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Deel 1 Visie, Voorbeelden, Vragen 
 

1. Algemeen 

 
Bij Ludens kijken we naar de kinderen die voor ons staan. 
Ludens ziet kinderen als uniek, competent, krachtig en creatief. Wij bieden het kind een veilige 
omgeving, waarin het zelf de wereld kan ontdekken. Een plek om te kijken naar die wereld, hierover na 
te denken en zelf te komen tot oplossingen voor problemen die zich in die wereld voordoen. 
Wij denken dat het heerlijk is voor een kind om te experimenteren, te ervaren, te spelen, te 
onderzoeken en vooral ook om te doen. En om te merken dat je als kind gezien wordt en dat er echt 
naar je geluisterd wordt. Dat er veel positieve aandacht voor je is en dat er ook duidelijke grenzen 
worden gesteld. En dat we steeds zoeken naar win-win-oplossingen. Wij bieden een plek waarin 
kinderen met elkaar zijn, waarin ze leren samen besluiten te nemen, zich verbonden voelen met 
elkaar, respect te hebben voor iedereen die anders is en waarin ze verantwoordelijkheid leren nemen. 
 
Deze map gaat over kinderinspraak en kinderparticipatie, over stem en ruimte geven aan kinderen, 
zodat zij invloed hebben op hun eigen leefomgeving in de BSO. 
Door kinderen mee te laten denken, praten en beslissen over zaken die in hun BSO spelen, oefenen 
kinderen in het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid, rekening houden met anderen in 
besluitvorming en conflictoplossing. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de voorbereiding van 
kinderen op hun intrede in de maatschappij. 
 
De map bevat achtergrondinformatie, werkvormen en voorbeelden van situaties die veel voorkomen in 
de BSO. Het is een map die ondersteuning geeft aan pm-ers in de BSO en het is ook een map die op 
locatie kan groeien: de map kan worden aangevuld, aangepast en uitgebreid. 
 
Waarom kinderinspraak? 
Waarom zou je je in de BSO bezighouden met 
kinderinspraak? Het antwoord ligt eigenlijk erg voor 
de hand. Als kinderen er zelf over hebben 
meegedacht en zelf hebben kunnen kiezen, voelen 
ze zich ook meer verantwoordelijk voor die keuze. 
Kortom: hun betrokkenheid is groter. Dat werkt 
prettiger. 
Je komt te weten wat de kinderen willen en wat ze 
ergens van vinden. Kinderinspraak gebruik je 
structureel, als vinger aan de pols voor beleid en 
uitvoering, maar ook als eenmalige activiteit 
bijvorbeeld door naar de mening van kinderen te 
vragen bij aanschaf van nieuw speelgoed. 
 
Kinderinspraak is een recht 
Een belangrijke reden om met kinderparticipatie aan de slag te gaan, is simpelweg omdat kinderen er 
recht op hebben. In het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind staat dat kinderen recht hebben op 
informatie, participatie en bescherming. 
 
Doelen 
Kinderinspraak dient concrete pedagogische doelen: kinderen leren er veel van.  

● Het helpt kinderen om hun zelfvertrouwen te vergroten, omdat er echt naar hen geluisterd wordt. 

● Het stimuleert kinderen om zelfstandig na te denken. 

● Het daagt hen uit om met elkaar en met volwassenen van gedachten te wisselen en te 
onderhandelen. 
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2. Top tien van kinderwensen 

 
 
EEN ANDERE NAAM 
 

“Ik zeg op school niet dat ik naar de BSO ga. Veel te stom, dan denken ze dat ik nog naar de 
crèche moet of zo. Niemand gaat bij ons in de klas naar de BSO, niks leuk!” 
Laura, 8 jaar 

 
Veel kinderen willen de naam van de BSO veranderen. Ga maar eens bij jezelf na. Welke meid van 
tien jaar vertelt nou graag aan haar vriendinnen dat ze na school naar Dikkertje Dap gaat? Soms doen 
namen van de BSO nog te veel aan de crèche denken en dat kan natuurlijk niet! 
 
 
DE INDELING VAN DE RUIMTE  
 

“Vroeger hadden we het timmerhok als eigen honk.” 
Ralph, 9 jaar 

 
De indeling van de binnenruimte is voor veel kinderen een belangrijk aandachtspunt voor verandering. 
Veel kinderen spelen in kleine groepjes en hebben behoefte aan privacy tijdens hun spel. Een eigen 
ruimte voor de grote kinderen staat hoog op de verlanglijst. Het moet daarbij echt om een ruimte gaan 
waar de jongste kinderen niet mogen komen. Zeg daarom niet te snel dat zoiets niet mogelijk is, maar 
zoek samen met de kinderen naar een oplossing of compromis. 
Zo willen de oudste kinderen op zijn minst een eigen hoekje met een matras, kussens en een gordijn of 
zo. Ze willen uit het zicht van de pm-ers kunnen spelen en ook niet steeds alle andere kinderen van de 
groep om zich heen hebben. Meisjes willen ook graag een ruimte waar ze ongestoord kunnen kletsen. 
 
 
MEER VRIJHEID 
 

“Het lijkt hier net een school, zoveel regels zijn er. Niks eerlijk, andere kinderen mogen na school 
wel doen en laten wat ze willen!” 
Sandra, 11 jaar 

 
Zelf mogen kiezen of je wel of niet iets doet, of je gewoon wat rondhangt, je loopt te vervelen of niet. 
Niet steeds allerlei aansporingen te horen krijgen om iets te gaan doen, of allerlei suggesties 
aangereikt krijgen om zogenaamd ‘iets leuks’ te doen. Veel, met name grote kinderen, willen zelf 
dingen ontdekken. Zij willen zelf hun tijd indelen en niet meer altijd rekening houden met de kleintjes. 
Vooral de grotere kinderen vinden dat er te veel regels zijn op de BSO. Zij moeten al zoveel als ze op 
school zitten. Na schooltijd snakken ze naar wat meer vrijheid. 
 

“Stoeien is leuk en boven tv kijken en muziek luisteren. Limonade drinken aan tafel duurt veel te 
lang.” 
Harrie, 7 jaar 

 
Hou er rekening mee, dat regels pas worden geaccepteerd als ze ook voor kinderen de oplossing 
vormen van een probleem. Vaak snappen de kinderen niet waarvoor de regels dienen. Ze vinden het 
bijvorbeeld stom dat je nooit nee mag zeggen tegen kinderen die mee willen doen. Soms wil je toch 
ook wel eens met z’n tweeën spelen! Ze vinden het vervelend dat je altijd maar alles op moet ruimen, 
ook als je niets gedaan hebt met de spullen die er liggen. En ze begrijpen ook niet, dat je zonder 
vragen niet buiten het hek mag. Leg dus zo veel mogelijk uit wat de redenatie erachter is. 
 
De wens om zelf meer te mogen bepalen geldt natuurlijk niet voor alle kinderen. Over georganiseerde 
activiteiten wordt verschillend gedacht: wat de één wel leuk vindt, vindt de ander vreselijk vervelend. 
Een aantal kinderen vindt knutselen absoluut niet leuk, maar vindt het juist weer fijn als er een voetbal- 
of tennistoernooi wordt georganiseerd. 
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DE COMPUTER EN DE TELEVISIE 
 

“Die computer zouden ze allang maken, maar nu doet iet het nog steeds niet. Ze kunnen beter 
maar meteen een nieuwe aanschaffen, want zo heb je er toch niks aan! Eén is trouwens veel te 
weinig, dan moet je steeds zo lang wachten of er komt ruzie van.” 
Maartje, 9 jaar 

 
De aanschaf van een computer of tenminste een ‘betere’ computer, staat hoog 
op het verlanglijstje. Weinig centra voor BSO hebben de beschikking over 
goede computers. De hoge kosten voor de aanschaf zijn daar natuurlijk debet 
aan. Toch is het begrijpelijk dat kinderen met die vraag komen. Want in steeds 
meer huishoudens staat een computer met alles erop en eraan. 
In de Scandinavische landen hebben veel centra voor BSO een computer met 
internetaansluiting. Dat geeft kinderen de mogelijkheid om over grote 
afstanden heen gezamenlijke projecten op te zetten, zoals het in beeld 
brengen van de trek van de ooievaars. Naast het spelen met 
computerspelletjes vinden kinderen zoiets ontzettend leuk om te doen. Het 
heeft toch iets spannends. 
 

 
Wat voor de computer geldt, gaat ook op voor de televisie. Ook een televisie is niet meer weg te 
denken uit het Nederlandse huisgezin. Waarom staat hij dan nog niet op elke BSO? Toch eens aan 
kinderen en ouders vragen wat ze daarvan denken. 
 
 
VERANDERING 
 

“Ik moet elke dag weer naar de BSO, maar ik verveel me daar rot.” 
Johan, 11 jaar 

 
Zo af en toe eens iets heel anders meemaken of ondernemen. Als kinderen met deze opmerking 
komen, zijn ze en beetje uitgekeken op hun BSO. Een suggestie van een groepje kinderen uit Tilburg 
was om eens te ruilen met een andere BSO. Een paar kinderen van het ene centrum ging op bezoek 
bij een ander centrum en omgekeerd. Het was een doorslaand succes en is nu ook vast onderdeel 
binnen de BSO.  
Een andere mogelijkheid is om eens te informeren in de buurt naar de speel- en ontspannings- 
mogelijkheden voor kinderen. De kinderen kunnen je daarover als eerste informeren. Vraag hun wat er 
te doen is en wat ze leuk vinden om te doen in deze buurt. Is er een leuke speeltuin of sporthal? Wat 
doet de scouting? Wat gebeurt er in het buurthuis? Zijn er cursussen of activiteiten waar de kinderen 
van de BSO gebruik van kunnen maken? Wat voor suggesties hebben de kinderen zelf? 
 
