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Wat is kinderparticipatie?
In de afgelopen jaren is er veel gepubliceerd 

over kinderparticipatie. In deze publicaties 

worden verschillende definities en visies 

op kinderparticipatie gegeven. Een definitie 

die vaak voorkomt is dat kinderparticipatie 

bestaat uit georganiseerde activiteiten die als 

doel hebben kinderen invloed of medezeg-

genschap te geven bij zaken die hen aan-

gaan.1 Een andere veelvoorkomende definitie 

is dat kinderparticipatie een democratisch 

proces is waardoor kinderen actief betrok-

ken worden bij de besluitvorming die hen 

aangaat.2 Met het organiseren van activiteiten 

rond kinderparticipatie en het betrekken van 

kinderen bij beslissingen ben je er nog niet. 

Kinderparticipatie is voor Travers Welzijn 

geen activiteit, maar een basishouding. Het 

betekent kinderen serieus nemen, kinderen 

centraal stellen, kinderen medeverantwoor-

delijkheid geven3 en hen laten ervaren dat ze 

nodig zijn. 

Kinderparticipatie is in Nederland niet bij de 

wet geregeld, maar de overheid stimuleert 

dit wel en heeft in 1995 de Internationale 

Verklaring van de Rechten van het Kind on-

dertekend. In deze verklaring staan een aantal 

uitgangspunten die van toepassing zijn op 

kinderparticipatie: 

•  Kinderen moeten in staat zijn hun mening te 

vormen en deze vrij te uiten in alle gelegen-

heden die het kind betreffen. 

•  Kinderen hebben recht op vrijheid van  

gedachten en geweten. 

•  Kinderen hebben recht op vrijheid van  

vereniging.

•  Kinderen hebben recht op toegang tot 

informatie en materiaal uit een verschei-

denheid van nationale en internationale 

bronnen. 

Inleiding

1 www.encyclo.nl | 2 Nielander & Ooms, 2003 | 3 KinderrechtenNu, Kinderparticipatie en Kinderrechten 2013

“Ik vind het leuk dat je zelf mee 
mag beslissen over je wijk”



Bij kinderparticipatie leert een kind zijn of 

haar gedachten te verwoorden, te onder-

handelen, te argumenteren en beslissingen 

te nemen. Dit bevordert de ontwikkeling van 

met name het zelfvertrouwen, omdat het 

kind ervaart dat hij invloed heeft op ande-

ren, dat er naar hem wordt geluisterd en dat 

zijn of haar mening ertoe doet. De sociale 

ontwikkeling wordt gestimuleerd doordat het 

kind leert omgaan met anderen en commu-

nicatievaardigheden ontwikkelt. 

Voor Travers Welzijn is kinderparticipatie 

meer dan alleen luisteren naar kinderen 

en het organiseren van activiteiten. Tijdens  

activiteiten gaan we met kinderen op zoek 

naar hun idealen en wat ze hierbij willen en 

kunnen betekenen voor hun wijk. Kinderpar-

ticipatie is voor Travers Welzijn een houding 

waarbij de begeleider samen met de kinderen 

- binnen een democratisch proces - op zoek 

gaat naar deze idealen. 

Om op te groeien tot betrokken en ver-

antwoordelijke volwassenen hebben kin-

deren sociale competenties nodig. Deze 

leren ze alleen door echte ervaringen op 

te doen. Begeleiders zorgen ervoor dat de 

kinderen toegang krijgen tot die ervaringen. 

Om verantwoordelijkheid te leren dragen, 

moeten kinderen ervaren hoe het is om 

ergens verantwoordelijk voor te zijn. Initiatief 

nemen leer je alleen wanneer je gestimuleerd 

wordt om je mening te geven en te delen 

met anderen. Wil je een kind laten groeien in 

zijn sociale competenties, dan moet je hem 

invloed geven op de activiteiten of te nemen 

beslissingen. Kinderparticipatie is dus een van 

de voorwaarden voor het ontwikkelen van 

sociale competenties.4

Kinderparticipatie stimuleert de ontwikkeling 

van specifieke competenties van kinderen. 

Hierdoor worden ze voorbereid op het func-

tioneren in de maatschappij. Het is belangrijk 

dat kinderen ter voorbereiding op hun vol-

wassen leven competenties en vaardigheden 

kunnen oefenen. Kinderen actief betrekken 

bij verbetering van hun eigen leefomgeving 

kan als een katalysator werken voor de acti-

vering van de lokale gemeenschap als geheel. 

Betrokkenheid bij en actieve deelname 

aan sociale verbanden van de samenleving 

bevordert het probleemoplossend vermo-

gen en voorkomt dat kinderen/ jeugdigen 

achterraken. Daarmee wordt ook de kans op 

probleemgedrag verkleind.

 4 Uit: Samen doen is samen groeien, groepsgericht werken aan sociale competenties van kinderen. Doomijn en Travers Welzijn 2013 5

“Voor Travers Welzijn is kinder-
participatie meer dan alleen luisteren 
naar kinderen”



1.1 Ontstaan kinderplatform
Sinds 2006 zijn scholen wettelijk verplicht 

om aan burgerschapsvorming te doen. 

Burgerschapsvorming brengt jonge burgers 

de basiskennis, vaardigheden en houding bij 

die nodig zijn om een actieve rol te kunnen 

spelen in de eigen leefomgeving en in de 

samenleving. Ze dienen kennis te maken 

met begrippen als democratie, grond- en 

mensenrechten, duurzame ontwikkeling, 

conflicthantering, sociale verantwoorde-

lijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan 

met maatschappelijke diversiteit. Die kennis 

komt niet uit een boekje, maar wordt vooral 

geleerd door te oefenen in de praktijk. 

