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Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 

Rik Fagard, Annelies Sysmans, Karin Vantricht 

Dank aan de Federatie Steinerscholen Vlaanderen 

In deze Nieuwsbrief: 
 

Aankondigingen 
 Cursus “Het denken” op 14 oktober 2006 

 Studiedag kleuters op 18 oktober 2006 

 Cursus “Jaarfeesten” op 18 november 2006 

 MBO-opleidingen voor kindverzorgers te Zeist 

 Cursus “Rudolf Steiner pedagogie voor het kleine 

kind” te Driebergen 
 

Internationale activiteiten 
 Verslag over de IASWECE-conferentie: het vrije 

spel bedreigd 

 Beweging voor Kinderen Zonder Papieren 
 

Thema-teksten 
 Gezondheid nieuw verstaan, R. Patzlaff 

 Een voormiddagje in kinderdagonthaal “De 

Goudskinderen”, A. Sysmans 

 

Wist je datjes 
 Beknopt uit ‘Baby’s in beweging’, Emmi Pikler 

 Gehoorschade 

 Amerikanen ongerust over babytelevisie 

 TV: het meeste geweld in kinderprogramma’s 

 Brutale videospellen beïnvloeden 

gedragspatronen 

 Steeds meer kinderen worden groot ‘op een 

ander’ 

Interessante boeken 

 

Een voormiddagje in kinderdagonthaal “De 

Goudskinderen”. 
 

“Klop, klop, wie is daar?” 

Het is 8 uur in de morgen. Het is nog schemerig, ja een 

beetje donker zelfs, in de kamer. Een klein theelichtje 

schijnt onder de theepot op de tafel. De poppenkindjes 

slapen nog. De afwas van de ontbijttafel staat in het 

afwasbadje. Ik veeg nog onder de tafel en zet de vier 

trip-trapstoelen klaar. 

Mama en kleine Ena komen binnen! Ena is nu bijna 11 

maanden. Twee grote, ronde, olijke oogjes kijken me 

verwachtend aan.We kijken elkaar lang en vrolijk aan. 

Ik probeer alles in mijn blik te leggen wat ze nu nodig 

heeft: “ Welkom lieve Ena! Ik zal je dragen en voor je 

zorgen. Je krijgt mijn aanwezigheid, tijd en aandacht. Je 

bent nog zo klein, maar in mijn veiligheid, omhulling, 

geborgenheid en speelvreugde, wordt je steeds maar 

groter. Jouw blijheid en overgave wil ik beantwoorden 

met vertrouwen en toewijding.” Ena lacht profijtig. 

Mama zet Ena op het schoenenbankje en doet mutsje en 

jasje uit en hangt het aan de kinderkapstok. Ena wijst 

naar binnen en kijkt aandachtig de kamer in. Langzaam 

kruipend komt ze binnen als mama haar voorgaat en 

aanspoort. 
 

Werken en spelen… 
Ena ontdekt de kleine houten beschilderde paddestoel, 

waarnaast het poesje zit te wachten. Nieuwsgierig kruipt 

ze op de boomstam toe waarop het paddenstoeltje staat. 

“Tok, tok, tok!” Ik laat het poesje met zijn grijze vilten 

pootje op het deurtje kloppen. Ena zegt “Tó, tó, tó.” Ze 

lacht, herkent het spelletje en vraagt: “Aboute?” Ik laat 

het poesje nog eens kloppen,... tot het deurtje opengaat! 

“Piep’” Ena zegt uitbundig: “Aboute!!” Een ja, daar 

verschijnt het kleine kaboutertje met de rode pinnemuts. 

Hij aait het poesje over haar ruggetje. Ik zing het liedje 

van “Poesje klein”. Ena kijkt vol overgave naar mijn 

mond, naar mijn ogen, naar de kabouter en de poes en 

weer naar mijn mond. Ze luistert hierbij met twee 

gespitste oortjes. Er ontgaat haar geen enkele toon, 

klank,  gebaar of mondstand. 

Dan verdwijnt de kabouter in zijn huisje en...... Ena duwt 

met haar kleine vingertje het deurtje stevig toe en zegt 

“Aboute,.... wè!” Het is stil. Ena kijkt me guitig en vol 

verstandhouding aan, kijkt naar het stille, gesloten 

deurtje, naar de wachtende poes en dan: “Tó, tó, tó!” 

mailto:salutogenese@skynet.be
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Ze laat nu zélf het kleine grijze, vilten pootje op het deurtje kloppen. “Pié!” Ze bootst alles feilloos na. Het is Ena’s 

lievelingsspelletje geworden. Nu ze al enkele weekjes geleden voor het eerst gebracht werd, is het gevoel van 

onwennigheid verleden tijd geworden. Huilen en verlatenheid is er niet meer bij. Ze heeft ons haar vertrouwen gegeven! 

Doordat Ena nu al een tijdje ‘vrij’ en bewegend speelt op de mat, kan ik alles mooi voorbereiden voor de komende dag. 

Af en toe spreek ik haar aan, zing een liedje of laat de stilte van de ochtend ‘spreken’. Ena is één en al concentratie op 

haar ontdekkingstocht. Ik zet de fruitschaal klaar, het mesje en de kom voor de schilletjes, de nootjes en de tarwetoast 

om te malen, de eetkommetjes, lepeltjes, plankjes en tasjes. Het water om de handjes te wassen, houd ik warm op de 

waakvlam van de kachel. Het waterkannetje om te drinken loopt vlijtig door. Brood wordt gesmeerd met margarine en 

siroop en klaargelegd onder een theedoek (als toetje). Als ik even in de keuken ‘verdwijn’ om nog iets bij te halen, 

hoort Ena me verder zingen. Ik hoor haar in de keuken praten:” Booh! Boóh! 

Bwa, bwa, ta, ta poei, poéi,....èh,èh!” Bij het klingelen van de kleine belletjes aan het poppenbedje hoor ik kleine Ena 

even blij verrast lachen. 

Nu gaat de deur open. Met een goud-rode grote koekendoos in de armen komt Elyo binnen gestapt en ook mama. Een 

stralende glimlach en fiere trots versieren hun gelaat. Nù helemaal GROOT!, want Elyo werd deze zaterdag drie jaar! Ik 

feliciteer Elyo met drie dikke zoenen. “Bravo Elyo, nu ben je 3 jaar!” “Ja!, Nu moet ik ook de ‘vanboven-leuning 

vasthouden hé, want nu ben ik groot!” 

