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Rekenknap: Deze kinderen willen
graag weten hoe het precies zit. Je

kunt ze het beste heel geordend en

systematisch informeren over dingen. Ze

willen het echt goed begrijpen. Zij vinden

cijfers, rekenen en tellen leuk, maar ook

activiteiten op het gebied van techniek,
puzzels en raadsels oplossen.

Beeldknap: Dit zijn kinderen die

zaken ruimtelijk en in visuele beel-

den kunnen voorstellen. Als je aan

deze kinderen iets uitlegt, kun je dit doen

met taal, maar ook met gebaren, door
uit te beelden, het tekenen van figuren,
plattegronden en bouwtekeningen en het

laten zien van afbeeldingen. Deze kin-

deren vinden het vaak leuk om creatief
bezig te zijn, te puzzelen, torens te bou-

wen, te schilderen en te tekenen.

Muziekknap: Deze kinderen heb-

ben gevoel voor maat, ritme
en herhaling. Dit komt voor in

muziek, maar natuurlijk in veel meer

dagelijkse bezigheden op een dag. Ze

hebben oog voor regelmaat van een rou-

tine, handeling of opÍossingspatronen.

Deze kinderen vinden het vaak leuk om

muziek te maken, naar muziek te Íuiste-

ren of te zingen.

Beweegknap: Een kind dat knap is

op het qebied van bewegen houdt

vaak van sporten. Het zit goed in

zijn lijf en is handig op het gebied van de

grote en kleine motoriek. Het is een kind

dat handig is met knutselen maar ook
graag sport-, spel- en beweegactivitei-

ten doet.

Natuurknap: Deze kinderen heb-

ben de vaardigheid om grotere

verbanden, ordening of samen-

hangen te kunnen zien. Deze kinderen

spelen graag buiten. Ze kunnen met die-

ren omgaan en planten verzorgen.

Mensknap: Kinderen die mens-

knap zijn, zijn gericht op eÍkaar. Het

zijn kinderen die als sociaal wor-

den ervaren. Ze nemen graag deel aan

groepsbezigheden. Ze vinden het gezellig

om dingen samen te doen. Dit kan samen

kletsen zijn over van alles en nog wat.

Maar ook spelen met andere kinderen,

samen dingen ondernemen en een sport-

of spelactiviteit doen.

Zelfknap: Deze kinderen hebben

een aanleg om na te denken over

het eigen handelen en daarvan te

leren. Dit kind kan zich verplaatsen in een

ander en ziet wat de ander nodig heeft.

Het kind denkt vaak na over zichzelÍ,

houdt ervan om alleen te spelen, weet de

eigen zwakheden en sterke punten. Acti-
viteiten die deze kinderen leuk vinden zijn

rustige activiteiten, zoals yoga, een dag-

boek bijhouden en gedichten schrijven.

Stimuleer de KNAPS van ie gastkinderen
Het ene kind kan dus enorm uitblinken in taal, terwijl een ander kind ont-
zettend goed kan tekenen en knutselen. Kijk eens goed naar de gastkin-
deren die bij jou komen. Wat zijn hun knaps? De knaps liggen niet vast, zij
ontwikkelen zich. Daar kun je als gastouder bij helpen door in jouw bege-

leiding van de kinderen aan te sluiten bij hun manier van denken en in de

Ieder kind is KNAP
Hjk naar dp taler,rten vav\ je gastkind..erer,t

Zo divers als je gastkin-
deren z\n, zo divers zijn
hun talenten. Elk kind is
wel ergens goed in en
daar kun jij in je opvang
mooi op inspelen.

ledereen is intelligent en talentvol op z'n

eigen gebied. Dat is het uitgangspunt
van de Amerikaanse psycholoog Howard

Gardner, grondlegger van de theorie van

de Meervoudige lntelligenties (Ml). Gard-

ner noemt in zijn theorie acht verschil-

lende intelligenties. ln de kinderopvang

noemen we dit ook wel 'knaps'. Ken je ze

alle acht?

-t Woordknap: Deze kinderen vinden

I net f eufr om te vertellen wat ze heb-

I ben meegemaakt.Ze vragen jou om

uitleg over dingen. Ze lezen graag boe-

ken en vinden het leuk om voorgelezen

te worden. Ze houden ervan om samen

met jou of de andere qastkinderen ver-

halen te verzinnen, gedichten of eigen
verhalen te schrijven en woordgrapjes te
maken. Van het idee om een toneelstukje
te bedenken én uit te voeren worden ze

ook enthousiast.

t i activiteiten die je aanbiedt. Het zou het mooiste zijn als alle verschillende- I i soorten knaps tijdens de opvang aan bod komen. ln één activiteit zitten

,] '_ t vaak meerdere soorten knaps. Ter illustratie een aantal activiteiten die je

'\- .. met kinderen vanaÍ ongeveer lVz iaar kunt doen.
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Bron: E-learninq madule BSO, doe je zo! ln deze module lees je veel meer over de

verschl//ende soorten knaps. Zie de webwinkel van: www.vyvaj-webwinkel.nl.
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Bij iedere gastouder komt het weleens voor dat een

gastkind liever naar een vriendje of naar huis gaat.

Yyvoj, onderzoeken, opleiden & vernieuwen in kinderop-

vang en onderwijs, heeft onlangs het onderzoek 'Wat is
goed voor kinderen?'afgesloten. Op de vraag wat kin-

deren het leukst vinden om te doen werd het hoogst
gescoord op 'met vriendjes of vriendinnetjes spelen'.

interesses (zoals sporten) lijken een positief effect te
hebben: kinderen die zich voor deze zaken interesseren
geven aan zich minder eenzaam te voelen. Ook bleek

uit het onderzoek dat kinderen die minder populaire

interesses hebben, zich (weleens) eenzaam voelen op

school.

Zie je mogelijkheden voor je gastkinderen die bijzon-

dere interesses hebben (en geen interesse voor sport)
om zich aan te sluiten bij andere kinderen met dezelfde

interesses en knaps? Misschien kun je bij jou thuis een

activiteii organiseren die voor hen interessant en uitda-
gend is.

Meer weten over het onderzoek? 0p de site

www.vyvoj.nl staat de samenvatting.

ri{eÈrdpr frexem?
Howard Gardner, Soorfen intelligentie -

Meervoudige intelligenties voor de 21ste eeuw

Uitgeverij Nieuwezijds
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Vetbolletjes en een
pindaketting maken

voor vogelvoerhuisje

Spoorzoeken of een

speurtocht uitzetten
in de buurt

kerstversiering maken

voor een kersttafel

eigen kerstliedje
verzinnen
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natuurknap, beweegknap, mensknap,

zelf knap (11/z jaar en ouder)

Schoolkinderen: rekenknap (als de

i:::::: 1:ll t:::::::::: ï::::l
beweegknap, natuurknap (alle

leef tijden)

schoolkinderen: woordknap, als er

opdrachtjes bij ziiten die de kinderen

zelf verzonnen hebben

rekenknap, als er raadsels moeten

worden opgelost

muziekknap, als er puzzeltjes in zitten
met een bepaald patroon

beeldknap, als de kinderen het zelf

u itzetten

mensknap, als kinderen het samen

organiseren bijvoorbeeld de oudere

kinderen voor de kleintjes en ze daar-

bij helpen het spoor te volgen

beweegknap, beeldknap, mensknap,

zelfknap (11/z jaar en ouder)

i woordknap, muzlekknap, mensknap,

; zelfknap (2 iaar en ouder)
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