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“Het spel der democratische opvoeding” 
 

 

Wat vooraf ging: 

Aan de hand van de 4 pijlers deden de ambassadeurs van Triodus “samen goed 

voor later” en de werkgroep wat iedere kindwijzerorganisatie deed, 

inventariseren! De conclusie was duidelijk: “ja, we doen al heel veel, maar niet 

altijd bewust. En er kan meer, veel meer! 

 

Maar bovenal was de conclusie:  

Wat je ook doet aan democratisch opvoeden, het valt of staat met de 

houding en de vaardigheden van de volwassene. 

 

Houding en vaardigheden, geen sinecure! Hoe pak je dat aan? 

Eigenlijk zou je continu met elkaar in gesprek moeten blijven, elkaar feedback 

moeten geven, een spiegel voorgehouden moeten worden. Maar bovenal: hoe 

maak je het concreet? 

 

Om dat gesprek op gang te brengen was de vraag om allemaal een misser en 

een topper uit de eigen praktijk op te schrijven, een misser en een topper ten 

aanzien van democratisch opvoeden. 

 

En toen kwamen de tongen los. Naar aanleiding van iedere misser of topper viel 

het gesprek nooit stil.  

- waarom vind je het een topper/ misser? 

- Wat is er mis aan?  

- Hoe zou je anders kunnen doen, beter, leuker, democratischer? 

- Wat heb je nodig om het te blijven doen? 

- Wat ga je doen om het te vergroten? 

- Etcetera 

 

Erover praten, in vrijheid en zonder oordeel! Het leverde zoveel op dat het plan 

voor een ‘babbelspel’ ontstond. Er moest iets zijn dat aanzet tot ‘babbelen’, een 

vereenvoudigde term voor met elkaar praten over democratisch opvoeden, 

elkaar feedback geven op democratisch opvoeden, elkaar tips geven tot 

democratisch opvoeden, met elkaar bewust te worden van democratisch 

opvoeden. En dat bij elkaar werkt door op de houding en vaardigheden van de 

volwassene. 

 

Concreet 

De voorbereiding 

Aan de hand van de casuïstiek van de ambassadeurs, de theorie over 

democratisch opvoeden en kijkend de doelgroep kinderen en ouders werden er 

vele vaardigheden en houdingsaspecten verzameld. Wat moet je allemaal doen ( 

of laten) als volwassenen om democratisch te kunnen opvoeden?  

 

Aan de hand van 

- de vier pijlers ‘samen goed voor later’ 

- het werkplan van de TriodusPedagogiek,  

- de uitgangspunten van Marianne Riksen Walraven 

- het pedagogisch kader ‘samen verschillend,  

- en een de uitgebreide inventarisatie vanuit de eigen praktijk 

volgde er een zeer uitgebreide vaardighedenlijst. 
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Een kleine greep: 

Kinderen iKinderen iKinderen iKinderen in de dagopvangn de dagopvangn de dagopvangn de dagopvang    

 

Samen 

meedoen 

- er is, voor het jonge kind, veel van hetzelfde 

materiaal zodat kinderen naast elkaar kunnen spelen 

- Kinderen steunen als zij een ‘fout ‘maken 

- Kijken naar wat houdt de kinderen bezig i.p.v. hoe 

houd ik de kinderen bezig 

- Ik praat niet tegen de kinderen, maar met de 

kinderen 

- ik laat kinderen elkaar helpen 

 

 

 

Samen ….. 

verantwoordelijk 

voor de groep en 

elkaar 

- Kinderen krijgen regelmatig taakjes en 

verantwoordelijkheden waarmee het kan helpen op de 

groep 

- nieuwe kinderen krijgen een maatje 

- Samen met de kinderen omgangsafspraken maken 

 

 

 

Samen …. 

conflicten 

oplossen 

- eerst kijken dan mogelijkerwijs ondersteunen 

- Gevoelens van elkaar serieus nemen 

 

 

Samen ….. 

omgaan met 

verschillen 

- voor ieder kind wordt een sleuteltje gezocht ( uit 

‘samen verschillend’) 

- Ik mag iets over mezelf en mijn familie vertellen. 

- zowel positief als negatief gedrag wordt serieus 

genomen en er wordt respectvol mee omgegaan 
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Een kleine greep 

Kinderen in de bsoKinderen in de bsoKinderen in de bsoKinderen in de bso    

    

Samen 

meedoen 

- In de bso is een kinderraad  

- Kinderen krijgen de mogelijkheid om spel zo zaak 

mogelijk te herhalen als zij willen  

- Ik speel actief mee met de kinderen 

- Ik kan het doel en het nut van de regels uitleggen 

 

 

Samen ….. 

verantwoordelijk voor 

de groep en elkaar 

- Samen omgangsregels zichtbaar maken 

- Kinderen taken laten bedenken, uitvoeren en 

organiseren 

- ik leer kinderen hun eigen grenzen aangeven 

 

 

Samen …. 

conflicten oplossen 

- Ik mag het eerst proberen zelf op te lossen 

- Aan mij wordt gevraagd wat ik vind en welke 

behoefte ik heb 

 

 

Samen ….. 

omgaan met 

verschillen 

- voor ieder kind wordt een sleuteltje gezocht ( uit 

‘samen verschillend’) 

- Ik mag iets over mezelf en mijn familie vertellen. 

