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I nte ract i evaa rd i g h ed e n
van gastouders: respect

uoor de øutonomie
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Tekst: Joyce Blauwhoff . Foto's: Bigstock & privébezit

Een belangrijk doel van de opvoeding is om kinderen op te laten groeien tot zelfstandige
volwassenen. Als een kind het idee krijgt dat het mag zijn wie het is, en dat zijn keuzes
gerespecteerd worden door de mensen om hem heen, krijgt het vertrouwen in zichzelf en in
anderen. Daarom moet een kind leren dat het keuzes mag maken en dat het de ruimte krijgt
om zelf problemen op te lossen. ln de praktijk vraag je je eigenlijk steeds af: zou een kind
dit ook alleen kunnen of heeft het echt mijn hulp nodig? ln een serie van zes artikelen laat
pedagoog Joyce Blauwhoff zien hoe gastouders deze interactievaardigheden toepassen in

hun werk. ln dit artikel de tweede interactievaardigheid: respect voor de autonomie.

I I et is een zonniqe dag. Gastouder Danielle heeft een twee

l{ activiteiten beiacht. De kinderen mogen met scheerschuim

¡ I ¡ria.n aan tafel spelen of ze mogen in de zandbak spelen.

Pepeijn (2 jaar), Sterre (2,5 jaar) en Bouchra (3 jaar) kiezen voor
het scheerschuim. Dat hebben ze nooit eerder gedaan! 'Waar wil
je zitten?' vraagt Danielle aan ieder kind. De kinderen mogen zelf
een plek aan tafel uitzoeken. Het scheerschuim komt op tafel en ze

hebben de grootste lol. Danielle laat de kinderen zelf de bus met
scheerschuim pakken en ze mogen het op de tafel spuiten. Nadat
de kinderen klaar zijn met de activiteit, wil Danielle alles schoonma-

ken. Ze pakt water en doekjes.'Dat wil ik ook doen!' roept Sterre.

Danielle geeft ieder kind een eigen schoonmaakdoek en ze maken

alles ijverig schoon.

Wat is respect voor de autonom¡e?
Respect voor de autonomie van een kind wordt ook wel respect

voor de zelfstandigheid van een kind genoemd. ln het voorbeeld
hierboven geeft Danielle veel ruimte aan kinderen om zelf te ontdek-
ken. Ze heeft oog voor wat ze zelf al kunnen. Ze mogen een plek aan

tafel uitzoeken, de bus met scheerschuim pakken en meehelpen met
schoonmaken. Hierdoor worden de kinderen actief betrokken bij de

activiteit. Als je kinderen te veel uit handen neemt, kunnen ze onze-

ker worden en zetten ze minder door. Wij volwassenen zien vaak in

één oogopslag wat er moet gebeuren, maar een kind heeft wat meer

tijd nodig. Als je kinderen de tijd geeft, dan kun je ze prijzen voor de

geleverde inspanning. Hierdoor groeit het zelfuertrouwen en gaan ze

geloven in hun eigen kunnen.

'Selluf doen!'
Eigenlijk zou je je in iedere situatie moeten afuragen: zou het kind
dit ook alleen kunnen of heeft het echt mijn hulp nodig? Door een

kind zo veel mogelijk zelf te laten proberen en steeds positief te
reageren op wat hij doet, stimuleer je zijn zelfbeeld. Als een kind
bijvoorbeeld zijn broek zelf probeert aan te doen en het lukt niet
meteen, kun je zeggen:'Goed zo, je bent er bijna, probeer nu maar

de knoop.'Als een kind het dan wel lukt om zijn of haar broek aan

te trekken, dan is het trots op zijn eigen prestatie. Het is natuurlijk
niet verkeerd om een kind te helpen als je ziet dat het iets heel

moeilijk vindt. Het gaat erom dat het kind het gevoel heeft dat hij

het uiteindelijk toch zelf heeft gedaan.

