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1.5 Werken in de kinderopvang

OPVANG
In de kinderopvang krijg je te maken met kinderen van 0 tot 12 jaar.
Tot 4 jaar kunnen kinderen naar een crèche, kinderdagverblijf of een andere vorm van
kinderopvang. Ze kunnen daar het hele jaar terecht, ook tijdens schoolvakanties.
In een kinderdagverblijf komen:
• baby’s: kinderen van 0 tot 12 maanden

Meestal zijn de baby’s de eerste maanden thuis als de kraamvrouw zwangerschapsverlof
heeft. Een baby is erg afhankelijk, hij moet gevoerd en verschoond worden. Een baby
kan lachen, huilen en geluidjes maken. Een baby heeft nog weinig controle over zijn
bewegingen, maar kan na een paar maanden wel zelf draaien. Met ongeveer 6 à 7
maanden kan een baby zitten. Daarvoor beginnen ze al met tijgeren en daarna kruipen.

• dreumesen: kinderen van 1 tot 2 jaar, ook wel ‘hummel’
Een dreumes kan al steeds meer zelf. De bewegingen zijn meer gecontroleerd, hij kan
los staan en begint meestal net met lopen. Een dreumes kan zelf uit een fles of beker
drinken en een boterham eten. En hij begint de eerste woordjes te zeggen. Een dreumes
kan eenkennig zijn en hij krijgt steeds meer een eigen willetje. Een dreumes is zich nog
niet bewust van de gevolgen van zijn gedrag.

• peuters: kinderen van 2 tot 4 jaar
Kenmerkend voor peuters is het ontdekken van het eigen ego, de eigen wil. Dat begint
met ‘Ik ben twee en ik zeg nee’ tot en met de peuterpuberteit. Een peuter wil
onafhankelijk en zelfstandig zijn. Hij voert strijd met zijn ouders, maar ook met zichzelf.
Hij is ook wel bang om zich los te maken van zijn ouders. Een peuter wil alles op zijn
manier doen, maar dat lukt niet altijd. Hij kan dan heel boos op zichzelf worden.

Baby voeren. Samen plezier maken. Knutselen.

Met 4 jaar wordt een peuter een kleuter en gaat hij naar groep 1 van de basisschool. Vóór
en na schooltijd en tijdens de lunchpauze kunnen schoolkinderen naar de buitenschoolse
opvang (bso). Sommige basisscholen hebben een doorlopend rooster, dan eten de kinderen
tussen de middag op school onder leiding van de eigen leerkracht. Tijdens schoolvakanties
kunnen kinderen de hele dag naar de bso.
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Er zijn ook kinderen die naar de gastouderopvang gaan, dat kan van 0 tot 12 jaar. De opvang
is bij de gastouder thuis. Net als de medewerkers in een kinderdagverblijf en in de
buitenschoolse opvang moeten gastouders ook een opleiding volgen. Ze moeten
bijvoorbeeld ook voor veiligheid zorgen, zoals een kinderhekje bij de trap.

De meeste kinderen gaan niet de hele week naar de kinderopvang. Vaak werkt de vader
en/of moeder parttime of opa en oma passen op, zodat de kinderen dan thuis zijn. Of ze
gaan bij vriendjes spelen, naar voetbal, muziekles of een andere club.
Pubers of tieners van 12 tot 16 jaar of jongeren hebben soms een bijbaantje: als oppas
gaan ze ‘babysitten’, als de ouders van kleine kinderen bijvoorbeeld een avond uitgaan.

Kinderopvang is niet gratis. De ouders, werkgevers en overheid betalen gezamenlijk mee
aan de kinderopvang. Ouders kunnen een vergoeding krijgen van de belastingdienst. Deze
kinderopvangtoeslag is afhankelijk van hun inkomen, leefsituatie en het aantal kinderen
dat naar de opvang gaat.
In de meeste gemeentes zijn ook peuterspeelzalen. Voor ouders met weinig inkomen is er
peutersubsidie. Meestal is dat voor twee ochtenden in de week. Voor peuters en kleuters
met een (taal)achterstand is er voor- of vroegschoolse educatie (vve). Peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven en basisscholen kunnen vve geven. Vanaf 2016 krijgen gemeenten
extra geld van de overheid voor meer opvangplekken voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Dan
kunnen ze allemaal twee ochtenden naar de opvang.