“Ja, drie jaar!” zeg ik. Elyo geeft mij zijn popje, zodat ik hem nóg eens via ‘poppedeine’ feliciteren kan. Op tafel vindt 

hij drie kleine verjaardagskaarsjes: “ Die gaan we in de gebakken cakejes zetten hé?” Dicht bij Ena, want ze kruipt nu 

naar me toe, gaan we de geknipte kroon eens passen. Elyo wil ze dadelijk opzetten.Ik zoek enkele ‘goudsnippers’ die 

we op de kroon kleven als ‘diamantjes’. Elyo is één en al vlijt en leergierigheid met het papier en de lijm. Vooraan op 

het kroontje kleef ik drie gouden sterretjes met de goudsnippers. Elyo straalt! 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Daar gaat de deur weer open en mama en Anna komen binnen. Anna vlijt zich nog eens goed tegen mama aan, verbergt 

haar aangezichtje voor eventjes, om dan weer te ‘piepen’. Als ze het jarige koningskind opmerkt geeft ze zich over. 

Mama zet zich nog even bij ons zodat Anna de tijd kan nemen om overzicht van de situatie te krijgen. Anna is dertien 

maanden oud en nog heel nieuw in de groep. Elyo bouwt een spel op met het poesje, de kabouter en enkele stammetjes. 

Hij bouwt twee bruggetjes met de halfgekliefde stammetjes en laat het poesje er overheen kruipen. Ena en Anna volgen 

het spel geboeid mee. Ik praat nog even met Anna’s mama over het uur van slapen, haar dagritme en de poppen-

naaiavond die weldra zal doorgaan. Even wordt Anna verdrietig als mama afscheid neemt. Ik neem haar op mijn schoot 

en zing zachtjes een troostliedje:”Leier, leier,lie...” Anna mag even wenen. Als het poesje weer over het bruggetje heen 

en weer springt, schuift Anna stilletjes van mijn schoot af en het spelen is begonnen! Elyo laadt de grote kamion vol 

met de andere nieuwe stammetjes en rijdt met poppedeine naar de ‘zager-man’. Anna klautert, na een eerdere poging, 

het verhoogje op, om naar een kastje met houten schuifjes te kruipen. Ze vermaakt zich heerlijk: “open, toe, open, toe, 

op, af, op, af, in, uit, in, uit, boven, onder, tussen,...De schuifjes worden op elkaar gestapeld tot een toren, in elkaar 

gepast en moeizaam, volhardend weer in het kastje geschoven. 

Ena blijft stilletjes op haar veilige, vertrouwde plaatsje zitten om Anna’s grote werkvlijt en ondernemingslust vol 

verbazing in zich op te nemen. Als buiten de haan kraait, richt Ena zich op, kijkt naar de deur met het vensterglas en 

wijst naar buiten, “Haa!, haa!, haà! Kokokoko!” Kleine Anna’s aandacht wordt nu ook getrokken. Ze kruipt in de 

richting van de toontafel en grijpt naar het kippetje dat op het nestje met stro zit en zegt:”To,to,tó!” 

Ik zing het liedje van de haan en de kippetjes en we luisteren samen als de haan weer het ochtendgloren inkraait. 

“Gaan we nu de nootjes malen?”vraagt Elyo. Ja! Hij gaat aan de slag. Ieder kindje krijgt een klein stukje van de toast of 

een amandelstukje. Met krachtige hand en stand wordt het ijzeren hendeltje van de molen rondgedraaid. 
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En daar staat Roosje al! Moeke en Roosje zijn stilletjes binnengekomen. Ze zijn een beetje later dan de anderen 

toegekomen. Mama verwacht haar tweede kindje en is nu thuis om te rusten. De ochtend kan thuis rustiger verlopen nu. 

Als moeke haar de pantoffeltjes aantrekt op het schoenenbankje, hoor ik Roosje zeggen:’An-nà, An-nà!’ 

Anna wordt onder de kusjes bedolven! Roosje wil met Anna spelen. Maar dit loopt niet voor zo heel lang goed vandaag. 

Ik geef Anna even haar rust in het park. Ze onderzoekt en experimenteert met de zak met het belletje erin. Roosje maakt 

haar poppenkind wakker en verzorgd haar. Als pop helemaal klaar is (gewassen, geluierd, geknuffeld) mag deze mee in 

het koetsje op wandel door de kamer. 
 

Verjaardag vieren 
Na een tijd van geconcentreerd spelen en werken (Elyo helpt mee bij het raspen van de appelstukjes), doe ik het kaarsje 

aan op de tafel. Roosje komt ook kijken.” We gaan voor je verjaardag zingen Elyo. Ja!” Allen komen aan tafel. Anna en 

Ena worden in de hoge stoel gedragen en krijgen een slabbetje aan. ‘ Kaarsje, kaarsje, met je kleine vlamme, kaarsje, 

kaarsje, schijn maar goed!’ Oh, wat een mooi licht (buiten nog steeds fel bewolkt en heel winderig)! De drie kleine 

verjaardagskaarsjes mogen nu op de gebakjes aàn! We zingen vele liedjes voor Elyo met de kroon, waarbij ook het 

zweedse liedje dat ik in Yärna leerde: 

‘  Ons- ka-pö din , fö- delse- dag . Fröj- der av al- la – del slag . Till ditt be – hàg ! ‘ 

      la     do   re    do   / la     la. sol    FA /    LA    sol  fa  /  re   re.    do    RE   /   FA   sol   la    /   LA A A !// 

Kleine Anna en Ena dansen met hun armpjes en rompje mee. Wat ziet dat er lief en vrolijk uit. We zingen ook enkele 

gebarenliedjes: van ‘vare bootje vare; zoem, zoem, zoem; eerst komt de grote berenpapa,...’ Elyo zingt uit volle borst 

mee. Nu blaast Elyo de drie kaarsjes uit door twee maal krachtig te blazen. Bravo!  

Ieder krijgt een schijfje appel met een sterretje in het midden. Ook enkele stukjes appelsien, kiwi, banaan...Het 

verjaardagscakeje wordt verdeeld en ieder krijgt alvast een klein hapje. Mmmm!! Wat lekker heeft je mama gebakken! 

Dank je Elyo! Elyo is verjaard; Ena wrijft zich in de oogjes en mag op de arm. 

Ik geef Elyo’s verjaardagsgeschenkje: een boekje met beweeglijke prentjes. Dat is wel een verrassing voor hem. Hij wil 

dadelijk de liedjes en versjes horen en laat de figuurtjes tot leven komen. Het ‘op potje zitten’ is een lang en fijn verhaal 

vandaag. 

