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Trainingsopzet voor medewerkers van de BSO’s 

 gericht op democratische vaardigheden van kinderen èn medewerkers.  

 

Vooraf 

Voordat je begint met het opzetten van een kinderraad, is het raadzaam om de pedagogisch 

medewerkers een training geven.  Onderstaande opzet is gericht op het informeren van de teams, op 

het zichtbaar maken van de kinderraad op de BSO-locaties, op verschillende typen kinderparticipatie 

waarvoor je kunt kiezen, en op participatie van verschillende leeftijdsgroepen, en tenslotte op de 

benodigde democratische houding van de medewerkers. 

 

De rol van de pedagogisch medewerkers 

Bij het oefenen met democratische vaardigheden is de rol van de pedagogisch medewerker cruciaal. 

Zij kunnen met kinderen bespreken welke verwachtingen zij hebben over de onderlinge 

samenwerking, het oplossen van conflicten, het respecteren van verschillen en de eigen 

verantwoordelijkheid. Zij kunnen samen met kinderen terugkijken op hun handelen. Zij kunnen 

ruimte bieden voor de eigen initiatieven van kinderen. Maar bovenal zijn zij via hun eigen houding en 

communicatie een model voor de kinderen.  

Het vraagt een open, nieuwsgierige basishouding van de pedagogisch medewerker. Nieuwsgierig 

naar wat de kinderen bezighoudt, wat zij willen en wat zij zelf al kunnen. Het vraagt dat pedagogisch 

medewerkers kijken door de ogen van het kind.   

 

Kinderparticipatie en Kinderraden op de BSO 

Democratisch burgerschap leer je op de BSO door te participeren in een groep. De kinderen ervaren 

dat er naar hen wordt geluisterd en dat hun mening ertoe doet. Zij kunnen leren om hun mening 

kenbaar te maken en te luisteren naar de mening van anderen en tot slot leren ze om samen 

compromissen te sluiten. Al deze vaardigheden zie je terug in dagelijkse gesprekken aan tafel, bij het 

samenwerken en samenspelen, bij het oplossen van conflicten en tenslotte bij de oudere kinderen 

ook in de BSO-Kinderraad. Het gaat hierbij om het leerproces. Ervaren hoe het proces van 

besluitvorming gaat. Het proces maakt de kinderen tot democratisch burgers – niet het resultaat!  

 

Het kindercentrum als democratische oefenplaats  

‘Het kindercentrum als democratische oefenplaats’, sluit naadloos aan bij de pedagogische rol die wij 

als Sinne willen hebben. Want wij willen meer dan een veilige, prettige opvang bieden. We willen 

kinderen leren om samen te werken. Om hun mening te geven, maar ook om de mening van de 

ander te respecteren. Wij willen hen ondersteunen bij het oplossen van conflicten. Wij kunnen 
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kinderen daarvoor een prachtige leef- en leeromgeving bieden, waar zij samen met andere kinderen 

al die democratische vaardigheden kunnen oefenen. Want je leert deze vaardigheden vooral door ze 

te ervaren en te doen.  

Het is voor ons een grote uitdaging om democratisch burgerschap in te passen in onze cultuur, ons 

pedagogisch klimaat en dus ons dagelijkse handelen. Dat vraagt om groepen waarbinnen de eigen 

verantwoordelijkheid van kinderen wordt bevorderd en waar kinderen kunnen meedoen. Dat vraagt 

een opvoedingsstijl die redelijke grenzen stelt, die uitlegt en heel goed luistert, waar kinderen er toe 

doen. Om zo kinderen toe te rusten voor de toekomst. Het gaat om een manier van denken en 

handelen. Om een houding die op alle gebieden terugkeert: in de omgang van de volwassenen met 

de kinderen, maar ook in de omgang met collega’s en ouders.  

 

Waarom aandacht voor kinderparticipatie?  

Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang is de laatste jaren steeds meer een normale zaak 

geworden. Door kinderparticipatie voelen kinderen zich meer betrokken bij hun BSO.  