 
MEER MOGELIJKHEDEN OM BUITEN TE SPELEN 
 

“Ik vind buiten spelen bij de BSO het allerleukste. Maar eigenlijk moeten er meer bomen zijn in 
plaats van een grasveld. Buiten heb je tenminste vrijheid, dan kun je doen wat je wilt, binnen 
niet. Binnen bemoeit iedereen zich veel te veel met je en moet je van alles.” 
Peter, 8 jaar 

 
BSO is meestal de plek voor kinderen waar ze nog een paar uur doorbrengen na een hele dag op 
school te hebben gezeten. Opnieuw binnen zitten, levert dan niet altijd voldoende mogelijkheden om 
stoom af te blazen. Rennen, verstoppertje spelen, politie en boef spelen: binnen is er gewoon de 
ruimte niet voor. 
Skaten, voetballen, basketballen en touwtje springen: een goede en afwisselend ingerichte 
buitenruimte is onmisbaar. Niet alleen een plein vol tegels, maar vooral ook zand, bomen, gras en 
struiken. Kortom: een tuin. Is die er niet, zoek dan naar een mogelijkheid in de buurt waar de kinderen 
naartoe kunnen gaan. Daarbij kun je denken aan een speeltuin of een kinderboerderij. 
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HUTTEN BOUWEN 
 

“Vroeger heb ik ongeveer vijf hutten gehad. Allemaal zelfgemaakt van hout dat mijn vader 
meenam van zijn werk. Als we een hut bouwden, waren we meestal in vijf dagen klaar. Maar na 
dertig dagen braken we hem weer af. Dat afbreken duurt ongeveer een uur. Maar het opruimen 
twee dagen. We bouwden de hutten meestal ’s zomers, als het heel warm was. Met spijkers, 
hamers, schroevendraaiers en hout natuurlijk. Ook vind ik het jammer dat je hier geen hutten 
kunt bouwen.” 
Ronald, 10 jaar 

 
Hoog op de verlanglijst van veel grote kinderen staat het bouwen van een 
hut. Lekker bezig zijn met hout, spijkers en oude lappen. Als je een eigen 
buitenruimte hebt, is een hoek vaak al genoeg om een huttenbouwactiviteit 
mogelijk te maken. Soms zijn er al concrete aanknopingspunten aanwezig 
om hutten in de buitenruimte te maken: 

● een boom met wijd uitgespreide takken 

● een schuurtje waartegen de hut aangebouwd wordt 

● een houtwal of heg die gebruikt kan worden als beginnetje van een hut 
En dan moet je natuurlijk bouwmaterialen hebben. Er zijn speciale 
bedrijven die handelen in pallets. Het prettige van pallets is dat zij een 
mooie maat hebben voor kinderen. Kinderen hoeven dan alleen zelf te 
verzinnen hoe ze de verschillende pallets aan elkaar verbinden. Daar heb 
je spijkers voor nodig. Veel spijkers, vooral grote spijkers! En goed 
gereedschap. Je kunt kinderen ook nog een beetje helpen door wat palen 
in de grond te slaan. 
Als de hut klaar is, heeft die voor veel kinderen de betekenis van een geheime schuilplaats. Het even-
niet gezien worden is een belangrijk voordeel van het hebben van een hut. 
 
INDIVIDUELE AFSPRAKEN 
 

“Waarom mag ik na school niet eens op het pleintje voetballen? Ik kom daar altijd en van mijn 
moeder mag het ook. Zeker omdat ze bang zijn dat dan iedereen daar naartoe wil!” 
Rogier, 10 jaar 

 
Niet elk kind is hetzelfde en niet alle ouders hanteren dezelfde regels in hun opvoeding. 
Sommige ouders en/of hun kinderen zijn het niet eens met de regels die gelden op de BSO. Over het 
al dan niet zelfstandig naar de BSO gaan vanuit school, het meegaan met een vriendje direct na 
school of het voetballen op een plein twee blokken verder. Hoe ga je daarmee om? 
In gezamenlijk overleg met de ouders en het betreffende kind kun je in sommige gevallen overwegen 
om een contractje af te sluiten. Geef wel steeds duidelijk de grenzen van het centrum zelf aan, 
bijvoorbeeld dat er niet onderhandeld kan worden over bepaalde zaken, zoals de wens om af en toe 
met een paar kinderen zonder begeleiding de stad in te gaan. 
De eerste vraag die bij je opkomt, is waarschijnlijk of zoiets nog wel werkbaar is voor de pm-ers.  
Elk kind zijn eigen contract, hoe ga je daarmee om? Een logboek met daarin alle individuele afspraken 
kan houvast bieden. 
 
EEN VEILIGE OMGEVING 
 

“Een paar kinderen pesten steeds, natuurlijk juist wanneer de pm-ers niet kijken. Mij gelukkig 
niet, maar leuk vind ik het niet. Als ze mij gaan pesten dan ga ik er gewoon af.” 
Denise, 10 jaar 

 
Een plek waar je niet bang hoeft te zijn dat je wordt gepest, dat behoort de BSO te zijn. Jammer 
genoeg is dat niet altijd het geval. De pm-ers moeten dan ook altijd de ogen en oren goed open 
houden, want veel blijft onzichtbaar. 
Soms is er niet eens echt sprake van pestgedrag bij kinderen, maar is de sfeer in de groep vijandig of 
juist onverschillig. Ook dat kan voor sommige kinderen een onveilig gevoel betekenen. Een punt dus 
om alert op te blijven: de onderlinge sfeer tussen de kinderen! 
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3. De meest gestelde vragen 

 
 
We hoeven het wiel gelukkig niet opnieuw uit te vinden. We kunnen ruimschoots profiteren van de 
ervaring van verschillende centra voor BSO die al een tijd bezig zijn. Aan de hand van de meest 
gestelde vragen, geven we praktische handreikingen bij het vormgeven van kinderinspraak. 
 
 
Waar begin je, hoe maak je een start? 
Vaak heb je de start al lang gemaakt. Ga maar eens na hoe vaak je al met de kinderen hebt overlegd 
over kleine, alledaagse dingen. Als je de kinderen steeds serieus neemt, kijkt waar ze mee bezig zijn 
en luistert naar waar ze met elkaar over praten, dan leer je hun leefwereld echt kennen. 
Als je kinderinspraak als structureel aandachtspunt wilt uitwerken, is het aan te raden te beginnen met 
een speelse opwarmer voor de kinderen. Het ganzenbordspel dat is beschreven in het deel 
Werkvormen, kan een goede start zijn. 
 
 
Vanaf welke leeftijd begin je? 
Kinderinspraak kan je al vormgeven vanaf peuterleeftijd. Alleen is het wel zo, dat peuters en kleuters 
vaak nog onvoldoende verbale vermogens hebben. Dus bij de allerjongsten ben je vooral aangewezen 
op goed kijken en luisteren naar de kinderen. 
 
 
Waarover kun je het met de kinderen hebben? 

 
In principe kun je de inbreng van de kinderen overal bij gebruiken. Het is 
namelijk hun vrije tijd en hun leefomgeving, die zij binnen zekere grenzen 
mede kunnen invullen.  
 
Het kiezen van een onderwerp kan op verschillende manieren: 

• aan de hand van een situatie die op de BSO speelt (bv. pesten, sfeer 
o.i.d.) 

• aan de hand van iets wat je als team zelf wilt inbrengen of veranderen 
(bv. nieuwe regels, dagindeling o.i.d.) 

• aan de hand van een verandering van buitenaf (bv. nieuwe huisvesting, 
uitbreiding van de groep o.i.d.) 

• jaarplanning, begroting en acties (bv. aanschaf speelgoed, zomerfeest, 
sinterklaasviering o.i.d.) 

 
 

 
Moeten alle kinderen meedoen? 
De BSO is vrije tijd voor de kinderen. Daarom moeten activiteiten voor kinderinspraak niet worden 
afgedwongen. De kinderen die het leuk vinden doen mee. Dat wil niet zeggen dat die kinderen het dan 
ook voor het zeggen hebben. Als pm-er representeer je immers ook de belangen van de andere 
kinderen. En als het nodig is, probeer je de reacties van degenen die niet mee willen doen te peilen. 
Dat kun je bijvoorbeeld doen door de resultaten van de kinderinspraak te laten presenteren aan de 
hele groep.  
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Welke vaardigheden hebben pm-ers nodig? 
Eigenlijk dezelfde vaardigheden die altijd nodig zijn om met kinderen te werken: interesse in het kind, 
geduld, goed kunnen luisteren en kijken, kunnen meespelen en meedenken met de kinderen en 
serieus nemen van wat er gezegd wordt.  
Het is belangrijk dat je als pm-er niet meteen gaat argumenteren of in de verdediging schiet. Het is ook 
van belang dat je niet al te hoge eisen stelt. Niet álle oplossingen hoeven van de kinderen te komen. 

 
 

Hoe zorg je ervoor dat elk kind goed uit de verf komt en niet alleen degenen die toch altijd al in 
beeld zijn? 
Het ene kind is het andere niet. Sommige kinderen 
uiten hun ideeën makkelijker dan andere kinderen. Let 
met name op het ondersteunen van verlegen 
kinderen. Probeer woorden te geven aan hun soms 
onduidelijk geformuleerde of gemompelde inbreng. 
Wees dus altijd duidelijk in je uitleg en gebruik zoveel 
mogelijk concrete voorbeelden. Gebruik daarom niet 
alleen verbale technieken. Vaak denk je dat het stellen 
van een vraag voldoende is om duidelijk te krijgen wat 
een kind vindt. Dat geldt dus niet bij ieder kind. 
Gebruik daarom ook methodieken die meer beeldend 
werken zoals tekenen, knutselen, foto’s maken of een 
spel spelen.  
 