Veeg jij wel eens neusjes af zonder eerst te benoemen wat je gaat

doen? Zorg ervoor dat je een kind eerst voorbereidt op jouw hande-

len. Maak oogcontact en vertel wat er gaat gebeuren. Je stimuleert
hiermee meteen de taalontwikkeling. Je wacht de reactie van het
kind af door het voldoende de tijd te geven om te reageren. En wat

<--'
een kind helemaal op weg helpt: laat het eerst zelf zijn neus afvegen

of zijn gezicht schoonmaken als het mogelijk is. Er is dan direct veel

meer interactie tussen jou en het kind.
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Door een kind zo veel mogelijk zelf te laten proberen en steeds positief
te reageren op wat h¡j doet, stimuleer je zijn zelfbeeld.

Respect voor het spel van kinderen
0ok bij een actief kind dat ondernemend is, kun je laten blijken dat
je respect hebt voor datgene waarmee hij bezig is. Dit doe je door
het gedrag van het kind zo min mogelijk te verstoren. Als een kind
heel geconcentreerd met iets bezig is, laat hem dan zijn gang gaan.

Wanneer het spel steeds onderbroken wordt, raken kinderen minder
betrokken en spelen ze veel oppervlakkiger. Klnderen die sterk be-
trokken zijn bij hun spel beleven daaraan ook meer plezier. Kinderen
die meer plezier beleven aan hun spel zijn eerder geneigd door te
gaan en de grenzen van hun eigen kunnen op te zoeken om steeds
dat plezierige gevoel van lrots te beleven.

Kinderen keuzes geven
Het zal duidelijk zijn dat het makkelijker is de zelfstandigheid van

het kind te respecteren tijdens vrij spel dan bij begeleid of geleid

spelen. Kinderen kunnen dan zelf bepalen met wie en met wat ze

gaan spelen. Bij begeleid spelen en geleid spel is de keuzevrijheid
van het kind ingeperkt. Het is echter belangrijk om tijdens deze
beide typen spelactiviteiten de zelfstandigheid van het kind zo veel
mogelijk te bevorderen. Dit kun je doen door de activiteit niet 'voor
te doen', maar het kind zelfte laten ontdekken, afhankelijk van waar
een kind aan toe is in zijn ontwìkkeling. Beloon de eigen inbreng
van kinderen, bijvoorbeeld als het kind vraagt of het blaadjes mag
gebruiken uit de tuin om mee te knutselen. Door het meegaan ìn

hun belevingswereld, leren kinderen dat zij er mogen zijn met hun
eigen ideeën.

Vijf tips voor in de praktijk
Met deze aanpak geef je kansen op autonomie en geef je voldoende
ruimte aan kinderen om te ontdekken.
1 . Laat kinderen meedenken met de activiteiten die je aanbiedt.

Vooral de oudere kinderen zìjn goed in staat om mee te denken
en mee te beslissen.

2. Trek je zo nu en dan bewust terug als volwassene. Reageer
alleen als een kind initiatief neemt om contact met je te maken.
Dus als het je aankijkt, je iets aangeeft of een vraag stelt, dan
reageer je. 0p deze manier leer je alleen te reageren op de
ideeën van een kind. Je doorkrulst het plan van een kind niet en
je ziet ineens waar een kind op dat moment mee bezig is.

3. Fouten maken bestaat niet. Prijs kinderen voor hun genomen

moeite om bijvoorbeeld hun schoenen zelf aan te trekken, ook
al lukt het nog niet helemaal. Zo leren ze dat hun ideeen en

initiatieven gewaardeerd worden.
4. Toon geduld. Het brein van kinderen werkt nu eenmaal lang-

zamer dan dat van volwassenen. Als we een vraag stellen, dan
duurt het even voordat een kind met een idee of oplossing komt
Zorg er dus voor dal je stìltes laat vallen en het kind de ruimte
geeft om te reageren.