Merijn, die opzij in het huis aan het werk was, komt nu helpen. Hij draagt Anna in het park nadat ze nog wat gedronken 

heeft en haar handjes en mondje heeft gewassen. Ook Elyo en Roosje wassen hun handjes en mondje en schuren de 

tafel met kleine schuursponsjes! Merijn neemt nu Roosje op schoot en vertelt met haar de versjes van het boekje voor 

Elyo. Roosje volgt al aandachtig de bewegende figuurtjes en het verhaal. 

Voormiddagslaapje 
Ik verzorg Ena op het wikkelkussen bij het raam. 

Ik schuif het gordijn half toe, om haar klaar te 

maken voor haar slaapje. Ze neemt zoveel 

indrukken in zich op, dat ze nu wel heel erg moe 

is. Bij het inwrijven met de rustgevende 

lavendelolie en het inbakeren met de warme doek, 

komt ze tot rust. Ik doe haar ook een mutsje aan 

en een warme slaapzak. We wiegen en neuriën 

nog op de arm. Ena legt haar hoofdje neer en 

slaapt in als een roosje. De stilte boven op haar 

kamertje, het rolluik en gordijntje aan het raam en 

de afsluitende sluier aan haar bedje zorgen er nog 

méér voor dat er rust kan indalen. Slaapwel lieve 

Ena, straks kom ik je halen voor het 

middagmaaltje. 

 

Anna is al een beetje ingedommeld, buiten in de koets. Het gebeurt wel vaker dat er enkele kinderen op maandag méér 

slaap nodig hebben dan op de andere dagen. Dikwijls is een weekend ook zo vol belevingen! Ik wil haar toch nog graag 

binnen goed te slapen leggen daar ze nog niet helemaal hersteld is van de windpokken. Ze vindt het heerlijk om op haar 

buikje, borstje en ruggetje ingepoederd te worden met het wecesin-poeder. Anna ‘leert’ nog om op haar rugje te slapen. 

Het inbakeren van buikje en beentjes helpt en ondersteunt haar hier goed bij. Met haar duimpje in de mond en popje op 

haar wangetje valt Anna in een zalige slaap. 

Een gezonde afwisselende pendel tussen slapen en waken, zorgt ervoor dat deze kleine kindjes een goede 

opmerkingsgave en concentratie en een levenskrachtige spiertonus kunnen ontwikkelen. Kinderen die niet genoeg 

slapen, raken overprikkeld en merkwaardig genoeg ‘verslappen’ze ook. Ten gevolge van de chaos en wanorde in de 

bewegingsstructuren van het lichaam kunnen we een slappe spiertonus opmerken. Opmerkzaamheid en concentratie 

zijn de allernoodzakelijkste voorwaarden voor een goede bewegings-,  spraak-,  en denkontwikkeling. Deze kindjes 

gaan rond de leeftijd van één jaar en één jaar een half nog graag tweemaal per dag slapen, om dan weer voor enkele 

uurtjes wakker te zijn. Als een jong kindje éénmaal overprikkeld is geraakt, is het heel moeilijk om nog een rustige 

overgang naar slapen te vinden en een rustig slaapverloop op te bouwen. 
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Opruimen 
Samen met Elyo en Roosje ruimen we de kamer en het speelmateriaal op. Roosje dekt het allerliefste de popjes toe in 

het grote poppenbed. Ze doet dit als een écht moedertje. Ieder popje krijgt een kusje. Laken en deken worden opgedekt 

en het laken wordt weer van het hoofdje afgeplooid. Elyo zorgt trouw voor zijn kamion die hij een goede parkeerplaats 

geeft. De dwergjes in de boerderij krijgen allemaal een nieuw plaatsje en de koe, het paard, de poes en de hond krijgen 

eerst nog wat eten en drinken. Ik dek de tafel voor strakjes en verwarm de graantjes en groentjes op de 

theelichtstaander. 
 

Wandelen 
‘Wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Naar de bergen van Sint Andrée, want daar wonen zoveel kindertjes en die zingen 

blij van gloria, victoria!’ We trekken extra kousjes, laarsjes en een rubber broekje aan, de jas en muts (en dat in de 

maand mei!) en nu naar buiten. Ook al schijnt het zonnetje niet, ‘ieder Weer is zuurstof Meer!’ Ook zijn de indrukken 

en spelmotieven van de tuin zo deugddoend en vreugdeschenkend! De dieren worden verzorgd, de eitjes bij de kippen 

geraapt, sla, peterselie, bieslook, ruccola en posteleinsteeltjes worden geoogst. We maken er kleine busseltjes van voor 

mama en papa thuis, om in de sla te doen. Merijn stapt nog even een stapwandeling met hen naar de weide met het hoge 

gras, om voor de geit gras te plukken. Op de terugweg wil Roosje uitrusten op het stoeltje van de koets. Ze heeft ook net 

windpokken gehad en stapt niet meer zo goed als vóór haar ziek zijn. De hersteltijd van een kinderziekte is even lang 

(of langer soms) als de incubatietijd en vraagt ook nog de nodige naverzorging en aandacht. Vooral veel slaap en 

huidverzorging met voedende olies doet het herstellende kind veel deugd. Elyo plukt nog een mooie veldruiker voor op 

de feesttafel. 
 

Warme maaltijd 
Het is bijna half twaalf. 

Een kommetje met lauw water, een stukje zeep en handdoek staan klaar voor de wandelaartjes. Eerst worden de laarsjes 

op de mat uitgedaan, dan het jasje, de muts en als dan de pantoffeltjes weer aan zijn, mag ieder zijn handjes komen 

wassen in ‘het blauwe water’ in de blauwe glazen kom. Zélf de handjes ook afdrogen is voor ieder kindje de uitdaging. 

‘Pinke, panke, pink, vrolijk zingen mus en vink, ga je wassen in de plassen, schudden met je veren en dan kwinkeleren, 

pink, pank, pink, pinke, panke, pink.” Roosje spat en speelt nog zo hevig in het water, dat er eerst maar gedweild en 

gepoetst wordt. Ze helpt ijverig mee met haar kleine dweilstokje. Dan droogt ze alles heel flink droog, ook de eigen 

handjes! Bravo Roosje. 

Kleine Anna is al beneden, verzorgd en aangekleed en heeft al flink haar warme groentebrij gegeten. Als Anna alleen 

mag eten eet ze veel beter en gaat het ook steeds handiger. We proberen haar deze kwaliteits-tijd te gunnen. Ze wacht in 

haar stoel aan de tafel. Wat is iedereen weer blij elkaar terug te zien! Er worden kusjes en aaitjes gegeven. Als ook Ena 

uit haar bedje wordt gehaald is de vreugde volledig. Al het beleefde wordt verteld en getoond. Elyo helpt me aan de 

luiertafel met het verzorgen van Ena. 

