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Samen 
   gaat het goed

S eet Arroyo werkt al 27 jaar op het Leidse kinderdagverblijf 
Konijn, op de peutergroep Pippeloen. In de loop der jaren 
heeft ze een schat aan ervaring opgebouwd. ‘Ik sta bekend 

als de strengste juf. Maar alle kinderen vinden me lief’, zegt ze eerlijk. 
‘Hoe dat komt? Ik zie hoe kinderen snakken naar structuur, naar gren-
zen en discipline. Ik geef ze die. Dat is natuurlijk niet altijd gemakkelijk.’

Su’en Kwok werkt als pedagoog bij het Nederlands Jeugdinstituut. Zij 
stelt dat er in een goede structuur een evenwicht is tussen duidelijk-
heid aan de ene kant en ruimte voor eigen initiatieven aan de andere 
kant. Structuur bieden is ervoor zorgen dat de kinderen weten wat er 
van hen wordt verwacht. Dit doe je door: 
• een vaste regelmaat aan te brengen in de activiteiten van de dag,
• overzichtelijk materiaal aan te bieden,
• indeling van de ruimte af te stemmen,
• duidelijk te zijn over wat er gaat gebeuren en wat je gaat doen,
• duidelijke regels te stellen,
• consequent zijn. 

Regels stellen is dus een onderdeel van structuur bieden, want 
daardoor leren kinderen wat niet geoorloofd is. Overigens heeft 
regels stellen weinig te maken met streng of lief zijn, of met wie de 
baas is. Want wat heb je eraan als jij wint en het kind verliest in de 
strijd? Regels bakenen slechts het gebied af waarbinnen kinderen 
zich vrij kunnen bewegen. Wil je jouw doelen bereiken? Dan zul je 
duidelijk moeten maken wat en waarom je dat wilt. Dat kan op een 
dwingende of creatieve manier gebeuren. De creatieve manier is de 
leukste uiteraard! 

Psycholoog Tamar de Vos-van der Hoeven is oprichtster van de 
website www.opvoedadvies.nl. Zij beklemtoont het belang van regels 
en structuur. ‘Regels bieden een kind houvast en duidelijkheid en 
hierdoor ook veiligheid, omdat het kind weet wat er van hem of haar 
verwacht wordt. En deze duidelijkheid en veiligheid helpen het kind 
weer om het zelfvertrouwen op te bouwen. Vooral jonge kinderen 
zoeken graag en veelvuldig de grenzen op.’
 
Su’en Kwok gaf vijf handvaten bij het stellen van regels. Wij legden 
de handvaten voor aan enkele pedagogisch medewerkers en polsten 
naar hun ervaringen en tips. 
 

1. Een regel moet zinvol zijn: het kind 
moet er iets van leren of de regel 

moet het kind beschermen tegen een 
gevaarlijke situatie
Roos, Selma, Katia en Kelly werken allen in de Knuffelboom, een 
kinderdagverblijf in Gent. Ze werken respectievelijk 34 jaar, 5 jaar, 2 
jaar en 4 jaar met jonge kinderen, maar elk in een andere leefgroep. 
Zin en onzin van een regel is heel persoonlijk, zo stellen ze. ‘Iedere 
begeleid(st)er heeft nu eenmaal zijn of haar eigen individuele 
begeleidingsstijl. Maar het staat buiten kijf dat als je een aangename 
sfeer in de groep wilt creëren, regels absoluut zinvol zijn. Zo leven 
in de Knuffelboom de baby’s en peuters samen. Een van de regels is 
dat er niet met speelgoed wordt gegooid, want dit kan gevaarlijk zijn 
voor de kinderen.’ 
Martha Dijkstra werkt op het Groningse kinderdagverblijf Paddeltje. 
Het stellen van grenzen kost haar niet zo veel moeite. ‘Ik heb een 

Bobbie is na het spelen met geen mogelijkheid naar binnen te krijgen: scènes op de gang, 

dikke tranen en een hoop lawaai… Hoe krijg je Bobbie toch naar binnen zonder dat de 

situatie uit de hand loopt? Iedereen die in de kinderopvang werkt, kent zulke praktijkvoor-

beelden en zal daar soms mee worstelen. Grenzen stellen, structuur bieden: hoe je het ook 

noemen wilt, het blijft zoeken naar een goede aanpak. ‘Het onderwerp komt bij ieder werk-

overleg wel weer aan bod’, zegt pedagogisch medewerker Seet Arroyo. 

