
 
 

 

 

 

  
 
 
 
  
 

Hoe kom je verder met de participatieladder? 
 
Kinderparticipatie; praktische voorbeelden.  
 
 
 
De volgende pijlers van het project "samen goed voor later" komen 
hierin naar voren: 
- Samen meedoen: de kinderen participeren in de keuzes die er 
gemaakt (moeten) worden 
- Samen verantwoordelijk voor de groep en voor elkaar: door goed 
naar kinderen te luisteren en ze inspraak te geven, is er sprake van 
gedeelde verantwoordelijkheid 
- Samen omgaan met verschillen (en conflicten oplossen): 
kinderen kunnen een andere mening hebben dan andere kinderen 
of volwassenen, door met elkaar in gesprek te gaan en samen 
dingen op te pakken, begrijp je elkaar beter en leer je beter om te 
gaan met de verschillen die er zijn. 
 
Link tussen de huidige praktijk en de doelen van Samen goed voor 
later: 
De medewerkers kunnen actief bekijken op welke trede ze nu 
participeren (huidige praktijk). Door naar de trede erboven te 
kijken, is heel inzichtelijk wat er moet gebeuren wil je een stapje 
verder op de participatieladder komen. 
Het basismodel is nu ingevuld voor een aantal onderdelen, maar in 
veel situaties valt te bekijken of een stapje hoger haalbaar is of 
niet. 
 
Kinderen en medewerkers zijn hierbij actief betrokken, zodra de 
locatie(kinderen en/of medewerkers) hierover gaan 
communiceren met de ouders, worden ook zij betrokken bij dit 
onderdeel. 
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Pedagogische opdracht en kinderparticipatie  
Jij als pedagogisch medewerker hebt de mooie pedagogische opdracht om voor ieder kind een veilige, vertrouwde en 
uitdagende omgeving en sfeer  te creëren binnen een groep. 
Het letterlijk horen en zien van ieder kind is daarbij noodzakelijk om nuances in behoeften en benadering te ontdekken. 
Dit kan jij  doen door kinderen te observeren, met hen te praten, mee te spelen,...maar de kinderen kunnen jou dit ook 
laten zien en laten horen! 
 
Ze moeten er alleen de gelegenheid en mogelijkheid toe krijgen. Daarom is het goed om heel bewust na te denken over 
hoe, wanneer en in welke mate je kinderen invloed en medezeggenschap kunt geven bij zaken die hen aangaan.  
Oftewel: Hoe ga je structureel aan de slag met kinderparticipatie? In onderstaande hoofdstukken vind je  meer informatie 
over kinderparticipatie en hoe je hier met jouw locatie mee aan de slag kunt gaan. 

 
 
Wat is kinderparticipatie? 
Kinderparticipatie betekent letterlijk: 
Een aandeel hebben in iets dat jou als kind aangaat. En dat varieert van kleine vanzelfsprekende zaken als kiezen wat je 
op je boterham wil, waar en met wie je wilt spelen tot aan meedenken over regels op de bso of mogelijk zelfs welke 
sollicitant wordt aangenomen als de nieuwe pedagogisch medewerker op de groep. 
  
Dat kan op vele momenten. Gestructureerd met behulp van bijvoorbeeld een kinderraad of themamaand op bepaalde 
momenten in de week, in de maand of door het jaar heen. Maar ook (graag zelfs!) gewoon als gewoonte door de dag heen.  
 
Dit vraagt van jou als medewerker dat je open staat voor initiatieven, meningen en ideeën van kinderen; je straalt uit dat 
je graag wilt weten wat kinderen denken en vinden. Maar met deze open houding alleen ben je er nog niet. Je moet deze 
houding namelijk ook kunnen omzetten in momenten waarbij je kinderen de mogelijkheid biedt om daadwerkelijk te gaan 
meedenken en/of meebeslissen.   
 
Bij deze momenten, die als doel hebben kinderen te laten participeren, is het van belang dat:  

9 er altijd sprake van overleg is. Dit overleg vindt plaats tussen kinderen onderling en tussen 
kind(eren) en de pm-er. Immers zonder overleg is het niet mogelijk om mee te denken of mee te 
beslissen. 