Nu gaan de slabbetjes aan, het kaarsje wordt ontstoken en de handjes gevouwd. Elyo’s popje vouwt ook de handjes en 

Roosjes’ pop kan bijna niet meer wachten van de honger en grote eetlust. Ook de ‘venstertjes’(oogjes) gaan dicht en het 

spreukje wordt gezongen: “ Aarde doet het groeien, en het zonlicht doet het bloeien,  rijp wordt het van de regen, 

drievoudig draagt het zegen.” 

We openen de handen bij het zeggen van “Gezegende maaltijd, eet smakelijk allemaal!”. Anna, Ena en Roosje leggen 

hun handje in de onze. De kring wordt gesloten als ook Elyo’s popje meedoet. 

Roosje en Elyo eten al flink zelfstandig. We eten zelf ook mee. Het goede voorbeeld ‘trekt’. Er worden nog kommetjes 

voor de tweede maal gevuld en dan een heerlijke siroopboterham als toetje. Enkele weken geleden, toen Elyo ook de 

windpokjes had zei hij:” Mijn kommetje is lekkerder als jij het geeft!” Ik hielp een beetje, maar er was duidelijk geen 

eetlust. Dan gaat ziek kunnen zijn voor! Ik geef Ena’s groentebrij met de lepel. Ze vindt het heerlijk en wil nog een 

beetje. Als ik haar tasje met water uit het kannetje aanreik, grijpt ze naar het oortje en neemt het heel mooi vast. Ook 

samen met het andere handje neemt ze nu de tas over van mij. Wat handig Ena! Met kleine slokjes glijdt het water in 

haar keeltje. Ik help nog het tasje op tijd te kantelen. Ook Roosje gaat nu drinken, heel mooi alleen. Ik neem Anna op 

schoot. Voor haar is het beheerste slikken met kleine slokjes nog helemaal nieuw. Het gaat iedere dag beter. 

We zingen en dansen het liedje van ’Hop Marjanneke’ op de zit van de stoel. Anna en Ena gaan aan het spelen op de 

mat. Roosje speelt nog even rustig in het park, tot ze stoelgang heeft gedaan. Ze slaapt dan veel beter. 
 

De middagslaap 
Terwijl Elyo op potje gaat (Merijn vertelt nog zijn boekje van zijn verjaardag), leg ik Roosje te slapen. Haar ‘popo’ 

brengt haar helemaal in dromenland. Ik wrijf haar gezichtje af met rozenolie, de oogjes dicht. Roosje, die soms erg 

onrustig slaapt, krijgt twee chamomilla granules op het tongetje. Ik wrijf haar buikje, beentjes en voetjes in met 

verwarmende olie. Roosje wordt gebakerd en met een lekker mutsje op en warme slaapzak aan slaapt ze nu een flinke 

namiddagslaap. Ze heeft er zoveel deugd van! Elyo wordt nu ook naar bed gebracht.Hij weet dat Roosje al slaapt en 

zingt heel zachtjes voor haar. Ook weet hij dat seffens Ena bij hem op de kamer komt slapen en dat hij dan de ‘grote 

broer’ is. 

De twee kruipertjes genieten nog uitbundig van de middagstemming in de tuin: vogels vliegen op en af, vlinders en 

bijen zoeken de nectar, de bloemen staan te geuren en de kippetjes leggen kakelend hun eitjes. Alles is leven, 
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groeikracht en beweging. De warmte en de wind vervullen hen met heerlijke lichaamsbelevingen. Bij koud en nat weer 

gaan we eerder wandelen in de koets. Als zowat een uur voorbij is worden ook Ena en Anna naar bed gebracht. 

Slaapwel lieve Ena, slaapwel Anna, Roosje en Elyo! 

Het huis is stil. De slaap waakt. De slaap structureert, heilt, geneest, brengt levenskracht en maakt gezond. 

De slaap ‘werkt’! 

Ik schrijf de ‘heen en weer boekjes’ in, werk een beetje aan een geschenkje of iets voor de cursus. Ik rust even mee en 

overdenk al het mooie van deze kinderen: Wat ben ik blij, dat ik dit alles aan de kinderen geven mag!” 

“Tot straks lieve goudskindertjes, dan gaan we na het vier-uurtje met de kruiwagen, de schupjes, emmertjes, de rijf en 

de gritsel spelen en klimmen en klauteren op de verhoogjes in de frisse lucht. Groei en slaap nu maar goed!” 

Annelies Sysmans 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Aankondigingen 
 

 

Cursusdag “De opvoeding van het kleine kind: Het Denken” op 14 oktober 2006 
Op zaterdag 14 oktober 2006 richt vzw Saluto-Genese een cursusdag in rond de ontwikkeling van het denken bij kleine 

kinderen van 0 tot 3 jaar. En dit vanuit het antroposofische mensbeeld. Sprekers zijn Dr. Helena Maryns, Karen 

Samson, Annelies Sysmans en Rik Fagard.  
 

Cursusdag “ De opvoeding van het kleine kind: De Jaarfeesten” op 18 november 2006 
Tijdens deze cursuszaterdag van Saluto-Genese wordt de omgang met de christelijke jaarfeesten besproken en de 

samenstelling van de jaarfeestentafel. In de namiddag maken we kerstfiguren en jaarfeestenversiering. 
 

Voor beide cursussen kan apart worden ingeschreven. Info en gedetailleerde folder: Karin Vantricht, tel. 016/40.31.80 

of salutogenese@skynet.be 
 

Studiedag kleuters op 18 oktober 2006 
Op woensdag 18 oktober 2006 organiseert de Nationale Vereniging van Kleuterscholen, i.s.m. de Federatie haar 

jaarlijkse studiedag in Lohrangrin, Boomsesteenweg 94 te Wilrijk. Christine Gruwez zal er spreken over de 

“Ontwikkeling van de moraliteit in de eerste levensjaren”. Ook dagmoeders van Saluto-genese kunnen deelnemen aan 

deze studiedag. 
 