Structuur, regels en ruimte voor initiatief,  
een evenwichtsoefening 
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Peuters willen graag weten waarom 
iets ‘zo wel en net niet zo’ kan

duidelijke visie op wat ik de kinderen bij wil brengen en wat mijn 
rol daar in is. Zeker als je je realiseert dat het in het belang van het 
kind is. Mijn ervaring is dat duidelijkheid kinderen een groot gevoel 
van veiligheid geeft. Het allerbelangrijkste daarbij is dat je eerlijk en 
dicht bij jezelf blijft.’
Selma ervaart dat peuters heel goed kunnen omgaan met regels, 
maar daarbij is het wel belangrijk de regel steeds goed te motiveren. 
Peuters willen weten waarom iets ‘zo wel en net niet zo’ kan. 
Katia vult aan dat ze het heel nuttig vindt om samen met ouders 
en het hele team na te denken over een kwaliteitsvolle opvang en 
samen ook de regels te bespreken. Zo worden in de Knuffelboom de 
pedagogische handvatten tijdens de wenperiode, maar ook wanneer 
de opvang gestart is met ouders besproken. Hun mening telt mee. 
Als meningen botsen, is dat niet erg. Integendeel zelfs, want zo kun-
nen creatieve ideeën ontstaan.

2. Een regel moet haalbaar zijn
Peuters kliederen graag met verf’, vertelt Roos. ‘Je kunt ech-

ter niet verwachten dat kinderen zich niet vuil maken. Door enkele 
afspraken die voor de kinderen ook haalbaar zijn, zorgen we er toch 
voor dat ze zich helemaal kunnen uitleven met verf: we eten niet van 
de verf, we schilderen op ons vel papier en we dragen een schortje.’ 
Haalbare regels betekent ook dat de regels duidelijk zijn voor de kin-
deren. De begeleiders van de Knuffelboom werken vaak met foto’s 
om de regels te verduidelijken. ‘Aan de eettafel hangen er foto’s van 
kinderen die eten, aan de wastafel hangen er foto’s van kinderen 
die hun tanden poetsen en daarnaast heeft ieder kind een kastje 
met een foto op het deurtje, zodat ze weten dat daar de persoonlijke 

spullen thuishoren’, vertelt Katia. ‘In mijn groep staan twee koffers’, 
gaat ze verder. ‘Op de ene koffer hangt een foto met een jongen die 
een boek leest en op de andere doos hangt een foto waarop een 
begeleid(st)er staat die samen met enkele kinderen in een boekje 
kijkt. Kinderen weten zo dat ze in die eerste doos steeds mogen 
grabbelen om zelf door een boekje te bladeren, en dat ze voor doos 
twee een begeleider nodig hebben.’ 

3. Er moeten niet te veel regels zijn
‘Als er te veel regels zijn, is er iets mis met jouw werking’, 

ervaart Roos. ‘Te veel regels maken een kind heel onzeker. Een kind 
weet dan niet meer of het iets goed of fout doet en wordt zo niet 
alleen onzeker, maar ook heel afhankelijk van het oordeel van de 
begeleid(st)er. Ze vinden met andere woorden hun weg niet meer in 
de berg regels. Als je inspeelt op de signalen, behoeften en vaardig-
heden van kinderen heb je niet veel regels nodig. Je eet als je honger 
hebt, je slaapt als je moe bent en je kiest waarmee je wilt spelen.’
Wat volgens Seet Arroyo ook helpt, is je inleven in een kind. ‘Als 
je weet wat iemand leuk vindt, dan is het gemakkelijker om iets 
gedaan te krijgen. Zorg dan ook wel dat je oprécht meeleeft met 
de interesses van een kind. Kinderen voelen het feilloos aan als je 
doet alsof. Zelf maak ik er een sport van om een kind snel te leren 
kennen. Dat vind ik een van de interessantste kanten van dit vak. 
En wat wezenlijk is: weet hoe je een kind warmte en veiligheid 
biedt. Knuffel het als het verdrietig is. Dan kun je vanzelf, op lastiger 
momenten, ook wel een potje bij ze breken.’
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4. De regel moet bij de ontwikkeling 
en het karakter van het kind passen 