Er zijn verschillende initiatieven en projecten 

ontstaan om te werken aan burgerschapsvor-

ming binnen scholen. Een van die initiatieven 

is het kinderplatform van Travers Welzijn. 

In samenwerking met brede scholen in 

 Zwolle Zuid en de gemeente Zwolle heeft 

Travers Welzijn het initiatief genomen om het 

kinderplatform Zwolle Zuid op te richten. In 

januari 2012 zijn we gestart met acht kinde-

ren van vier deelnemende brede scholen: De 

IJsselhof, De Octopus, De Marsweide en De 

Bron. Deze kinderen zaten al in de leerlingen-

raad van hun school en gingen deze verte-

genwoordigen in het kinderplatform Zwolle 

Zuid. De jongens en meisjes van het kinder-

platform kregen een verantwoordelijke taak 

als kinderplatformlid en werden in mei 2012  

officieel door de wijkwethouder geïnstal-

leerd, in de raadszaal van het stadhuis. Na een 

leerzaam en succesvol schooljaar hebben 

de groepsleden hun verantwoordelijke taak 

als kinderplatformlid overgedragen aan een 

nieuwe groep jongens en meisjes die het 

werk hebben voortgezet.

Hoofdstuk 1

Het kinderplatform
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“Het is er gezellig “
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Een keer per maand komen de leden van het 

kinderplatform ‘Stadskids Zuid in Actie’ ruim 

een uur samen om met elkaar uit te zoeken 

wat zij kunnen doen aan het verbeteren van 

hun wijk. Hiervoor volgen ze de discussies 

op school, introduceren ze onderwerpen 

en knelpunten in het kinderplatform en zijn 

ze actief betrokken bij acties en activiteiten 

vanuit het platform. Elke keer spreken ze af 

op een andere school zodat elke leerling het 

platform kan ontvangen op zijn of haar eigen 

school. De acties die afgesproken zijn worden 

teruggekoppeld naar hun eigen school.

1.2 Wat is en doet een kinderplatform
Een kinderplatform is een wijkbreed geor-

ganiseerd platform waar kinderen – met 

ondersteuning van een volwassene – be-

trokken zijn en worden bij de ontwikkelingen 

in hun eigen leefomgeving. De kinderen 

worden gestimuleerd hun mening te geven 

over hun straat, buurt en wijk, mee te denken 

in wijkontwikkelingen en hieraan actief bij te 

dragen. Tijdens de bijeenkomsten bepalen de 

kinderen zelf met welke thema’s ze samen 

aan de slag willen gaan. Ze brengen in kaart 

wat er bij hen in de wijk leeft, onderzoeken 

of/hoe/wat ze daaraan kunnen doen, orga-

niseren activiteiten en ondernemen actie. De 

aanpak is helemaal van de kinderen zelf, de 

begeleiders helpen en ondersteunen in het 

vinden van de juiste weg. Dit alles gebeurt op 

een kindvriendelijke manier: de deelnemende 

kinderen leren te luisteren naar elkaars me-

ning, te vertellen, te onderzoeken, besluiten 

te nemen, verantwoordelijkheid te dragen 

etc. Maar het is niet alleen praten, de kinderen 

gaan er ook actief op uit. Ze fotograferen en 

filmen wat besproken is en/of doen er iets 

anders creatiefs mee. De kinderen doen er 

alles aan om ervoor te zorgen dat hun stem 

wordt gehoord. Waar dit mogelijk en zinvol 

is, sluit het kinderplatform aan bij bestaande 

netwerken in de wijk.

“Tijdens de bijeenkomsten bepalen 
de kinderen zelf met welke thema’s 
ze samen aan de slag willen gaan”
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1.3 Visie kinderplatform
Kinderen hebben een eigen mening over 

hun directe omgeving. Door middel van een 

kinderplatform zorgen de kinderen ervoor 

dat hun stem wordt gehoord en worden ze 

betrokken bij wat plaatsvindt in hun buurt. 

Het kinderplatform wil serieus genomen wor-

den, de kinderen willen hun mening geven 

en betrokken worden bij ontwikkelingen die 

hen aangaan in hun eigen woon- en leef-

omgeving. Het doel van het kinderplatform 

is de wijk beter, leuker en veiliger maken en 

kinderen de ruimte geven om hun stem te 

laten horen. 

1.4 Doelgroep
Kinderen van 8 tot 12 jaar uit de  

betreffende wijk.

Het kinderplatform ‘Stadskids Zuid in Actie’ 

heeft ervoor gekozen om te werken met een 

doorgaande lijn tussen de leerlingenraad op 

school en het kinderplatform. Vanuit de leer-

lingenraden nemen twee kinderen uit groep 

zeven deel aan het kinderplatform om hun 

school te vertegenwoordigen. Het kinderplat-

form wisselt jaarlijks in januari van leden. De 

leden zitten in het tweede gedeelte van groep 

zeven en het eerste gedeelte van groep acht 

in het platform. Het bevalt alle betrokkenen 

goed om per kalenderjaar te wisselen en niet 

per schooljaar. Op deze manier starten de 

leerlingen in een relatief rustige periode én 

kunnen de kinderen uit groep 8 hun werk-

zaamheden tijdig overdragen.

