
 

Nieuwsbrief Samen... goed voor later
April 2013

Beste kernteamleden, 

Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer heel veel actie geweest in ons KINDwijzer project. We hebben een update ge-
houden in de Algemene Leden Vergadering van september, een centraal budgetvoorstel gedaan aan het bestuur, een 
stuurgroepbijeenkomst gehad en een werkgroepbijeenkomst. Overal mooie ideeën, plannen en praktijken besproken. 
‘Samen’ leeft!
  
Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief en met het samenwerken aan Samen goed voor later! 
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14 juni: KINDwijzerEvent

 Ans van Hoof, voorzitter stuurgroep

Het kindercentrum als democratische oefenplaats

KINDwijzerAward 2012/2013 

 

Dat de meeste lidorganisaties al een mooie manier hebben gevonden om hun kinderen op te voeden 
tot democratische burgers, blijkt wel uit het feit dat wij elf inzendingen voor de KINDwijzerAward heb-
ben ontvangen. Elke organisatie pakt het op eigen wijze aan en heeft gekozen voor een andere invals-
hoek. Zo starten sommigen eerst met het bewust maken van de medewerkers, storten anderen zich 
gelijk op de kinderen en neemt de volgende ook de ouders gelijk mee. In deze nieuwsbrief geven we 
een korte weergave van de inzendingen voor de Award, gecategoriseerd naar ‘doelgroep’. Op die manier 
kun je heel gericht inspiratie opdoen voor het project binnen jouw eigen organisatie! 

Wil je meer weten over een bepaalde inzending? Kijk voor de uitgebreide beschrijving op www.kindwij-
zer.nl/kenniswijzer! 

Op14 juni vindt het volgende KINDwijzer-event plaats waarop onder andere het thema Samen... goed voor 
later’ centraal staat. Graag vragen we jullie de volgende voorbereiding voor het event.

• Markt: elke lidorganisatie kan een marktkraam inrichten met iets waar zij trots op is. De activiteiten rond 
Samen... komen daarbij ook aan bod, en natuurlijk wordt ook de best practice van Samen.. goed voor later ten-
toongesteld. Iedereen neemt zelf apparatuur mee zoals laptop, beamer, enzovoort.
• Flitsende presentatie: ‘Show your Samen... goed voor later!  De presentaties vinden plaats bij de markt-
kramen en duren maximaal 15 minuten per keer, inclusief vragen stellen en toelichting. Na 15 minuten wisselen 
de kraambezoekers en kunnen zo drie presentaties volgen. Bezoekers die nog in deze ronde nog niet alle door 
hen gewenste practices gezien hebben, kunnen dat in de middagpauze doen.
• Jubelmuren: we richten vier jubelmuren in met foto’s over de vier pijlers: Samen verantwoordelijk, Samen 
conflicten oplossen, Samen omgaan met verschillen, Samen meedoen. Elke lidorganisatie neemt voor elke pijler 1 
foto mee (max A4) die succesmomenten van die pijler toont. Indien gewenst kunnen er maximaal 10 woorden 
tekst per foto erbij.
•  Slot: Feestelijke bekendmaking Winnaar en Uitreiking van de Award Samen goed voor later 2013.



Samen... > gericht op medewerkers

Bewustwording 1  
Vanuit de gedachte dat democra-
tisch opvoeden staat of valt met 
de houding en vaardig-heden van 
de volwassenen, een spel ontwik-
kelen. Medewerkers krijgen tijdens 
het ‘Babbelspel’ kleine cases, die 
aanzetten tot nadenken, praten, 
bewust worden, discussiëren en 
feedback krijgen over democratisch 
opvoeden. 
Inzending van Triodus

Oudercontacten  
Vanuit de gedachte dat je  
elkaar nodig hebt om een kind goed op te 
voeden. O.a. een studiedag voor de mede-
werkers, koppeling aan eindejaarsuitkering 
en een organisatiebreed project ‘Bij mij 
thuis’,  waarin ook de ouders en kinderen 
zijn betrokken. Met als doel voor de me-
dewerkers: hun contacten met de ouders 
verbeteren en de ouders nog meer betrek-
ken bij de locatie van hun kind en bij de 
andere ouders. 
Inzending van kindeRdam
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Kinderen en ouders

Samen... opgroeien in Rotterdam

Bewustwording 2  
Vanuit de gedachte dat je als kin-
deropvangorganisatie dagelijkse 
al relatief veel doet aan demo-
cratisch burgerschap, zorgen dat 
medewerkers zich daar bewust 
van worden en er ‘woorden’ aan 
kunnen geven zodat de kinderen, 
ouders, stakeholders (o.a. pers) 
etc. zich er ook bewust van wor-
den. Met als ultieme activiteit de 
deelname aan Serious Request. 
Inzending van SKE



Samen... > gericht op medewerkers

Training  
Vanuit de gedachte dat de 
kerntaak van de BSO de 
sociale ondersteuning van 
kinderen is, een training 
‘Vreedzame BSO’ geven aan 
de medewerkers, plus het 
starten van overleg met 
de basisscholen over een 
gezamenlijk pedagogisch 
klimaat. I
nzending van SKH.

