
 

 

 

Foto-familiemuur  
 

Doel: Zichtbaar maken van een van de pijlers van het project Samen Goed voor Later: 
samen……..omgaan met verschillen. 
 
Inleiding: 
Hoewel op veel locaties van Kinderopvang SKAR al veel foto’s van de diverse gezinnen en 
medewerkers te zien zijn, is het goed om de achtergrond en het doel van het werken met 
een foto-familiemuur te verduidelijken, in het kader van het project Samen Goed voor 
Later. 
 
Voor kinderen kan het fijn en troostrijk zijn om foto’s van hun ouders en directe 
omgeving te zien op de locatie. 
Voor medewerkers is het fijn gezichten te zien bij mensen uit de directe omgeving van de 
kinderen. Het kan hen helpen bij het praten over het gezin en de familie met de 

kinderen. 
Indirect kan de foto- familiemuur een middel zijn om het gevoel van ‘we maken allemaal 
deel uit van een gezin, een familie en gemeenschap’ te versterken. 
Vanuit de pijler ‘samen omgaan met verschillen’ dient de foto- familiemuur ook nog een 
ander doel, n.l. het bevordert voor ieder kind een positieve identificatie; ieder kind kan 
en mag trots zijn op zichzelf en zijn familie en directe omgeving. Kinderen leren daarmee 
ook dat elke gezinsvorm, elk huis, elk soort kleding of gewoonte gelijkwaardig is. 

 
Het bovenstaande vraagt meer actie van de medewerkers als het vragen van 
familiefoto’s en het ophangen daarvan. Het vraagt uitleg, de juiste vragen aan ouders en 
kinderen kunnen stellen en ook uitleg durven te geven over de eigen familiefoto (een 
medewerker geeft daarmee namelijk ook een beeld van haar eigen omgeving, werk en 
privé raken elkaar). 
Het vinden van de juiste toon hierin, het op de juiste wijze stellen en beantwoorden van 
vragen, vereist professioneel handelen, een professionele communicatie met de ouders, 
dus de klanten.  
 
 
Instructie : 

 Het team besluit om het onderwerp “familiemuur “praktisch uit te werken op 
locatie. 

 Het team overlegt hoe en/of men als team foto’s van de eigen leefsituatie van 
zichzelf weergeeft. 

 Het team maakt een uitnodiging voor ouders, waarop men uitleg geeft wat het 
doel is voor het maken van een familiemuur. In de uitnodiging moet duidelijk 
komen te staan, dat ouders niet verplicht zijn foto’s aan te leveren, mee te doen. 

 Het team geeft ouders een voorbeeld, papier om de foto op te plakken. 
 Er wordt een plek afgesproken waar de fotomuur komt. 
 Het team spreekt af hoe men met de kinderen (in de dagelijkse routine) vragen 

stelt over de foto’s (vooral laten vertellen en open vragen stellen). 
 
 