Door de ondertekening van het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind door Nederland hebben 

kinderen recht gekregen op informatie en participatie. De ondertekening van dit verdrag betekent 

ook dat er daadwerkelijk in de praktijk gewerkt moet worden aan het realiseren van recht op 

informatie en participatie.  

Kinderparticipatie is niet iets wat alleen maar in onze tijd actueel is. De pedagoog Janusz Korczak 

heeft door zijn aanpak al jaren geleden laten zien dat kinderen verantwoording kunnen dragen voor 

hun eigen omgeving. In het weeshuis van Korczak hielden kinderen ‘rechtszaken’ als er problemen 

waren. De kinderen hadden hun eigen inspraakvorm ontwikkeld in het weeshuis en Korczak 

behandelde de mening van de kinderen als gelijkwaardig aan die van de volwassenen.  

Micha de Winter, schrijver van het boek ‘Kinderen als medeburger’, stelt dat de mogelijkheid voor 

kinderen om actief mee te denken en invloed te hebben op hun eigen bestaan onmisbaar is voor hun 

welzijn, gezondheid en ontwikkelingskansen. Kinderen moeten van jongs af aan vertrouwd zijn met 

participatie.  

De BSO is bij uitstek een plaats waar kinderen met participatie te maken kunnen hebben. De BSO is 

immers vrije tijd voor kinderen. Dit uitgangspunt impliceert dat kinderen meebepalen wat er in hun 

vrije tijd gebeurt.  

 

Redenen om te werken aan kinderparticipatie  

Door kinderparticipatie kunnen de kinderen ervaren dat ze invloed kunnen uitoefenen op het 

dagelijkse reilen en zeilen van hun BSO. Over het algemeen zullen zij zich meer betrokken gaan 

voelen bij wat er gebeurt op hun BSO. Deze betrokkenheid kan leiden tot tevredenheid, 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Bij de oudste kinderen leidt kinderparticipatie er toe dat de 

inrichting en het programma van de BSO beter aansluit bij hun wensen en dat zij zich meer betrokken 

gaan voelen.  
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Daarnaast ontwikkelen de kinderen persoonlijke vaardigheden met betrekking tot communiceren en 

onderhandelen. Zij vergroten hun zelfvertrouwen omdat zij zich serieus genomen voelen.  

De ervaring heeft inmiddels geleerd dat ook de groepsleiding grote baat heeft bij de 

kinderparticipatie; door het overleg en de samenwerking met de kinderen zien ze nieuwe 

uitdagingen in hun werk en wordt de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse programma op de 

BSO gedeeld met de kinderen. Ze hoeven niet meer alles zelf te verzinnen en uit te voeren.  

 

Wat moet een locatie / team weten voordat we gaan beginnen? 

 Bespreek in een teamvergadering het kader waarbinnen de kinderen mee mogen praten (ga 

met elkaar in gesprek over de leermomenten voor kinderen versus de haalbare onderwerpen 

die resultaat kunnen opleveren 

 Wijs 2 teamleden aan die samen de implementatie gaan opstarten. Kinderen 

enthousiasmeren, afspraken met elkaar nakomen en bewaken, samen met de kinderen 

onderzoeken hoe dit werkt. Oefenen d.m.v. cursus en verdiepen in democratisch 

burgerschap is een must! 

 Welke ‘beren zijn er op de weg‘ ?  

 Welke praktische dingen moeten eerst in orde zijn zodat we vloeiend van start gaan? 

 Fouten maken mag… leren moet ! 

 

BSO-Kinderraad zichtbaar maken op de locaties  

De BSO-Kinderparticipatie krijgt een plaats in het kindercentrum. Binnen de BSO is het bestaan van 

kinderparticipatie en de Kinderraad zichtbaar terug te vinden. Kinderen, medewerkers en ouders 

worden hierover geïnformeerd op de locatie.  

Er zijn talloze manieren om de Kinderraad zichtbaar te maken, bijvoorbeeld:  

 

 De notulen van de BSO-Kinderraad worden opgehangen op een informatiebord en 

gepubliceerd/naar verwezen in de locatiekrant.  

 Foto van de BSO-Kinderraad ophangen op de BSO/de groep(en).  

 Het Kinderraadreglement is beschikbaar op het centrum.  

