
 
 
 
 
 
 

Samen goed voor later; de meerwaarde van kinderopvang  
 
Kinderopvang is meer dan een arbeidsmarktinstrument. Het vormt je tot burger in de samenleving. 
Het werkt preventief. De sociale en democratische vaardigheden die kinderen leren in de 
kinderopvang en dan met name met de pedagogische aanpak van Samen goed voor later vormen 
een meerwaarde van kinderopvang. 
 
Samen goed voor later 
Met veel enthousiasme hebben de KINDwijzer-organisaties de afgelopen vier jaar gewerkt aan 
Samen goed voor later. Binnen dit project draait het om het ontwikkelen van vier belangrijke 
thema’s  voor burgerschapsvorming binnen het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk van 
de kinderopvang: Samen… meedoen (een mening hebben, participeren, compromissen sluiten), 
Samen… verantwoordelijk voor de groep en voor elkaar (samenwerken, behulpzaam zijn, initiatief 
nemen), Samen… conflicten oplossen (onderhandelen, omgaan met boosheid, zelfstandig 
constructieve oplossingen zoeken), Samen… omgaan met verschillen (respectvol omgaan met 
andere meningen, leefstijlen, gezinnen, culturen, kwetsbare kinderen). 
 
Film Samen goed voor later 
Om alle goede ervaringen van Samen goed voor later te borgen en te delen, heeft KINDwijzer een 
film geproduceerd. Deze film geeft een goed beeld van de dagelijkse werkelijkheid in de 
kindercentra. De professionele aanpak, de passie voor het vak en de voorbereiding op de toekomst 
middels onder andere sociaal emotionele en democratische vaardigheden worden onder de 
aandacht gebracht. De pijlers van de pedagogische aanpak van ‘Samen goed voor later’ worden 
zichtbaar gemaakt in onder andere dagelijkse rituelen, activiteiten, bejegeningen, methodes, 
gesprekken en houdingen.  
 
Doel van de film is de meerwaarde van kinderopvang echt te laten zien. Kwaliteit in kinderopvang 

loont, het is een voorbereiding voor school. En dat is pas het begin, want de bagage die kinderen 

meekrijgen, biedt een fundamentele meerwaarde waar zij hun hele leven iets aan hebben. Ook 

benieuwd? De film is te bekijken op http://youtu.be/8s4no2GJc5U  

 
 

KINDwijzer 
KINDwijzer is een landelijke netwerk vereniging van maatschappelijke kinderopvangorganisaties. 
KINDwijzer-organisaties zoeken afstemming en samenwerking met onderwijs en andere kindgerichte 
organisaties met als doel kwalitatief hoogwaardige dienstverlening in de kinderopvang en 
stimulering van de primaire ontwikkeling van kinderen.  
 

             Film Samen goed voor later  
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