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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift “Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen 

kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang van Nynke van der Schaaf 

 
1. Onderzoek naar de sociale competentie van kinderen is gebaat bij gedetailleerde studie van de 

sociale interacties tussen kinderen. (dit proefschrift) 

2. Jonge kinderen in de buitenschoolse opvang beschikken over een indrukwekkend repertoire aan 

sociale praktijken. (dit proefschrift) 

3. De buitenschoolse opvang is een uitdagende omgeving waar kinderen in uiteenlopende 

communicatieve activiteiten en rollen kunnen participeren. (dit proefschrift) 

4.  Kinderen die samen buiten de lijntjes kleuren, doen ervaring op met de constructie van regels en 

autoriteit. (dit proefschrift) 

5. Pedagogisch medewerksters dienen zich bij conflicten tussen kinderen terughoudend op te stellen. 

Wanneer interventie nodig blijkt, kunnen zij het beste kiezen voor een procesbegeleidende rol. (dit 

proefschrift) 

6. Pedagogisch medewerksters die inzicht hebben in de sociale competentie van kinderen, zijn beter 

in staat een ontwikkelingsbevorderende omgeving te creëren. (dit proefschrift) 

7. Pedagogische opleidingen dienen aandacht te besteden aan de ruimte voor en de begeleiding van 

sociale interacties tussen kinderen. (dit proefschrift) 

8. Dat er geen verschil bestaat tussen het ‘gewone leven’ en ‘spel’ (Huizinga, 1938), blijkt ook uit de 

bestudering van sociale interacties tussen kinderen in de buitenschoolse opvang. 

9. Het begrijpen van kernfysica is kinderspel vergeleken met het begrijpen van kinderspel. 
(Niels Bohr, geciteerd door P.J.Drenth in de Volkskrant  op 12 augustus 2016) 
 
10. Door het onderzoeken van gezamenlijk spel van kinderen leert een onderzoeker niet alleen over 
sociale praktijken van kinderen, maar ook over die van zichzelf.  
 

 


