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Rugklachten vermijden!
Dag in dag uit aan de slag gaan als kinderbegeleider kan erg belastend zijn voor de rug:
meubilair op kindermaat, het vaak optillen van kinderen,… Rugklachten komen vaak voor.
Stilstaan bij de risicofactoren en de maatregelen voor preventie (zoals ergonomische
oplossingen, het aannemen van de goede houdingen/bewegingen en het onderhouden van de
lichamelijke conditie) zijn dan ook zeer zinvol om een preventiebeleid te kunnen voeren. Zo
tonen onderstaande foto’s al een aantal do's and don'ts. Je vindt deze en nog veel andere
voorbeelden in het handboek Preventie van musculoskeletale aandoeningen in de sector van de
kinderopvang. Het is een handboek vol tips waarmee je direct aan de slag kan gaan.

Samen in team risico's opsporen
Wil je in team risicofactoren en preventieve maatregelen in kaart
brengen? Dan is de SOBANE-overleggids een goed hulpmiddel. In
deze gids kan je in overleg met het team 17 verschillende aspecten
van de werking bekijken. Hoe kan het werk nog aangenamer en
doeltreffender georganiseerd worden? Het gaat om aspecten zoals
de organisatie van het werk, maar ook om werkhoudingen,
luchtkwaliteit, verlichting en lawaai. Een zeer uitgebreide checklist
dus, om ergonomisch te werken in de opvang.
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Snoezelen in de opvang
Snoezelen is de samentrekking van ‘snuffelen’ en ‘doezelen’. ‘Snuffelen’ is actief onderzoeken,
experimenteren, opdoen en genieten van zintuiglijke ervaringen. ‘Doezelen’ is dommelen,
soezen, wegdromen en genieten van de activiteit. Snoezelen is het doelgericht, begeleid en
selectief aanbieden van zintuiglijke prikkels in een sfeervolle omgeving volgens eigen keuze en
tempo van het kind en aangepast aan de individuele behoeftes en mogelijkheden
(Vanoosthuyse & Derie, 2008).
Aan de slag
Knisper CEGO ging in lerende netwerken actief met het snoezelen aan de slag: een aparte
snoezelruimte, een snoezelzone, een snoezelkoffer,…. Heel wat praktijken zijn
uitgeprobeerd.Uit al die experimenten selecteerden we drie voorbeelden ter inspiratie.
Het huis van Muis
Bij de Honingbeertjes is een deel van
het peuterlokaal omgetoverd tot
snoezelruimte…. oftewel “het huis van
de Muis.” Een parasol in het midden van
de ruimte, met transparante doeken,
sfeervolle lichtjes, kussens en dekens op
de grond.. brengt de kinderen in de
juiste sfeer.
“Sssstt, we moeten stil zijn want Muis
slaapt!’ De peuters sluipen op
kousenvoeten dichterbij en nestelen zich
in de kussens. Muis ontwaakt en vertelt
een verhaal. De peuters genieten.
[Foto: De honingbeertjes, Veerle-Laakdal]

Jos de Slang
Jos de Slang is samengesteld uit een tiental onderdelen. Elk deel voelt anders aan, heeft een
andere textuur en is gevuld met ander materiaal. De delen worden via velcro met elkaar
verbonden. Zo kan telkens een andere slang samengesteld worden.

Intussen heeft Jos de Slang zijn vaste stek in de opvang en heeft De Sprokkeltjes een
Snoezelhoek. Het verzorgingsmeubel is omgebouwd tot een plek waar aan de ene kant
verluierd kan worden en kinderen aan de andere kant kunnen wegkruipen in een sfeervolle plek
die recht uit de grot van Ali Baba lijkt te komen.
[Foto's: De Sprokkeltjes, Veerle-Laakdal]