MBO-opleidingen tot sociaal-pedagogisch werker of onderwijsassistent te Zeist (NL) 
Beide opleidingen zijn beroepsbegeleidend of deeltijd beroepsopleidend, vanuit de antroposofie. De opleidingen starten 

in september 2006. Meer info (toelatingseisen, lesdagen, studiebelasting, cursusgeld) vind je op www.hhelicon.nl (klik 

op mbo-opleidingen) of bel Hogeschool Helicon: 030/693 79 00 
 

Cursus “Rudolf Steiner Pedagogie voor het kleine kind” 2006-2007 (NL) 
Deze tweejarige cursus richt zich op de praktijk van het omgaan met kinderen van 0 tot 7 jaar. Kleuterleidsters, leidsters 

in de kinderopvang, dagouders en ouders zijn allen welkom. Het programma bestaat ondermeer uit: antroposofie, 

pedagogie, didactiek, embryologie, verzorging, kindertekeningen, voeding, sprookjes vertellen, poppen maken, 

boetseren, schilderen, euritmie en spraakvorming. De cursusdagen vinden plaats op het landgoed “Reehorst” te 

Driebergen (Nl). Actuele informatie vind je op www.hetkleinekind.nl 
 

 

mailto:salutogenese@skynet.be
http://www.hhelicon.nl/
http://www.hetkleinekind.nl/
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Internationale activiteiten 
 
 

Verslag over de IASWECE-conferentie: Het vrije spel bedreigd 

In januari van dit jaar werd IASWECE ( International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood 

Education ) opgericht, een council, die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende landen. Twee keer per 

jaar wordt bericht over de ontwikkeling van de steinerpedagogie en andere belangrijke feiten die met het kleine kind te 

maken hebben. In Hannover vond begin juni een counciltreffen plaats rond het thema: “Het vrije spel bedreigd”.  

Sinds een aantal jaren wordt steeds meer duidelijk hoe het spel van het jonge kind wereldwijd wordt bedreigd, 

zoniet onmogelijk wordt gemaakt. Enkele voorbeelden: 

 In de USA worden speelpleinen omgevormd tot veiligheidszones en speeltijden worden in de reguliere 

onderwijsstroom ingekort en vervangen door leerzame speelmomenten. 

 In Korea en Japan leggen kleuters ingangsproeven af voor ze tot bepaalde scholen worden toegelaten, en 

klaslokalen hebben blinde spiegels om te controleren of de kinderen hun tijd niet zitten te ‘verdoen ‘ met spelen. 

 In Tsjechië is een grote vrijheid om vorm te geven aan de opleiding voor kleuterleid(st)ers, maar tegelijkertijd 

controleert de overheid veel meer wat er in de kleuterklas gebeurt.  

 In de Scandinavische landen en in Duitsland wil men de leeftijd voor schoolplicht verlagen naar 5 jaar en in België 

pleiten sommigen zelfs voor een leerplicht vanaf 3 jaar. 

 

Tegelijkertijd zien we dat steeds meer kinderen in therapie moeten, agressie en verslaving toenemen, het 

zelfdodingcijfer bij jongeren stijgt en steeds meer ouders niet meer weten wat ze met hun kinderen moeten aanvangen. 

De animatiemarkt wordt steeds groter en virtueler en de eenzaamheid binnen de gezinnen steeds tastbaarder. 

Wat is er gaande, en hoe kunnen we deze draaikolk doen keren? 

Wat betekent het voor de ontwikkeling van de mens om als jong kind te mogen spelen, zich te verbinden met een 

wereld die helemaal van hem is en op een manier die helemaal eigen is aan zichzelf? Waar in het leven krijgt een mens 

de kans om zijn wortels diep te aarden zodat hij bestand is tegen de stormen van het leven? Waar verbindt hij zich op 

aarde met het kosmische en legt zo een fundament voor een religieus beleven dat uitzicht biedt in uitzichtloze situaties? 

Wie een klein kind gadeslaat wanneer het helemaal in zijn spel is opgenomen, kan nog iets bespeuren van deze diepe 

verbondenheid. Het vraagt van ons om even stil te staan en een stap terug te zetten om dit mysterie te kunnen 

waarnemen. Op het laatste counciltreffen noemde iemand deze kleine kinderen “vermomde Reuzen”, die nog zo 

verbonden zijn met deze levende, echte stroom zodat wij in vergelijking met hen armzalige dwergen zijn, hulpeloos 

verloren in de maalstroom van het dagelijkse leven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch worden wij in onze taak opgeroepen om tegen alle wetten en regels in, het kind en daarmee de mensheid van 

morgen, te behoeden voor de materialisering van de kindertijd. Er bestaat een levensgroot verschil tussen lerend spelen 

en spelend leren. Ook in onze schoolbeweging hebben we hier een weg te gaan, om terug te ontdekken wat het belang 

van het echte vrije spelen is en hoe we hieraan als volwassenen impuls kunnen geven. Christof Wiechert (leider van de 

pedagogische sectie) stelt vast dat na het Bologna-proces de liberalisering van het onderwijs voor de volwassenen groter 

is geworden, maar dat de druk op het kleine kind is toegenomen. De vrijheid wordt daar weggenomen waar hij het 

meest thuishoort. In deze tijd waar iedereen zijn eigen vrijheid hoog in het vaandel draagt, kunnen we ons misschien 

eens bezinnen over een uitspraak van Schiller: “De mens is pas echt vrij als hij speelt.” 
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In maart ‘07 zal er een internationale conferentie plaatsvinden met als thema: “Vredespedagogie”.… die het best kan 

worden ontwikkeld in de kleutertijd.  Getuigen daarvan de vredesprojecten: in Kosovo is er een steinerkleuterklas waar 

kinderen van verschillende geloofsovertuiging samen in de klas spelen, om te herstellen van de oorlog en te bouwen aan 

de toekomst. Dit is zulk een succes dat de Unesco in samenwerking met Caritas dit in andere naoorlogse gebieden zal 

opstarten. In Palestina zijn er twee initiatieven die in joodse gebieden werken met kleine kinderen.  

De pedagogische sectie wil zich samen met IASWECE ook inzetten om de kleuterpedagogie in de Arabische wereld te 

stimuleren. 

Uit ‘Nieuwsbrief  nr2/2006‘ Federatie Steinerscholen Vlaanderen 
 

Vzw Saluto-Genese heeft besloten om lid te worden van IASWECE, het geesteskind van de International 

Alliance for Childhood, waarin onze vzw ook vertegenwoordigd is. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Kinderen zonder papieren 
 

Vzw Saluto-Genese heeft zich solidair verklaard met de Beweging voor Kinderen Zonder Papieren. 