- zowel positief als negatief gedrag wordt serieus 

genomen en er wordt respectvol mee omgegaan 
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Een kleine greep 

OudOudOudOudersersersers    

 

Samen 

meedoen 

- er is een levendige overdracht ( over activiteiten, het 

kringgesprek, gebeurtenissen) 

- ik vraag ouders iets te komen vertellen over hun werk 

- ik vraag ouders mee te doen met een activiteit 

- Verbinding maken tussen thuis en de opvang 

 

 

Samen ….. 

verantwoordelijk 

voor de groep en 

elkaar 

- ik luister naar ouders 

- ik praat niet over de kinderen in het bijzijn van andere 

ouders 

- ik bespreek met ouders de verschillende wensen 

rondom de opvoeding 

 

 

Samen …. 

conflicten 

oplossen 

- ik luister naar ouders 

- ik kan mijn fouten toegeven 

 

 

Samen ….. 

omgaan met 

verschillen 

- ik vraag door  

- ik oordeel niet 
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Een kleine greep 

Collega’sCollega’sCollega’sCollega’s    

 

Samen 

meedoen 

- Collega’s steunen als zij een ‘fout ‘maken, want 

fouten maken mag 

- Ik betrek de talenten van mijn collega’s bij de 

activiteiten 

- Vaste gewoontes en rituelen ontwikkelen die 

dagelijks terugkomen 

- Actief luisteren naar elkaar ) 

 

 

Samen ….. 

verantwoordelijk voor 

de groep en elkaar 

- wij geven elkaar een compliment 

- taken durven delegeren 

- ik respecteer de grenzen van mijn collega’s 

- ik roddel niet! 

 

 

Samen …. 

conflicten oplossen 

- ik luister naar mijn collega 

- ik hoef het niet allemaal te weten 

 

 

Samen ….. 

omgaan met 

verschillen 

- De verschillen waarderen en de overeenkomsten 

benadrukken 

- Ik ben mij bewust van mijn eigen oordeel 
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En nu? Het resultaat! Een babbelspel!!! 
 

De vaardigheden werden omgezet in een viertal mogelijkheden: 

- een casus 

- een stelling 

- waar of niet waar? 

- de praktijk 

 

De handleiding werd geschreven, het spel werd gespeeld. En het effect: 

Pedagogisch medewerkers: 

- geven elkaar tips 

- maken democratisch opvoeden concreet 

- luisteren naar elkaar 

- geven elkaar feedback 

- brengen elkaar op ideeën 

- zetten elkaar aan het denken  

en dat is goed voor kinderen, ouders, collega’s en de pedagogisch 

medewerker zelf! 

 

OFTEWEL, pedagogisch medewerkers gaan in gesprek met elkaar, vandaar 

een babbelspel! 



   

 7 

 

 “Het spel der democratische opvoeding” 
 

 

 
 

 

 

Dit spel is ontwikkeld om het onderwerp democratisch opvoeden onder het licht 

te brengen. Er zijn verschillende werkvormen verwerkt in het spel die aanzetten 

tot praten, discussiëren en nadenken.  

 

Inhoud van het spel: 

� Vier stapels kaarten van verschillende kleuren 

� 4 bladen van A4 formaat in dezelfde kleuren als de kaarten. Op de bladen 

staat per A4 de woorden stelling, casus, waar of niet waar en uit de 

praktijk. 

� Een handleiding 
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Enkele voorbeelden Casus 

 

Kinderen maken ruzie om de 

lego/duplo. Ze willen dat hun 

kunstwerken zolang mogelijk blijven 

staan. Maar de lego/duplo raakt op 

omdat alles bovenop de kast uitgestald 

staat. Er is weinig te weinig duplo/lego 

over om mee te spelen.  

 

Hoe ga je hier mee om?  
 

Alle kinderen blijven aan tafel wachten 

tot iedereen klaar is met eten. (“als de 1 

van tafel rent willen ze allemaal niet 

meer eten”) Hoe kun je regels hanteren 

en toch democratisch opvoeden? 

Miriam haar collega denkt anders over 

de regels met betrekking tot eten dan 

Miriam. Op de dag dat ze samenwerkt 

past zij zich aan haar collega aan. Als zij 

alleen werkt doet ze het op haar manier! 
 

Ouders vragen vanuit opvoedkundig 

oogpunt iets aan de pm-er dat niet 

strookt met de visie van de organisatie 

(vormen van straf geven/pedagogische 

tik/ in de hoek zetten). De pm-er 

weigert omdat dit niet kan. Ze zegt: zo 

doen wij dit niet hier of dat mag niet van 

mijn organisatie  

 

Wat zou jij doen? 
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Enkele voorbeelden Stelling 

 

Democratisch opvoeden betekent dat  

iedereen zijn eigen gang kan gaan. 

eens of oneens? Waarom? 
 