Sfeervol verlicht
Kinderen liggen vaak met de ogen gericht op het plafond op het verzorgingskussen. Om dit
moment sfeervoller te maken heeft Villa Piepin zelf voor sfeerverlichting gezorgd. Zo’n lichtbal
haken is maatwerk, maar het resultaat mag er zijn. Rond een fitting is een grote plastieken bol
bevestigd. Je haakt op maat van de bol een jasje voor de bol. Eens de bol helemaal in het jasje
zit, haak je een lang smal stuk verder waardoor het geheel op een lange druppel gaat lijken.
[Foto's: Villa Piepin, Balen]

Enkele tips
Gebruik een ritueel om de overgang naar een snoezel-activiteit maken. Enkele voorbeelden:
Snoezelsokjes aandoen, fluobandjes aan armen of benen aandoen.
Sokpop ‘Snoezeltje’ of handpop Tuur komt een verhaal vertellen dat het snoezelmoment
inleidt .
Kinderen krijgen pittenzakjes bij de start van een snoezelmoment(die warm of koud gemaakt
worden). Nadien worden de zakjes weer samen in een mandje gelegd.
Een snoezelliedje zingen.
Rustgevende muziek opzetten of zelf een deuntje spelen op een instrument.
Start met kussentje op de grond te leggen waarop kinderen kunnen gaan liggen en naar
lichtjes op het plafond kunnen kijken, strijk met een veer over de gezichtjes, laat zachte
geluiden horen.

Meer informatie?
Lees het grote snoezelboek
Bezoek de facebookpagina “Snoezelen, de wondere wereld van zintuigen” en bekijk er de
vele inspirerende foto’s
Bezoek de Pinterest-pagina van Knisper-CEGO
Bezoek de webstek of facebookpagina van Villa iMagina
Met dank aan Veronique Steen, pedagogisch ondersteuner bij Knisper-CEGO voor het schrijven
van deze inspiratieprikkel.
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Waarom doet buitenspelen ertoe? Kind & Samenleving maakte een poster die dat in beeld
brengt. De 10 uitdagingen van de buitenspeelheld toont wat de onschatbare waarde is van
buiten spelen. Tegelijk is het een geweldige poster om aan het raam te hangen, én een
bijbehorende tekst met achtergrond en wetenschappelijke literatuur.

Buitenspelen, dat is volop bewegen!
Kind & Samenleving heeft
een QuickScan beweegvriendelijke
buitenruimte. Dit is dé tool om na te
gaan hoezeer een omgeving aanzet tot
bewegen

Meer informatie?
Beluister de podcast over het belang van buitenspelen.
Bezoek de webstek van buitenbaby's
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Taal, taal, taal....expressie in alle vormen
Het kanton Zurich in Zwitserland ontwikkelde tientallen korte video’s over het educatief
ondersteunen (via taal) bij jonge kinderen (0 tot 4 jaar). De video's zijn Duits gesproken, met
Engelse toelichting en samenvatting.
Om en idee te krijgen wat beschikbaar is kan je de Overzichtpagina bezoeken of
het Introductiefilmpje (Duitstalig) bekijken. De clips zijn 2 tot 4 minuten lang en beschikbaar in
13 talen. Ze zijn bedoeld voor ouders en medewerkers in de opvang. In totaal zijn er 67 clips
beschikbaar. Je kan filteren op leeftijd, groeps- of gezinsopvang, binnenspel, buitenspel,...
't OpZet bekeek er alvast een aantal.... maar er is nog veel meer te ondekken op de webstek.

Gebruik heel wat taal gedurende de dag
Een baby van 3 maand oud is reeds tuk op
communicatie en wl gehoord worden. Dit spel
van kijken en geluiden maken is een vroege
vorm van dialoog.... En zo ontwikkeld taal zich.

Bevorder de gesprekjes tussen kinderen
Kinderen spreken op een heel eigen en
levendige manier met elkaar. Door daar als
volwassene tijd en ruimte voor te voorzien,
krijgen die gesprekken ook alle kansen.