“Ik vind het leuk, 
omdat je kan overleggen 
over dingen die in de 
wijk gebeuren”
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1.5 Doelstellingen 
•  Kinderen structureel inspraak geven in en over hun eigen leefomgeving.

•  Kinderen inzicht geven in wijkprocessen en gemeentelijke structuren. 

•  Kinderen op ‘professionele’ wijze mee laten denken over hun straat, buurt, 

wijk en stad.

•  Sociale cohesie onder kinderen bevorderen.

•  Kinderen stimuleren om tot een gezamenlijk doel te komen, waarbij ze 

leren dat ze soms het doel van een ander boven dat van zichzelf kunnen 

stellen.

•  Kinderen de mogelijkheid bieden om levensecht te leren binnen concrete  

handelingssituaties. 

•  Kinderen de gelegenheid geven om sociale competenties te oefenen en 

waar mogelijk uit te breiden. 

•  Kinderen kennis en ervaringen uit hun eigen leven met nieuwe leererva-

ringen laten verbinden en ervaringen laten uitwisselen met anderen. 

•  Kinderen betrekken bij hun omgeving en daarmee participatie en 

 gemeenschapszin bevorderen. 

•  Kinderen inzicht in de organisatie van wijkzaken bijbrengen. 

•  Kinderen spelenderwijs kennis laten maken met democratische beginselen. 

•  Het zelfvertrouwen van kinderen bevorderen en ze laten ervaren dat ze 

meetellen. 

•  Onderwijs laten aansluiten bij de vrije tijd en thuissituatie van kinderen.

• Verantwoordelijkheid voor wijk- en maatschappelijke zaken bevorderen. 

•  Kwaliteit van de leefomgeving bevorderen. 

•  Bevorderen van actief burgerschap. 



‘Samen doen is samen groeien5 ’

Voor de begeleiding van het kinderplatform 

maken de begeleiders van Travers Welzijn 

gebruik van de methodiek ‘Samen doen is sa-

men groeien’. Werken met groepen kinderen 

is een dynamisch en spannend gebeuren. Een 

groep beïnvloedt het functioneren van het 

individuele kind, maar omgekeerd beïnvloedt 

het kind ook het functioneren van de groep. 

De methode ‘Samen doen is samen groeien’ 

helpt bij het kijken naar het functioneren van 

kinderen in een groep. 

Het ontwikkelen van sociale competenties 

staat niet los van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen. Kinderen van 

vier tot en met twaalf jaar maken daarin een 

enorme ontwikkeling door. Ze leren zich te 

verplaatsen in anderen en rekening te houden 

met anderen. Zo ontwikkelen zich vriend-

schappen, vormen de kinderen zich een 

mening over zichzelf, leren ze hun emoties 

meer onder controle te houden en die – als 

ze willen – voor zichzelf te houden etc. Het 

stimuleren van sociale competenties sluit aan 

bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

Hoofdstuk 2
Methodische begeleiding

5 De omschrijving in dit hoofdstuk is overgenomen uit Samen doen is samen groeien

kinderen en de doelstellingen 

van het kinderplatform. Wan-

neer kinderen ervaren dat het 

gedrag dat ze laten zien (lees: 

sociaal competent zijn) een 

positief effect heeft op henzelf 

en de ander, heeft dit een posi-

tief effect op de sociaal-emo-

tionele ontwikkeling en hun 

relaties met andere mensen, nu 

en in de toekomst.

Aan de hand van vragen 

observeer je als begeleider de 

groep. Kennen de kinderen in 

de groep elkaar al, voelen ze 

zich op hun gemak, heeft ieder 

kind zijn eigen plek in de groep, 

helpen ze elkaar, dragen ze 

initiatieven aan? De methode 

beschrijft geen kant-en-klare 

activiteiten, maar biedt aankno-

pingspunten om gericht te 

werken aan sociale competen-

ties. De sfeer wordt hierdoor 

beter, de kinderen voelen zich 

“Het is om problemen 
in de wijk op te lossen”

10
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prettiger en voelen zich meer gehoord en 

gezien. Dit is van onmisbare waarde voor hun 

ontwikkeling. 

(Zie ook: www.samendoenissamengroeien.nl) 

Met alleen observeren hoe het gaat in het 

kinderplatform ben je er nog niet. Een 

groep is continu in ontwikkeling en door-

loopt verschillende fasen. In elke fase kun 

je als begeleider met de groep werken aan 

competentieontwikkeling. In de eerste fase 

gaan kinderen zich thuisvoelen en verwer-

ven ze een plaats in de groep. In deze fase 

staat zelfvertrouwen centraal. In de tweede 

fase bepaalt de groep de machtsstructuur, 

normen en waarden. Bij de begeleiding zal in 

deze fase de focus liggen op communicatie 

en samenwerken. De derde fase wordt ook 

wel de fase van de productiviteit genoemd: 

de kinderen kunnen in een positieve sfeer 

gericht en zinvol samenwerken. De aandacht 

in deze fase dient vooral gericht te zijn op 

initiatief nemen en invoelend vermogen. In 

de vierde fase stimuleren de kinderen elkaar, 

zoeken ze samen oplossingen voor proble-

men en geven ze elkaar ruimte. 

