
 

Kindinspraak 

 
Doel: Zichtbaar maken van een van de pijlers van het project Samen Goed voor Later: 

samen…………meedoen.  
 
Kindinspraak ondersteunt de opvoeding van kinderen tot mondige burgers. 
Dat kinderen recht hebben op informatie en inspraak staat zelfs beschreven in het VN-
verdrag voor de rechten van het kind! 
 
Inleiding:  
Wat is kindinspraak eigenlijk? Kindinspraak is een democratisch proces waardoor 
kinderen actief betrokken worden bij de besluitvorming die hen aangaat. Dit heeft een 
positief effect op hun zelfvertrouwen, de communicatieve vaardigheden en het stimuleert 
de betrokkenheid van kinderen. 
Kortom: het is goed voor hun ontwikkeling en het is een uiting van respect voor kinderen 
én het geeft jou als pedagogisch medewerker veel informatie over wat kinderen leuk 
vinden en graag willen doen. 
 
Kindinspraak heeft ook een educatieve waarde: wij leven in Nederland in een democratie, 
samen leven, luisteren naar elkaar, een eigen mening vormen en deze (leren) uiten zijn 
belangrijke waarden in onze samenleving. 
 
Tot slot heeft dit alles ook nog eens een positief effect op de mate van 
klanttevredenheid, want natuurlijk wil een ouder dat zijn/haar kind het vooral heel leuk 
heeft op de opvang! 

 
Praktisch:  
 
Hoe doe je dit nu eigenlijk? 
Kindinspraak zou een rode draad moeten zijn in jouw omgang met de kinderen. 
Je kunt het op allerlei momenten toepassen. Tijdens activiteiten, bij het aanschaffen van 
nieuw speelgoed, bij keuzes om waar te spelen, of welk uitstapje te maken, wat kinderen 
willen drinken en eten, bij computergebruik, welke regels er zijn, wat te doen als je je 
daar niet aan houdt en zelfs ook bij de inrichting van de ruimte! 
 
Je laat kinderen zelf aan het woord en stimuleert iedereen om een menig te vormen en 
ervoor uit te komen.  
Goed kijken en luisteren naar de interesses en belangstelling van de kinderen is daarbij 
ALTIJD het uitgangspunt. Kinderen de ruimte geven betekent niet dat je als pedagogisch 
medewerker niets aan zou mogen dragen. Je hebt juist als taak om de wereld en de 
mogelijkheden van de kinderen te verbreden en dit doe je door zelf ook ideeën aan te 
dragen. Als pedagogisch medewerker stel je kinderen in de gelegenheid om een stap 
verder te zetten. De kinderen geven zelf wel aan of zij er iets mee willen of niet. 
 
Er zijn verschillende manieren om kindinspraak aan te pakken. 
Voorbeelden van vormen van kindinspraak: 

- Ideeënbus 

- Enquête 
- BSO Krant 
- Tevredenheidonderzoek bij kinderen 
- Kindvergadering/kinderraad 
- De spreeksteen (in een kring/groep heb je de beurt als je de steen vast houdt) 
- Kringgesprek 
- Individuele gesprekjes 
- Brainstormen 



 
- Spelvorm (ren je rot, bordspel met vragen, stickers plakken, ja/nee kaarten, 

collage maken enz.) 
 


