
 
 

Praten over kinderparticipatie 
Onderstaande casussen zijn een hulpmiddel om met pedagogisch medewerkers in gesprek te 
gaan over kinderparticipatie. Het is een leuke manier om pedagogisch medewerker bewust 
te maken van kinderparticipatie en hun eigen rol daarin.  

 
Dagopvang 0-2 jaar 

 
Samen meedoen 
Een baby kruipt naar het hekje en je merkt dat hij of zij graag een kijkje gaat nemen 
bij de andere groep om met de grotere kindjes te spelen. Wat doe je? 
 
Samen verantwoordelijk voor de groep 
Laten jullie de dreumesen uit de dagopvang meehelpen met opruimen van de 
groepsruimte? Waarom wel/niet? ( Zo ja, hoe doen jullie dat?) 
 
Samen conflicten oplossen 
Twee dreumesen willen allebei met hetzelfde rode bakje spelen. Ze gaan er aan 
trekken en beginnen te huilen. Wat doe je? 
(Ivm doorvragen: in hoeverre worden kinderen serieus genomen in het zelf komen 
tot een oplossing of wordt het voor hen opgelost?) 
 
Samen omgaan met verschillen 
Er komt een nieuwe baby wennen op de groep. Deze baby is gewend om in slaap te 
vallen op de arm. In bed huilt het alleen maar. Hoe ga je hier mee om? 

 
 

Peuters 2-4 jaar 

 
Samen meedoen 
De kinderen willen dolgraag buiten spelen maar het regent en waait erg hard. Wat 
doe je? 
 
Samen verantwoordelijk voor de groep  
Eén kindje valt en doet zich pijn. Hij begint hard te huilen. De andere kinderen kijken 
op en sommige lopen naar hem toe. Hoe gaan jullie om met troosten. 
(Ivm doorvragen: worden de overige kinderen bij het troosten betrokken? wel/niet?) 
 
Samen conflicten oplossen 
De regel is dat kinderen niet op de banken staan/ springen. Tijdens een spelletje 
‘schipbreuk’ springen er een aantal op de bank, want de bank is het ‘eiland’ waar je 
niet gepakt kan worden door boeven. Hoe reageer je? 
(Ivm doorvragen: hoe praat je met kinderen om samen tot een oplossing te komen?) 
 
Samen omgaan met verschillen 
De kinderen zitten aan tafel en krijgen een schaaltje yoghurt. Eén van de kindjes 
geeft aan graag de yoghurt met een rietje te drinken. Hoe reageer je? 
 



 
 

Kidzclub 4-7 jaar 
 
Samen meedoen 
Je wilt een gezamenlijke activiteit aanbieden aan de hele groep, een aantal kindjes 
willen niet mee doen. Hoe stimuleer je het samen spelen? 
 
Samen omgaan met verschillen 
3 kinderen van de groep komen op het plan om in hun zelfgemaakte hut te gaan 
picknicken in plaats van gezamenlijk aan tafel. Hoe reageer je?  
 
Samen conflicten oplossen 
2 kinderen zijn samen aan het spelen, een derde wil meedoen, maar dit mag niet van 
de kinderen. Het kind komt dit aan jou vertellen. Wat doe je? 
 
Samen verantwoordelijk voor de groep 
De kinderen hebben prachtige kunstwerken gemaakt en willen deze graag op de 
ramen hangen zodat alle voorbijgangers ze kunnen zien. Wat doe je? 

 
 

Campus 8-13 jaar 
 
Samen meedoen 
De kinderen denken mee over het zomervakantie programma en het blijkt dat de 
hele groep heel graag een middag naar het PSV stadion zou willen gaan. Wat doe je? 
(Ivm doorvragen: in hoeverre worden de kinderen betrokken bij de oplossing) 
 
Samen omgaan met verschillen 
Eén kind kan niet zo goed mee komen met de groep. Wat doe je daaraan?  
 
Samen conflicten oplossen 
De groep gaat altijd onder begeleiding naar het schoolplein om te spelen. Drie 
kinderen uit de groep willen nu zonder begeleiding naar het schoolplein om te 
voetballen. Wat doe je? 
(Ivm doorvragen: in hoeverre krijgen de kinderen de ruimte om zelf te komen tot een  
oplossing.) 
 
Samen verantwoordelijk voor de groep 
De kinderen komen op het idee een eigen chill hoek te willen inrichten. Wat doe je? 

 

 