‘Samen doen is samen groeien’ helpt je te 

bepalen in welke fase het kinderplatform zich 

bevindt. Een nieuwe groep begint bij groeps-

fase één en kan aan het einde van een kalen-

derjaar in groepsfase vier zitten. Of dat ook 

gebeurt, hangt van allerlei factoren af. Het 

doel van de methode is niet dat iedere groep 

in fase vier uitkomt. Wel is het doel handvat-

ten te geven, zodat je gericht binnen elke fase 

de sociale competenties van de kinderen kunt 

stimuleren.

Bij het kinderplatform Zwolle Zuid ligt het 

initiatief bij de leden van het platform. De 

kinderen bedenken, organiseren en leiden zelf 

de activiteiten, en beslissen daarover samen 

met de begeleider(s). De begeleiders houden 

toezicht en bieden vooral ondersteuning. 

Ieder kind heeft in het kinderplatform zijn of 

haar eigen aandeel en doet dit naar eigen 

kunnen.

“De kinderen kunnen in een positieve 
sfeer gericht en zinvol samenwerken”
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3.1 Randvoorwaarden
•  Kinderen zijn gemotiveerd om mee te doen.

•  Scholen stimuleren de deelname van kin-

deren. Waar nodig informeren zij ouders en 

betrekken zij hen bij de voortgang van het 

kinderplatform.

•  Er is een locatie beschikbaar voor de bijeen-

komsten.

•  Er is een budget voor drinken, PR etc.

3.2 Profiel kinderplatformbegeleider
Algemene vaardigheden

•  Je neemt de tijd om kinderen te leren kennen.

•  Je weet kinderen te bereiken en te prikkelen.

•  Je luistert aandachtig en actief naar een kind. 

•  Je maakt duidelijk dat je de mening van een 

Hoofdstuk 3

Uitvoering

kind wilt weten over een bepaald onderwerp. 

•  Je laat merken dat je gevoelens begrijpt en 

accepteert. 

•  Je stelt open vragen  

(wie, wat, waar, wanneer).

•  Je leeft je in elk kind in.

• Je nodigt een kind uit tot praten. 

•  Je ondersteunt de kinderen in de uitvoe-

ring van hun activiteiten.

•  Je let op de vorderingen in het samen-

werkingsproces, zodat je kunt bijsturen 

wanneer dat nodig is. 

•  Indien gewenst maak je verbindingen en leg 

je contacten, bijvoorbeeld met de wijkma-

nager of andere wijkinitiatieven.



Je eigen mening op de achtergrond 
kunnen stellen 
•  Je stelt een kind op zijn gemak. 

•  Je weet dat een kind loyaal is en graag 

wenselijke antwoorden geeft. 

•  Je zegt een kind dat je niet alles weet en dat 

je de mening van het kind wilt horen. 

•  Je stelt geen suggestieve vragen. 

•  Je stelt je eigen mening op de achtergrond.

• Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden. 

•  Je stuurt het kind tijdens een gesprek niet 

naar oplossingen die jij zelf al in je hoofd hebt.

Verantwoordelijkheid kunnen geven 
•  Je hebt voldoende inzicht in de capaciteiten 

van de kinderen. 

•  Je hebt overleg met de kinderen, je denkt 

mee en gaat mee in hun wensen. 

•  Je bent op de hoogte van je eigen valkuilen

•  Je geeft verantwoordelijkheid aan de kinderen. 

•  Je begeleidt de kinderen waar nodig zodat 

zij kunnen groeien. 

“Een groep kinderen die iets 
kan doen voor andere kinderen 
bijvoorbeeld: niet meer pesten en 
leuke activiteiten doen”

13
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Oor hebben voor de me-
ning van alle kinderen 
•  Je nodigt alle kinderen uit; 

de mening van alle kinde-

ren telt. 

•  Je stelt alle kinderen op 

hun gemak. 

•  Je past methodes toe om 

alle kinderen te ‘horen’. 

Niet zelf met oplossingen komen 
• Je kunt stiltes laten vallen. 

• Je kunt je eigen mening voor jezelf houden. 

•  Je daagt kinderen uit om initiatief te nemen.

Geen oordelen uitspreken 
over suggesties 
•  Je kunt luisteren naar de kinderen zonder te 

oordelen of iets goed of fout is. 

•  Je kunt luisteren zonder non-verbaal aan te 

geven dat je iets goed of fout vindt. 

Grenzen kunnen aangeven 
•  Je denkt na waarover kinderen kunnen 

meebeslissen, je stelt van tevoren kaders. 

• Je bespreekt de grenzen met collega’s. 

•  Je verschaft duidelijkheid in een gesprek 

over grenzen. 

•  Je bent je ervan bewust dat het reële 

 grenzen zijn. 

Kennis over kinderen 
•  Je hebt kennis over de ontwikkelingsfasen 

van kinderen.

•  Je hebt kennis over de wijze waarop kin-

deren op verschillende leeftijden kunnen 

worden aangesproken. 

•  Je speelt in op de mogelijkheden en capa-

citeiten van elk kind. 

Kennis over kinderparticipatie 
•  Je hebt theoretische kennis over het begrip 

kinderparticipatie. 

•  Je hebt kennis over methodes/werkwijzen 

(‘Samen doen is samen groeien’).

•  Je hebt kennis over het effect van kinder-

participatie. 

Oog hebben voor andere kinderen
•  Je bent oprecht geïnteresseerd in alle 

kinderen.

•  Je neemt de tijd voor echte kennismaking.