Samen dingen ontdekken
Over ervaringen praten en kennis doorgeven.
Zo leren kinderen. Toch als de
gesprekspartner interesse heeft in wat
kinderen zeggen en hen verstaat. Aandachtig
luisteren en gerichte vragen stellen speelt dan
een belangrijke rol.

Ervaar taal met al je zintuigen
Voelen, doen, spreken,...Kinderen gebruiken
al hun zintuigen om taal te
leren.Volwassenen kunnen dit ondersteunen
eigen acties met taal te ondersteunen en
woorden tastbaar te maken met alle
zintuigen.

Gebruik expessie en gebaren
Wanneer kinderen een tweede taal leren is
het aanvankelijk lastig om alles te begrijpen
en zichzelf actief uit te drukken.
Aanrakingen, gericht kijken, gebaren,...
helpen dan heel erg om zich verstaanbaar uit
te drukken en om zelf alles te verstaan.
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Zomerverlof
Ook 't OpZet is toe aan een pauze en neemt enkele dagen vrijaf. We wensen jullie een fijn
zomerverlof toe. De volgende Inspiratieprikkel mag u verwachten op 03 september.

Foto: www.alboe.nl
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Risicovol spelen
Hou jij van uitdaging? Neem je graag risico’s?
Jonge kinderen alvast wel! Het maakt deel uit van hun spontaan
spel. En oh ja, daar leren kinderen véél uit... ze krijgen
zelfvertrouwen en worden risicocompetent [1]. Dit betekent dat
kinderen gevaren zélf leren op te merken en er gepast mee leren
omgaan. Maar hoe ondersteun je risicovol spelen best? Zijn dat
geen twee tegenstrijdige taken? Kinderen veilig houden én tegelijk
uitdagen om hun grenzen te verleggen?

Wat is risicovol spelen?
Risicovol spelen zijn alle spelsituaties die voor iemand (jezelf, het kind, een collega, een ouder)
als risicovol aanvoelen. Of anders gezegd....
“Risicovol spelen is spelen waarmee onzekerheid en exploratie verbonden is (lichamelijk,
perceptueel, emotioneel of omgevingsgebonden) - met mogelijke negatieve gevolgen
zoals angst en/of fysieke verwonding, en mogelijke positieve gevolgen zoals nieuwe
vaardigheden beheersen en/of opwindende ervaringen opdoen.”[2]

Een omgeving die ‘zo veilig mogelijk’ is, is al snel te weinig uitdagend voor kinderen. Kinderen
tonen weinig betrokkenheid, vervelen zich of gaan net uitdaging zoeken op een onveilige
manier. In een omgeving die ‘zo veilig als nodig’ is, vindt elk kind uitdaging en bijhorende risico’s
op maat. Het vraagt als begeleider dat je kinderen stimuleert tot spel met aanvaardbare risico’s.
Hoe bepaal je wat aanvaardbare risico's zijn?
1. Kijk naar de huidige situatie
speelwaarde: het kind vindt de situatie leuk
of boeiend, bij voorkeur net omwille van de
risico’s
risicocompetentie: het kind herkent de
gevaren, durft risico’s nemen en kan er
gepast mee omgaan (met ondersteuning)
ondersteuning: jij (of een collega, een ander
kind,..) kan het kind gepast ondersteunen
wanneer nodig.

2. Denk na over de mogelijke gevolgen
Het spelen leidt waarschijnlijk niet tot blijvende
letsels (bij het ondernemende kind én
anderen). Je schat twee dingen in:
kans: er is een kleine tot matige kans op
letsels
ernst: de mogelijke letsels zijn tijdelijk

Foto: © Helena Sienaert
lllustraties: © RePLAY Arteveldehogeschool

Meer informatie?