 Na een Kinderraadvergadering wordt deze teruggekoppeld in de groep(en).  

 De Kinderraadsleden vertellen in de BSO groepen over wat er speelt in de Kinderraad. 

 Verslag van wat de kinderparticipatie heeft opgeleverd; de resultaten benoemen.  
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Tip: betrek de Kinderraadsleden hierbij en vraag hoe ze hun werk in de Kinderraad willen laten zien 

op de BSO. Uiteindelijk moeten zij het uitvoeren en moet het aansluiten bij wat zij zelf kunnen 

realiseren – ook dat is democratisch. Uiteraard worden ze hierbij geholpen door de begeleiders van 

de Kinderraad op de locatie. 

 

Vier sporen  

Je kan kinderparticipatie in een organisatie op 4 manieren vorm geven. Deze 4 vormen worden in 

onderstaande tekst 4 sporen genoemd.  

 

Het eerste spoor: kinderen geven signalen  

Kinderen laten geluiden horen dat ze ontevreden zijn over de opvang. Ze lopen zich overduidelijk te 

vervelen. Ze komen steeds met dezelfde opmerking over bijvoorbeeld buitenspelen. Ze overtreden 

voortdurend bepaalde regels. Dit zijn allemaal voorbeelden van signalen die voor de medewerkers 

aanleiding zijn om te reageren. Door actief te luisteren en te observeren kunnen medewerkers deze 

signalen opvangen.  

De pedagogisch medewerker zou vervolgens de volgende stappen kunnen nemen:  

• Signaal oppikken (gedrag of verbale uitingen van kinderen).  

• Samen met het kind bekijken wat ermee gedaan kan worden (plan maken, kind stimuleren).  

• Het onderwerp met de andere kinderen uit de groep bespreken.  

• Nieuwe plannen eventueel uitvoeren binnen de groep.  

• Met kinderen bespreken of dit ook iets voor de andere groepen in de BSO is.  

• Het onderwerp inbrengen bij de andere medewerkers.  

• In de andere groepen ermee aan de slag gaan.  

Aandachtspunt hierbij is dat het kind / de kinderen betrokken blijven en dat het hun idee blijft. Het is 

belangrijk te voorkomen dat de Pedagogisch medewerker met het idee aan de haal gaat en het zelf 

uitwerkt. Wanneer de kinderen het idee hebben dat het een idee van de pedagogisch medewerker is 

geworden spreekt het hun minder aan en dan zijn ze minder enthousiast.  

 

Tweede spoor: de organisatie/locatie wil bij de kinderen iets inbrengen  

De BSO kiest ervoor dat kinderen inspraak hebben bij bepaalde onderwerpen. In het pedagogisch 

beleidsplan staat omschreven dat kinderen altijd betrokken worden in beslissingen over deze 

onderwerpen. Bij de verschillende onderwerpen staat omschreven of de kinderen meebeslissen, 

instemmingsrecht hebben of bijvoorbeeld alleen adviesrecht. De meest doorgevoerde vorm van 

participatie is dat kinderen over alle onderwerpen medezeggenschap hebben.  
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Voorbeelden van onderwerpen:  

• binnenruimte  

• buitenruimte  

• activiteiten in de vakantie  

• activiteiten algemeen / woensdagmiddag  

• beleid op de groep (regels, indeling van de middag, omgaan met elkaar)  

• personeelsbeleid  

 

Derde spoor: structurele lijnen van kinderparticipatie  

Bij structurele lijnen van kinderparticipatie worden de kinderen op vaste momenten geïnformeerd 

en/of wordt hun mening gevraagd over de gang van zaken op de BSO.  

Voorbeelden van deze structurele lijnen:  

• Informatieboekje voor kinderen waarin staat welke invloed zij kunnen hebben.  

• Krant door kinderen gemaakt.  

• Krant voor kinderen door de organisatie gemaakt: hierin staat informatie over de voorgenomen 

plannen en plannen die uitgevoerd zijn.  

• Enquête voor de kinderen (eens in de zoveel maanden).  

• Participatieplek voor de kinderen (ideeënbus, prikbord).  