“Een groep kinderen die iets kan doen 
voor alle kinderen in de wijk”
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3.3 Kinderparticipatieladder
Travers Welzijn heeft een meetlat ontwikkeld waarmee je kunt checken of een activiteit voldoet 

aan de definitie van kinderparticipatie. Door de activiteit te vergelijken met de uitgangspun-

ten, zie je onder welk niveau van kinderparticipatie de activiteit valt. Pas bij niveau twee kun je 

spreken van kinderparticipatie. Bij niveau zes is er sprake van het niveau van kinderparticipatie 

dat Travers Welzijn nastreeft. 

“De lunch en het vergaderen/ debatteren!”

15
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Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

•  Kinderen worden ingezet bij activiteiten bedacht door volwassenen. 

•  Kinderen worden ingezet om acties van volwassenen bij te wonen.

•  Kinderen krijgen een stem en deze gegeven stem heeft de intentie om 

volwassenen ‘kindvriendelijk’ over te laten komen. Het belang van het 

kind is een bijkomstigheid. 

•  Kinderen worden ingezet op initiatief van volwassenen.

•  Kinderen worden op de hoogte gehouden van het hoe en waarom;  

kinderen worden en blijven geïnformeerd.

•  Kinderen worden geraadpleegd over een bepaalde activiteit, bijvoor-

beeld door kinderen hun mening te laten geven en deze te betrekken 

in de besluitvorming.

•  Kinderen worden op de hoogte gehouden van het hoe en waarom;  

kinderen worden en blijven geïnformeerd. 

•  Het initiatief/idee ligt bij volwassenen, kinderen beslissen mee. 

•  Kinderen worden op de hoogte gehouden van het hoe en waarom;  

kinderen worden en blijven geïnformeerd.

•  Het initiatief/idee ligt bij de kinderen: kinderen bedenken, organiseren 

en leiden zelf een activiteit. 

•  Het beoogde doel/effect komt duidelijk naar voren en kan concreet 

worden uitgewerkt op papier. 

•  Het initiatief/idee ligt bij de kinderen: kinderen bedenken, organiseren 

en leiden zelf een activiteit. 

•  Het beoogde doel/effect komt duidelijk naar voren en kan concreet 

worden uitgewerkt op papier. 

•  Volwassenen houden toezicht, laten kinderen vrij en zijn aanwezig 

voor advies bij beslissingen. 

•  Kinderen worden op de hoogte gehouden van het hoe en waarom;  

kinderen worden en blijven geïnformeerd. 

•  Ieder kind heeft zijn of haar eigen aandeel, maar doet dit naar  

eigen kunnen.

Niveau 1



bijlage 1
Kinderparticipatie en leeftijd

17
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Cognitief
•   Flinke groei van de woordenschat en 

zinsbouw, maakt ongeveer zinnen van 

zes woorden bij 4 jaar.

•  Kan eenvoudige liedjes en opdrachten 

begrijpen en onthouden.

•  Kan zich lang en goed concentreren op 

iets wat hem interesseert.

•  Wil zelf ook graag alles leren, weten en 

kunnen.

•  Ontwikkeling van het geweten komt  

op gang.

•  Normen en waarden worden belangrijk.

•  Ziet nog geen verband tussen oorzaak  

en gevolg.

Sociaal emotioneel
•  Begrijpt nog niet alles van de wereld om 

zich heen, en gebruikt fantasie om de 

ontbrekende kennis aan te vullen tot een 

logisch geheel: fantasie en werkelijkheid 

lopen door elkaar.

•  Kan eigen emoties (blij, boos, verdrietig en 

bang) herkennen en (enigszins) beheersen 

en zich aanpassen aan de situatie als dat 

nodig is.

•  Besef van eigen ik. De wens om dingen 

zelf te doen en zelf te ontdekken.

•  Egocentrisch: het kind is zelf het  

middelpunt.

•  Maakt meer contact met anderen: sluit 

vriendschappen, en is steeds beter in staat 

zich te verplaatsen in de ander.

Aanpak kinderparticipatie
Bij deze leeftijdscategorie is het belangrijk om te kiezen voor een visuele en creatieve aanpak. 

Bijvoorbeeld door  te werken met plaatjes, foto’s en symbolen. Kinderen van deze leeftijd kun-

nen zich lang concentreren op iets wat hen interesseert, maar afwisseling is belangrijk om deze 

concentratie te houden. Als begeleider doe je concrete en afgebakende voorstellen, je biedt 

een beperking in keuzes. Doordat het kind zichzelf nog als middelpunt ervaart, is het belang-

rijk om individuele gesprekjes of kleine kringgesprekken te voeren. Wanneer werkvormen en 

onderwerpen worden herhaald zullen deze op den duur aanslaan bij kinderen. Het is belangrijk 

dat kinderen snel resultaat zien.

4 - 6 jaar
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Aanpak kinderparticipatie
Bij de aanpak van kinderparticipatie ligt de nadruk op spellen en symbolen. Kinderen willen op 

deze leeftijd bezig zijn en bewegen, dit is belangrijker dan lezen en praten. En net als bij vier- 

tot zesjarigen is het ook op deze leeftijd belangrijk om afwisseling te bieden, om concentratie 

te behouden. Verder doe je als begeleider ook hier concrete en afgebakende voorstellen, 

alleen is er meer ruimte dan bij de vier- tot zesjarigen. Kinderen van zeven tot tien jaar willen 

snel resultaat zien wanneer zij iets inbrengen.

Cognitief
•  Interesse in feiten.

•  Logisch nadenken, inzicht in  

oorzaak en gevolg.

