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Verhaal 3: Loes de Baan  
 

Mijn naam is Loes de Baan en ik ben sinds vier 

jaar werkzaam bij kindcentrum De Brede Hei als 

jonge kind specialist van de kinderopvang, 

buitenschoolse opvang en de peuteropvang.  

Als ik aan burgerschap denk, dan vallen daar 

veel dingen onder. Het gaat wat mij betreft over 

de ontwikkeling van de eigen ‘ik’, die moet 

centraal staan. Elk kind heeft een eigen ik die 

wordt gevormd door opvoeding, door waar hij/zij 

woont, bij wie hij/zij woont, door wie hij/zij wordt 

opgevoed, maar ook met wie hij/zij omgaat op 

school, de kinderopvang, etcetera. De 

ontwikkeling van normen en waarden vind ik 

daarin erg belangrijk en die kunnen soms 

verschillend zijn. 

Aandacht besteden aan burgerschapsvorming 

is belangrijk omdat ik merk dat er heel veel 

verschillende mensen in Kattenbroek wonen 

met hele verschillende normen en waarden. Dat 

komt tot uiting in hoe we communiceren met 

elkaar, in hoe we met elkaar en met spullen 

omgaan. Ik zie daar echt een heel groot verschil 

tussen de kinderen hier op de groepen. Dat is 

soms best wel moeilijk omdat als wij op de 

opvang bepaalde normen en waarden 

belangrijk vinden dat niet wil zeggen dat de 

kinderen dat ook op die manier meekrijgen 

vanuit huis. Daar hebben wij een rol in.  

Wanneer het gaat om interprofessionele 

samenwerking dan zitten wij in een kindcentrum 

en hebben een hele mooie doorlopende leerlijn 

met de school. De peuters behandelen 

bijvoorbeeld hetzelfde thema als de kleuters en 

we focussen ons op dezelfde 

ontwikkelingsgebieden. We hebben een korte 

lijn en goed contact met de juf; we spreken de 

dag door en hebben samen een gesprek met 

ouders. Binnen De Brede Hei verloopt dit 

eigenlijk al best wel goed; het is heel 

vanzelfsprekend dat wij als kinderopvang 

worden meegenomen met de plannen van de 

school.  

De contacten met de wijk zijn minder, met 

uitzondering van het contact met het 

consultatiebureau. Het contact met andere 

partners in de wijk is lastiger, aangezien wij aan 

specifieke regels zijn gebonden; we mogen 

kinderen niet zomaar meegeven aan anderen. 

Ik zie daar overigens wel kansen, want er is 

voldoende aanbod. Het komt alleen op dit 

moment nog niet goed van de grond, vooral 

door de strenge regelgeving.  

 