5. Stel jezelf aan het einde van de dag de vraag: heb ik vandaag
ruimte gegeven aan de kinderen? Heb ik ze actief gestimuleerd
om zelf iets te doen op hun eigen manier? Als je antwoord
hierop'ja' is, dan heb je respect gehad voor de autonomie van
een kind! (
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'Je kunt ze moeilijk inpakken
in bubbel esfolie'

Annika Keijzer-Karels is onder de naam Gastouder-
opvang Bij Annika franchisenemer bij Gastouder-
bureau Berend Botje. Zij vertelt hoe zij respect voor
de autonomie in de praktijk brengt.

Hoe laat jij de kinderen zelfstandig zijn?
'lk doe dit de hele dag door, het kan op zo veel manie-
ren. Ze mogen mij helpen met huishoudelijke klusjes.
Ze vullen de vaatwasser of ik geef ze spullen uit de
vaatwasser aan en dan mogen ze het in mijn keuken-
kastjes zetten. lk bied de kinderen de ruimte om zelf
speelgoed te kiezen. lk doe vaak een stapje terug om
te kijken hoe ze dingen oplossen en ik grijp niet te
snel in. lk wil ze niet meteen helpen als het bouwen
van een toren niet lukt of als het nog niet meteen lukt
om hun jas aan te trekken. De kinderen zijn dan extra
trots op zichzelf als het wel lukt! lk geef ze ruimte
voor hun fantasie. Het is altijd een feest als de recla-
mefolders binnenkomen. Dan vouwen we er hoedjes
van of de kinderen versnipperen het en het wordt
sneeuw. De mooiste ideeën komen dan naar voren !

Waarom vind je het belangrijk om respect te heb-
ben voor de zelfstandigheid van kinderen?
'Kinderen zijn unieke individuen en ik wil ze graag
leren dat als het niet meteen lukt, dat ze niet meteen
moeten opgeven. lk zit erbij en geef ze aanwijzingen
of ik moedig ze aan. De kinderen groeien als persoon-
tjes als ik ze zelf dingen laat oplossen. De volgende
keer zie ik de kinderen het dan langer proberen. Ze
willen dan echt zelf verder en geven minder snel op.
Erg leuk om te z¡en!'

Heb je nog t¡ps voor collega-gestouders hoe zij de
zelfstandigheid van kinderen kunnen st¡muleren?
'Laat de kinderen dus meehelpen met dagelijkse huis-
houdelijke taakjes, met de was op te vouwen of het
fruit te schillen. lk laat ze ook zelf hun boterham sme-
ren. Bij de jonge kinderen doe ik zelf wat boter op het
mesje en mogen ze smeren. De oudere kinderen krij-
gen hun eigen potje met boter. lk heb bijvoorbeeld
ook kussens aangeschaft (zie foto's) en hier spelen de
kinderen graag mee. Tuurlijk kunnen ze vallen, maar
ik zit erbij. Je kunt de kinderen moeilijk inpakken in
bubbeltjesfolie. Veiligheid is belangrijk, maar als je
respect hebt voor de zelfstandigheid van een kind is
het nod¡g om je als volwassene soms bewust terug
te trekken. lk merk dan dat kinderen meer opgaan
in hun eigen spel, ze zijn meer geconcentreerd en de
kinderen kletsen meer onderling. Zie het kind als een
individu met een eigen mening. leder kind is uniek en
doet het op zijn of haar eigen manier!'

'Het gaat er n¡et om of je
binnen de lijntjes kleurt,
het gaat erom dat je
jouw e¡gen tekening
maakt'

Over de auteur
Joyce Blauwhoff is pedagoog en trainer in haar
praktijk JB Expertise, Training & Advies. Joyce is
tevens licentiehouder van de training over taal-
en interactievaardigheden'Oog voor I nteractie'
van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).
Kijk voor meer informatie op www.jbexpertise.nl
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