Schrijf je in voor het lanceringsevent van de RePLAY toolbox over risicovol spelen op vrijdag
13 september 2019
Bestel een vorming op maat rond risicovol spelen
Bestel de RePLAY draaikalender met wekelijkse inspiratie voor begeleiders van baby's en
peuters in de kinderopvang.
Bezoek de facebookpagina rond Risicovol spelen
Bezoek (vanaf oktober 2019) de webstek www.risicovolspelen.be. Je vindt er methodieken
voor teams die bewust willen inzetten op risicovol spelen.
Lees: Sienaert, H. (2018). Met vallen en opstaan: het wat en waarom van risicovol spel. In
Kiddo, 19(6), 23-25.
Lees: Sienaert, H., Vandorpe, B., & Wemel, S. (2019). Risicovol spel? Jawel! Maar hoe? In
Kiddo, 20(1), 32-34.
Met dank aan Helena Sienaert, docent en onderzoeker bij Arteveldehogeschool voor
het schrijven van deze inspiratieprikkel.

Referenties:
[1] Bertrands, E., Leyssen, L., Smets, L. & Vanderspikken, A. (2014). Risicocompetentie bij kinderen van 3 tot 8 jaar. Eindrapport
‘Riscki’, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Leuven: KHLeuven.
[2] Vertaald uit Kleppe, R. (2018). One-to-three-year-olds’ Risky Play in Early Childhood Education and Care. Thesis for the degree of
Philosophiae Doctor. Oslo: Oslo Metropolitan University. Retrieved from https://oda.hioa.no/nb/item/asset/dspace:25142/A-18-7manus-Kleppe-1204.pdf
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Buitenpret en natuurlijk plezier
Vanuit het Vlaams Platform Buitenschoolse Kinderopvang zorgt men elk jaar voor een goed
gevulde inspiratiemap die je kan gebruiken tijdens de Week van de buitenschoolse
kinderopvang (14-18 oktober 2019).
Dit jaar staat natuurbeleving centraal. Onder de titel NATUURLIJK! krijg je een rijkgevulde
inspiratiemap met allerlei ideeën, spelletjes, ervaringen en sensaties over natuur. De focus
ligt op het gebruik van natuurlijke producten en materialen. Je wordt uitgedaagd om zoveel
mogelijk buiten, in en met de natuur te doen.

Meer informatie?
Ga naar de webstek van het Vlaams Platform Buitenschoolse kinderopvang. Daar vind je
alle inspiratiemappen van 2005 tot nu. Je kan hieronder alvast de inspiratiemappen bekijken
van 2013 tot 2018. Gewoon klikken op de cover is voldoende. Veel speelplezier!
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Losse eindjes: de magie van open einde materiaal
Spelen is iets magisch. Het is gestuurd door kinderen, in hun eigen wereld. Soms alleen, soms
samen. Betrokken en gefocust gaan ze op in hun spel. Met fantasie, verwondering en oneindig
veel kansen. Echt spelen stimuleer je met “open einde materiaal”. Dat is materiaal dat kinderen
zelf invullen, vastpakken, verzamelen, verplaatsen en ontdekken… Geen klassiek speelgoed
dus, maar alles wat in de échte wereld te vinden is. Omdat spelen leven is.
Drie eenvoudigen materialen boordevol speelkansen
Doeken
Met een doek en een stoel maak je een
tunnel om onderdoor te kruipen.
Hang een doek op aan een boom of in
een struik, en zorg zo voor een ‘geheim’
en gezellig plekje of kamp. Bouw samen
met de kinderen en laat hen kiezen hoe
ze de doeken hangen.

© Foto: Bart Declercq

Planken
Maak een looppad door planken naast
elkaar te leggen. Stimuleer de kinderen
om zelf de richting of te veranderen.
Zelf met zo’n plank slepen is al
een uitdaging op zich.
Neem de auto’s erbij. Een stoel met een
plank erop zorgt voor een helling, en
met twee stoelen maak je een brug,...