9 kinderen ook echt invloed mogen hebben. Dus als er gevraagd wordt naar de mening van 
kinderen over het activiteitenaanbod, de ideeën niet naast je neerleggen maar er daadwerkelijk 
wat mee doen. 

9 voor kinderen helder is waar zij invloed of medezeggenschap op hebben. Immers het is zeer 
frustrerend voor kinderen (en volwassen!) als je denkt invloed te hebben op iets, maar dat dit 
achteraf toch niet zo blijkt te zijn.  

9 de uitkomst van deze invloed of medezeggenschap ook daadwerkelijk en op korte termijn 
zichtbaar en voelbaar is! Dus bij meebeslissen over nieuwe materialen voor op het plein, betekent 
ook dat dit materiaal er binnen een paar weken is en niet pas over een half jaar. 

 
 
Welke onderwerpen lenen zich voor kinderparticipatie? 
Eigenlijk alles waar kinderen mee te maken hebben tijdens de bso. Denk daarbij aan: 

- activiteiten 
- inrichting van de ruimte 
- speelgoed en materialen 
- omgangsvormen en huisregels, tussen kinderen maar ook tussen kinderen en medewerkers 
- invulling van het dagritme (denk aan eten/ drinken, wanneer naar buiten) 
- het individuele welbevinden van ieder kind  
- de sollicitatiecommissie voor nieuwe medewerkers 
- leefbaarheid in de wijk 
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Wat levert kinderparticipatie op? 
Wanneer kinderparticipatie bewust wordt ingezet levert dit op dat: 

- de bso goed aansluit bij de behoeften en leefwereld van de kinderen. 
- kinderen sociale vaardigheden kunnen oefenen zoals: 

o praten in een groep 
o het maken van plannen 
o rekening leren houden met elkaar 
o je mening durven geven 
o omgaan met kritiek en teleurstelling. 

- kinderen zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor  bijvoorbeeld materialen/ activiteiten/ en het naleven van 
groepsregels waar zij zelf bij betrokken zijn. 

- kinderen elkaar gemakkelijker durven aanspreken over zaken waar zij gezamenlijk bij zijn betrokken (denk aan 
zorg voor materialen, naleven groepsregels enzovoorts). 

- kinderen zelf meer initiatief gaan nemen. Ze komen sneller met ideeën en plannetjes naar je toe, omdat ze 
weten dat dit serieus genomen wordt (en niet gek, stom of lastig is). 

- kinderen zichzelf beter leren kennen (wat vind ik hier eigenlijk van?). 
 

Daarnaast zul je aan jezelf merken dat je kinderen meer verantwoordelijkheid gaat toevertrouwen. Simpelweg omdat je 
ziet dat kinderen dit best aankunnen en dat het bovendien nog heel veel oplevert ook. 
 
Vergelijk kinderen eens met volwassenen binnen een groep. Kinderen willen net als volwassenen graag echt onderdeel 
uitmaken van een groep. Inclusief het hebben van invloed en medezeggenschap op wat er gebeurt binnen en voor deze 
groep. Wordt dit teveel van bovenaf geregeld door een ‘baas’ dan levert dit ontevreden personen op die 
hoogstwaarschijnlijk ook regelmatig tegendraads gedrag gaan vertonen. Simpelweg omdat ze zich niet gehoord en 
gezien voelen. 
 
Theorie achter kinderparticipatie. 
De meest gebruikte theorie om kinderparticipatie weer te geven is de ‘Participatieladder van Hart’ (2012; children’s 
participation; from tokenism to citizenship). Op welke trede van de ladder je gaat staan bepaalt in hoeverre je kinderen 
laat participeren of juist niet. Hieronder een korte uitleg. 
Bij trede 1, 2 en 3 is er eigenlijk geen sprake is van kinderparticipatie, maar wat wel vaak zo wordt benoemd door 
volwassenen. 
 
Uitleg van de tredes van de participatieladder van Hart: 
 

Trede 8 Kinderen nemen initiatief en beslissen samen met de pm’ers. 
 

Trede 7 Kinderen nemen initiatief, de pm’ers zijn begeleidend. 
 

Trede 6 Pm’ers informeren de kinderen en laten de kinderen actief meebeslissen. 
 