(een kind van twee kan nog niet in zijn 
eentje al zijn speelgoed opruimen), maar 
sommige kinderen hebben veel meer 
duidelijkheid nodig dan andere
‘Je kunt aan jonge kinderen niet vragen om gedurende een langere 
periode stil te zitten’ stelt Kelly. ‘Zo mogen ze bij ons al gaan spelen 
zodra hun bord leeg is, en hoeven ze dus niet te wachten tot ook de 
hele trage etertjes klaar zijn.’ 
‘Het gebruiken van “time-out” stemmen we ook af op de leeftijd en 
de eigenheid van een kind. Voor sommige kinderen kan het nuttig 
zijn even in time-out te gaan. Dit is een plekje in de leefgroep, waar 
de begeleidster met het kind opzij gaat zitten. De begeleidster 
vraagt dan aan de peuter om even te blijven zitten en maakt ook 
duidelijk waarom. Als de peuter nadien gekalmeerd is, kan hij weer 
vrij spelen. De collega die de peuter in time-out zet, is ook diegene 
die het kind opnieuw laat spelen. Andere teamleden mengen zich 
niet in het overleg tussen peuter en begeleidster.’

5. De regels moeten bij alle pedago-
gisch medewerkers hetzelfde zijn

Over dit handvat lopen de meningen uiteen. ‘In de ene leefgroep 
mogen de peuters wel in de stoel klauteren. In de andere leefgroep 
kan dit niet, omdat de begeleidster er de flesjes aan de baby’s geeft’, 
vertelt Roos. Dat de werkwijze tussen leefgroepen verschilt, is geen 
probleem, menen de begeleidsters, zolang de medewerkers binnen 
eenzelfde leefgroep eenzelfde lijn trekken. 
Volgens Seet Arroyo is het ook een kwestie van kunnen accepteren 
dat mensen onderling nu eenmaal verschillen. ‘Wij hebben bijvoor-

beeld als beleid: na het plassen handen wassen. Dat moet met zeep 
gebeuren. Maar wat doe je als een kind na het plassen direct weg-
rent? Mijn collega roept het dan terug. Ikzelf knijp soms een oogje 
dicht, als het lekker weer is en iedereen verder buiten is.’
Kinderen kennen ook goed het verschil tussen de regels die thuis 
gelden en de regels die in een dagverblijf gelden, getuigen de peda-
gogisch medewerkers. ‘Ze kunnen heel vaardig en flexibel omgaan 
met deze verschillen. Toch is het belangrijk om met ouders te praten. 
Wat doe je thuis, hoe reageer je op specifieke situaties? Het afstem-
men van enkele afspraken zorgt voor een mooi evenwicht.’
Regels moeten consequent worden toegepast, getuigen de mede-
werkers. ‘Akkoord’, zegt Roos. ‘Je bent niet alle dagen even fit of 
even goed geluimd, maar regels en afspraken mogen niet afhankelijk 
zijn van jouw gemoed. Kinderen begrijpen echter wel heel goed dat 
het soms eens anders zit. Je kunt dus als begeleidster gerust begrip 
vragen als je een beetje hoofdpijn hebt. Zo kun je aan kinderen 
vragen om minder lawaai te maken met materiaal. Zolang je ze maar 
niet hindert in hun speeltijd.’ <

De begeleiders van De Knuffelboom werken vaak met foto's om 
de regels te verduidelijken, zoals hier op het kastje van Isaura.

Het Nederlands Jeugdinstituut verzorgt cursussen en 
train-de-trainers over interactievaardigheden in de  
kinderopvang: Werken met baby’s, Laten spelen is een 
vak voor 1,5- tot 4-jarigen en Laten spelen is een vak 
voor de BSO. Zie ook www.nji.nl

Het Vormingscentrum voor Ouders en Kinderen ver-
zorgt cursussen over positief omgaan met kinderen 
voor begeleiders van jonge kinderen en van school-
gaande kinderen. Zie ook www.vcok.be 




