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Programma

1. Welkom

2. Theoretische achtergronden

3. In de praktijk

4. Afronding



2. Theoretische 
achtergronden



De kinderopvang biedt kinderen volop kansen om 
onderlinge relaties en sociale competenties te 

ontwikkelen in onderlinge interacties. 

Pedagogisch professional? 
Bewust zijn van:

-de mogelijkheden van onderlinge interacties; 
-en de eigen rol daarin. 



2. Theoretische achtergronden

Wat is het belang?

Begeleiden

Faciliteren

Stimuleren

van interacties tussen kinderen

Kijkwijzer



Werkdefinitie 
(ontwikkelteam 2020)

Het begeleiden van onderlinge interactie 
tussen kinderen verwijst naar: 

de mate waarin een pedagogisch medewerker 
interacties tussen kinderen faciliteert en stimuleert. 

Grotendeels naar Helmerhorst, K. O. W., Riksen-Walraven, J. M., Vermeer, H. J., Fukkink, R. G., & Tavecchio, L. W. C. (2014). Measuring interaction skills of caregivers in child care centers: 
Development and validation of the Caregiver Interaction Profile Scales. Early Education and Development, 25, 770-790. doi:10.1080.10409289.2014.840482



Belang van onderlinge interacties

• voorspeller voor welzijn, sociaal-emotionele ontwikkeling en 
sociale competenties op latere leeftijd.

• dragen o.a. bij aan de brede ontwikkeling van kinderen:
• taal- en cognitieve ontwikkeling: andere (betere?) 

mogelijkheden dan interacties met pedagogisch professional

• sociale ontwikkeling: ontwikkelen van bij de context passende 
sociale vaardigheden 



Begeleiden van onderlinge interacties

• Ruimte voor verbetering t.o.v. andere interactievaardigheden.

• Specifiek onderzoek summier.

• Pedagogisch professionals kunnen positieve interacties tussen
kinderen faciliteren en stimuleren.



Een verkenning: www.mentimeter.com 1991 4741



Faciliteren van onderlinge interacties

1. De ruimte, inrichting, en materialen en nabijheid tot 
pedagogisch professional
• Creëren van speel-/leer-zones en onderling oogcontact (bv. baby’s bij elkaar leggen)
• Groepsgrootte
• Afstand en zichtbaarheid pedagogisch professional

2. Activiteitenaanbod
• Kindgerichte vs volwassen-gestuurde activiteiten
• Open vs gestructureerde activiteiten
• Echte groepsactiviteiten

Begrijpen hoe kinderen onderling kunnen praten in relatie tot 
activiteit en aanwezigheid pedagogisch professional kan helpen.



Stimuleren van onderlinge interacties

1. Eerst observeren en bewuste keuze maken om te 
interveniëren:
• Onderling gebruiken kinderen meer complexe taal dan met een volwassene.
• Ze zijn in staat om zelf conflicten op te lossen.
• Wanneer pedagogisch professional nabij is (binnen 1,5 - 2 meter) richten kinderen zich 

op volwassene.

2. Afstemmen op het gedrag van de kinderen, o.a. door:
• Alle kinderen betrekken bij het groepje
• Focus op overeenkomsten
• Bij problemen: informeren en eigen oordeel uitstellen
• Inhoudelijk reageren op ideeën van kinderen, doorspelen van de beurt en vragen om op 

elkaar te reageren
• Prosociaal gedrag van kinderen bevorderen door voordoen en aanmoedigingen.



Kijkwijzer als concretisering



1. Interacties 
tussen 
kinderen

Kijkwijzer



2. Faciliteren

Kijkwijzer



3. Stimuleren

Kijkwijzer





3. In de praktijk

3 V's
• Verkennen
• Verbinden
• Verrijken



Hoe introduceren we dit formulier?

Allereerst gaan we uit van de vragen van pedagogisch medewerkers

Oog voor de vraag van de medewerker:

• Zijn er vragen over het (spel-) gedrag?

• Zijn er opmerkingen over het sociaal contact?

• Zijn er vragen over de taalontwikkeling?

• Of heeft de PM’er een vraag over hoe ze kan meespelen?



VIB

Coachen met videobeelden

VIB inzetten met VE doel:
meespelen tijdens vrij spel momenten.

1. Vooraf doel met PM'er bespreken: wat is je vraag?
waarom wil je meespelen?

2. Beelden bekijken middels VIB
(iets ingekort; welbevinden, betrokkenheid, ontwikkeling)

3. Bespreken reflectieformulier





Verkennend kijken naar spel

• Waar is het kind op gericht?

• Spel houding
actief, passief,
aarzelend, impulsief,
assertief, observerend,
zelfsturend, nabootsen



Sociaal gedrag

Wat zie je aan sociaal gedrag tussen kinderen?



Sociaal gedrag

Wat zie je aan sociaal gedrag tussen kinderen?

1. Introvert spel

2. Solitair spel

3. Observatie spel

4. Parallelspel

5. Associatief spel en

6. Coöperatief spel



De omgeving

Welke omgevingsfactoren zijn van 
invloed om tot spel te komen? 



Verbinden



Verrijken