 
Wat doe je als de kinderen verschillende ideeën hebben? 
Dat is iets wat kinderen eigenlijk zelf wel op kunnen oplossen. Je moet er als pm-er wel op letten dat je 
ook de kinderen een stem geeft die jonger zijn of hun mond niet open durven doen.  
 
 
Wat zijn de grenzen van de inspraak? 
Niets is zo erg als achteraf te moeten horen dat er niets wordt gedaan met je ideeën, omdat het toch 
niet mag of niet kan! De ruimte waarbinnen kinderen mee kunnen denken, moet duidelijk worden 
aangegeven. Maak helder wat wel en niet mogelijk is.  
De grenzen stel je van te voren vast. Dat doe je met elkaar in je team. Vervolgens ben je daarover 
duidelijk tegen de kinderen, zodat die vooraf eerlijk zijn geïnformeerd. Als je duidelijk tegen kinderen 
bent, kunnen ze heel goed leven met beperkingen in hun zeggenschap.  
 
 
Wat doe je als kinderen met negatieve gevoelens over de pm-ers komen? 
Soms hebben kinderen, al dan niet terecht, kritiek op de pm-ers. Ze zijn boos of voelen zich 
onrechtvaardig behandeld. Laat een kind daar altijd over praten als het dat wil. Zorg er wel voor dat 
altijd gepraat wordt over gedrag: niet dat iemand vervelend, stom, oneerlijk of wat dan ook is. Het gaat 
erom dat iemand iets vervelends, stoms of oneerlijks heeft gedaan. En pas altijd het principe van hoor 
en wederhoor toe. Laat de andere partij dus ook aan het woord. 
Geef ik-boodschappen. Dus: ‘ik vind het zo leuk om met jullie een spelletje te spelen’ in plaats van: 
‘jullie willen altijd alleen maar televisie kijken!’ Daarnaast is het belangrijk actief te luisteren naar de 
boodschap van het kind en deze proberen te begrijpen en te verwoorden. 
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4. Voorbeelden van veel voorkomende situaties 

 
Het is natuurlijk spannend om te weten wat kinderen zoal aan veranderingen voor zullen stellen als je 
ze inspraak geeft. Voor de meeste pm-ers is het toch iets nieuws: het vormgeven aan 
kinderparticipatie. Waar kun je dus op rekenen? We noemen de meest geuite wensen van kinderen 
tijdens inspraakprojecten bij de BSO. Het geeft je een beeld van wat je te wachten staat. 
 
 
SPEELGOED EN MATERIALEN AANSCHAFFEN 
 
We gaan er vanuit dat er genoeg speelgoed, handenarbeid- en sportmateriaal als basis op de locatie 
aanwezig is voor de kinderen. Het speelgoedbeleid kun je hiervoor goed gebruiken. Dan komen er 
regelmatig kinderen met wensen, uit onvrede met wat er is of omdat ze iets gewoon heel graag willen 
hebben. Het is dan belangrijk daar op in te springen en met de kinderen in overleg te gaan, voordat je 
overgaat je nieuwe speelgoed aan te schaffen. 
 
Hoe kun je dit aanpakken? 

• Vertel vooraf waarover ze mee mogen beslissen (budget, spelmateriaal of juist 
verbruikersmateriaal etc.) En ook rekening houden met de verschillende leeftijden en interesses 
van groepsgenoten. 

• Kies een werkvorm (zie Deel 2 van deze map) om met de kinderen aan het werk te gaan. 

• Bespreek hoe er met spullen wordt omgegaan. Ook is het goed om met de kinderen te bespreken 
wanneer er weer nieuw materiaal kan worden aangeschaft. Op die manier kunnen zij goed kiezen: 
bijvoorbeeld voor buitenmateriaal of knutselmateriaal. 

• Kinderen kunnen participeren in de uitvoering, bijvoorbeeld helpen met bestellen of samen naar de 
winkel. 

• Leg verantwoordelijkheid bij de kinderen voor materialen die snel stuk gaan. Bijvoorbeeld: bij 
voetballen gaat de bal snel stuk. Spreek met de kinderen af dat er bv. 5 euro per maand voor 
voetballen is gereserveerd. Je kunt dan afspreken dat zij zelf de bal kopen en opbergen zodat de 
bal niet kwijt raakt. Zij weten dan ook wanneer er weer geld is voor een nieuwe bal. 

• Als je met de kinderen hebt besloten wat er wordt gekocht, doe dit dan ook op korte termijn. 
Anders voelen zij zich niet serieus genomen. 

 
 
VOEDING 
 
Bij dit onderwerp is het belangrijk om je goed voor te bereiden. 
Wanneer je het onderwerp wilt bespreken, moet je goed de kaders 
weten waarover kinderen kunnen meebeslissen. Binnen de kaders 
van het voedingsbeleid van Ludens is veel variatie mogelijk. Dan 
moet je echter wel het voedingsbeleid kennen. Daarnaast moet je als 
team weten waar je aan begint. Wanneer je immers kinderen 
inspraak geeft, moet je hun ideeën ook serieus willen uitvoeren. Als 
team moet je dus ook ruimte laten om te willen veranderen in het 
voedingspatroon. Bespreek dit ook met je leidinggevende, het kan 
ook iets voor het budget betekenen. 
Het kan gaan om: 

• de momenten waarop er gegeten wordt 

• de manier waarop gegeten wordt (bv. aan tafel of tijdens een 
‘lopend buffet’, in kleine groepjes of juist met z’n allen) 

• wat er gegeten wordt 
 
Hoe kun je het aanpakken? 
Het is goed om met de groep te bespreken hoe kinderen thuis gewend zijn om te eten: vegetarisch, 
biologisch, halal etc. Kies een werkvorm (Zie Deel 2). 
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Mogelijke ideeën en aandachtspunten: 

• Lijsten ophangen waarop kinderen voeding kunnen zetten die zij zouden willen eten op de BSO. 

• Kinderen in groepjes indelen en elk groepje per week een menu laten samenstellen. 

• Spel over de herkomst van producten: welke gewassen eten we in welk seizoen. 

• Bezoek eens een bakker of slager, zo worden kinderen zich meer bewust van wat ze eten. 

• Laat kinderen ook meedenken over voeding voor speciale gelegenheden. 

• Laat kinderen meedenken en meedoen met tafeldekken, tafelaankleding, boodschappen doen, 
zelfs smeren en inschenken, zelf fruit schillen. 

• Met de kinderen groenten, fruit en kruiden verbouwen in een groentetuintje of plantenbak. 

• Pizza/koekjes/brood bakken, soep/salade/smoothies bereiden, samen recepten zoeken en maken. 

• Kokkerellen voor anderen blijkt vaak leuk, motiverend en goed voor verbondenheid in de groep. Dit 
kan ook voor ouders of voor andere BSO-groepen. Maar ook om mee te nemen naar huis of als 
cadeautje voor anderen. 

• Op vakantiedagen met kleine groepjes is het makkelijker om tegemoet te komen aan individuele 
wensen. Met een paar kinderen naar de supermarkt, bijvoorbeeld voor het kopen van ingrediënten 
voor verse soep. 

• De wensen op het gebied van etiquette kunnen uiteen lopen. Het ene kind ervaart de maaltijd als 
sociaal gebeuren, waar lekker gekletst en gelachen wordt. Een ander kind heeft juist behoefte aan 
een rustmoment tijdens de maaltijd. Als je met de kinderen nadenkt over het eten op de BSO, sta 
dan ook stil bij gewoontes die misschien aanpassing kunnen gebruiken. Is het mogelijk en 
wenselijk om in kleine groepjes te gaan zitten, zodat aan ieders behoeften wordt voldaan? Of is het 
juist belangrijk om iedereen bij elkaar te hebben tijdens het eetmoment? 

• Wanneer mag je van tafel en hoe ervaren de kinderen de manier waarop dat nu gebruikelijk is? 
Wat doe je als je van tafel gaat, zodat je de anderen niet stoort? 

• De manier waarop voeding wordt aangeboden, is belangrijk. Hebben de kinderen ideeën op dat 
gebied? Is het bijvoorbeeld fijner om meerdere bakjes en bordjes op tafel te hebben met kleine 
porties broodbeleg, in plaats van alles één? Houden we de verpakkingen netjes, zodat het voor 
iedereen prettig is om te gebruiken? Is er voor iedereen bestek? 

 
 
INRICHTING 
 
 
Maak eerst een kader van de inspraak en bespreek  
dit met de kinderen. 

• Waar mogen ze over mee beslissen? 

• Wat is het budget? 

• Bespreek de veiligheid. 

• Denk aan de leeftijdsgroep die gebruik maakt  
van de ruimte/inrichting. 

• Bespreek de functie van de ruimte:  
dit kan op zichzelf al een project worden. 

 
 
Mogelijke werkvormen bij dit onderwerp 

• Laat de kinderen een maquette, plattegrond of kijkdoos maken. 

• Laat de kinderen foto’s maken of plaatjes uit tijdschriften opplakken. 

• Verkiezingen houden: laat kinderen over hun idee een campagne maken d.m.v. collages, 
videofilmpjes etc. De andere kinderen kunnen dan hun stem uitbrengen. 
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5. Stappenplan kinderinspraak 

 
Kinderinspraak bestaat uit acht stappen die samen een voortdurend en steeds terugkerend proces 
vormen: 
1. Kiezen van een onderwerp 
2. Voorbereiding 
3. Informatie geven 
4. Brainstormen 
5. Het maken van een plan 
6. Presenteren van de resultaten 
7. Realiseren van de resultaten 
8. Evaluatie 
 
1. Kiezen van een onderwerp 
Het kiezen van een onderwerp kan op verschillende manieren: 

• aan de hand van een situatie die in de BSO speelt (bv. pesten, sfeer, o.i.d.) 