•  Verschillen in leerstijlen worden 

zichtbaar: doeners, denkers, 

dromers, uitvinders en regelaars.

Sociaal emotioneel
•  Ontwikkeling van normen en waarden.

•  Sterk gericht op leeftijdsgenoten, vriendschappen 

zijn belangrijk.

•  Identiteitsontwikkeling. Het kind wil ‘erbij horen’ 

en zich geaccepteerd voelen, maar is ook bezig 

zichzelf te leren kennen (in vergelijking met 

anderen).

•  Het ‘bij de groep willen horen’ en de behoefte 

aan competitie brengen het risico van pesten met 

zich mee.

•  Interesse in ‘regelspel’, vindt het belangrijk te  

weten ‘hoe het hoort’ (en probeert dat ook uit).

•  Ontwikkeling van zelfvertrouwen.

•  Ontwikkeling van vaardigheden.  

(hobby’s, sport/spel).

• Ontwikkeling van zelfstandigheid.

6 - 10 jaar
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Cognitief
•  Kan complexere structuren en relaties 

begrijpen (in taal, en de werkelijkheid) en 

leert strategieën toe te passen waarmee 

het meer en beter kan onthouden.

•  De wereld wordt groter. Het kind doet 

veel nieuwe kennis op. Dat gebeurt via 

school, maar ook doordat het kind zelf 

belangstelling heeft voor de wereld om 

hem heen en zijn eigen plaats daarbinnen.

•  Kan zich steeds beter  

concentreren.

•  Kan realistisch denken.

•  Kan abstract denken.

•  Neemt een kritische houding aan naar 

alles wat gewoon is.

Sociaal-emotioneel
•  Omgang met leeftijdsgenoten is van groot 

belang. Het kind staat ook open voor het 

leren omgaan met anderen in groepsver-

band. Risico: pestgedrag.

•  Denkt na over wat het betekent een ‘goed 

mens’ te zijn. Aandacht voor waarden en 

normen. Maatschappelijke belangstelling, 

waarbij het kind vaak een standpunt kies 

waarvan hij weet dat hij erom gewaar-

deerd wordt.

•  Heeft te maken met verschillende stem-

mingen.

• Vindt organiseren leuk.

• Speelt steeds minder.

• Speelt vaak weg van volwassenen, bij-

voorbeeld buiten.

10-13 jaar

Aanpak kinderparticipatie
Op deze leeftijd kun je beginnen met het stellen van open vragen. De voorstellen hoeven 

minder concreet en afgebakend te zijn. Als begeleider kun je voor begrenzing zorgen door 

bijvoorbeeld het budget en de regels kenbaar te maken aan de kinderen. De verbale aanpak 

(praten, lezen, schrijven) wordt steeds belangrijker, hierin moet echter wel worden gekeken 

naar afwisseling van werkvormen. Dit zorgt dat kinderen gemotiveerd blijven. Op deze leeftijd 

kunnen kinderen de zelfbedachte activiteiten met enige ondersteuning zelf organiseren. Tus-

sen de start en het resultaat mag nu ook enige tijd zitten.

“Ik vind het vooral leuk, omdat je over de buurt mag 
overleggen en praten”
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Doelstellingen
• Kinderen geven hun mening over hun eigen straat, buurt, wijk.

• Kinderen denken mee in wijkontwikkeling (straatpraat).
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Spelvorm
Bij aanvang worden de kinderen op een 

geheimzinnige manier ontvangen in ‘de 

schatkamer’. Daar verklappen we nog niets. 

De kinderen (die dat willen) krijgen een pi-

ratenzakdoek, een ooglapje en een zak met 

prachtige gouden dukaten. We leggen uit dat 

we graag van deze piraten willen weten wat 

ze wel en niet leuk vinden in de wijk en dat 

ze daarom het schatkistenspel mogen spelen 

met behulp van hun gouden dukaten. Deze 

moeten ze zorgvuldig gaan verdelen over de 

zaken die zij van belang achten. 

Op de grond liggen de verschillende activitei-

ten, zowel geschreven als met een tekening. 

Ieder kind mag om de beurt zijn 5 gouden 

dukaten verdelen. Dat mag allemaal bij 1 

activiteit, maar ook verdeeld over 5 of minder 

activiteiten. 

Als eerste beginnen we met het leggen van 

dukaten bij de activiteit die zij het allerliefste 

beoefenen.

De activiteit die de meeste gouden dukaten 

‘scoort’ zal als activiteit voor de kinderen uit 

deze buurt worden georganiseerd.
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“Om een leuke buurt te 
houden, dat er bijvoorbeeld 
niet meer wordt gepest”
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De onderverdeling:
Dit is echt leuk om te doen met andere kinderen uit 

de buurt:

•  Knutselen

•  Spelletjes

•  Sporten

•  Zingen

•  Dansen

•  Tuinieren

•  Gewoon lekker spelen

•  Skaten

•  Computeren

•  Schilderen

•  Klusjes doen voor andere mensen

•  Rommelmarkt

•  Samen eten (koken)

• Filmpje kijken

•  ………………

•  ………………

Wanneer dit gedeelte is afgerond, gaan we naar de 

volgende stap. Dit verloopt via een viertal thema’s.

1. Mijn buurmeisje en/of -jongetje (sociale cohesie).

2. In mijn buurtje (leefbaarheid).

3. Waar ik woon (veiligheid).

4.  In mijn buurtje is het heel gewoon dat …  

(leefregels).

