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Hoofdvraag:
Hoe zorg ik voor 
diversiteit, gelijkheid 
en inclusie 
binnen de groep?



Deelvragen:

Wat bedoelen we eigenlijk, als we het over diversiteit, gelijkheid en inclusie hebben?

• Onze werkdefinitie

Waar staat het voor en waarom is het belangrijk? 

• Op  basis van literatuur

Hoe kun je hier vanuit de praktijk van de kinderopvang handen en voeten aan geven?

• Op basis van uitgewerkte bronnen



Werkdefinitie:

Het hebben van oog voor diversiteit en het werken aan (sociale) inclusie in de kinderopvang 

gaat om het scheppen van een positief en veilig klimaat, met een perspectief op kinderen als 

individu en als lid van de groep of gemeenschap. Professionals erkennen, waarderen, 

accepteren en vieren verschillen in de ruimste zin van het woord. Hierbij krijgen alle 

kinderen ruimte, inspraak en de kans om zichzelf te zijn en mee te doen. Daardoor 

bevorderen en borgen professionals het welbevinden, de betrokkenheid en brede 

ontwikkeling van kinderen. 



Waarom is aandacht 
hiervoor belangrijk 
voor (jonge) kinderen?



• Jonge kinderen zien snel verschillen

• Hoe jonger, hoe meer vaardigheden een kind leert 

• Evenwichtige en holistische ontwikkeling 

• Kinderopvang: een unieke kans 

• Grote rol pedagogisch professionals 



Hoe doe ik dit 
in de praktijk?



• Ontwikkelen van een gedeelde visie: aandacht voor waarden

• Werken aan professionele competenties 

• Interprofessioneel samenwerken

• Samenwerken met ouders

• Werken aan identiteitsvorming

• Kinderparticipatie



Identiteitsvorming



Belangrijke aspecten (gebaseerd op de lessen van Vreedzaam):

• gemeenschapsoriëntatie

• een herkenbare identiteit 

• sociale identiteitsvorming

• eigenaarschap en verantwoordelijkheden 

• meebewegen met de samenleving



Kinderparticipatie



Gelijke ontwikkelingskansen: alle kinderen kunnen hun stem laten horen

• visie op het kind als actief deelnemer

• verankerd in het pedagogisch beleid en werkplan

• systematische benadering:

o regelmatig en op vaste momenten 

o verschillende ‘stemmen’ van kinderen oppikken

o informatie als een mozaïek in elkaar schuiven

o ook bij (zeer) jonge kinderen



Verschillende ‘stemmen’ van kinderen meenemen: Participatie- of mozaiek-methode

• observaties

• voorbeelden activiteiten:
o een door kinderen geleide rondleiding

o maken van een ‘paspoort’

o foto’s voor een groepsboek

• ‘werkjes’ als aanleiding voor gesprek





Resume



• Positief en veilig klimaat: welbevinden en betrokkenheid

• Evenwichtige en holistische ontwikkeling 

• Aspecten van belang:

• Samenwerking met ouders

• Aandacht voor individuele en groepsidentiteit

• Het kind als actief deelnemer en mede-eigenaar

(= Kinderparticipatie!)



Christel Eijkholt

christel@the-oaktree.nl

06-13944768

www.kinderparticipatie.nu



De praktijk







Diversiteit en inclusie:
de praktijk

Femke van Dam
Pedagogisch Coach
Trainer VVE



Kijkwijzer 
Diversiteit en Inclusie



Doel:

In kaart brengen van de praktijk op 
het gebied van diversiteit en inclusie 
in de kinderopvang.

Voor wie:

Pedagogisch coaches en pedagogisch 
medewerkers



Pedagogische pijlers:

1. Omgeving: ruimte, inrichting, materialen 

2. Interactievaardigheden 

3. Programma en activiteitenaanbod 

4. Samenwerking met ouders/pedagogisch partnerschap



Kahoot

Ga naar kahoot.it

Spelpin:

In deze kahoot vind je 8 voorbeelden uit de kijkwijzer.
Lukt het jou te koppelen aan de juiste pijler?



Hoe kun je de kijkwijzer 
gebruiken?
Inhoud kijkwijzer en gebruik



Omgeving: ruimte, inrichting, materialen 



Kijkwijzer







Behoefte aan een 
specifieke pijler in de 
kijkwijzer?
1. Omgeving: ruimte, inrichting, materialen 

2. Interactievaardigheden 

3. Programma en activiteitenaanbod 

4. Samenwerking met ouders/pedagogisch partnerschap



Interactievaardigheden



Kijkwijzer



Kijkwijzer



Kijkwijzer



Programma en activiteitenaanbod 



Kijkwijzer



Kijkwijzer



Samenwerking met ouders/pedagogisch partnerschap



Kijkwijzer



Kijkwijzer



Kijkwijzer



Ideeënuitwisseling over de 
introductie van de kijkwijzer 
binnen jouw organisatie.



Voorbeelden toepassing:

• Score, na groepsobservatie

• Per onderdeel van de pedagogische kwaliteit
Hoe kleiner je doel, hoe sneller resultaat

• Invullen in teamoverleg (gezamenlijk of individueel)
Dialoog



Femke van Dam

f.vandam@kappio.nl

www.kappio.nl
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