puzzelen, en spelaanbod dat 
meer aangepast is aan hun vaardigheden. De oudste peuters en de 
jongste kleuters zitten daarom samen in een leefgroep, daar zijn het 
spelaanbod en de hoeken aangepast aan hun vaardigheden en hun 
behoeften, en er zijn geen baby’s. Maar de deuren van de groepen 
staan vaak open, kinderen spelen in de gang, in de sportruimte of 
gaan eens op bezoek bij de buren.’ 

Eten, een gezellig moment? 
Samen eten met familie of met vrienden is altijd gezellig. ‘Maar 
de maaltijden in de leefgroep waren vaker chaotisch en druk dan 
gezellig’, zegt Jozefien. ‘We documenteerden het middagmaal met 
foto’s en notities. Op een teamvergadering analyseerden we wat er 
op de foto’s te zien was, maar we vertelden ook wat net voor en na 
de scène op de foto gebeurde. We wilden het hele proces begrijpen. 
Wat merkten we? Alle kinderen zaten aan tafel, de jongere kinderen 
in een kinderstoel, de oudere op een hoge stoel, en een baby kreeg 
eten op de schoot van een begeleider, een andere kinderbegeleidster 
stond aan een bedieningskar en schepte eten op de vele borden. De 
kinderen wachtten tot ze een bordje kregen. En een collega liep van 
hot naar her en kwam handen te kort om de kinderen te helpen. Dat 
moest anders. Nu eten we nog altijd samen, behalve de baby’s, die 
eten als ze honger hebben. Een begeleidster geeft een baby een flesje 
op een rustige plek als de baby dat liever heeft. We zetten het eten 
op tafel in dienschalen. Kinderen kunnen zichzelf bedienen of aange-
ven wat ze lusten of niet en hoeveel ze willen eten. En het werkt.’ 

Van chaos naar overzicht
Kinderen spelen alleen of in een groep, ze spelen vrij of nemen deel 
aan een begeleid spel. Wat we zien is dat kinderen ‘kunnen’ spelen. 
Ze zijn nieuwsgierig, vindingrijk, improviseren, bootsen na, bouwen 
torens, genieten van de zon op hun gezicht, van de tuinmannen die 
de bomen komen snoeien, springen, dansen, boekjes kijken. Als je 
kinderen observeert tijdens een dag zie je een grote betrokkenheid 
met de wereld rondom hen. Maar zoals Loris Malaguzzi, Emmi Pikler 
en Freinet zeggen: de ruimte en de materialen vervullen daarbij een 
grote rol.

’Ik ging in het midden van de ruimte zitten en draaide 360 graden 
in het rond. Zo zag ik wat kinderen zien’, vertelt Fleur. ‘We maakten 
opnieuw een selectie uit de foto’s om te reflecteren over het aanbod, 
ruimte en materialen. En we schrokken van de chaos. In een hoek 
stond een stapel stoelen en zakken en dozen met spullen. Kinderen 
liepen overal rond. Daarom hebben we alle spullen opgeruimd die er 
niet horen te zijn, de ruimte herschikt en opgedeeld in speelzones, 
een bewuste selectie gemaakt van het spelmateriaal. We kozen voor 
natuurlijke materialen en beperkten zo het kleurenpalet dat vroeger 
pijn deed aan onze ogen. Veel plastic speelgoed verhuisde naar 
de bergruimte. Er kwam een bouwhoek, een houten podium met 
spullen netjes gesorteerd in manden, een verkleedkoffer, een spiegel. 
We merkten snel dat kinderen helemaal anders speelden.’ Iedere 
leefgroep heeft nu een ruimte om gezellig en knus samen te luiste-
ren naar eenieders verhaal. ‘Nu kiezen kinderen gerichter hun spel’, 
beaamt Jozefien. ‘Zo zag ik Arvid ’s morgens binnenkomen en hij 
stapte recht op zijn doel af: het podium waar auto’s in een mandje 
staan, zijn lievelingsspel van het moment. De kinderen zijn meer 
gefocust op hun spel, ze kiezen wat, waar en met wie ze spelen. Ze 
vinden rust in de poppenhoek of in de zetel, met of zonder boek.’ 
Een geslaagde denkoefening, besluit Jozefien: ‘Iedere leefgroep 
legde zijn persoonlijke accenten, we observeerden allemaal de kin-
deren, keken wat ze leuk vonden en zochten een antwoord op hun 
signalen. En dat moeten we blijven doen, want elk kind, elke groep 
heeft zijn eigen dynamiek.’  <<
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‘ Ik ging in het midden van 
de ruimte zitten. Zo zag ik 
wat kinderen zien’