Bij elk thema staan vijf mogelijkheden benoemd en 

getekend. Daarbij staat een echt schatkistje om de 

dukaten in te doen.
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Sociale cohesie / leefbaar-
heid / veiligheid / leef-

regels / actiepunten

1. Mijn buurmeisje en/of buurjongetje: 
SOCIALE COHESIE
•  ken ik wel, maar speel er eigenlijk niet mee

•  ken ik natuurlijk heel goed! We spelen vaak 

samen!

•  is wel oké, maar ik speel eigenlijk meestal 

met andere kinderen (school, familie)

•  heb ik die?

•  en ik spelen altijd samen met een heel 

groepje uit de buurt

2. In mijn buurt: LEEFBAARHEID
•  is het leuk en gezellig wonen

•  is het wel oké 

•  is niets te beleven voor kinderen

•  kan ik lekker naar de speeltuin om te spelen 

of te voetballen

•  is het lekker schoon op straat

3. Waar ik woon: VEILIGHEID
•  rijden de auto’s te hard

•  ben ik wel eens bang op straat

•  passen we een beetje op elkaar

•  gebeuren geen gekke dingen

•  durf ik best in m’n eentje over straat

4. In mijn buurt is het heel gewoon dat 
we: LEEFREGELS 
•  hallo tegen elkaar zeggen

•  voorzichtig zijn met elkaars spulletjes

•  rommel niet op straat gooien, maar in de 

prullenbak

•  aardig zijn voor elkaar

•  elkaar helpen

•  …......................

•  …......................
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Naderhand presenteren we de uitkomsten 

samen met een aantal kinderen aan de 

volwassenen.

* STRAATPRAAT: 
De kinderen vormen ter plekke een 

Straatraad. Zij zullen op een ander 

moment bij elkaar te komen om 

antwoord te geven op de vraag: ‘Wat 

zou ik anders willen zien in mijn buurt’. 

Ze bekijken de mogelijkheden, winnen 

informatie in bij buurtbewoners, de 

gemeente en andere instanties. Ze 

ondernemen actie om tot een betere 

buurt te komen voor de kinderen! De 

STRAATPRAAT wordt begeleid door 

een professional.

Benodigd materiaal

•  Piratenzakdoeken

•  Ooglapjes

•  Piratenbuideltjes

•  Geplastificeerde activiteiten/items 

•  Schatkistjes

•  Gouden dukaten (zakje)

•  Eventueel ontwerpen: schatkaart

“Zo kunnen we 
veel bereiken”



Jantje Beton heeft een document ontwikkeld 

dat de organisatie enkele handvatten biedt en 

wil inspireren om zelf met kinderparticipatie 

aan de slag te gaan. De beschreven werkvor-

men zijn vormen waarmee Jantje Beton erva-

ring heeft opgedaan en die nuttig en leuk zijn 

gebleken in de samenwerking met kinderen. 

Meer informatie vind je op www.jantjebeton.nl

WERKVORM JANTJE BETON

Tekenen

BLANCO
Op een blanco vel papier tekenen kinderen 

hun mening en ideeën over een bepaald on-

derwerp: buiten spelen op straat, naar school 

lopen, wonen in de buurt of … Met deze 

variant krijgen kinderen veel ruimte om echt 

hun eigen verhaal op papier te zetten. Vooral 

in een vroeg stadium van een project levert 

dat waardevolle informatie op.

WEDSTRIJD 
Een tekenwedstrijd stimuleert kinderen na 

te denken over een bepaald onderwerp met 

bijlage 3
Werkvormen Jantje Beton

betrekking tot buitenspelen. Het is het beste 

om de wedstrijd uit te zetten op scholen, dat 

geeft de grootste kans op veel inzendingen. 

Spreek van tevoren af hoe je de winnaar 

bepaalt en wat er met de winnende tekening 

gebeurt. Toon de inzendingen ook in het 

openbaar, bijvoorbeeld in een buurthuis of 

op school. Tekenwedstrijden kunnen worden 

uitgezet om een ontwerp te krijgen voor het 

beschilderen van een blinde muur of om 

ideeën over het buitenspelen los te krijgen.
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PLATTEGROND
Op een plattegrond kunnen kinderen plannen tekenen voor de buitenruimte. Voor kinderen 

jonger dan zes jaar is dit nog lastig, omdat een plattegrond ook begrepen moet worden. Door 

de plattegrond te voorzien van enkele herkenbare alledaagse objecten op schaal, zoals een 

tafel of bankje, is deze beter te begrijpen. Voor oudere kinderen kan het juist een uitdaging zijn, 

omdat gewoon tekenen maar saai is. Bij het tekenen op een plattegrond gaat het niet om de 

exacte locatie, maar om de buitenspeelideeën voor deze plek.

FOTO
Op een foto van een (school)plein of straatbeeld kunnen kinderen voor een specifieke situatie 

een voorstel tekenen. Het voordeel is dat kinderen de situatie kennen en herkennen en dus heel 

concreet kunnen ontwerpen. Het is daarmee een goede methode om plannen voor een buiten-

ruimte te maken. De methode is minder geschikt om echt ‘out-of-the-box’-ideeën los te krijgen. 
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Activiteiten  
1. Schrijf hieronder alle activiteiten op waar je de afgelopen twee weken in jouw buurt aan 

meegedaan hebt. 