© Foto: Amke Bailleul

Plastiek buizen
Maak een ballenbaan. Neem
ballenbadballen, maak de buis schuin
vast aan de afsluiting van de tuin, zodat
de kinderen er ballen door kunnen laten
rollen.
Leg de buis op de grond. Met meerdere
kinderen de buis door de tuin vooruit
duwen is een heel avontuur.
© Foto: https://blogs.glowscotland.org.uk/nl/staneprimary/

Eindeloos veel materialen
beschikbaar!
En zo kunnen we nog meer
materiaal bedenken: autobanden,
lege drankkratten, keien, emmers,
kartonnen dozen… (Bijna) de hele
wereld is speelmateriaal! Bied
materiaal aan en observeer wat
kinderen doen. Speel hierop in en
laat je mee leiden in het spel. Je
zal zien: met simpele materialen
geven kinderen zelf hun
speelomgeving vorm. Niets wordt
alles.

© Foto: www.cosydirect.com

Meer informatie?
Zin om meer écht spelen op je werking te zien? Vraag een vormingstraject aan bij
Speelmakers voor jouw team over spelen met loose parts!
Lees de blog over spelen met open einde materiaal.
Lees de speeltip ‘open einde materiaal’ op de speelbank.
Ga naar de website van buitenbaby’s. Je vindt er een lijst inspirerende materialen én
speelideeën.
Met de zoekterm ‘loose parts play’ vind je via google en Pinterest heel wat leuke ideeën.

Met dank aan Amke Bailleul, Speelconsulent bij Speelmakers, voor het
schrijven van deze prikkel.
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BOENK: Beurs voor ontmoeten, ervaren en
netwerken in de kinderopvang
BOENK is een gratis beurs in Halle, georganiseerd door Mentes, het Ondersteuningsnetwerk
Kinderopvang. De toegang is gratis. Inschrijven is niet nodig. Je kan er vorming volgen en
beursstanden bezoeken.

Praktisch
Zaterdag 16 november 2019, van 10 tot 17 uur
Howest Hogeschool
Graaf Karel De Goedelaan 5, 8500 Kortrijk
Tip! Kom met de trein, de beurs is vlakbij het station van Kortrijk!
Gratis en vrije toegang, inschrijven niet nodig
Volledige programma
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Speelbank.be: speel-inspiratie voor baby's, peuters en
kleuters
Ben je op zoek naar speelactiviteiten voor je baby’s en
peuters? Speelbank.be bevat meer dan 600
speelactiviteiten, leuke testjes, speeltips en filmpjes. Je
kan activiteiten opzoeken op leeftijd, materiaal,
speelgebied, ervaringsgebied,… en op trefwoorden als inen-uit, diversiteit, ouderparticipatie, emoties, rituelen,…
En het goede nieuws is... Die inspiratie is volledig vrij
toegankelijk voor iedereen (vroeger had je een
toegangscode nodig).

© VVSG-Steunpunt Kinderopvang en Diverscity

Op speelbank.be vind je :
620 speelactiviteiten voor kinderen van 0-6 jaar.
Speelhoekenpagina met 24 speelhoeken.
19 speeltips met tests
SpeelbankTV (in de zoekfunctie), dit zijn filmpjes met reflectievragen.
Een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes en speeltips (schrijf in op de startpagina van
speelbank.be)
Regelmatig wedstrijden met mooie prijzen.
Wat maakt speelbank.be anders dan Pinterest of andere sites?
Speelbank.be is opgebouwd door het werkveld.
Alle speelactiviteiten zijn ingezonden door kinderbegeleiders, studenten, pedagogisch
medewerkers,.... -> uitgetest en goedgekeurd door de kinderen.
Speelbank.be is op en top pedagogisch: Alle inzendingen worden nagelezen door een
pedagoge voor ze online komen.
De speelactiviteiten vertrekken vanuit de interesses van kinderen.
Speelbank.be volgt het pedagogisch raamwerk en MEMOQ.

Met dank aan Hautekees Hilde voor het schrijven van deze prikkel.
Speelbank.be is een initiatief van het VVSG-Steunpunt Kinderopvang en Diverscity.
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