Materialen aanbieden  
Vanuit de gedachte dat pes-
ten bespreekbaar gemaakt 
moet worden binnen de 
groep, een koffer samenstel-
len met verschillende ma-
terialen/vormen voor acht-
plussers, die tegelijkertijd 
de verbinding in de groep 
stimuleren. Inzending van 
Ludens

Eigen inbreng  
Vanuit de gedachte dat 
een project over democra-
tisch burgerschap ook op 
democratische wijze tot 
stand zou moeten komen 
binnen de organisatie, 
bewust veel ruimte creë-
ren voor de eigen inbreng 
en inspraak van de me-
dewerkers en hen ruime 
ondersteuning bieden. 
Inzending van Korein.



Samen... > gericht op medewerkers

Samen... > gericht op kinderen

Wijkgericht  Vanuit de bredeschool-gedachte een BSO- en vakantieprogramma samenstellen, waarin 
diverse partners uit de wijk samenwerken (op basis van wensen kinderen) om een uitdagend activi-
teitenprogramma te kunnen bieden aan alle kinderen van een bepaalde wijk. 
Inzending van de Kober Groep.

Hulp bij verwoorden  
Vanuit de behoefte de 
medewerkers te helpen 
bij het verwoorden van 
hun pedagogisch han-
delen, een poster ‘het 
huis’ ontwikkelen waar-
in de basis en de kaders 
van het pedagogisch 
handelen zichtbaar zijn.
Inzending van SKAR.
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• sensitieve responsiviteit

• respect voor de autonomie     
   van elk kind

• praten, uitleggen en luisteren

• grenzen stellen en reguleren

• ondersteunen van positieve
   relaties tussen kinderen

• ontwikkelingsstimulering 

Interactievaardigheden



Samen... > gericht op kinderen

Samen voor anderen  
Vanuit de gedachte dat de kinderen die je opvangt uit zouden moeten groeien tot betrokken burgers, 
o.a. deelname aan Serious Request. 
Inzending van SKE. 

Zelf doen  Vanuit de gedachte dat het 
een positief effect heeft op alle kinde-
ren van de groep (en op de ouders), 
het kennismakingsgesprek met een 
nieuwkomer door kinderen vanaf 7 
jaar laten voeren. Door de medewer-
kers gekozen uit alle inzendingen voor 
‘Het idee van het jaar’. 
Inzending van SKL. 

Sociale ondersteuning 1 
Vanuit de gedachte dat de kerntaak van de BSO de sociale ondersteuning van kinderen is, kinderen 
begeleiden vanuit de werkwijze van de ‘Vreedzame BSO’.
Inzending van SKH. 

Samen verschillend  Vanuit 
de gedachte dat de kinde-
ren die je opvangt allemaal 
opgroeien in dezelfde stad 
en dezelfde kinderopvang-
locatie bezoeken, maar 
tegelijkertijd een verschil-
lende achtergrond kunnen 
hebben, een organisatie-
breed project ‘Bij mij thuis’ 
met door de medewerkers 
georganiseerde activiteiten. 
Inzending van KindeRdam.



Samen... > gericht op kinderen

Samen... > gericht op ouders

Ouderbetrokkenheid 1
Vanuit de gedachte dat ouders steeds betrokken moeten worden bij alles wat de opvang hun kinde-
ren leert, die ouders op alle mogelijke manieren informeren en laten participeren, o.a. bij de organi-
satiebrede deelname aan Serious Request. 
Inzending van SKE. 

Samen aan iets werken 2  
Vanuit de behoefte de kinderen met elkaar te verbinden, maken de kinderen elke dag een muurkrant 
met daarop wat ze van plan zijn en wat hen heeft bezig gehouden. 
Inzending van Kinderopvang Den Helder – Texel. 

Sociale ondersteuning 2  
Vanuit de gedachte dat pesten bespreek-
baar gemaakt moet worden binnen 
de groep, een koffer samenstellen met 
verschillende materialen/vormen voor 
achtplussers, die tegelijkertijd de verbin-
ding in de groep stimuleren. 
Inzending van Ludens. 

Samen aan iets werken 1  
Vanuit de gedachte dat een groot oefen-
moment helpt bij het werken aan de vier 
pijlers van Samen, een organisatiebreed 
BSO-project ‘Scoor een record’ organise-
ren, waarbij elke BSO-locatie een record 
vestigt met publicatie in een boek en in 
de pers. 
Inzending van Speelwerk. 



Samen... > gericht op ouders

Ouderbetrokkenheid 2
Vanuit de gedachte dat je elkaar nodig 
hebt om een kind goed op te voeden, 
door middel van een organisatiebreed 
project ouders meer betrekken bij de 
locatie van hun kind en bij de andere 
ouders, o.a. door spel ‘Bij mij thuis’.
Inzending van KindeRdam. 

Zichtbaar maken pedagogisch handelen  
Vanuit de behoefte van de medewerkers een geheugensteun te hebben, een poster ‘het huis’ 
ontwikkelen waarin de basis en de kaders van het pedagogisch handelen ook zichtbaar zijn 
voor de ouders. 
Inzending van SKAR.

Zichtbaar maken activiteiten  
Vanuit de behoefte ouders te laten zien dat de pedagogisch medewerkers luisteren naar de kinderen, 
maken de kinderen elke dag een muurkrant.
 Inzending van Kinderopvang Den Helder – Texel. 

Thuis hoeft mijn kind 
nooit zijn/haar 
kamer op te ruimen...

Mijn kind hoeft niet 
te eten wat hij/zij niet 
lust...

Mijn kind hoeft zijn/haar 
speelgoed niet te delen 
met andere kinderen...


