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Democratische opvoeding in de kinderopvang 
 
De kinderopvang heeft een maatschappelijke functie, we bereiden kinderen voor op een 
leven in de maatschappij. Dit willen we zo goed mogelijk doen. Het is dan ook belangrijk 
dat kinderen de kans krijgen om te oefenen met democratische vaardigheden. Dat we 
hen daarbij serieus nemen is heel belangrijk. Het onderdeel van de Trioduspedagogiek 
dat hiermee te maken heeft is “sociale competenties”. De TPW zegt hier het volgende 
over: 
In een sociale leefgemeenschap hebben de leden verantwoordelijkheden, kunnen ze 

initiatieven nemen en op vertrouwen en ondersteuning rekenen om initiatieven tot een 

goed einde te brengen. De leden hebben verschillende rollen die ook kunnen wisselen of 

veranderen. Er zijn relaties, mensen opereren niet geïsoleerd maar worden opgemerkt, 

ontvangen belangstelling, maar ook kritiek. In een sociale gemeenschap ga je in principe 

met elkaar verder en er ontstaan gemeenschappelijke waarden en normen. Er ontstaat 

binding: hier ben ik onderdeel van, hier wil ik graag bij horen, hier steek ik energie in. 

Een zekere trots ook: dit is ons kindercentrum! Hierin komt de waarde van de groep tot 

uiting. Het blijkt dat kinderen die deel uitmaken van een sociale gemeenschap een beter 

zelfbeeld hebben, minder criminaliteit plegen en ook beter presteren op taalgebied.  

De kinderen groeien op in een omgeving die hen de mogelijkheid biedt om te leren. De 

kinderen doen ervaringen op en ze mogen fouten maken. Ze kunnen rekenen op 

aandacht en erkenning omdat gezien wordt wat ze doen. Ze ervaren dat ze 

verantwoordelijk zijn voor hun daden want er wordt op hen gereageerd. Ze krijgen 

vertrouwen doordat ze ondersteund worden in nieuwe ondernemingen en gaandeweg 

zullen de kinderen ook kritiek leren verdragen 

 

Dit spel is ontwikkeld om het onderwerp democratisch opvoeden onder het licht te 
brengen. Er zijn verschillende werkvormen verwerkt in het spel die aanzetten tot praten, 
discussiëren en nadenken.  
 
Inhoud van het spel: 

� Vier stapels kaarten van verschillende kleuren 
� 4 bladen van A4 formaat in dezelfde kleuren als de kaarten. Op de bladen staat 

per A4 de woorden stelling, casus, waar of niet waar en uit de praktijk. 
 
We gaan beginnen… 

� Leg de A4 bladen naast elkaar op tafel 
� Leg de kaarten met dezelfde kleuren, met de tekst naar beneden, op het 

bijbehorende blad. 
� Er is één spelleider; de spelleider stelt verdiepende vragen om de discussie op 

gang te brengen of de spelleider nodigt de andere spelers uit om vragen ( 
doorvragen, reflectievragen, etc) te stellen. De spelleider ontvangt een lijst met 
mogelijke antwoorden op de werkvormen. Dit om niet van het onderwerp 
democratisch opvoeden af te wijken. 

� De deelnemers pakken om de beurt een kaart van een stapel en lezen hardop 
voor wat er op de kaart staat. De kleuren worden om de beurt gebruikt. Dus als 
de ene een casuskaart pakt, pakt de volgende een stelling en die daarna een 
vraag, enz. 

� De spelleider stelt de volgende verdiepende vragen: 
1. Wat doe je? Met welk doel doe je dat? Bereik je je doel op deze manier?  
2. Wat kan je nog meer doen? 
3. Wat ga je doen? 
4. Wat heb je nodig? 

 
 
 
Veel speelplezier! 
 



 