• Kindervergadering op locatieniveau / groepsniveau.  

• Kinderraad / platform (vertegenwoordiging van kinderen vanuit de hele organisatie).  

Deze structurele lijnen legt de organisatie vast in het beleidsplan.  

 

Het vierde spoor: ouders betrekken bij kinderparticipatie  

Door kinderparticipatie kan een aantal zaken in de BSO anders gaan lopen dan ouders gewend zijn. 

Kinderen kunnen bijvoorbeeld aangeven dat ze meer zelfstandigheid willen. Het is belangrijk om 

ouders hierover te informeren en hun mening te vragen. Ouders kunnen hierover geïnformeerd 

worden bij de intake of via een informatiekrantje.  

 

Kinderinspraak voor alle leeftijden  

Kinderparticipatie is voor alle leeftijden! Kinderen van een jaar kunnen in hun gedrag al aangeven 

wat zij wel en niet leuk vinden. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe meer er verwacht wordt van de 

Pedagogisch medewerker. Zij moeten alert zijn op het gedrag van de kinderen.  



 
 

6 
 

Bij iedere leeftijdsgroep kunnen weer andere methodes gebruikt worden om achter de ideeën van de 

kinderen te komen. Bij jongere kinderen wordt er veel meer visueel gewerkt. Kinderen van vier 

kunnen bijvoorbeeld een tekening maken van hun leukste speelgoed. Voor jongere kinderen worden 

vaak al door de groepsleiding keuzes gemaakt waaruit ze kunnen kiezen. Op grond van de 

leeftijdskenmerken kun je voor de onderwerpen, de beslissingsbevoegdheid en de bijpassende 

werkvormen kiezen.  

 

Niveaus van kinderparticipatie  

Kinderen kunnen in verschillende mate inspraak hebben. Dit gaat van kinderen informeren tot 

medezeggenschap.  

 

 Kinderen informeren  

Kinderen krijgen informatie over onderwerpen, die hen aangaan. Door het geven van deze informatie 

worden de kinderen bij de BSO betrokken en krijgen ze de mogelijkheid te reageren. Een voorbeeld 

hiervan is een informatieboekje waarin beschreven staat wat de BSO de kinderen te bieden heeft.  

 Kinderen informatie vragen  

De BSO vraagt aan de kinderen informatie over onderwerpen die henzelf aangaan.  

 Adviesrecht voor kinderen  

Kinderen krijgen de mogelijkheid advies uit te brengen. Dit advies wordt op basis van argumenten 

overgenomen of afgewezen.  

 Instemmingsrecht. 

Er is een plan waarmee de kinderen wel of niet kunnen instemmen. Als zij niet instemmen wordt er 

opnieuw naar het plan gekeken.  

 Medezeggenschap.  

Kinderen beslissen mee over onderwerpen, die hen aangaan. Zij worden betrokken bij het 

ontwikkelen van de plannen.  

 

De hoogste vorm van kinderparticipatie is uiteraard medezeggenschap van kinderen op alle 

onderdelen.  

 

De houding van de Pedagogisch medewerker 

Naast een visie zijn een open houding en communicatievaardigheden nodig voor het realiseren van 

kinderparticipatie.  

Kinderparticipatie staat of valt met de basishouding van de Pedagogisch medewerker. De 

basishouding bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:  
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• Aandacht en respect.  

• Eigen mening op de achtergrond kunnen stellen.  

 Grenzen kunnen aangeven.  

• Verantwoordelijkheid kunnen loslaten.  

• Open vragen kunnen stellen.  

• Oor hebben voor de mening van alle kinderen (niet alleen de dominante kinderen).  

• Niet zelf met oplossingen komen.  

• Geen oordelen uitspreken over de suggesties, wensen etc. van kinderen.  

 

Communicatieve vaardigheden  

De Pedagogisch medewerker moet o.a. de volgende communicatieve vaardigheden beheersen:  

• Actief kunnen luisteren.  

• Open vragen kunnen stellen.  

• Ik-boodschappen.  

 

Grenzen kunnen aangeven  

Voor het slagen van kinderparticipatie is het belangrijk dat de groepsleiding goed grenzen aangeeft. 

