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In 10 stappen naar meer kinderen stimuleren

1   Jouw visie? 

Sta eens stil bij de redenen waarom je het belangrijk 
vindt om kinderen te stimuleren. Komt de vraag uit je 
team of uit jezelf? Wat heb je reeds ondernomen rond dit 
thema?

2   Bespreek met je collega’s of verantwoordelijke

Bespreek met je collega’s wat jullie verstaan onder het 
stimuleren van kinderen. Wat zien jullie als stimulatie en 
wat net niet? Wat wordt er reeds gedaan qua stimuleren? 
Overloop de voorbije dagen om samen op voorbeelden 
te komen. Momenten waarin jullie kinderen uitdaagden 
om zelf iets uit te zoeken, of om op ontdekking te gaan. 
Bedenk wat de voordelen ervan zijn en kom met je team 
tot een gedragen visie. Op die manier kan je samen aan 
de slag.  

3   Waar sta je nu? 

Doe de zelftest op Speelbank. Zo zie je in één oogopslag 
waar je als kinderbegeleider staat op vlak van het sti-
muleren van kinderen. Herken je het resultaat bij jezelf? 
Bespreek het met een collega of je verantwoordelijke. 
Kijk wat er al goed gaat en haal er voor jezelf enkele 
werkpunten uit.  

4   Observeren kan je leren 

Door kinderen te observeren krijg je vanzelf ideeën om ze 
verder te stimuleren. Gebruik de Ziko-Vo om een uitge-
breid beeld te krijgen van de interesses van elk kind. Of 
lees de speeltip over ‘Schema’s in het spel van kinderen’ 
op Speelbank. Deze speelschema’s zijn heel herkenbaar. 
Je kan meteen zien op welk vlak je de kinderen meer kan 
stimuleren.  

5   Nieuwe ideeën zoeken 

Met je observaties kan je nieuwe ideeën zoeken om de 
kinderen stimuleren. Speel in op wat je ziet: hoe kan je 
dat versterken? Welke variaties zijn er mogelijk? Hoe kan 
je het kind uitdagen? Denk aan nieuwe en verrassende 
materialen, andere plekken om te spelen of gebruik 
zoektermen in de Speelbank om hét idee te vinden. Heb 
je iets nieuws geprobeerd? Je kan het ook indienen bij 
de Speelbank, zo komt jouw idee misschien ook in het 
uitgebreide aanbod? Eeuwige roem verzekerd! 

6   Kijk eens over het muurtje

Door een bezoek te brengen aan een kinderbegeleider 
die veel ervaring heeft, doe je inspiratie op. Zoek iemand 
waarbij kinderen stimuleren een tweede natuur is. Door 
de kinderen goed te observeren weet de kinderbege-
leider precies wanneer je wel of niet tussenkomt in hun 
spel. Hij/zij kent alle kinderen goed en kan hierdoor 
gericht inspelen op hun behoeften. Zie je niet meteen 
een optie om op bezoek te gaan? Misschien kan je met je 
collega’s wel een vorming over dit thema volgen? 

7   Denk na over je eigen houding 

Pas je begeleidershouding aan. Denk na over hoe je in 
interactie gaat met de kinderen, hen zelf oplossingen laat 
bedenken, hoe je samen open materiaal kan ontdekken 
en zelfstandigheid stimuleert. Dit is geen stap die je snel 
zet: door je bewust te zijn van wat je elke dag doet, leer je 
telkens weer bij.  

8   Pas je speelruimte aan

Kinderen stimuleren doe je ook vanuit de speelruimte. 
Als die altijd hetzelfde blijft, is het voor kinderen heel 
voorspelbaar. Prikkel de kinderen en daag hen uit door 
iets in de ruimte te veranderen. Dat kan al iets kleins 
zijn, bijvoorbeeld na het middagdutje, dat ze zelf kunnen 
ontdekken. Of zorg voor nieuwe speelhoeken binnen en 
buiten, daar stimuleer je hen zeker mee! 

9   Communiceer met ouders

Dat kan je op heel veel manieren doen! In de visie van de 
opvang, in dagelijkse contacten, in folder, in overleg, met 
foto’s, ... Vertel aan ouders hoe je kinderen stimuleert, 
met woorden en beelden. Het is leuk om hen hierbij te 
betrekken, dan kan je met hen uitwisselen over hoe het 
stimuleren van hun kind thuis gaat. In de speeltip rond 
‘Pedagogisch documenteren’ vind je hier nog veel meer 
tips over.

10   Hou het levendig 

Denk erover na hoe je ervoor zal zorgen dat de aandacht 
voor het stimuleren van kinderen niet op de achtergrond 
verdwijnt. Wil je het bijvoorbeeld standaard als agenda-
punt voorzien op een teamvergadering of huisbezoek? 
Vraag ook aan je team hoe zij het zien.

Aan de sla
g!
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https://www.speelbank.be/32-schema-s-in-het-spel-van-kinderen
https://www.speelbank.be/18-pedagogisch-documenteren