De Beweging voor Kinderen Zonder Papieren werd in 2005 geboren. Uit bittere noodzaak. Klasgenootjes, leerkrachten, 

directies, ouders van schoolgaande kinderen stellen vast dat kinderen van vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn, uit de 

klas verdwijnen. Van de éne dag op de andere. Niemand wordt op de hoogte gebracht. Telkens betreft het hier kinderen 

die met hun ouders gevangen worden gezet. Om later op een vliegtuig gezet te worden. Om gerepatrieerd te worden. 

Vaak gaat het hier kinderen die al verschillende jaren naar school gingen. Jonge kinderen ook die hier Nederlands 

leerden lezen en schrijven. Ze zijn hier opgenomen in onze gemeenschap en maken er deel van uit.  

Het programma van de Beweging voor Kinderen Zonder Papieren is zeer duidelijk en klaar: het doen respecteren van de 

rechten van het kind zoals die omschreven zijn in het kinderrechtenverdrag. Zij bekommeren zich het lot, het welzijn en 

de ontwikkelingskansen van alle kinderen in dit land, ongeacht hun status. De beweging klaagt het onrecht aan waarmee 

kinderen zonder papieren te maken hebben en het huidige asiel- en opvangbeleid, dat hierin op heel wat vlakken te kort 

schiet. De Beweging voor Kinderen Zonder Papieren veroordeelt zeer scherp de detentie van kinderen zonder papieren. 

Kinderen horen niet thuis in gesloten centra. Het is een aanfluiting van de rechten van het kind. Bovendien voldoen de 

omstandigheden in de kindervleugel van de gesloten centra bijlange na niet aan de aanbevelingen van de VN 

betreffende de opvang van vluchtelingenkinderen. De Beweging eist dan ook de onmiddellijke vrijlating van de 

kinderen zonder papieren en vraagt de sluiting van de vleugels waar kinderen worden opgesloten. 

Wie ook de petitie wil ondertekenen tegen de opsluiting van kinderen in gesloten centra, kan dat nog via 

www.kinderenzonderpapieren.be 

of www.CIRE.irisnet.be/opgeslotenkinderen 
 

 

Thema-tekst 
 

 

Gezondheid opnieuw verstaan… 

Consequenties voor een nieuwe pedagogie. 
Dr. Rainer Patzlaff 

 

In Duitsland deed men in de jaren 2002-2003 over het gehele land een onderzoek naar het intellectuele vermogen van 

eindejaarsstudenten, men noemde dit het “Pisa-onderzoek”. 

Men kwam tot zeer bedroevende resultaten in vergelijking met 1990 (15 jaar later). Doch men vroeg zich absoluut niet 

af op welke “scheve” ondergrond dan deze “scheve” toren van Pisa zich wel kon vertonen. Deze ondergrond (zo bleek 

ná het onderzoek) is “de gezondheidstoestand van onze kinderen van vandaag”, die meer en meer een “catastrofe” kan 

genoemd worden.  

Ontwikkelingsmoeilijkheden en ziekten breiden zich steeds meer en meer uit, reeds in de vroegste leeftijden bij de 

zogenaamde “huilbaby’s” (hiervoor werden al speciale artsenpraktijken ingericht). Ook hebben steeds meer baby’s last 

van reflux en stofwisselingsproblemen. 

 

Neem ook eens een kijkje op 

www.allianceforchildhood.org.uk ! 

http://www.kinderenzonderpapieren.be/
http://www.cire.irisnet.be/opgeslotenkinderen
http://www.allianceforchildhood.org.uk/
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Kinderartsen klagen over een toenemende ophoping van allergieën bij kinderen. Niet alleen slaap- en 

voedingsstoornissen nemen dagelijks toe, maar zeer alarmerend is het “zich epidemisch uitbreiden van het overgewicht, 

zelfs van “vetzucht”, waardoor zelfs schoolkinderen al aan ouderdomskwalen zoals diabetes type II gaan lijden. 
 

Bij onderzoeken voor het bepalen van de schoolrijpheid stootten de ambtsartsen (in Duitsland) al sinds jaren op meer 

dan 50% kinderen die medicinaal moeten worden behandeld. Hier komt een groeiend getal van 

spraakontwikkelingsstoornissen bij waardoor elk 4
e
 tot 3

e
 kind getroffen wordt. (in Berlijn in 2004 reeds 45% van de 

schoolkinderen, de allochtonen er niet bij gerekend) 

Behalve tekorten in de spraakontwikkeling (die bijna als normaal worden beschouwd), werden bij 6 à 7 jarigen tekorten 

in de motorische en sensorische ontwikkeling genoteerd.  
 

In de verdere schooltijd constateren de artsen naast de vele gezondheidsproblemen ook 30% van de schoolgaande jeugd 

met psychosomatische stoornissen.  

Vele nieuwe vormen van autisme komen voor. Dyslexie neemt nog steeds toe. Onrust, stress, zenuwachtigheid en 

verteringsproblemen zien we dagelijks groeien. Allergieën en eczema’s nemen toe. 

De berichten over zulke resultaten lopen steeds hoger op. 
 

Als we naar de oorzaak vragen voor deze zorgwekkende ontwikkeling, wordt zeer snel duidelijk dat we niet met 

genetische veranderingen of andere biologische fenomenen te doen hebben. Neen!  

Maar vooral met civilisatieproblemen van onze cultuur. (de machine, elektronica, multimedia, de overprikkeling in de 

steden, de film, video, televisie, gsm, de verkeerschaos, de stress op het tijdsgevoel, de afwezigheid van menselijke 

éénduidige aandacht voor het kind) 
 

De levensomgeving die wij onze kinderen de dag van vandaag aanbieden, werkt verziekend, verzwakkend op de 

gezondheid van het kind. De tijd dat kinderen alleen maar in hun om-wereld moesten in-groeien, om daar alles te 

vinden wat een mens nodig heeft voor een gezonde ontwikkeling en groei, is volledig voorbij!  

Hierover klagen helpt niet! 
 

Veel meer worden we uitgedaagd en nemen we waar dat we, wat de menselijkheid betreft, voor een nieuwe te scheppen 

opgave staan. Het is dringend tijd dat we voor kinderen nieuwe ontwikkelingsruimten gaan scheppen die voor hun 

lichamelijke, zielsmatige én geestelijke gezondheid bevorderend en onontbeerlijk zijn. 

Nieuwe ruimten en inzichten voor kinderen willen nu ontstaan waardoor kinderen “sterk” worden gemaakt in plaats 

van hen te verzwakken! 
 

De waarde van opvoeding en pedagogie zal zich in de naaste toekomst niet meer aan haar intellectuele “output” laten 

meten maar wel aan de maat van de gezondheidskrachten die door haar worden aangelegd en gestimuleerd. 