• aan de hand van iets wat je als team zelf wilt inbrengen of veranderen (bv. nieuwe regels, 
dagindeling) 

• aan de hand van een verandering van buitenaf (bv. nieuwe huisvesting, uitbreiding groep) 

• jaarplanning, begroting, acties (bv. aanschaf speelgoed, zomerfeest, sinterklaasviering) 
Dit zijn voorbeelden die regelmatig spelen in BSO’s en er zijn nog veel meer momenten waarop 
kinderinspraak zich voordoet. 
 
Naar aanleiding van de keuze van het onderwerp is het belangrijk om met je leidinggevende te 
overleggen of de ouders moeten worden ingelicht. Dit kan noodzakelijk zijn, maar als dat het niet is, 
kan het ook gewoon heel leuk zijn om ouders in te lichten. 
 
2. Voorbereiding 
Overleg in je team wie het project gaat trekken en maak een planning voor jezelf en voor de kinderen. 
Voor kinderen is het prettig als een traject niet langer dan 4 weken duurt. Dit maakt het overzichtelijk 
en dan blijft de aandacht en interesse aanwezig. 
Ook het resultaat is dan zichtbaar en de kinderen hebben dan daadwerkelijk het gevoel dat er met hun 
mening iets gedaan wordt.  
Zorg ervoor dat je de materialen voor de gekozen werkvorm in huis hebt. Vraag hiervoor budget aan bij 
je leidinggevende. 
De evaluatie moet worden afgesproken met de kinderen en wanneer dit wat langer duurt, dan moet dit 
wel voor de kinderen zichtbaar blijven: zet het op een kalender of benoem het regelmatig. 
 
3. Informatie geven  
Kinderen kunnen pas ergens over meepraten en meebeslissen als ze op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden. Zomaar vragen ‘wat vind je ervan? ‘of ‘wat zou je willen?’ levert niets nieuws op of 
nodigt zelf uit tot onzin-antwoorden. 
Een eerste voorwaarde voor het opzetten van kinderinspraak is dan ook, dat je kinderen beschouwt als 
mondig en ze informeert over zaken die voor hen van belang zijn.  
 
Je geeft kinderen informatie over de volgende punten: 

● Je geeft de marges aan. Dus waarover hebben kinderen wel en waarover hebben ze niets te 
zeggen. 

● Je geeft informatie over andere deelnemers. Wie hebben er allemaal iets in te brengen? Denk aan: 
pm-ers, ouders, verschillende groepen van de BSO. 

● Je geeft verschillende keuzemogelijkheden aan: wat hoort tot de mogelijkheden? Belangrijk hierbij 
is, dat je de kinderen kennis laat maken met nieuwe info. Want datgene wat je niet kent, kun je ook 
niet willen. 

● Sta stil bij consequenties. Bijvoorbeeld: ‘als we van de buitenruimte een voetbalveld maken, 
betekent dit dat we geen tuin meer overhouden’ of: ‘als we een nieuwe computer aanschaffen, 
hebben we het hele jaar niets meer te besteden’. 
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Informatie aan ouders 
Als je kiest om de ouders in te lichten, dan kun je dit vooraf doen maar ook tegelijk met de start met de 
kinderen. Op die manier kan er thuis ook over worden gesproken en leeft het meer bij de kinderen en 
zijn de ouders meer betrokken. 
Je kunt ouders op verschillende manieren inlichten: door een nieuwsbrief, door mondelinge overdracht, 
door middel van een ouderavond of in samenwerking met de oudercommissie. 
 
4. Brainstormen 
Licht de kinderen, voordat je met brainstormen begint, in over wat er gaat gebeuren. Om kinderen 
hiervoor enthousiast te maken, zijn verschillende manieren: Je kunt ze het ‘gewoon vertellen’, maar je 
kunt het ook wat spannender maken door bv. foldertjes te maken en deze uit te delen of kaartjes uit te 
delen met pakkende teksten. Je kunt een affiche ophangen met het onderwerp, tijdstip etc. van een 
echte ‘vergadering’. Of maak een spandoek, etc. 
Wanneer je de kinderen die mee gaan werken, bij elkaar hebt, ga je uitleggen wat het traject inhoudt. 

• Het onderwerp. 

• Waarom dit gekozen is. 

• Waarover de kinderen mogen meebeslissen. Geef duidelijk de grenzen aan: regels, budget, 
veiligheid, hoeveelheid kinderen die mee moeten kunnen doen. De uitkomst is veelal voor de hele 
of een gedeelte van de groep; daar moeten de deelnemende kinderen ook over nadenken. 

• Vertel hoe het traject in zijn werk zal gaan en hoeveel tijd het kost. Geef dit evt. zichtbaar aan door 
een tijdsbalk/kalender te maken, zodat kinderen kunnen zien hoever het traject is. 

 
Werkvormen (zie ook Deel 2 van deze map) 
Er zijn verschillende manieren om informatie en meningen van kinderen te verzamelen. 
 

• Spelvorm 
Je kunt een spel maken waarbij je kaartjes ontwikkelt over het onderwerp. Geef elk kind om beurten 
een kaartje met daarop een stelling of vraag over het onderwerp, waarop kinderen mogen reageren of 
hun mening geven. Deze vorm is geschikt voor max. 10 kinderen. 
 

• Post-it 
Als de mening van de hele groep gewenst is, is dit een goede manier. Alle kinderen krijgen 3 memo-
blaadjes. Hierop kunnen kinderen hun mening over het onderwerp geven. Deze kun je eventueel 
categoriseren in deelonderwerpen. 
Hang in je BSO een groot vel en laat kinderen hun post-its hierop plakken. Spreek een tijdsbestek af, 
bv. een week, zodat alle kinderen de kans krijgen hun blaadjes op te plakken. Op deze manier 
verzamel je alle meningen/ideeën. Op een later moment verdeel je samen met de kinderen de post-its 
in verschillende categorieën en heb je alles verzameld. 
 

• Foto’s 
Deze vorm is vooral goed als je dingen qua inrichting of speelgoed wil veranderen of aanschaffen. Ook 
met de jongste kinderen is dit een goede vorm. Koop 3 weggooi-cameraatjes en laat elk kind 3 foto’s 
maken van iets wat hij/zij zou willen veranderen. Na ontwikkelen van de foto’s mag elk kind vertellen 
waarom ze iets willen veranderen en hoe en wat. Plak samen met de kinderen de foto’s op een groot 
vel en schrijf in steekwoorden erbij wat elk kind vertelt. 
 

• Creatief 
Deze vorm is ook geschikt met de jongste groep. Laat kinderen over het onderwerp dichten, een 
verhaal schrijven, tekenen, scheuren, plakken etc. op grote vellen papier. Ga bij elk kind zitten en 
vraag wat hij/zij ermee bedoelt en schrijf dit erbij in steekwoorden. 
Stel deze ‘kunstwerken’ ten toon aan de rest van de groep en aan ouders. 
 

• Discussie 
Deze vorm is vooral geschikt voor de wat oudere kinderen, vanaf 8 à 9 jaar. Vraag iemand als 
voorzitter. Leg de taak van de voorzitter uit. Vraag iemand om de meningen in steekwoorden op te 
schrijven op een groot vel papier. En spreek goed af dat wanneer iemand aan het woord is, anderen 
moeten luisteren. Dit kun je bevorderen door een knuffel of voorwerp aan de spreker te geven: als je 
de knuffel vast hebt, ben jij aan het woord en luistert de rest.  
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5. Het maken van een plan 
Na de brainstormactiviteit start de actie. 

● Ga samen met de kinderen het verzamelde materiaal uitzoeken en ordenen. 

● Schrijf de uiteindelijke resultaten samen met de kinderen op een groot vel en hang dat zichtbaar 
op. 

● Kijk samen met de kinderen wat haalbaar is en wat niet. Leg ook uit waarom iets niet kan: bv. 
veiligheid, kosten, gebruiksvriendelijkheid etc. 

● Geef aan welke plannen van de kinderen worden uitgevoerd. 

● Geef aan wanneer en hoe dit gebeurt en of de kinderen zullen helpen met de uitvoering van de 
plannen. 

 
Valkuilen 

● Niet alle kinderen hoeven mee te doen. Ga met de 
enthousiastelingen aan de slag. Kinderinspraak mag nooit een 
‘moeten’ worden. 

● Doe iets met wat de kinderen zeggen. Niets is meer demotiverend 
dan wanneer je wel iets mag zeggen, maar er vervolgens niets mee 
wordt gedaan. Niet dat elke wens meteen gehonoreerd moet 
worden, maar werk samen met de kinderen aan creatieve 
oplossingen, natuurlijk binnen het budget dat je tot je beschikking 
hebt. 

● Hou het bij voorkeur niet bij een eenmalige losse activiteit. Laat 
kinderinspraak een integraal onderdeel van jullie werkwijze worden. 

 
 
6. Presenteren van de resultaten 
Voorbeelden van verschillende manieren waarop je de resultaten kunt presenteren: 

● Tentoonstelling (vooral geschikt voor inrichtingsplannen, speelgoed etc.) 

● Nieuwsbrief voor ouders en kinderen 

● Daadwerkelijk ophangen van de resultaten (bv. de groepsregels) met bv. foto’s of pictogrammen 

● Planning van activiteiten ophangen in bv. kalender of tijdsbalk 

● Presentatie door de deelnemers aan pm-ers, ouders, leidinggevenden, andere kinderen etc. 
 
 
7. Het realiseren van de resultaten 
Maak samen met de kinderen een actieplan. Soms is dit niet haalbaar met de kinderen maar vaak 
kunnen zij wel een taak/onderdeel vervullen. Afhankelijk van het onderwerp is de taakverdeling bij het 
realiseren verschillend. Spreek in ieder geval goed af met kinderen en evt. ouders wanneer het plan 
gerealiseerd zal zijn en houd je daar ook aan. 
 