WERKEN IN DE KINDEROPVANG
In de kinderopvang begeleid je groepen kinderen. De kinderen kunnen ingedeeld zijn in
groepen per leeftijd. In een kinderdagverblijf heb je dan bijvoorbeeld een babygroep, een
dreumesgroep en een peutergroep. Maar een kinderdagverblijf kan er ook voor kiezen om
kinderen van verschillende leeftijden in één groep bij elkaar te zetten.
Een belangrijke taak van een pedagogisch medewerker is de dagelijkse verzorging van de
kinderen. Je zorgt dat de kinderen goed eten en drinken, je verwisselt luiers en laat ze op
vaste tijden slapen. Activiteiten moeten passen bij de leeftijd van de kinderen. Daarom
moet je je goed kunnen inleven in wat kinderen leuk en boeiend vinden. Je zorgt ervoor
dat de kinderen kunnen spelen, zingen, dansen en knutselen. Met voorlezen, liedjes zingen
en veel communiceren met de kinderen zorg je voor hun taalontwikkeling. Ze leren steeds
meer woorden, dat is belangrijk voor hun woordenschat.
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De taalontwikkeling begint al bij de geboorte. Kenmerkend voor de verschillende
leeftijdsfasen is:

TaalontwikkelingLeeftijd kind

Huilen op verschillende manieren.0 – 6 weken

Klanken zoals ‘ah’, ‘eh’, ‘oh’ en ‘uh’.6 – 24 weken

Gebrabbel: combineren van klinkers en medeklinkers, bijvoorbeeld
‘dadada’ en ‘mamamama’.

Vanaf 6 maanden

Het verband gaan begrijpen tussen het eigen gedrag en de reactie
van een ouder of verzorger.

Vanaf 8 maanden

De eerste echte woorden, de baby leert wat er met een bepaald
woord wordt bedoeld, zoals mama en papa. Het kind gebruikt één
woord om een persoon, voorwerp of gebeurtenis aan te duiden.

Vanaf 12 maanden

Twee-woordzinnen: combineren van de twee belangrijkste woorden,
zoals ‘mama bal’. Het kind begrijpt eenvoudige boodschappen
steeds beter.

Vanaf 18 maanden

Het kind leert veel nieuwe woorden en kan spreken in zinnen van
drie, vier of vijf woorden. De zinnen worden steeds beter.

Vanaf 24 maanden

Het kind kan al hele gesprekken voeren met steeds langere zinnen.
En de zinnen, zoals de werkwoorden, worden beter.

Vanaf 36 maanden

Door de verzorging en tijdens activiteiten help je mee aan de opvoeding van de kinderen.
Zo leren de kinderen met elkaar rekening houden en om zich aan regels te houden. Omgaan
met kinderen vraagt geduld én creativiteit. Als pedagogisch medewerker moet je kinderen
kunnen begeleiden bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Een voorbeeld: bij een peuter
met een driftbui moet je zelf rustig blijven. Je kunt zeggen dat het kind naar de time-outplek
moet als hij niet stopt. Als het kind doorgaat, rustig blijven en het kind naar de time-outplek
brengen. Als de tijd om is, het kind van de plek halen en even zeggen wat hij niet meer mag
doen. Of een ander voorbeeld: een kind belonen of bevestigen als het iets goed doet. Dat
werkt positief, het kind zal dat gedrag vaker vertonen.
Kinderen leren door kopieergedrag, ze imiteren alles wat oudere kinderen en volwassenen
doen. Zelf het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld bij omgangsvormen, is dus heel
belangrijk.

