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Inspiratieprikkel: ‘De 

taal van het huilen’ 

Op zoek naar een goed boek dat je kan 
gebruiken in de praktijk? Dan is ‘De taal 
van het huilen’ geschreven door A.J. Sol-
ter lectuur voor jou!  

De titel geeft het thema van het boek al 
weg. Dit boek gaat over het huilgedrag 
van jonge baby’s tot oudere kinderen.  

Je krijgt een antwoord op de vraag: Waar-
om huilt een baby en wat wil hij/zij hier-
mee zeggen? De schrijfster neemt je mee 
in haar unieke opvoedingsmethode en het 
omgaan met huilen bij jonge kinderen.  

Veel leesplezier! 
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Nieuwjaarswensen  
We wensen jullie alvast een leerzaam en fijn 2018 toe, waar wij als onder-

steuners ook deel van mogen uitmaken door samen op pad te gaan.  

En, ja hoor, ook in 2018 hebben we inspirerende en leerrijke activiteiten voor 

jullie in petto! Je pedagogische ondersteuner zal komende periode langsko-

men bij jou in de opvang met de ‘Xzekoo jaarkalender’. Zo krijg je een duide-

lijk zicht op ons aanbod en staan we samen eens stil bij jullie noden want 

‘stilstaan is vooruitgaan’ (Bertolt Brecht).  

Met deze kalender aan de muur weet je hoe jouw Xzekoojaar eruit ziet en 

waar we gaan aan werken!  
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Breng buiten naar binnen  

Wat als het net iets te nat en 

te koud is om buiten te spe-

len? Dan breng je buiten toch 

gewoon naar binnen.  

Voorzie een hoekje waar kin-

deren naar hartenlust kunnen 

spelen met hooi en breng hier-

bij de boerderijdieren naar bo-

ven. Wil je geen hooi op je 

grond? Leg er dan een groot 

stuk plastiek onder.  

Een leuke ‘boerderij ervaring’ 

gegarandeerd!  



AANDACHT VOOR KINDEREN VAN 
NIET-SAMENLEVENDE OUDERS IN 
DE  KINDEROPVANG 
 
Een scheiding brengt veel met zich 
mee. Als opvanglocatie wil je het 
beste voor elk kind. Via onderstaan-
de link vind je een brochure die je 
kan ondersteunen met juridische 
informatie (bv. Mag ik een kind mee-
geven aan de papa in de mama-
week?) en veel nuttige tips om de 
samenwerking met gescheiden ou-
ders zo goed mogelijk te laten verlo-
pen. 

https://expoo.be/sites/default/files/
atoms/files/Brochure%
20Inschrijvingsbundel%20def%
20Kinderopvang%20versie%2026%
20juli.pdf   

De pedagogische norm vanaf april 

2018 

De Zorginspectie gaat via het monitoringinstrument van 
MeMoQ na of een minimale pedagogische kwaliteit aan-
wezig is in de opvang. De Zorginspectie gaat nu al langs 
bij de voorzieningen om jullie te betrekken bij de kennis-
making met het instrument. Als de pedagogische norm 
wordt vastgelegd, kan de Zorginspectie nagaan of de 
norm wordt behaald. De regelgeving rond deze ‘norm’ 
wordt vermoedelijk verwacht in april 2018. 

Lees meer hierover op https://www.kindengezin.be/
kinderopvang/sector-babys-en-peuters/pedagogische-
aanpak/memoq-pedagogische-norm/  
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Tent brengt rust voor 

kinderen 

Kinderen worden in de opvang veel geprikkeld. 

Tussen de andere kinderen en dagstructuur 

heen is tot rust komen niet altijd evident. Rust 

brengen voor de kinderen is niet altijd gemakke-

lijk en realiseerbaar als het druk is in de opvang. 

Regelmatig horen we begeleiders dromen van 

een snoezelruimte waar kinderen tot rust kun-

nen komen. Jammer genoeg is dit niet altijd 

mogelijk door omstandigheden. Wel, dan heb-

ben wij een leuke tip voor jullie! Door een kamp-

tent te zetten in je opvang voorzie je ruimte 

waarin kinderen toch rust kunnen vinden. Het 

kost niet veel en neemt ook niet veel plaats in.  

Probeer jij dit eens uit in jouw opvang? Stuur 

gerust een foto door naar jouw ondersteuner. 
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De pedagogische 
visie van… Emmi 

Pikler 

 

Bij de Pikler-beweging staat 
het eigen ritme van een kind 
en de ontwikkeling voorop. Zij 
proberen via een warme en 
persoonlijk interactie en een 
ondersteunende omgeving, de 
kinderen te laten ontwikkelen 
op hun eigen  tempo. Volgens 
deze beweging hoef je de kin-
deren tijdens hun spel niet aan 
te moedigen. Door de uitda-
gende omgeving en de liefde-
volle reacties van de begelei-
ders, kunnen kinderen heel 
zelfstandig groeien. 

Ook in de dagelijkse verzor-
ging komt het unieke van deze 
visie terug. Alles gebeurt op 
een respectvolle manier en 
wordt in de mate van het mo-
gelijke door de kinderen zelf 
gedaan. Ze vegen zelf hun 
mondje af, of de begeleider 
vertelt wat er zal gebeuren bij 
de kleinste kinderen voor ze 
het zelf doet.  

Benieuwd hoe zo’n vrije bewe-
gingsruimte eruitziet? Of hoe 
je de kinderen hun autonomie 
kan respecteren zonder alles 
uit hun handen te nemen? 
Lees dan zeker verder op 
www.pikler.nl of 
www.centrumzonmaan.be 
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REPLAY  TODDLER: RISICOVOL SPEL BIJ PEUTERS 
 

Hoe vaak zien we in de opvang niet dat peuters de wereld willen ontdekken door te 
klimmen op alles wat mogelijk lijkt?  

Zo veilig als MOGELIJK of zo veilig als NODIG in de opvang? 

Peuters zoeken spontaan uitdaging in hun spel. Ze begeven zich graag op de grens 
van hun mogelijkheden, en nemen daarbij al eens een risico. Hoe kan je risicovol spel 
emotioneel en educatief ondersteunen, en peuters zo alle bijhorende ontwikkelings-
voordelen bieden? 

RePLAY Toddler is een onderzoeksproject van de Arteveldehogeschool. De onder-
zoekers ontwikkelen momenteel een toolbox om begeleiders van de kinderopvang te 
ondersteunen in het thema risicovol spel.  

Meld je hier aan om mee te praten op de Facebookgroep (MINI-traject) of om samen 
met je team een prototype van de toolbox te testen (MEDI-traject).  

Xzekoo wil met dit thema aan de slag met jullie in 2018 ! 

 
©Sienaert H., ‘RePLAY Toddler: een praktijkgericht ontwerponderzoek naar het begeleiden van risicovol spel 
bij peuters in de Vlaamse groepsopvang’ , Arteveldehogeschool.be 2017 https://www.arteveldehogeschool.be/
projecten/replay-toddler-een-praktijkgericht-ontwerponderzoek-naar-het-begeleiden-van-risicovol-spel 
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