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Niemand is hetzelfde. En dat geldt ook voor jouw gastkinderen en hun ouder:,,,
zoveel is wel duidelijk. Elk kind groeit anders op en geen gezin is gelijk. Het is gocl J

om eens bewust stil te staan bij wat jij weet over de gastkinderen die je opvangt

it wat voor soort gezinnen komen
ze? Uit een eenoudergezin, een

samengesteld gezin of misschien
een gezin met twee moeders of twee
vaders? Komen jdtrw gastkinderen alle-
maal uit een gezin met meerdere kin-
deren of is er ook een gastkind thuis
alleen? Misschien zijn er ook verschillen
in de etnische en culturele achtergrond,
in opvoedingsstijl of welstandsniveau van
de gezinnen. Welke verschillen merk je

nog meer op?

§edercen is xvelknm
Door rekening te houden met de verschil-
len tussen de kinderen zorg je als gast-

ouder dat alle kinderen (én hun ouders!)
zich welkom voelen bij jou. Je draagt
hiermee bij aan de democratische waar-
den van onze samenleving, waarin de
rechten van kinderen, ongeacht afkomst
of beperkingen, worden gerespecteerd.

Het is daarom geen toeval dat de laatste
jaren voor de kinderopvangsector ver-
schillende hulpmiddelen ontwikkeld zijn
om met elkaar in gesprek te gaan over
de vraag hoe je als kinderopvang aan alle
kinderen en hun gezinnen, met al hun
verschillen, een veilige plek kan bieden.
Het pedagogisch kader Samen Verschil-
/end geeft hiervoor pedagogische hand-
vatten. We noemen er een paar.

Respeetvol omgaanq
ïnet atlerÀer gezrns-
v0rmeï:

. Benadruk dat alle familievormen oké
zijn en dat er in elke gezinsvorm lieve
mensen zijn die voor de kinderen zor-
gen;

. Respecteer de privacy en vraag aan de

kinderen wat zij wel en liever niet willen

verteílen aan andere kinderen;
. Hang foto's op van de kinderen en hun

familie, bijvoorbeeld in de gang. Zo
draag je de boodschap ult dat alle kin-
deren welkom zijn.

. Zoek voorleesboeken, poppen en film:;

waarin verschillende beroepen voor-

komen, zoals boer, serveerster en cais-

sière.
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. Praat tegen alle kinderen op een verrij-

kende manier. Leg dingen uit, Íeg duide-
lijke verbanden tussen gebeurtenissen,

praat over wat er gebeurt;
. Neem de tijd voor gesprekken met

ouders die weinig Nederlands spreken.

. Maak diversiteit zichtbaar met behulp
van boeken waar kinderen met ver-
schillende huidskleuren, kinderen met
beperkingen en uiteenlopende gezins-

vormen in voorkomen. Gebruik ook
(poppenkast)poppen en verhalen
waarin kinderen met beperkingen de

held zijn;
. Luister naar muziek uit andere lan-

den. Vraag kinderen eigen muziek mee

te nemen om samen naar te Íuisteren.
Hebben ze misschien zelf ook bijzon-
dere muziekinstrumenten uit hun land

die ze willen laten zien?
. Houd rekening met voedingsgewoonten

dle te maken hebben met overtuiging
en gelooÍ.

Omgaara n?et suders
en liinderen van ver-
sehiIËesrde echËer
srGrld*n

CImgaan ntet kinde*
ren urE geurnmen oE
verschillende weE-'
stamdsmíveal§s

. Besteed niet altijd aandacht aan wat
kinderen hebben, zoals mooie kleren of
speelgoed, maar benadruk vooral wat
ze kunnen en beleven;

. Geef kinderen schorten of poncho's

als ze met verf of water spelen en

houd een set oude kleding achter de

hand voor wilde spelletjes buiten. Voor
armere gezinnen is het moeilijker om
nieuwe kleren te kopen;
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"$--4,*r:. Lees boeken voor en bekijk pla-

ten over kinderen met een grote

diversiteit. Bijvoorbeeld uit andere
landen of uit een andere leefom-
geving, zoals stad of platteland. Of

lees een verhaal voor over een kind

met een handicap;
. Zorg dat de helden in de voorlees-

boeken afwisselend jongens en

meisjes zijn! Desnoods verander je

de tekst een beetje.
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. Laat kinderen op internet infor-

matie opzoeken over Nederlandse
personen in verschillende bevol-
kingsgroepen. Bijvoorbeeld over
mannen en vrouwen die bekend
zijn in de sport, media, muziek, film
etc. Wat spreekt de kinderen aan,

wat vinden zij belangrijk aan het

succes van deze personen?

Spelleties en activiteiten voor elke leeftiid,
met aahdacht voor diversiteit!
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. Zing een wiegeliedje in de eigen

taal van de baby;
. Respecteer het tempo en tempera-

ment van het kind.
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. Besteed op een speelse manier

aandacht aan de niet-Nederlandse
moedertaal van de gastkinderen

door samen liedjes te zingen in

meerdere talen;
. Zorg voor een kist met verkleedkle-

ren voor jongens en meisjes.
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. Vraag kinderen om hun lievelings-
eten mee te nemen en proef dit
met elkaar;

. Besteed aandacht aan Nederlandse

en niet-NederÍandse feesten en tra-
dities.
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