Voor de kinderen in de buitenschoolse opvang moet je als pedagogisch medewerker vooral
zorgen voor ontspanning. De kinderen moeten het leuk hebben met elkaar en kunnen
spelen. Je biedt educatieve en sportieve activiteiten aan. Bijvoorbeeld verschillende
spelvormen en bewegingsvormen.
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Buitenactiviteit. Binnenactiviteit.

Natuurlijk heb je niet alleen met de kinderen te maken als je in de kinderopvang werkt. Je
werkt samen met collega’s en een leidinggevende. Je moet goed kunnen samenwerken
en overleggen. Deze sociale en communicatieve vaardigheden heb je ook nodig voor het
dagelijkse contact met de ouders van de kinderen. Je moet dus zowel goed zijn in
pedagogisch handelen als in agogisch handelen.

2.8 Gezonde voeding: de Schijf van Vijf

Als je in de zorg werkt, krijg je op allerlei manieren met voeding te maken. Je kunt in een
keuken werken en zelf maaltijden samenstellen en bereiden. Of je geeft zorgvragers advies
over voeding. Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk, ook voor jezelf. Maar voor
zorgvragers die door ziekte of ouderdom verzwakt zijn, is het nog belangrijker. Als je bij
ouderen werkt, moet je bijvoorbeeld goed erop letten of de zorgvrager voldoende vocht
binnenkrijgt. Oudere mensen hebben minder dorst, daardoor drinken ze vaak weinig. Maar
het lichaam heeft wel vocht nodig. Ook bij kinderen die nog in de groei zijn, moet je extra
goed op de voeding letten.

HET VOEDINGSCENTRUM
Het Voedingscentrum is een landelijk voorlichtingsbureau dat advies en tips geeft over
gezonde voeding. Op de website van het Voedingscentrum kun je veel informatie vinden.
Zo kun je bijvoorbeeld ook testen of je gewicht goed is. Je kunt met die test je BMI
berekenen. Dat is de Body Mass Index. Het is een getal voor je gewicht in verhouding tot
je lichaamslengte. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van je
lichaamsgewicht.

DE SCHIJF VAN VIJF
In 1953 is de Schijf van Vijf bedacht. Dit is een handig hulpmiddel als je op gezonde voeding
wilt letten. In 2016 heeft het Voedingscentrum de Schijf van Vijf vernieuwd. Dat is gebeurd
op basis van het rapport 'Richtlijnen gezonde voeding' van de Gezondheidsraad. In dat

7Bronnenboek Welzijn kind en jongere



rapport staat welke voedingsmiddelen het risico op bepaalde ziekten verkleinen. Denk
daarbij aan chronische ziekten als diabetes type 2, kanker en hart- en vaatziekten.

Het advies van de Gezondheidsraad is om meer plantaardige en minder dierlijke producten
te eten. Dus meer groente, peulvruchten, noten, volkoren graanproducten en minder rood
en bewerkt vlees. Voor een volledige voeding moet je naast deze adviezen nog meer
voedingsmiddelen gebruiken om voldoende vitamines, mineralen en energie binnen te
krijgen. De Schijf van Vijf laat zien uit welke goede producten je kunt kiezen.

In volgorde van groot naar klein zijn de vakken van de Schijf van Vijf:
1. Groente en fruit
2. Brood, graanproducten en aardappelen
3. Dranken
4. Zuivel, noten, vis, peulvruchten, vlees en ei
5. Smeer- en bereidingsvetten.

De Schijf van Vijf.