 
8. Evaluatie 
Spreek altijd een evaluatiemoment af. Zorg ervoor dat ook dit realistisch is. Soms is er tijd voor nodig 
om te wennen aan nieuwe situaties, bv. nieuwe regels of afspraken. Maar ook een nieuwe inrichting 
heeft tijd nodig. Kies een evaluatiemoment en geef dat duidelijk aan (kalender of tijdsbalk). 
Evalueren betekent: kijken waar we staan. Wat is er veranderd en wat gaat goed en wat minder goed. 
Hierop pas je eventueel afspraken of situaties aan. 
Soms is het nodig om vervolgens een nieuw evaluatiemoment af te spreken. 
Sluit na de evaluatie het traject ook duidelijk af. Vertel dat het is geëindigd. 
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6. Wat doen we met de resultaten van de inspraak? 

 
Onderhandelen en kiezen 
Op een gegeven ogenblik liggen er verschillende wensen van de kinderen op tafel. Op dat moment 
beginnen de onderhandelingen. Want niet alles is uitvoerbaar. Waarschijnlijk alleen al om praktische 
redenen maar ook omdat er meestal keuzes gemaakt moeten worden. Wie vindt wat nodig en 
waarom? 
Onderhandelen gaat in stappen. Eerst maak je aan elkaar duidelijk wat je wilt en waarom. Daarna 
moeten de verschillende belangen afgewogen worden. Welke wensen zijn een ‘must’, wat kan er 
eventueel afvallen, welk compromis valt er te stuiten?  
Onderhandelen valt of staat met de bereidheid tot luisteren naar elkaar. Dat is iets waar je eigenlijk 
altijd aan moet werken: rekening houden met elkaar. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar door het te 
ervaren, leren kinderen vanzelf dat belangen met elkaar kunnen botsen. Ze leren dan ook dat het 
sluiten van compromissen onvermijdelijk is. 
 
Beslissen 
Op een gegeven ogenblik zijn er een paar keuzemogelijkheden overgebleven. Er moet nu echt een 
beslissing worden genomen. Hoe kun je dat nu het beste doen? Het kan immers best moeilijk zijn om 
tot een gezamenlijke oplossing te komen.  
 
Een mogelijke werkvorm is het gebruik van rode en groene stickers om mee te “stemmen”. Dit kun je 
heel goed doen, als de groep kinderen niet te groot is en er veel keuzemogelijkheden zijn.  
Het is ook mogelijk om aan de hand van het zogeheten “overlegmodel” meningsverschillen te 
bespreken en zo een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden. Doe dit vooral 
gestructureerd. In deel 2 van deze map staan de beide methodes beschreven (nr. 13 en 14). 
 
NB: Bewaar ideeën waar je nu niets mee doet! Bijvoorbeeld in deze map. Op een later moment is het 
handig om terug te kunnen zien wat de mening van de kinderen was, ook voor anderen die de groep 
niet kennen. 
 
Terugkoppelen naar de ouders 
Kinderen zijn de belangrijkste gebruikers van de BSO, maar ouders zijn natuurlijk ook ‘klant’. 
Kinderinspraak en ouderparticipatie zijn daarom nauw met elkaar verbonden en vergroten de 
betrokkenheid van beide partijen. Als ouders en kinderen voelen dat hun inbreng wordt gewaardeerd, 
zullen ze zich daardoor medeverantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen van de BSO. 
 
Als je concreet met de kinderen rondom hun opvattingen en wensen aan de slag bent geweest, is het 
belangrijk de resultaten daarvan terug te koppelen naar de ouders. Zo kom je te weten of zij het met de 
uitslag van de kinderinspraak eens zijn. Bovendien zijn ouders altijd erg benieuwd naar de uitslag. 
 
Een aantal van de in deel 2 besproken werkvormen leent zich heel goed voor het terugkoppelen van 
de resultaten naar de ouders. Bijvoorbeeld de kinderkrant, het tentoonstellen van werkstukken en het 
laten zien van een video-opname van het ganzenbordspel. Op een ouderavond kan een en ander nog 
eens expliciet aan de orde komen. 
Misschien is het wel mogelijk dat de kinderen een avondvullend programma verzorgen voor hun 
ouders. 
 
Niet alleen meedenken, ook meedoen! 
Veel van de werkvormen die worden besproken, zijn vooral gericht op het inventariseren van wensen 
en ideeën van kinderen over de gang van zaken op de BSO. Door dat te doen, neem je de kinderen 
serieus en laat je hen meedenken. Wil de participatie ook echt beklijven dan moet je een stap verder 
gaan. Dat betekent de kinderen medeverantwoordelijk maken voor de resultaten van de 
kinderinspraak. Dat kun je doen door hen nauw te betrekken bij de uitvoering. Wanneer de kinderen 
daarin zelf ook dingen doen, zullen zich zeer betrokken voelen. En betrokkenheid is een voorwaarde 
voor medeverantwoordelijkheid. Laat de kinderen bv. een ontwerptekening maken of de opgestelde 
regels uittypen op de computer. Of je kunt ze bv. meenemen om de voetbaltafel uit te zoeken. 
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Aandachtspunten 
Bij het uitwerken van de ideeën in de praktijk dien je een aantal dingen in de gaten te houden: 

• Houd de tijd tussen het moment van participatie en het uitvoeren van de plannen zo kort mogelijk. 
Kinderen zijn nu betrokken, het ontwerp leeft nu en is het gesprek van de dag. Als je dan te lang 
wacht met het oppakken van de uitwerking ervan, ebt de belangstelling en betrokkenheid weg. En 
wat nog erger is: kinderen hebben weinig vertrouwen meer in participatie. Er wordt toch niks mee 
gedaan! 

• Houd ruimte voor bijstellingen en aanpassingen terwijl je werkt aan de voorgestelde veranderingen 
in de BSO. Doe dat wel zonder de grote lijn uit het oog te verliezen. Een flexibele houding is echt 
onmisbaar. Vaak komen kinderen er pas ‘al doende’ achter wat ze eigenlijk bedoelen. 

• Houd alle betrokkenen op de hoogte van wat je bedacht hebt en gaat uitvoeren. Over de ouders 
hebben we het al gehad maar wellicht hebben sommige veranderingen ook gevolgen voor de 
school of de buurt. Ga dus na of je hen ook moet inlichten. 

 
Tot slot 

Kinderinspraak moet je, zeker in het begin, 
goed onderhouden. Dat wil zeggen: zorgen dat 
die niet verslonst. Zorg dat het onderwerp 
regelmatig op de teamvergadering ter sprake 
komt. Zet het thema op gezette tijden op de 
agenda van de oudercommissie. En ga er twee 
keer per jaar met elkaar echt voor zitten om de 
plannen weer eens wat op te frissen.  
Je krijgt er veel voor terug! 
Het betrekken van de kinderen bij voor hen 
belangrijke zaken kan van grote betekenis zijn 
voor het plezier waarmee ze naar de BSO 
(blijven) komen.  

 
Veel plezier! 
 
Werkgroep Kinderinspraak: Corrie, Sandra, Gerdy, Christine, Desi, Rita, Stéphanie en Olga 
 
 
 
 
 
BRON:  
Geef ze de ruimte 
J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder 
NIZW 
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Deel 2 Werkvormen 
 
 
In dit deel behandelen we verschillende werkvormen om met kinderinspraak aan de slag te gaan.  
Het onderzoeken van de mening van kinderen staat in deze werkvormen vaak centraal. Dit is slechts 
een onderdeel van de inspraak (zie ook Deel 1 Hoofdstuk 5: Stappenplan). Verantwoordelijkheid 
dragen voor het bijsturen of de uitvoering van de afspraken hoort erbij. Niet alleen meedenken dus, 
maar ook meedoen! Eigenlijk is kinderinspraak overal.  
Als voorbeeld gebruiken we het maken van nieuwe groepsregels. 
Vertel aan de groep dat je een bepaald probleem graag samen met de kinderen wilt oplossen en dat 
daar een manier voor is. Door afspraken te maken met z’n allen worden de regels democratisch 
opgesteld, iedereen kan mee beslissen.  
Wanneer er een bijeenkomst/vergadering wordt gehouden, kun je ervoor kiezen om zelf de 
vergadering voor te zitten. Het is leuker en leerzaam om de kinderen zelf deze verantwoordelijkheid te 
laten dragen. Verdeel dus de rollen: een voorzitter, een tijdbewaker en evt. iemand die de afspraken 
vastlegt. 
 
Informatie voor de pm-ers ter voorbereiding 

• Bedenk van te voren waarover de kinderen mogen meedenken: regels die er al zijn vanwege 
veiligheid (bv. deur op slot, niet rennen op de groep etc.) of over hygiëne (bv. handen wassen na 
de wc) liggen vaak al vast. 

• Als inleiding kan je de groep vertellen wat jou opvalt. Noem bijvoorbeeld iets waar vaak ruzie over 
ontstaat of waar sommige kinderen vaak over klagen of mopperen. Misschien is een klacht in jouw 
ogen geen probleem terwijl het voor kinderen in de groep wel degelijk een groot onderwerp is.  

• Het is belangrijk de werkvorm aan te passen aan de leeftijd. Met kinderen van 4-7 jaar is het 
anders werken dan met kinderen ouder dan 8 jaar. 

• Denk bij het opstellen van groepsregels vooral: hoe willen we met elkaar omgaan en welke sfeer 
willen wij in onze BSO creëren? Meer dan regels worden het afspraken van de groep. 

• Probeer kinderen te motiveren om goed na te denken over de afspraken. Dat doe je o.a door 
vooraf de spelregels (zie verderop) uit te leggen. 