Gezondheid is de basis voor elke prestatie en elke vorm van creativiteit, ook op het intellectuele gebied! 
 

 

Wist je datjes … 
 
 

Het kleine kind ontwikkelt een harmonisch coherentie-gevoel als er in zijn omgeving 
respect is voor zijn bewegingsontwikkeling alsook voor de behoefte aan rust, slaap en 
stilte. 
“Leidsters en ouders die opvoeden met de visie van Emmi Pikler helpen een baby wanneer dit nodig is. Maar ze helpen 

hem niet vooruit naar het volgende stadium. Ze leggen hem alleen terug in een voor de baby al bekende houding. 

Wanneer een baby om hulp vraagt, laat de leidster hem weten dat er hem hoort, en gaat helpen zodra ze kan. Maar na 

een paar dagen komt ze niet meer zo snel, ze wacht steeds iets langer. 

Op deze manier went o.a. de “omrollende baby” langzaam maar zeker aan zijn eigen gedrag. Hij leert de gevolgen van 

het omrollen en leert nu ook, liggend op zijn buik, zijn eigen onderliggende armpje te bevrijden en steeds evenwichtiger 

in zijn houdingen te blijven.” 

Uit: ‘Baby’s in beweging’, werken volgens Emmi Pikler in de kinderopvang, Uitgeverij Elsevier, ISBN 90 352 2741 7 

(+ cd-rom) 
 

 

Stress, haast, onrust en chaos zijn nefast voor het kleine kind 
 

“Geef de baby de ruimte!” 
is het advies van Emmi Pikler. Doe als leidster of ouder zelf een stap terug! 

Neem de baby zijn eigen initiatieven niet af: maak het hem mogelijk om zichzelf in zijn bewegingen te leren kennen en 

in zijn eigen tijd zelf op onderzoek uit te gaan! 
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Geef hem speelruimte en vertrouw er op dat het zelf invullen van zijn “vrije tijd” een zéér belangrijk aspect van zijn 

leven is. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

“Geef mij de tijd” 
In de visie van Emmi Pikler wordt ook nooit haast gemaakt. De baby krijgt de ruimte en de baby krijgt de tijd. De baby 

krijgt de veiligheid maar ook de uitdaging van geschikt bewegings- en speelmateriaal…  

De baby bepaalt zelf hoeveel hij wil bewegen en hoe lang hij zich in bepaalde houdingen prettig voelt, of wil rusten. 

De overgangsbewegingen ( de bewegingen die hij maakt om van de ene in de andere positie / houding te komen) zijn 

even belangrijk als de houdingen die hij later aanneemt en die wij als volwassenen prefereren (zoals zitten, staan, 

lopen). 

Juist in deze overgangsbewegingen leert een kind zich in zijn lichamelijkheid kennen, oefent een kind zijn hele lichaam 

en is hij tegelijkertijd ook nog betrokken op zijn omgeving. 

Eerst is vrij bewegen nog een doel op zich, later wordt vrij bewegen een middel tot… 

En dan te bedenken dat 2 op 3 kinderen vandaag al zeer jong last hebben van “reflux”, slaapproblemen kennen, dikwijls 

ook hierdoor eetproblemen ondervinden, en zich niet meer voldoende kunnen “ontspannen” om gewoon vrij bewegend 

te spelen en te zijn worden Emmi Pikler’s inzichten en methodes wel erg actueel en aan te bevelen om een gezonde 

ontwikkeling van ieder kind mogelijk te maken. 

Uit: ‘Baby’s in beweging’, werken volgens Emmi Pikler in de kinderopvang, Uitgeverij Elsevier, ISBN 90 352 2741 7 

(+ cd-rom) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gehoorschade… 
Intussen is het bewezen, niet alleen in Duitsland maar ook door onderzoek aan de Antwerpse universiteit: het 

gehoor van onze (jonge) mensen gaat er zienderogen op achteruit en als het zo doorgaat zullen velen vanaf hun 

40 jaar met een gehoorapparaat moeten rondlopen. Twee zaken zijn daarvoor verantwoordelijk. Ten eerste wat vrij 

voor de hand ligt: de te vele decibels op fuiven, rock- en andere concerten. Tijdens de Gentse feesten van 2005 heeft het 

stadsbestuur voor het eerst maatregelen getroffen: de geluidsoverlast was niet meer om te dragen, voor bewoners én 

bezoekers. En helaas doen ook ‘betere’ muziekgroepen, waar bijvoorbeeld ook oud-Steinerschoolleerlingen in 

meespelen, duchtig mee aan de overproductie van decibels.. Als je dan vraagt waarom dat niet wat zachter kan, is het 

antwoord: dat ligt niet aan ons maar aan de geluidstechnicus… Een oproep, om gehoororgaan en ziel van de luisteraars 

wat meer te respecteren? 

Te tweede, vrij nieuw, maar ook niet onlogisch: het beluisteren van muziek (of wat daar voor doorgaat via diskman en 

MP3 beschadigt rechtstreeks de fijne voelhaartjes in het slakkenhuis van het binnenoor. Deze haartjes zijn er immers 

niet op gemaakt om direct, via de botgeleiding in plaats van via de luchtgeleiding, hoge trillingsintensiteiten te 

 

Baby’s in beweging 
 

Een introductie van Emmi Pikler in de 

Nederlandse kinderopvang 
 

DVD + boekje: 19 € 
 

Contact: Karin tel.016/40.31.80 of 

salutogenese@skynet.be 

 

mailto:salutogenese@skynet.be
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verwerken, en gaan ten gronde. Een oproep om ook daar “verantwoord” (of beter helemaal niet) mee te leren omgaan, 

net zoals met computerspelletjes en andere zegeningen van de moderne technologie. 

Dr. Luc Vandecasteele, huisarts, Therapeuticum Gent 
 

 

Weer nee leren zeggen… 
Uit een enquête onder 500 jongeren uitgevoerd door de Gazet van Antwerpen bleek dat de slaapkamers van onze 

kinderen meer en meer op electrozaken beginnen te lijken. Een kwart van de kleuters heeft een eigen radio of cd-

speler, twee op de drie 12-plussers hebben een mp3-speler. Bijna één op drie heeft een eigen TV, op de kamer.  

Psychotherapeute Marijke Bisschop reageert geschrokken. Zij stelt zich de vraag of ouders nog wel durven opvoeden. 

Zwichten wij voor het gezeur van onze kinderen en voor het argument dat ‘iedereen een mp3 heeft’, of durven we 

weerstand bieden en geven we niet toe aan de druk van de nieuwe technologieën? 