Het gebruiken van koosnamen staat 

haaks op democratisch opvoeden 
 

Kinderen te veel verantwoordelijkheden 

geven voor het eigen gedrag en het 

maken van keuzes, belemmert 

democratisch opvoeden 
 

Democratisch opvoeden is geschikt voor 

alle kinderen 
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Enkele voorbeelden Enkele voorbeelden Enkele voorbeelden Enkele voorbeelden Vraag / de praktijkVraag / de praktijkVraag / de praktijkVraag / de praktijk    

 

 

 

Jij hebt omgangsregels in de groep. Hoe zijn 

die tot stand gekomen?  

 

 

 

 

 

Noem 10 vaste gewoontes / rituelen met de 

kinderen die jij hebt op de groep. 

 

 

Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat jij de 

gevoelens van een kind serieus nam. 

 

 

 

 

 

Noem eens een grote democratische 

opvoedmisser? Waarom vind je het een 

misser? Wat ga je volgende keer aders doen? 
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Enkele voorbeelden Enkele voorbeelden Enkele voorbeelden Enkele voorbeelden Waar of niet waarWaar of niet waarWaar of niet waarWaar of niet waar    

 

 

Ieder kind heeft recht op een democratische 

opvoeding. 

 

 

 

Democratie moet je leren! Kinderen moeten 

leren participeren voordat ze kunnen 

participeren. 

 

 

 

 

Als ouders meer betrokken worden bij het 

kinderdagverblijf, dan kun je gemakkelijker 

conflicten oplossen. 

 

 

 

 

 

Peuters kunnen nog niet hun eigen conflicten 

oplossen. 
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Bijlage 1 

Riksen-Walraven van invloed op de kwaliteit van de kinderopvang en daarom 

van belang bij het omgaan met democratisch burgerschap: 

Vier basisdoelen: 

• Het bieden van een gevoel van veiligheid 

• Het bevorderen van de persoonlijke competentie 

• Het bevorderen van de sociale competentie 

• Socialisatie: aanbieden van regels, normen en waarden; “cultuur” 

Hierbij horen zes interactievaardigheden die niet alleen invloed hebben op de 

kwaliteit van de kinderopvang maar tevens van belang zijn bij het kunnen 

omgaan met democratisch burgerschap: 

• Sensitieve responsiviteit of emotionele steun 

• Respect voor de autonomie 

• Structureren en grenzen stellen 

• Praten en uitleggen 

• Ontwikkeling stimuleren 

• Begeleiden van interacties tussen kinderen 
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Bijlage 2 

 

Uit de Trioduspedagogiek, aandachtsgebied ‘sociale competenties’ 

 

De kinderopvang heeft een maatschappelijke functie, we bereiden kinderen voor 

op een leven in de maatschappij. Dit willen we zo goed mogelijk doen. Het is dan 

ook belangrijk dat kinderen de kans krijgen om te oefenen met democratische 

vaardigheden. Dat we hen daarbij serieus nemen is heel belangrijk. Het 

onderdeel van de Trioduspedagogiek dat hiermee te maken heeft is “sociale 

competenties”. De TPW zegt hier het volgende over: 

In een sociale leefgemeenschap hebben de leden verantwoordelijkheden, kunnen 

ze initiatieven nemen en op vertrouwen en ondersteuning rekenen om 

initiatieven tot een goed einde te brengen. De leden hebben verschillende rollen 

die ook kunnen wisselen of veranderen. Er zijn relaties, mensen opereren niet 

geïsoleerd maar worden opgemerkt, ontvangen belangstelling, maar ook kritiek. 

In een sociale gemeenschap ga je in principe met elkaar verder en er ontstaan 

gemeenschappelijke waarden en normen. Er ontstaat binding: hier ben ik 

onderdeel van, hier wil ik graag bij horen, hier steek ik energie in. Een zekere 

trots ook: dit is ons kindercentrum! Hierin komt de waarde van de groep tot 

uiting. Het blijkt dat kinderen die deel uitmaken van een sociale gemeenschap 

een beter zelfbeeld hebben, minder criminaliteit plegen en ook beter presteren 

op taalgebied.  

De kinderen groeien op in een omgeving die hen de mogelijkheid biedt om te 

leren. De kinderen doen ervaringen op en ze mogen fouten maken. Ze kunnen 

rekenen op aandacht en erkenning omdat gezien wordt wat ze doen. Ze ervaren 

dat ze verantwoordelijk zijn voor hun daden want er wordt op hen gereageerd. 

Ze krijgen vertrouwen doordat ze ondersteund worden in nieuwe ondernemingen 

en gaandeweg zullen de kinderen ook kritiek leren verdragen 
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Gebruikte Literatuur: 

 

Samen verschillend –pedagogisch kader 

Mischa de Winter – het begint bij opvoeden 

Elly Singer – Kijken, kijken, kijken 

 