• Zorg voor een veilige omgeving: iedereen mag zeggen wat hij/zij vindt. 

• Neem kinderen serieus, luister goed en reageer op hun boodschap. 
 
Spelregels 

• Vertel van tevoren waar de afspraken over moeten gaan: respect/sfeer/omgang. 

• Vertel hoe deze afspraken vorm krijgen: tijdspad/invloed/uiteindelijke vorm. Vertel hierbij ook dat er 
maximaal 5 regels uit moeten komen. Door deze beperking help je kinderen de waarde van regels 
te ontdekken. Enkele goede afspraken zijn belangrijk, terwijl een verzameling kleine regels moeilijk 
te hanteren en te onthouden is. 

• Kies samen met de kinderen voor een traject of tijdspad. 

• Neem de kinderen serieus. Neem hun meningen ook echt mee en bedenk niet al vooraf wat de 
uitkomst volgens jou zou moeten zijn. 

• Zorg voor een veilige omgeving: laat de kinderen merken dat ieders mening er toe doet. Je mag 
zeggen wat je vindt! Corrigeer ook degenen die anderen uitlachen. 

• Spreek van tevoren af dat er geluisterd wordt naar de spreker: niet door elkaar praten dus.  
Een handig hulpmiddel om niet door elkaar te praten is een voorwerp of knuffel voor degene die 
het woord heeft. 
 

Afronden 

• Sluit een sessie altijd af: vat even samen wat de uitkomst is. Vertel hoe het traject nu verder gaat 
en op welke termijn.  

• Wanneer de regels zijn gemaakt, kun je samen met de kinderen afspreken hoe deze in de groep 
worden gehanteerd. Ook is het goed om samen met de kinderen te bedenken hoe en waar ze 
opgeschreven en zichtbaar gemaakt worden. Op deze manier rond je het traject goed af en geeft 
het iedereen voldoening. 

• Nieuwe afspraken of regels formuleer je positief! Leg dus de nadruk op het wenselijke gedrag. 
Bijvoorbeeld “we laten elkaar uitpraten” in plaats van “we praten niet door elkaar”, dat is negatief. 
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1. Brainstormsessie (met een hele groep) 
 
 

Nodig 

• 2 grote vellen papier 

• 2 markers in verschillende kleuren 

• aantal pennen 

• post-its 

• genoeg papier voor iedereen om op te schrijven 
 

Werkwijze 
Elk kind krijgt 3 post-its en aan het eind van de middag mogen zij deze op een groot vel 
papier plakken. Doe dit een week lang, zodat alle kinderen hun 3 belangrijkste regels kunnen 
aangeven. Vertel er duidelijk bij, dat zij na deze week niet meer kunnen plakken. 
De week erna wordt er een ‘vergadering’ belegd, waarin de opgeplakte regels worden 
besproken en in categorieën verdeeld. 
De onderwerpen die het vaakst op de briefjes terugkomen, zijn belangrijke items voor de 
groep! 
Nu er bekend is wat de kinderen het meeste bezighoudt, kunnen we ons beperken tot die 
onderwerpen. Niet meer dan 5. Op die manier komen er 5 duidelijke regels. 
 
Deel de groep in op basis van het aantal items. Elk groepje maakt 3 regels over dit 
onderwerp: A-B-C. 
Daarna presenteert elk groepje hun 3 regels over hun onderwerp aan de andere kinderen. 
Nu mag de groep stemmen welke regel het wordt. 
Dat gaat als volgt. Schrijf elk onderwerp op een groot vel en turf het aantal stemmen dat 
onder A-B-C komt. De regel met de meeste stemmen wordt 1 van de vijf nieuwe regels. 
Formuleer deze nieuwe regel samen met de kinderen tot een korte duidelijke regel. Dit doe je 
dus voor elk van de vijf onderwerpen. 
 

Belangrijk: Formuleer de regels positief!  
 

Resultaat/afronding 
Wanneer de regels zijn gemaakt, kun je samen met de kinderen bedenken, hoe deze in de 
groep worden gehanteerd. 
Hoe schrijf je de regels op? In een wissellijst of op een soort spandoek, met foto’s of 
pictogrammen? En wie gaat de regels opschrijven: de kinderen of de leiding of samen? 
En wat is de juiste plek om deze regels zichtbaar te maken in de ruimte?  
En hoe introduceer je deze aan nieuwe kinderen en aan ouders? 
 
Evaluatie 
Spreek een moment af waarop je zal bepalen of de regels werken en of er regels overbodig 
zijn of juist missen. Een mooi moment om te evalueren is net voor een vakantie of net na een 
vakantie. 
 
 

TIP: 
Bewaar ideeën waar je nu niets mee doet, bijvoorbeeld in deze map. Op een later moment is 
het handig om terug te kunnen zien wat de mening van de kinderen was. Ook voor anderen 
die de groep niet kennen. 
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2. Inventarisatie (met een beperkt aantal kinderen) 
 
 

Nodig 

• groot vel papier 

• marker 
 

Werkwijze 
Wanneer je merkt dat niet de hele groep zin heeft om mee te denken, kun je ook met hen 
afspreken dat een afvaardiging van een paar kinderen het voorstel gaat doen voor een aantal 
regels.  
Ga met het groepje kinderen op een rustige plek zitten en vraag naar hun mening: waar 
zouden de regels over moeten gaan? Hang een groot vel papier op en laat één van de 
kinderen opschrijven wat er aan regels wordt opgenoemd. 
Later kijk je samen naar de regels die overlappen of op elkaar lijken, welke zijn overbodig?  
Uiteindelijk filter je hieruit 5 regels of minder. 
 

Belangrijk: Formuleer de regels positief!  

 
Resultaat/afronding 
Wanneer de regels zijn gemaakt, kun je samen met de kinderen bedenken, hoe deze in de 
groep worden gehanteerd. 
Hoe schrijf je de regels op? In een wissellijst of op een soort spandoek, met foto’s of 
pictogrammen? En wie gaat de regels opschrijven: de kinderen of de leiding of samen? 
En wat is de juiste plek om deze regels zichtbaar te maken in de ruimte?  
En hoe introduceer je deze aan nieuwe kinderen en aan ouders? 
 
Evaluatie 
Spreek een moment af waarop je zal bepalen of de regels werken en of er regels overbodig 
zijn of juist missen. Een mooi moment om te evalueren is net voor een vakantie of net na een 
vakantie. 
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3. Discussie (met een hele groep of met een beperkt aantal) 
 
 

Nodig 

• groot vel papier 

• markers 
 
Werkwijze 
Om tot nieuwe afspraken te komen, hanteren we een aantal vragen en stellingen. 
Leg uit wat jullie gaan doen: regels maken met als uitgangspunt de huidige sfeer/omgang in 
jullie BSO. 
Samen met je collega stel je enkele vragen/stellingen op, waarop de kinderen mogen 
reageren. 
Schrijf de reacties van de kinderen in steekwoorden op een groot vel papier, zodat iedereen 
kan zien wat er al gezegd is. 
 
Voorbeelden van vragen/stellingen 

• Waarom vind je deze BSO zo leuk? 

• Wat vind je niet leuk aan de BSO? 

• Wat zou er volgens jou moeten veranderen aan de BSO? 

• Welk moment van de BSO middag vind je het leukste? 

• Op de BSO kan ik altijd veel lachen. 

• Ik doe veel dingen samen op de BSO. 

• Ik maak vaak ruzie op de BSO. 
 
Probeer de reacties te verdelen in ongeveer 5 categorieën. Hieruit volgen dan 5 regels. 
Bijvoorbeeld: omgang, ruzie, luisteren, afspraken, respect. 
 

Belangrijk: Formuleer de regels positief!  

 
Resultaat/afronding  
Wanneer de regels zijn gemaakt, kun je samen met de kinderen bedenken, hoe deze in de 
groep worden gehanteerd. 
Hoe schrijf je de regels op? In een wissellijst of op een soort spandoek, met foto’s of 
pictogrammen? En wie gaat de regels opschrijven: de kinderen of de leiding of samen? 
En wat is de juiste plek om deze regels zichtbaar te maken in de ruimte?  
En hoe introduceer je deze aan nieuwe kinderen en aan ouders? 
 
Evaluatie 
Spreek een moment af waarop je zal bepalen of de regels werken en of er regels overbodig 
zijn of juist missen. Een mooi moment om te evalueren is net voor een vakantie of net na een 
vakantie. 
 
 

TIP: 
Bewaar ideeën waar je nu niets mee doet, bijvoorbeeld in deze map. Op een later moment is 
het handig om terug te kunnen zien wat de mening van de kinderen was. Ook voor anderen 
die de groep niet kennen. 
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4. Observeren 
 
 

Observeren is belangrijk als je kinderen wilt betrekken bij het verbeteren van de BSO.  
Dus: kijken, luisteren en inleven! Speciaal voor jonge kinderen is dit een goede manier.  
Je omschrijft de activiteit die je wilt verbeteren (bv. buitenspelen of eten) en de onderdelen 
daarvan die je in beeld wilt krijgen. Voor buitenspelen kan dan zijn: waar spelen de kinderen? 
Met wie en hoe lang? 

 

Nodig 

• potlood 

• papier 
 
Werkwijze 
Je start met kijken en registeren zonder te interpreteren. Wat doen de kinderen precies? 
Waar reageren ze positief of negatief op of juist niet? Je probeert de situatie vanuit het 
perspectief van het kind te beleven en daardoor op ideeën te komen voor verbetering. 
Daarna probeer je feedback te krijgen van de kinderen zelf: klopt het wat je hebt gezien? 
Ook kun je met een collega je observaties bespreken: wat kan het betekenen wat je gezien 
hebt? Tot slot moet je je observaties vertalen naar een concrete actie: doe er iets mee! 
 