EIGEN DAGMENU
De grootte van een vak geeft aan hoeveel je er per dag van nodig hebt. Om precies te weten
welke porties je iedere dag nodig hebt, kun je kijken op de website van het
Voedingscentrum. Zo kan bijvoorbeeld een vrouw van 18 jaar of een man van 80 jaar een
eigen dagmenu maken met de volgende porties:
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Man, 80 jaarVrouw, 18 jaar

250 gram groente250 gram groente

2 porties fruit2 porties fruit

4-6 bruine/volkoren boterhammen4-5 bruine/volkoren boterhammen

4 opscheplepels volkoren graanproducten of
kleine aardappelen

4-5 opscheplepels volkoren graanproducten of
kleine aardappelen

1 portie vis/peulvruchten/vlees1 portie vis/peulvruchten/vlees

15 gram ongezouten noten25 gram ongezouten noten

4 porties zuivel3 porties zuivel

40 gram kaas40 gram kaas

55 gram smeer- en bereidsingsvetten40 gram smeer- en bereidingsvetten

1,5-2 liter vocht1,5-2 liter vocht

Mannen en vrouwen van iedere leeftijd kunnen op de website zien hoeveel ze per dag van
die producten nodig hebben. Het voordeel is dat je dan genoeg neemt van alle producten
die gezondheidswinst opleveren. Dus je weet dat je producten eet (en drinkt) die goed zijn
voor je lichaam. Je krijgt daarmee ook alle benodigde voedingsstoffen om fit door de dag
te komen: voldoende mineralen, vitamines, eiwitten, koolhydraten, vetten en vezels.

Met de Schijf van Vijf heb je heel veel mogelijkheden om te eten volgens je eigen smaak
en voedingsgewoonten. Om je een idee te geven kun je de voorbeeldmenu’s op de website
van het Voedingscentrum bekijken. Die laten zien hoeveel je kunt variëren.
Als je niet te vaak voor producten kiest die buiten de Schijf van Vijf staan, dan blijf je
makkelijker op gewicht. En je vergroot de kans op een gezonde oude dag. Bovendien helpt
de Schijf van Vijf je om in grote lijnen milieuvriendelijker te eten.

PRODUCTEN BUITEN DE SCHIJF VAN VIJF
Naast de producten die in de Schijf van Vijf staan zijn er nog heel veel die er niet in staan.
Dat zijn producten die te veel zout, suiker of verzadigd vet bevatten, of ze hebben maar
weinig vezels. Het gaat daarbij niet alleen om snoep, koek en snacks. Ook bijvoorbeeld
fruit uit blik, wit brood, worst, slagroom, frisdrank en sauzen zijn niet gezond. Op de website
van het Voedingscentrum staat een overzicht met uitleg waarom die producten niet in de
Schijf van Vijf staan. Wil je er toch iets van innemen, houd het dan bij kleine porties. Het
advies is:
• Per dag 3-5 keer iets kleins, bijvoorbeeld een koekje of snoepje.
• Per week maximaal 3 keer iets groots, bijvoorbeeld een zakje chips of frisdrank.
Of ga voor een gezondere keuze uit de Schijf van Vijf.
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2.26 Voeding voor kinderen

Veel jonge kinderen in Nederland eten en drinken te veel van ongezonde
voedingsproducten en te weinig van de gezonde. De meesten krijgen te veel calorieën,
vooral door te veel suiker en eiwit, en te weinig goede vetten. Kinderen eten niet genoeg
fruit en groente. Ze krijgen daardoor een tekort aan vitaminen en vezels.
De meeste peuters krijgen te weinig ijzer binnen. Een tekort aan ijzer en vetzuren heeft
invloed op de hersenontwikkeling van kinderen. Een gevarieerd voedingspatroon volgens
de Schijf van Vijf is van belang voor de gezondheid. Het helpt ook voorkomen dat kinderen
te dik worden.

Melk voor de baby. Te dik? Gezonde groente.