Trede 5 Pm’ers informeren de kinderen over een onderwerp dat hen aan gaat. De kinderen mogen actief 
meedenken. De pm’ers maken de uiteindelijke beslissing. 
 

Trede 4 Pm’ers informeren de kinderen. 
 

Trede 3 Kinderen lijken gehoord te worden, maar worden vooral gebruikt om de indruk van vriendelijkheid te wekken 
(afkopen). 
 

Trede 2 Kinderen worden gebruikt om een activiteit van pm’ers een bijzonder karakter te geven (decoratie). 
 

Trede 1 Kinderen worden gebruikt voor doelen van pm’ers/ organisatie, waarvan zij zelf niet op de hoogte zijn 
(manipulatie). 
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Om de tredes van Hart om te buigen naar de praktijksituatie zijn er voorbeelden van de tredes te vinden op het gebied van 
de dagindeling, de activiteiten en het eet- en drinkmoment.  
 
Voorbeelden voor kinderparticipatie in de dagindeling 
 

Trede 8 Een groepje kinderen wil graag invulling geven aan de dagstructuur van een vakantiedag en maken een 
ideeëndoos. Alle andere kinderen van de groep mogen hun ideeën in de doos stoppen. De pm’ers leveren 
gevraagde informatie aan over budget, faciliteiten zodat kinderen weten wat er mogelijk is. Het groepje 
kinderen bekijkt wat voor ideeën er zijn en beslist samen met andere kinderen welke dagstructuur wordt 
uitgevoerd. 

Trede 7 Kinderen geven aan dat zij het niet eens zijn met tijd wanneer er fruit wordt gegeten en wanneer er wordt  
gedronken. Pm’ers luisteren naar de kinderen en doen een voorstel om dit te veranderen. Samen wordt er 
een besluit genomen welk moment van de middag daarvoor wordt uitgekozen.  

Trede 6 de pm’ers informeren de kinderen over de dagstructuur van de naschoolse middag. Kinderen mogen 
meebeslissen over de volgorde van de indeling van de middag bijvoorbeeld eerst buiten spelen, dan een 
activiteit binnen doen.  

Trede 5 De pm’ers informeren de kinderen over de dagstructuur van de woensdagmiddag. Kinderen mogen 
meedenken over wanneer er wordt gegeten en gedronken, wanneer en welke buitenactiviteiten ze gaan 
doen en wanneer ze met de hele groep samen komen. De pm’ers luisteren naar de ideeën, maar beslissen 
uiteindelijk de volgorde van de middag. 

Trede 4 De pm’ers stellen de vraag aan kinderen; ”gaan jullie mee naar buiten?” Een paar kinderen willen binnen 
blijven, pm’ers luisteren daar naar, maar geven aan dat de kinderen toch naar buiten moeten.  

Trede 3 de pm’ers vragen aan de kinderen hoe zij willen dat de naschoolse middag eruit ziet, waarop de kinderen 
enthousiast hun ideeën geven.  
Vervolgens wordt er door de pm’ers niet meer over gesproken en wordt er geen idee waargemaakt. 

Trede 2 de pm’ers “verplichten” kinderen een toneelstukje op te voeren omdat er ouders komen kijken voor een 
rondleiding.  

Trede 1 de dagindeling is zo gestructureerd dat de kinderen geen keuzes en vrijheid hebben in de dagindeling. De 
pm’ers bepalen wat er gebeurt en wanneer het gebeurt. 
 

 
Voorbeelden voor kinderparticipatie in activiteiten 
 

Trede 8 Kinderen geven aan dat ze een activiteit willen organiseren, en discussiëren hier onderling over. De 
kinderen zijn vrij om ideeën te geven en beslissen wat er daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Kinderen 
nodigen pm’ers uit om mee te denken over beleid, budget en faciliteiten en dergelijke. 

Trede 7 Kinderen geven aan graag een speurtocht te organiseren voor alle kinderen op de BSO in de zomervakantie. 
De pm’ers laten de kinderen zelf een speurtocht maken en zullen helpen als dit nodig is. 

Trede 6 de pm’ers vragen wat de kinderen graag in de vakanties aan activiteiten willen doen, de kinderen denken 
mee en kiezen samen met de pm’ers de activiteiten voor het vakantierooster. 