De kinderen moeten weten waarover zij kunnen meebeslissen, hoe groot hun invloed is binnen de te 

nemen beslissing, hoe groot het beschikbare budget is, enz. De Pedagogisch medewerker moet 

zichzelf trainen voortdurend na te denken over de grenzen en deze ook voorafgaand aan een overleg 

te bespreken met de kinderen.  

Wanneer er geen grenzen worden gesteld, kunnen bij de kinderen verwachtingen worden gewekt, 

die niet gerealiseerd kunnen worden. De kinderen raken teleurgesteld, omdat er dan geen rekening 

wordt gehouden met hun wensen. Hoe jonger de kinderen zijn, des te duidelijker moeten de grenzen 

zijn naar de kinderen toe.  

 

Verantwoordelijkheid kunnen loslaten  

Kinderen ontwikkelen hun eigen mening en hebben een groeiende behoefte aan zelfstandigheid. 

Naarmate de kinderen ouder worden is het belangrijk de kinderen in deze behoefte tegemoet te 

komen.  

De groepsleiding, die de verantwoordelijkheid draagt over de kinderen moet zichzelf trainen in het 

meedenken met de kinderen, het meegaan in hun wensen. De Pedagogisch medewerkers moeten 

mogelijkheden onderzoeken, waarbinnen de kinderen de verantwoordelijkheid van hun wensen en 
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beslissingen aankunnen. Het zelfvertrouwen van de kinderen groeit wanneer ze de 

verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen beslissingen.  

Voor de Pedagogisch medewerkers betekent dit een andere invulling van de verantwoordelijkheid en 

dit is niet altijd makkelijk. De Pedagogisch medewerkers moeten de eigen grenzen verleggen en niet 

meer alles tot in details willen beheersen.  

Zij moeten vertrouwen ontwikkelen in de capaciteiten van de kinderen en hun begeleiden waar 

nodig.  

 

Kinderparticipatie in de praktijk  

• Kinderparticipatie en aanschaf van nieuw spelmateriaal.  

• Kinderparticipatie en regels in de BSO.  

• Kinderparticipatie en observatie van de kinderen en van jezelf.  

 

Kinderparticipatie en aanschaf van nieuw spelmateriaal  

Hieronder een voorbeeld waarmee je kunt oefenen met kinderparticipatie door een concreet 

onderwerp aan te pakken. Het onderwerp is kinderen een keuze laten maken voor het aanschaffen 

van spelmateriaal in de BSO-groep.  

 

Voordat je aan de slag gaat  

De Pedagogisch medewerker informeert vooraf welk budget beschikbaar is voor het aanschaffen van 

spelmateriaal. Dit is heel belangrijk. Je kan zo voorkomen dat kinderen met ideeën komen die niet 

realiseerbaar zijn.  

 

Werkwijze voor kinderen van 4-8 jaar 

Voor de verschillende stappen neem je ongeveer een week de tijd:  

a. In de kring met kinderen zeggen dat er geld is om nieuw speelgoed aan te schaffen.  

Dit roept gelijk reacties op bij de kinderen. Iedereen die zin heeft krijgt de mogelijkheid om te 

tekenen wat zij graag zouden willen hebben. De Pedagogisch medewerkers schrijven erbij wat het 

allemaal voorstelt. De tekeningen worden opgehangen. De ouders kunnen kijken wat er getekend en 

verteld is.  

b. De Pedagogisch medewerkers hebben uit speelgoedboekjes een flink aantal plaatjes geknipt 

die in aanmerking komen om aan te schaffen. Hierbij is rekening gehouden met de keuze die 

de kinderen in de tekeningen hebben laten zien en met het budget wat beschikbaar is. De 

plaatjes worden op een groot vel geplakt en samen met de kinderen bekeken. Uitgelegd 

wordt dat het de bedoeling is om te komen tot een keuze welk spelmateriaal aangeschaft 
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gaat worden. Om de keuze te kunnen maken worden twintig (of een ander aantal gelijk aan 

de hoeveelheid speelgoedplaatjes) melkpakken versierd. Op elk melkpak komt één 

speelgoedplaatje. In de melkpakken komt een gleuf. Het versieren van de melkpakken 

gebeurt samen met de kinderen.  