Dr. Bisschop is van mening dat scholen, ouders en andere opvoeders niet moeten laten betijen ‘omdat het nu éénmaal de 

geest van de tijd is’. Volgens haar zouden scholen bij hun standpunt moeten blijven: geen gsm’s, gameboys of mp3-

spelers binnen de schoolmuren.  

Zij raadt het ook af om computers of televisies op de slaapkamer te installeren. Zo raakt de jongere heel snel verslaafd. 

Dr. Bisschop ziet dan ook heel wat van die jongeren op haar consultaties, ze slapen niet meer, en komen zelfs niet meer 

aan tafel om te eten als hun ouders ze roepen. 

Je mag het zo ver niet laten komen, aldus Marijke Bisschop. “We moeten weer ‘nee’ leren te zeggen, van jongsaf. En 

misschien ook wat meer thuis zijn bij onze kinderen, wat meer samen doen en ondernemen, en naar ze luisteren.” 

Uit ‘De Standaard’, 7 juni 2006  
 

 

 

 

 

 
 

Amerikanen ongerust over babytelevisie 
In het meest televisiegekke land ter wereld, de Verenigde Stataen, heeft babytelevisie voor een controverse 

gezorgd. De start van een nieuw kanaal, “BabyFirstTV”, heeft een reeks studies gegenereerd. Deze studies 

spreken over ‘gemakzucht van de ouders’ en noemen peuterprogramma’s die 24 uur per dag lopen, ‘slecht voor 

de sociale contacten van de baby’.  

De intrede van babytelevisie verliep in ons land quasi geruisloos. Enkele kinderartsen toonden zich in de media bezorgd 

– “sommige ouders gaan hier misbruik van maken” – maar omdat er geen reclame is op de zender, kunnen er weinig 

harde verwijten vallen. Maar in Amerika betwijfelen pedagogen of ouders voldoende maat kunnen houden, wanneer ze 

hun kind 24 uur per dag voor televisie kunnen zetten en zelf een paar klusjes afwerken. “De praktijk leert dat kinderen 

niét samen met hun ouders kijken, maar gewoonweg ‘gedropt’ worden.” De American Academy of Paediatrics raadt 

televisiekijken onder de twee jaar zelfs af, omdat een baby op die leeftijd vooral interactie met volwassenen nodig heeft.  

Het Laatste Nieuws, 16 mei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al wie vragen heeft over gebruik en misbruik van 

nieuwe technologie, kan terecht op de website 

van 

www.clicksafe.be 

 

 

http://www.clicksafe.be/
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TV: het meeste geweld in kinderprogramma’s… 
Kinderprogramma’s op televisie bevatten de grootste aantal geweldscènes, wel 6 minuten per uur. In 

documentaires en magazines komt nog niet de helft van dit percentage gewelddadige scènes voor, in 

sportuitzendingen uiterst zelden. Zelfs in speelfilms en series komt minder geweld voor dan in 

kinderuitzendingen (+/- 3 minuten per uur). “Zowel het bekijken van geweld in films als ook videospelen waar 

geweld in voorkomt, heeft een agressie-stimulerende uitwerking”, besluit Professor Helmut Lukesch in het 

gezondheidsmagazine “Apotheken Umschau”. De resultaten van meer dan 700 studies bevestigen de conclusie van de 

wetenschapper: Dr. Lukesch wijst op het grote risico dat kinderen en jongeren door gewelddadige films te bekijken, zelf 

gewelddadig worden. “De grootte van het risico kan vergeleken worden met het risico op longkanker door roken.”  

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 37/2006 

 

 
Hersenen maken geen onderscheid tussen virtueel en reëel geweld.  
Brutale videospelletjes beïnvloeden gedragspatronen… 
De menselijke hersenen reageren op dezelfde wijze op virtuele voorstellingen van geweld als op reële 

geweldsituaties. “De simulatie van geweld activeert cognitieve delen van de hersenen en schakelt emotionele 

delen uit. Dezelfde reactie van de hersenen kan vastgesteld worden bij echte gewelddaden”, citeert BBC News de 

studie.  

Een team aan de universiteit van Aachen liet 13 mannen tussen 18 en 21 jaar twee uur per dag videospelletjes spelen. 

De hersensignalen van deze proefpersonen werden voortdurend gecontroleerd zodat men kon vaststellen hoe de 

hersenactiviteiten gedurende het spel veranderden. “Het regelmatig spelen van videospellen kan bepaalde verbindingen 

in de hersenen leggen. Wanneer een regelmatige speler dan met echt geweld wordt geconfronteerd, kan het gebeuren 

dat hij naar zulk een gedragspatroon overschakelt en er eerder toe zal neigen om agressief te reageren. 

Medizinisch-Pädagogische Konferenz, 37/2006 
 

 
Steeds meer kinderen worden groot ‘op een ander’… 
Het aantal baby’s en kinderen dat een aanzienlijk deel van de dag doorbrengt in een crèche, bij een 

onthaalmoeder of in de (buiten)schoolse opvang neemt overal in Europa toe. Dat blijkt uit een Britse studie. Ook 

in ons land worden steeds meer kinderen groot ‘op een ander’. En op school. Kinderen die dagelijks tot twaalf 

uur binnen de schoolmuren doorbrengen zijn geen uitzondering meer. 

Grote oorzaak van de ‘opvangboom’ is de gestage stijging van het aantal moeders dat buitenshuis gaat werken en de 

opvoeding van hun kroost dus deels moet uitbesteden. Niet alleen onthaalmoeders en crèches beleven ‘gouden tijden’, 

ook en vooral de schreeuw om betere en langduriger opvangmogelijkheden voor de schoolgaande jeugd klinkt steeds 

harder. 

Het Laatste Nieuws, juni 2006 
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Interessante boeken… 
 
 

 “Over religieuze opvoeding”  Marieke Anschütz  Christofoor.  ISBN. 90 6238 395 5 

 “Alleen met je hart kun je goed zien” Bastiaan Baan  Christofoor . ISBN. 90 6238 211 8 

 “Spreuken en gedichten en liedjes”  Chr. ISBN. 90 6238 237 1 

 “Wenn die kleinen Kinder beten”  Chrisytoph Rau  Ogham- Bücherei. ISBN. 3 88455 001 2 

 “Von der Religion des kleinen Kindes”  Marta Heimeran   Urachhaus Stuttgart. ISBN. 387838 143 3 

 “Das Kind”  Rudolf Meyer . Urachhaus Stuttgart. ISBN. 3 87838 172 7 
 

 

 
 

 