FLESVOEDING EN FRUITHAPJES
Veel baby’s krijgen de eerste maanden borstvoeding. Het Voedingscentrum adviseert dit
voor de eerste 6 maanden en noemt de volgende voordelen:
• Het bevat alle voedingsstoffen die de baby de eerste 6 maanden nodig heeft.
• Het beschermt de baby tegen ziekten.
• Baby’s ervaren minder pijn (bijvoorbeeld na een hielprik).
• Het beschermt het kind tegen overgewicht op latere leeftijd.
Voor de moeder heeft het geven van borstvoeding voordelen. Het helpt bijvoorbeeld om
weer op gewicht te komen. Maar het vraagt ook veel van de moeder, omdat ze zelf alle
voedingen moet geven. Dat gaat ten koste van haar nachtrust. En als ze weer aan het werk
gaat, moet ze kolven. Ze moet de moedermelk uit de borst halen met een borstpomp of
een borstkolf. De baby krijgt de melk dan uit een flesje. Bij de baby kan daardoor zuigluiheid
ontstaan. Het is namelijk makkelijker voor een baby om aan een speen te zuigen dan aan
een tepel.
Soms lukt het een moeder niet om borstvoeding te geven. Of moeders wegen de voor- en
nadelen van borstvoeding af en kiezen er bewust voor om flesvoeding te kopen.

Je hoort vaak de naam ‘flesvoeding’ maar eigenlijk is ‘kunstvoeding’ juister. Er kan van
alles in de fles zitten: kunstvoeding op basis van koemelk, van geitenmelk of van soja.
Kinderdagverblijven hebben strenge protocollen voor voeding die ouders van thuis
meenemen. Dat is belangrijk om geen risico te lopen dat de kinderen ziek worden. Ze
volgen meestal de richtlijnen van de GGD of van een consultatiebureau over
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voedselveiligheid. Flesvoeding moeten ouders in poedervorm meenemen omdat dit veiliger
is voor de gezondheid van de baby. In aangemaakte poedermelk kunnen eerder bacteriën
zitten en het is maar beperkt houdbaar na het klaarmaken. Ouders weten dat hun kind
met bijvoorbeeld een allergie de juiste voeding krijgt als ze het zelf meenemen. Ze moeten
zorgen dat er voldoende melkpoeder voor alle voedingen is. Iedere voeding moet apart
in een doseerbakje.
Voor het klaarmaken van flesvoeding volg je volgende stappen:
1. handen wassen
2. zorgen dat de fles en de speen goed schoon zijn
3. de speen controleren: het gaatje moet niet te groot of te klein zijn voor de baby
4. juiste hoeveelheid kraanwater in het flesje doen
5. de fles opwarmen
6. de juiste hoeveelheid melkpoeder toevoegen
7. goed roeren.
Voor het verwarmen van de voeding kun je een flessenwarmer of de magnetron gebruiken.
Bij het voeden moet je ervoor zorgen dat het speentje vol is. Als dat niet zo is, kan er lucht
bij komen. Als je de fles hebt gegeven moet je de baby rechtop tegen je schouder leggen
en zachtjes over de rug wrijven of kloppen. De baby moet dan een boertje laten. Na het
voeden moet je de fles en de speen goed schoonmaken. Bij een baby tot 6 maanden moet
je de fles en de speen steriliseren. Dat kan met uitkoken en drie minuten in kokend water
laten of in een steriliseerapparaat in de magnetron. Vanaf 6 maanden kun je een fles
gewoon schoonmaken met heet water. Dan is er minder gevaar dat de baby ziek wordt
door bacteriën.

Vanaf 6 maanden krijgen baby’s ook een fruithapje. Baby’s mogen niet meteen alle soorten
fruit hebben; sommige fruitsoorten zijn nog te zuur. Het is verstandig om vers fruit van het
seizoen te kiezen. Dat is goedkoper en beter voor het milieu dan fruit uit een potje.

VANAF 1 JAAR
Dreumesen eten al ‘met de pot’ mee, alleen van alles wat minder. Op de website van het
Voedingscentrum kun je voor iedere leeftijdsgroep en per geslacht de hoeveelheden vinden
bij de Schijf van Vijf. Een dreumes heeft nog weinig ruimte voor producten die niet in de
Schijf van Vijf staan, zoals koekjes en zoete dranken.
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