Alle kinderen krijgen vijf fiches (rondjes). Het is belangrijk om de kinderen bij de voorbereiding te 

betrekken. Ze krijgen dan goed door wat de bedoeling is en de materialen waar ze uit kunnen kiezen.  

c. Een hele week lang krijgen de kinderen de kans om de fiches in de melkpakken te doen. Ze 

worden daarbij ondersteund door de groepsleiding. Deze vertelt de kinderen dat het 

belangrijk is om te kiezen wat je het leukste vindt / het liefste wilt hebben.  

d. Het grote moment is aangebroken. De melkpakken worden samen met de kinderen open 

gemaakt en de inhoud geteld. Op een groot vel hangen alle plaatjes en achter de plaatjes 

wordt geschreven hoeveel fiches er in het melkpak zitten.  

Op een apart vel wordt duidelijk gemaakt wat nummer 1, 2, 3 etc. is. Het vel hangt voor iedereen 

zichtbaar op de BSO.  

e. Afgesproken wordt dat het speelgoed wordt gekocht. Gekeken wordt welke kinderen 

meegaan om dit te doen.  

f. Samen met een groepje kinderen wordt het speelgoed gekocht. Samen met de kinderen 

krijgt het een plek in de BSO.  

 

Werkwijze bij oudere kinderen (8-12)  

Voor de verschillende stappen neem je ongeveer een week de tijd:  

a. In de kring wordt aangekondigd dat er nieuw speelgoed kan worden aangeschaft. Het bedrag 

wat beschikbaar is, wordt ook bekend gemaakt. Er zijn speelgoedbladeren beschikbaar. Je 

vraagt wie mee willen denken om ideeën te verzamelen. Het kan nu zijn dat er zich een paar 

kinderen beschikbaar stellen, het kan ook zijn dat iedereen mee wil doen. De werkgroep 

knipt allerlei speelgoed uit. Er wordt gewerkt met verschillende rubrieken: poppenspullen, 

computerspullen, knutselspullen, bouwspullen, lezen, etc. Door te werken met rubrieken 

wordt er verschillend materiaal gekozen. Op het grote vel plakken de kinderen de ideeën op.  

b. Er wordt een enquête gemaakt. De Pedagogisch medewerkers en een aantal kinderen 

(dezelfde die uitgeknipt hebben) bereiden de enquête voor. In de enquête wordt de lijst met 

speelgoed en rubrieken genoemd. De kinderen kunnen aangeven wat zij bijvoorbeeld leuk / 

gaat wel / niet leuk vinden. Een andere benaming is natuurlijk ook prima. Laat de kinderen 

uit de werkgroep dit bedenken.  

c. De enquête wordt aan alle kinderen uitgedeeld. De kinderen hebben een week de tijd om 

deze in te vullen en in te leveren. Op de grote vellen hangt voor iedereen het voorbeeld van 

het uit te kiezen materiaal.  
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d. Samen met de kinderen (de werkgroep) worden de resultaten verwerkt. Op een grote flap 

wordt achter elk speelgoed geschreven hoeveel kinderen het gekozen hebben. Alle kinderen 

worden betrokken bij het bekijken van de eindscore.  

e. De werkgroep gaat op pad om het materiaal aan te schaffen. Het materiaal wordt feestelijk 

in de groep gebracht en bekeken.  

 

Hoe verder ? 

Na het uitvoeren van de activiteiten met elkaar nabespreken hoe het verlopen is. Wat was de reactie 

van de kinderen, hoe heb je hierop ingespeeld? Hoe vond je het zelf? Hoe kun je ermee verder gaan?  

 

 

Dit is een kleine greep uit de training voor pedagogisch medewerkers van Sinne kinderopvang die op 

de BSO werken: Ik & Wij! en kinderparticipatie op de BSO. Deze training wordt begeleid door de 

stafmedewerker pedagogisch beleid. Voor meer informatie www.sinnekinderopvang.nl. 

Bronvermelding: Werken aan kinderparticipatie, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en 

opvoeding 

 