Trede 5 de pm’ers informeren de kinderen over een onderwerp dat leeft bij de kinderen, bijvoorbeeld een ziek kind. 
De kinderen geven aan wat ze willen doen voor dit kind (een kleurplaat, toneelstukje, briefje) en de pm’ers 
besluiten uiteindelijk welke activiteit(en) uitgevoerd kunnen worden.  

Trede 4 de pm’ers informeren kinderen over welke activiteiten er in de middag op de BSO gedaan gaan worden, 
zonder de kinderen hierbij te betrekken. De activiteiten staan vast en kinderen hebben geen inbreng. 

Trede 3 De pm’ers vragen aan kinderen wat ze graag in de vakantie aan activiteiten willen doen maar vervolgens 
wordt er niets gedaan met de ideeën van de kinderen. 

Trede 2 de pm’ers laten de kinderen activiteiten doen in de buurt, zodat de BSO een goede naam krijgt, zoals een 
rommelmarkt of folders wegbrengen. 

Trede 1 kinderen worden ingezet voor activiteiten waar ze zelf nog niet genoeg kennis over hebben. Zoals een actie 
tegen de bezuinigingen op de BSO, lopend met een spandoek over straat. 
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Voorbeelden voor kinderparticipatie tijdens eet- en drink momenten 
 

Trede 8 Kinderen geven aan zelf boodschappen te willen doen voor het gezonde snackmoment de naschoolse 
middagen. Ze stellen voor aan de pm’ers wat ze willen kopen en vragen aan de pm’ers hoeveel budget ze 
hiervoor hebben. 
Kinderen regelen zelf de boodschappen. 

Trede 7 De kinderen geven aan ook thee en chocomel te willen drinken in plaats van alleen limonade. De pm’ers 
schaffen thee aan en soms chocomel en spreken af met de kinderen 1x per 3 maanden andere keuzes te 
bieden in samenspraak met kinderen.  

Trede 6 de pm’ers vragen aan de kinderen hoe ze het eet/drink moment in willen vullen wanneer ze op de BSO 
aankomen. De kinderen geven aan graag een kringgesprek te houden voordat ze een koekje en drinken 
krijgen, zodat ze kunnen vertellen hoe hun schooldag was. De pm’ers beslissen samen met de kinderen of 
dit mogelijk is en hoe dit ingepland kan worden. 

Trede 5 de pm’ers informeren de kinderen over het eet/drink moment. De kinderen geven aan wanneer zij willen 
eten en wat ze dan het liefst op hun boterham eten. De pm’ers overwegen de  keuzes van de kinderen en 
bepalen uiteindelijk wat er verandert. Dit koppelen zij terug aan de kinderen, zodat zij zich gehoord voelen. 

Trede 4 de pm’ers geven informatie over het eet/drink moment, zoals hoe laat er gegeten en gedronken wordt en 
wat er gegeten en gedronken wordt. De kinderen hebben hierop geen invloed. 

Trede 3 de pm’ers vragen kinderen om hun mening wat betreft het eetmoment, de kinderen krijgen allemaal de 
kans om te vertellen wanneer en wat ze graag zouden willen eten, zoals sap in plaats van melk. De pm’ers 
luisteren maar doen uiteindelijk niks met de informatie die ze van de kinderen krijgen. 

Trede 2 de kinderen staan op een foto als reclame voor Kober met een appel in de hand om te laten zien hoe 
‘gezond’ de BSO bij Kober is terwijl er bij binnenkomst altijd snoep wordt gegeten. 

Trede 1 Kinderen spreken in een filmpje voor Kober over het gezonde eten dat zij altijd krijgen bij Kober 
kindercentra  terwijl zij nog te jong zijn om zelf een idee te hebben van “gezond eten”. 

 
Kinderparticipatie in de praktijk: 
Er is geen standaard manier om kinderparticipatie vorm te geven. Op het ene moment sta je op trede 4, maar op het 
andere moment op trede 6 van de ladder. Door acties te ondernemen en je houding te wijzigen, kun je een trede hoger 
komen te staan. Wat je wilt bereiken met kinderen en op welke trede van de trap je gaat staan, bepaalt hoe 
kinderparticipatie er in de praktijk komt uit te zien.  
 