Een voorbeeld uit de praktijk 
Er is een nieuwe tent aangeschaft: sindsdien is er steeds ruzie. Te veel jonge kinderen willen 
tegelijkertijd verschillende dingen doen met de tent. Door goed kijken en af en toe iets 
vragen, kun je de oorzaak van de problemen achterhalen. Dan blijkt bijvoorbeeld dat 
sommige kinderen gewoon rustig willen kamperen of vadertje en moedertje spelen. Anderen 
willen steeds door de ingangsbuis kruipen of verstoppertje doen. De aanschaf van een 
tweede tent geeft de oplossing. Maar daar horen wel duidelijke afspraken bij over het gebruik 
van beide tenten. Zo’n oplossing is dan op basis van de informatie van de kinderen tot stand 
gekomen. 
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5. Ganzenbordspel 
 
 

Nodig 

• potlood 

• papier (gekleurd) 

• videocamera  

• flip-over  

• karton 

• pionnen  

• (grote) dobbelstenen 
 
Werkwijze 
Het spel gaat als volgt in zijn werk. Kinderen spelen een levensgroot ganzenbordspel. Ze 
komen soms op vakjes waar ze een vraag moeten beantwoorden. Bij het spel zitten kant-en-
klare vragen. Dit zijn vragen zoals: ‘Als jij de baas was van de BSO, wat zou je dan 
veranderen?’; ‘Noem drie dingen die je hier het liefst doet.’ Of: ‘Noem een regel van deze 
BSO waar je het (niet) mee eens bent.’  
 
Samen met de kinderen kan je het spel in elkaar zetten. Ze kunnen helpen met het opstellen 
van de vragen, het maken van de kaartjes, de dobbelsteen, het ganzenbord. Natuurlijk kan je 
ook een bestaand bordspel gebruiken als basis. 
 

TIP:  
Maak ook zelf vragen.  
Zo kun je aan de orde stellen wat jij graag wilt weten van de kinderen. 

 
Aandachtspunten bij het spelen van het spel 

• Het spel valt of staat met een goede voorbereiding. Zorg dat je alle spelregels kent. 

• Formuleer de vragen helder en kort, anders begrijpen de kinderen het niet. 

• Speel het spel met een kleine groep kinderen, anders moeten ze te lang op hun beurt 
wachten. 

• Gebruik een echte of een ‘nep’ microfoon: het kind dat de microfoon in handen heeft mag 
praten. Op deze manier kun je vermijden dat de kinderen allemaal door elkaar praten. 

• Noteer de antwoorden met steekwoorden op een flip-over. Voor je het weet ben je de 
belangrijkste opmerkingen weer vergeten. 
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6. Kringgesprek 
 
 

Nodig 

• schoolbord, flip-over of cassetterecorder 
 
Werkwijze 
Gesprekken met kinderen in de hele groep ontstaan het beste vanzelf. Soms heb je een 
kringgesprek zonder dat je dat tevoren gepland had, terwijl de bewust geplande 
kringgesprekken doorgaans weinig opleveren, omdat de kinderen net op dat moment geen 
zin hebben om te praten. Toch kan je wel degelijk op een kringgesprek aansturen door een 
ongedwongen sfeer te creëren en een onderwerp aan te snijden waarvan je weet dat het leeft 
bij de kinderen. 
 
Voorbeeld: praten over regels 
Een kringgesprek kan heel nuttig zijn bij het maken, opnieuw vaststellen of veranderen van 
groepsregels. Zeker bij de oudere kinderen is het zeer aan te raden deze afspraken pas te 
maken als er een duidelijk probleem is.  
 
Bijvoorbeeld: de kinderen zijn gewend dat ze zelf drinken uit de koelkast mogen pakken. Het 
probleem is nu dat ze daarbij de flessen uit elkaars handen rukken zodat het drinken op de 
grond valt. Dit is een goed moment om te praten over de regels, er is immers een oplossing 
gewenst. De kinderen ervaren op die manier dat regels er zijn om problemen op te lossen. 
 
Overleggen met kinderen over regels en meningsverschillen heeft nog twee voordelen. 
Allereerst zullen kinderen zich eerder aan regels en afspraken houden als zij inbreng hebben 
gehad bij het vaststellen ervan. Daarnaast leren zij hoe conflicten over regels opgelost 
kunnen worden. 
Natuurlijk zijn er ook situaties waarin jij als pm-er moet bepalen wat er gebeurt. Ook dan kun 
je de kinderen erbij betrekken: geef jouw argumenten. Vertel ze waarom je denkt dat het zo 
moet en niet anders kan.  
 
Luister naar de reactie van de kinderen! Dus ook in situaties waar jij beslist en het laatste 
woord hebt, kan je overleggen en luisteren/vragen naar de wensen en argumenten van de 
kinderen. 
 

Kijk voor tips ook bij werkvorm 7. Kindervergadering. 
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7. Kindervergadering 
 
 

Nodig 

• Vel papier om de agenda op te stellen 

• Materialen om de uitkomsten terug te koppelen, zoals een poster 
 
Werkwijze 
Wanneer je kinderen structureel een stem wilt geven in de dagelijkse gang van zaken, is het 
opzetten van een regelmatige kindervergadering een idee. Dat kan met alle kinderen, maar 
ook met een afvaardiging. Als niet iedereen meedoet, is het belangrijk dat de uitkomsten en 
de agenda van de vergaderingen worden overlegd met de rest van de groep. Op die manier 
zorg je dat de vergadering een onderdeel blijft van de hele kindgroep: we vergaderen voor 
iedereen.  
Er zijn verschillende manieren om de uitkomsten van de kindervergadering terug te koppelen 
naar de grote groep. Denk daarbij aan het maken van een krantje of een verslag, een vaste 
plaats op het prikbord of een kort mondeling verslag tijdens een rustig moment met z’n allen. 
Belangrijk nieuws voor iedereen krijgt een opvallende poster, net als afspraken die worden 
opgehangen.  
 

Gebruik de kindvergadering niet alleen om problemen te bespreken! Dat is heel verleidelijk 
maar het geeft de kinderen het idee dat er alleen gepraat wordt als er iets mis is. Zorg dus 
voor een evenwicht tussen ‘zware’ en ‘lichte’ onderwerpen. 

 
Tips 

• Start de eerste keer met goed uitleggen wat de bedoeling is en wat de spelregels zijn. 

• Gebruik een vaste opbouw: mededelingen, agendapunten, acties en afspraken, 
rondvraag. 

• Bespreek hooguit 1 of 2 agendapunten per keer. 

• Gebruik meerdere werkvormen. Dus niet alleen praten, maar ook eens tekenen, een spel 
spelen etc. 

 
Het gesprek in goede banen leiden. Wanneer moet je ingrijpen? 

• Het gesprek gaat van de hak op de tak. 

• Als de aandacht afdwaalt: veel kinderen moet je ‘bij de les’ houden. 

• Kinderen komen met onderwerpen die anderen oninteressant vinden of totaal niet 
begrijpen. 

• Soms gaan gesprekken eigenlijk nergens over. 

• Het zijn vaak dezelfde kinderen die aan het woord zijn. 

• Kinderen vertellen soms lange verhalen waaraan je geen touw vast kunt knopen. 

• Stille kinderen komen nauwelijks aan het woord. 

• Niet elk kind komt aan de beurt. 
 
Speels een gesprek sturen is een hele kunst. Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat kinderen door 
elkaar heen praten? Vingers opsteken is snel te schools. Een goed hulpmiddel is het gooien 
van een bal naar elkaar, zodat duidelijk is wie spreektijd heeft. Maar wat als er met de bal 
gesmeten wordt? Een praatstokje kan dan handiger zijn. Alleen degene die het stokje vast 
houdt mag praten. Het stokje heeft ook een magische kracht: als je het vast hebt, kún je ook 
veel beter praten dan zonder stokje. Het meegeven van iets geheimzinnigs aan het 
praatstokje kun je heel eenvoudig doen, door te vertellen dat het een heel bijzonder en oud 
stokje is: het komt helemaal uit Afrika... 
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8. Vragenlijst 

 
 

Nodig 

• vragenlijsten of flip-over  

• potloden  

• cassetterecorder 
 
Werkwijze 
Je kunt kinderen individueel of in kleine groepjes vragen stellen. Dit is minder eenvoudig dan 
het lijkt. Kinderen hebben namelijk de neiging om vooral positief of ontwijkend te antwoorden 
op vragen als ‘Hoe vind je het hier?’ Vaak wil een kind de volwassene het gewenste antwoord 
geven en niet voor het hoofd stoten. Met een antwoord als ‘fijn’ lopen ze bovendien de minste 
kans op moeilijke vervolgvragen zoals: ‘Maar waaróm vind je het hier niet fijn?’  
Waarom-vragen zijn uit den boze. Voorkom dat een kind zich moet verdedigen. Je wilt ze 
namelijk niet ter verantwoording roepen, maar bent nieuwsgierig naar wat ze werkelijk vinden. 
 
Je kan een vragenlijst opstellen met enkele open vragen. Dit nodigt uit tot een uitgebreider 
antwoord dan slechts ‘ja’ of ‘nee’. 
Voorbeelden zijn: ‘Wat kan je vertellen over….?’ Of: ‘Hoe vind je…?’  
 
Nu ga je jouw vragenlijst voorleggen aan de kinderen. Enkele manieren daarvoor: 

• De kinderen beantwoorden de vragen schriftelijk op de BSO. Ze mogen met elkaar 
overleggen. 

• De kinderen beantwoorden de vragen thuis, met hulp van hun ouders. 

• De pm-er interviewt de kinderen met hulp van de vragen en schrijft de antwoorden op.  