2. Had je in de afgelopen twee weken meer activiteiten willen doen?  Ja / Nee

3. Schrijf hieronder de activiteiten op die je graag zou willen doen in jouw buurt.

4. Op welke plekken spreek jij met je vrienden/vriendinnen af als jullie gaan spelen?

5. Zou je meer plekken willen hebben waar jullie kunnen afspreken?  Ja / Nee

6. Schrijf hieronder op welke plekken jij nog graag zou willen hebben in je buurt om af te 

kunnen spreken met je vrienden/vriendinnen.

7. Zit je bij een (sport)club, (muziek)vereniging of kerk?  Ja / Nee

8. Schrijf hieronder op bij welke (sport)club, (muziek)vereniging of kerk je zit.

  

Veiligheid   
9. Als er iets vervelends gebeurt in de buurt, aan wie vraag je dan hulp?

10. Voel jij je veilig in jouw buurt?   Ja / Nee

11. Wat zou je in jouw buurt veranderen om het veiliger te maken?

12. Heb jij een zwemdiploma?  Ja / Nee

Contacten   
13. Hoeveel kinderen ken jij die in jouw buurt wonen?

a. Geen / b. Een paar / c. De helft / d. Bijna allemaal / e. Allemaal

14. Hoe vaak per week spreek jij af met kinderen uit de buurt?

a. Nooit / b. Éen of twee keer / c. Drie of vier keer / d. Vijf keer of zes keer / e. Elke dag

bijlage 4
Vragenlijst kinderplatform

Omcirkel wat van toepassing is.



Bedankt voor het invullen!

15. Voel jij je wel eens alleen?  Ja / Nee

16. Pest jij weleens anderen?  Ja / Nee

17. Word jij weleens gepest?  Ja / Nee

Meehelpen   
18. Doe jij weleens klusjes bij de (sport)club, (muziek)vereniging of kerk?  Ja / Nee

19. Zo ja, wat voor klusjes doe je dan?

20. Doe je weleens klusjes voor mensen uit jouw buurt?  Ja / Nee

21. Zo ja, wat voor klusjes doe je dan?

22. Doe je weleens klusjes voor iemand in je familie?  Ja / Nee

23. Zo ja, wat voor klusjes doe je dan?

Sociale Media
24. Gebruik jij sociale media (zoals Facebook, Whatsapp)?   Ja / Nee

25. Zo ja, van welke sites en apps maak je dan gebruik?

26. Waarvoor gebruik je deze sites (bijvoorbeeld foto’s plaatsen of praten met anderen)?

Meepraten in de buurt
27. Wil je nog iets anders kwijt over je buurt? Bijvoorbeeld wat je leuk en wat je niet leuk vindt?

28. Wil jij vaker meedenken over wat er in jouw buurt beter kan?   Ja / Nee

29. Zo ja, vul dan hier je gegevens in!

29
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•  Kinderen als medeburgers  

Kinder- en jeugdparticipatie als maatschappelijk opvoedingsperspectief,  

Micha de Winter, 1995, uitgeverij De Tijdstroom. 

•  Wacht maar af totdat ik Koning ben  

Suggesties voor kinderparticipatie. (Achtergronden en uitgangspunten 

voor participatie, opzet van stappenplan om participatie vorm te geven),  

www.primo-nh.nl 

•  Kinderen zijn al groot 

Werken met kinderen volgens Janusz Korczak.   

    Uitgeverij SWP. 

www.swpbook.nl 

•  Luisteren naar kinderen  

Communicatieprincipes,  

T. Gordon, 1985, uitgeverij Tyrion

•  Luister je wel naar mij?  

Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar,  

Martine Delfos, 2000, uitgeverij SWP 

www.spwbook.nl 

•  Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding  

Micha de Winter, 2011. Uitgeverij SWP.

•  In de ban van het kind  

Pedagogisch handelen in de kinderopvang. Een pedagogische visie voor 

de kinderopvang gebaseerd op de ideeën van Jans Korczak.  

Joop Berding, 2005, uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. 

•  Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar  

  Hoofstuk 14: kinderparticipatie. 

L. Schreuder, M. Boogaard, R. Fukkink en J. Hoex, 2011, Reed Business.
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•  Werkboek Kinderparticipatie in de BSO ‘Wat wij 

te zeggen hebben’ 

JSO, 2005 

www.jso.nl

•  Bouwen aan de groep  

R. Engelen, 2005, ThiemeMeulenhoff.

•  Begeleiden van de groep  

P.H.F. Gielis, A. Konig en J. Lap, 1996, KPC.

•  Handboek groepsdynamica  

J. Remmerswaal, 2009, HNB / Uitgeverij 

Nelissen.

•  Ik heb een goed idee! 

Afstudeeropdracht, S. Kuipers en M. Kamstra, 

2011

•  Samen doen is samen groeien 

Groepsgericht werken aan sociale competen-

ties van kinderen  

E. Heinen en M. Offeringa, 2013, Travers 

Welzijn.

•  De waarde van jeugdwelzijnswerk.  

Een werkveldbeschrijving van het kinder-, 

tiener- en jongerenwerk. 

S. van Oenen, J. Metz, I. van Hoorik, P.P. Bak-

ker en P. Hilverdink, 2011, NJI.

•  Investeren rondom kinderen  

Advies van de Raad voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling en Raad voor de Volksgezond-

heid en Zorg, 2009.

•  Beleidsagenda Jeugd en gezin 2011  

Jeugd en Gezin, september 2010 

www.rijksoverheid.nl, publicatienr. DVC-

10212.

•  Beleidsdocument Jeugd  

Travers Welzijn, 2012
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