Kinderparticipatie vraagt om goed overleg in het team. Het is namelijk belangrijk om het met elkaar eens te zijn over wat 
je nu kinderparticipatie noemt en hoever je wilt gaan in het geven van invloed en medezeggenschap aan kinderen.  
 
Bespreek als team met elkaar de volgende centrale vragen: 

- Waar, wanneer en hoe hebben kinderen nu al invloed en/of medezeggenschap? 
- Op welke onderwerpen wil je kinderen meer invloed/ medezeggenschap geven? 
- Is het mogelijk om op korte termijn resultaat te realiseren? 
- Wat is de mate van invloed die je wilt geven? (Raadplegen, meedenken of mee beslissen?) 
- Hoe geef je het vorm? 
- Wat vraagt dit aan voorbereiding? 

 
Momenteel kent iedere bso het meten van welbevinden. Geef je hier voldoende aandacht aan en doe je ook daadwerkelijk 
wat met de acties die kinderen aangeven, dan laat je kinderen ook participeren. Maar hoe meer, hoe beter.  
Daarnaast kan de afdeling pedagogiek jullie hierbij ook ondersteunen in een teambijeenkomst. 
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Tips en tops! 
 
Tip 1: Wees richting kinderen heel helder waar zij wel invloed op hebben en waar niet. En of het hier om meedenken of 
meebeslissen gaat. Laat kinderen daarbij meedenken/meebeslissen over zaken die echt belangrijk voor hen zijn (dus 
bijvoorbeeld niet alleen of de muur lichtgeel of donkergeel moet worden).  
 
Top 2 :Denk niet meteen dat kinderen alleen maar met onmogelijke ideeën komen. Een mooi voorbeeld hiervan: stel je 
vraagt naar hoe kinderen willen dat de speelplaats eruit komt te zien, dan zullen er altijd een aantal zeggen dat er een 
achtbaan of zwembad moet komen. Is dat erg? Nee, kinderen zijn nog zo goed in dromen en durven deze te uiten, dat is 
wat er gebeurt! Aan jou de taak om vervolgens met de kinderen tot meer realistische ideeën te komen. En ook dat kunnen 
ze! 
 
Tip 3: Durf kritisch te zijn als kinderen van buitenaf naar hun mening wordt gevraagd. Een mooi voorbeeld: 
kinderen die op het stadhuis worden uitgenodigd om mee te praten over speelplekken in de buurt. 
Mogen zij echt meedenken of worden zij slechts ‘gebruikt als decoratie’ om te laten zien dat er de gemeente de mening 
van kinderen heel belangrijk vindt? 
 
Top 4: Zorg voor korte termijn resultaat. Het heeft geen zin om kinderen mee te laten denken over plannen die pas over 2 
jaar worden uitgevoerd of waarvan je toch weet dat er niets mee wordt gedaan. Kinderen zullen de volgende keer 
logischerwijs veel minder enthousiast zijn om weer mee te doen of om eigen initiatief te tonen 
 
Tip 5: Willen kinderen iets, maar dit is niet te realiseren, zeg dat dan ook eerlijk. Geef daarbij tekst en uitleg over het 
waarom. Kinderen leren op deze wijze dat ook niet alles kan wat je wilt, ze leren omgaan met teleurstellingen of worden 
geprikkeld om juist met nieuwe ideeën te komen die mogelijk wel realiseerbaar zijn. 
 
Top 6: Heb er vertrouwen in dat kinderen, wanneer zij met een plan komen, dit ook aankunnen. Ook dat is 
kinderparticipatie! Dat je kinderen vrij laat en laat experimenteren op hun eigen manier. Jij bent als pedagogisch 
medewerker op de achtergrond aanwezig en beschikbaar. Maak dit ook kenbaar aan de kinderen. Grijp in wanneer echt 
nodig, maar besef ook dat kinderen ontzettend veel leren wanneer iets niet gaat zoals gepland.  
 
 
Tot slot 
Doordat jij aan kinderparticipatie werkt, bied je kinderen een oefenplek om zich te ontwikkelen tot personen die 
zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal functioneren: nu op de bso en later in de samenleving.  
 
Wat heb je toch een mooi beroep! 
Succes! 
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