• De kinderen interviewen elkaar met de vragen evt. met hulp van een cassetterecorder of 
video. (Zie werkvorm 9. Kinderen interviewen elkaar). 

 

Laat de kinderen hun antwoorden bijvoorbeeld in een (zelfgemaakte) brievenbus stoppen.  
De brievenbus kun je later eventueel als ideeënbus voor de kinderen gebruiken.  

 
Neem een groot vel papier waarop de kinderen hun wensen schrijven. Zorg er wel voor dat 
iedereen aan de beurt komt om een wens op te schrijven. Tekenen mag mischien ook? 
 
Voorbeeld: de ideale BSO 
Kinderen mogen brieven schrijven of een tekening maken over hun ideale buitenschoolse 
opvang. Dit is een fijn hulpmiddel om hun stem te horen. Je kan er een prijsvraag aan 
koppelen en de brieven en tekeningen kunnen worden tentoongesteld. Maak hierover 
afspraken met de kinderen, misschien willen ze juist niet dat iedereen het ziet... 
 

TIP: 
Bewaar ideeën waar je nu niets mee doet, bijvoorbeeld in deze map. Op een later moment is 
het handig om terug te kunnen zien wat de mening van de kinderen was. Ook voor anderen 
die de groep niet kennen. 



 
Werkmap Kinderinspraak 

Oktober 
2010 

 

 

 24 

 

9. Kinderen interviewen elkaar 
 
 
Nodig 

• cassetterecorder  

• potlood  

• papier 

• enkele startvragen 
 
Werkwijze 

Interviewen geeft de kinderen een actieve mogelijkheid om 
hun wensen en ideeën te uiten. Zomaar praten is soms 
bedreigend, maar met zo’n cassetterecorder erbij en een 
echte interviewer wordt het al een stuk leuker. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om te variëren met de 
interviewtechniek. Kinderen van de ene BSO kunnen 
kinderen interviewen van een andere BSO. Of kinderen van 
de BSO kunnen hun vriendjes en vriendinnetjes interviewen.  
 
Beperk de tijd van de interviews. Twintig minuten is echt te 
lang!  
 

 
Sommige kinderen hebben sturing nodig bij de vragen. Stel een paar startvragen op zodat ze 
hun eigen interview daarop kunnen voortborduren. 
 
 

Bedenk van tevoren wat je doet met de opgenomen interviews: 
Is er iemand die ze uitwerkt?  
Krijgen de belangrijkste punten die zijn genoemd een poster-presentatie?  
Worden de interviews verwerkt in een krant? 
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10. Kinderkrant 

 
 
Nodig 

• computer, maar knippen en plakken kan ook  

• eventueel fototoestel 

• nietmachine 

• kopieerapparaat 

• groot vel papier om taken te verdelen en planning te maken 
 
Werkwijze 
Een krant maken is leuk en concreet. Als de kinderen enthousiast zijn, kan het een 
terugkerend project zijn. Pak het gestructureerd aan. Dat is nodig omdat het maken van een 
krant behoorlijk wat tijd vergt.  
Bedenk van tevoren voor wie de krant bedoeld is. Zijn de lezers alleen kinderen of ook 
ouders?  
 
Start met een werkbespreking met de makers: de redactievergadering. De volgende punten 
kun je daarin aan de orde laten komen:  

• Wat wordt het hoofdartikel? Wie gaat dat verzorgen?  

• Welke interviews komen erin?  

• Kunnen de jongste kinderen een tekening maken? 

• Komen er foto’s in de krant? En wie gaan die foto’s dan maken?  
 
Als de krant er ligt, moet je de krant natuurlijk ook nog verspreiden. Vinden de ouders het 
leuk om een krant te krijgen? Wie gaat die bezorgen?  
Misschien krijg jullie krant een vaste plek in de BSO ruimte... 
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11. Bouwen en knutselen 
 
 

Als je bezig bent met het herinrichten van de ruimte of met het opstellen van een 
activiteitenplan voor de vakantie, probeer dan deze werkvorm. 
 

Nodig 

• potloden en stiften 

• papier 

• knutselmateriaal zoals klei, scharen, verf, stukjes stof, wc-rollen, oude verpakkingen etc. 
 
Werkwijze 
Bouw- en knutselactiviteiten zijn perfect voor de inspraak van 
kinderen bij concrete veranderingen in de BSO ruimte. Begin 
met het inventariseren van allerlei mogelijkheden (brainstorm, 
zie werkvorm 1.).  
Laat de kinderen daarna hun eigen wensen en ideeën 
vormgeven in een zelfgemaakt knutsel- of bouwwerk. Het kan 
ook in groepjes. Soms zullen ze hulp nodig hebben. Een 
spannend voorbeeld van iemand anders kan dan inspireren.  
 
 

Als alle werkstukken klaar zijn, gaan ze nog niet meteen mee naar huis. De eindresultaten 
lenen zich voor een tentoonstelling. Zo wordt het thema waar de BSO mee bezig is voor 
iedereen in de kijker gezet!    
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12. Foto’s maken 
 
 

Nodig 

• papier 

• potlood 

• camera 
  
De BSO gaat verhuizen, verbouwen, intern reorganiseren of er komt een nieuwe 
buitenruimte. Fotograferen is een toffe werkvorm om de kinderen inspraak te geven bij deze 
concrete veranderingen. En wat ook belangrijk is: vaak komen er onverwachte mogelijkheden 
naar boven met deze methode. Dingen waar je anders nooit opgekomen zou zijn.  
 
Met foto’s en plaatjes erbij praat het veel makkelijker! 
 
Werkwijze 

Je kunt als volgt te werk gaan. Elk kind mag de bestaande 
situatie op de foto zetten en een foto maken met een beeld van 
de toekomstige situatie. Die laatste foto kan bijvoorbeeld thuis, 
in de speeltuin, bij een neefje of bij een andere BSO worden 
gemaakt. Beide foto’s worden naast elkaar geplakt met een 
aantal argumenten tegen en voor datgene wat in beeld is 
gebracht.  
In plaats van foto’s gemaakt door de kinderen kan je ook zelf 
foto’s maken. Of, als je dat fijner vindt, kan je illustraties uit 
tijdschriften knippen. De plaatjes leg je vervolgens voor aan de 
kinderen en vraagt naar hun mening. ‘Wat spreekt je aan? Wat 
vind je leuk hieraan?’ Vaak roept dit heel verrassende en 
spontane reacties op. Onthoud ook hier: beter open vragen 
stellen! 
 

 

TIP:  
Wie mag eerst en hoeveel plaatjes mag eenieder bijdragen? Vooraf maak je afspraken met 
de kinderen over het gebruik van de camera en de objecten en mensen die wel of niet op de 
foto mogen. 
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Als er verschillende wensen van de kinderen bekend en duidelijk zijn, moeten er meestal keuzes 
gemaakt worden. Op dat moment beginnen de onderhandelingen.  
De volgende 2 werkvormen zijn hiervoor te gebruiken. 

 

13. Stemmen met stickers 
 

 
Nodig 

• stickers, gekleurd of zelf kleuren met stiften 

• papier, A4 of groter 
 
Op een gegeven moment zijn er een paar keuzemogelijkheden overgebleven. Er moet nu 
echt een beslissing genomen worden.  
Een mogelijke werkvorm is het gebruik van stickers. Het stickers plakken is handig als de 
groep niet te groot is en er veel keuzemogelijkheden zijn. 
 
Werkwijze 
Je gaat als volgt te werk. Schrijf elk idee of plan op een apart stuk papier. Hang dan alle 
vellen op in de ruimte. 
Geef iedereen een rode en een groene sticker. 
De kinderen plakken bij het idee dat ze het beste vinden een groene sticker en bij het 
slechtste idee een rode sticker. 
Als iedereen klaar is ga je de stickertjes tellen. 
 
 

TIP: 
Bewaar ideeën waar je nu niets mee doet, bijvoorbeeld in deze map. Op een later moment is 
het handig om terug te kunnen zien wat de mening van de kinderen was. Ook voor anderen 
die de groep niet kennen. 
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14. Overlegmodel 

 
 
Nodig 

• groot vel papier om oplossingen onder elkaar te zetten en te selecteren 

• een voorwerp om door te gevan aan degene die het woord heeft 
 
Soms moeten we met de hele groep komen tot een keuze of oplossing waarin iedereen zich 
kan vinden. Meningsverschillen moeten dan duidelijk zijn en met elkaar besproken worden.  
Doe dit vooral gestructureerd. 
 
Werkwijze 

• Bespreek het probleem en luister daarbij goed naar elkaar. Zorg ervoor dat alle 
betrokkenen hun eigen mening over de kwestie kunnen geven. 

• Jouw eigen visie is hier ook van belang. Wees duidelijk over de grenzen van de 
oplossing; welke kaders bestaan er op voorhand? Je voorkomt hiermee teleurstellingen 
achteraf. 

• Zoek mogelijke oplossingen. Zorg voor zo veel mogelijk oplossingen en gebruik vooral je 
fantasie. Spreek in dit stadium nog geen oordeel uit en sta geen kritiek toe! 

• Zet per oplossing de voor- en nadelen op een rij.  

• Schrap vervolgens de oplossingen die niet haalbaar zijn. Kies een oplossing en maak hier 
duidelijke afspraken over. 

• Beoordeel na een tijdje de gekozen oplossing. Als het nodig is kan je gemaakte afspraken 
bijstellen. Het is vooral belangrijk om na te gaan waarom een oplossing al dan niet heeft 
gewerkt.  

 
 

TIP: 
Bewaar ideeën waar je nu niets mee doet, bijvoorbeeld in deze map. Op een later moment is 
het handig om terug te kunnen zien wat de mening van de kinderen was. Ook voor anderen 
die de groep niet kennen. 

 


