
Vrienden

Begeleiders/ 
clubgenoten

Familie
Fysieke 

leefomgeving

Ontmoeting
Hoe meer variatie in contacten, 
relaties en leefomgevingen, hoe 
meer een kind kan leren.

Steun voor ouders
Een sterke 
pedagogische basis 
zorgt dat ouders 
steun ervaren bij 
de opvoeding.

Fysieke leefomgeving
Hoe de omgeving eruit ziet 
doet er toe en heeft invloed 
op de ontwikkeling van 
kinderen. 

De pedagogische basis bestaat uit alle contacten, relaties en leefomgevingen die bijdragen aan het opgroeien en opvoeden van 
kinderen. Ervaringen buiten het gezin hebben veel invloed op de ontwikkeling van kinderen.

Eigen identiteit
Als je ervaringen opdoet en 
mensen ontmoet, leer je als 
kind wat je zelf vindt en wie 
je bent. 

Geloofs-
genoten

Online 
omgeving

Buren

Leerkrachten/ 
opvang-

medewerkers

We hebben allemaal 
een rol
Als samenleving maken 
we het fundament voor 
opgroeien samen. 
Je bijdrage kan klein 
lijken, maar een grote 
invloed hebben. 

Leren betrokken te zijn
Van je omgeving leer 
je en door contacten 
ga je relaties aan. 
Zo voelen kinderen en 
jongeren zich betrokken 
bij de samenleving.
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Factsheet pedagogische basis

Het belang van een sterke pedagogische basis

Wat werkt in de praktijk?

Ontmoeting
• Verschillende soorten ontmoetingen 

werken verrijkend. 
• Die leveren daardoor bijna als 

vanzelf een bijdrage aan kansrijk 
opgroeien en opvoeden. 

• Hoe meer variatie in contacten, 
relaties en leefomgevingen, hoe meer 
een kind zich ontwikkelt. 

• Dat draagt ook bij aan het vergroten 
van kansen.

Een eigen identiteit ontwikkelen
• Als kinderen ervaringen opdoen en 

rolmodellen tegenkomen, leren ze. 
• Ze oefenen, ontdekken grenzen én 

nieuwe mogelijkheden. 
• Door ervaren en meedoen krijgen 

kinderen zelf invloed op hun 
omgeving.

Leren betrokken te zijn bij de 
samenleving
• Van je omgeving leer je en door 

contacten ga je relaties aan.
• Als dat goed gaat, voelen kinderen 

en jongeren zich betrokken bij de 
samenleving. 

• Zo kunnen zij later als zij volwassen 
zijn, zelf een bijdrage leveren aan 
hùn omgeving.

Belang voor ouders
• Een sterke pedagogische basis zorgt 

ervoor dat ouders steun ervaren bij 
het opvoeden door het delen van 
alledaagse ervaringen.

Positief voor het latere leven
• Langlopend onderzoek laat zien dat 

ondersteunende netwerken positief 
uitwerken op het welbevinden op 
latere leeftijd.  

• Investeringen in de sociale en fysieke 
leefomgeving dragen bij aan lager 
zorggebruik, betere gezondheid, 
betere schoolprestaties en groter 
welbevinden voor ouders.

  Aandachtspunten 

Zie kinderen, jongeren en ouders als gelijkwaardige partners.

Heb oog voor het belang van ontmoeten: waar kan dat en hoe 
faciliteer je dat? 

Bekijk jeugdbeleid door de bril van de pedagogische basis: 
versterk bestaande initiatieven en stimuleer nieuwe. 

Heb extra aandacht voor kinderen met minder kansen: 
vergroot het aanbod en verlaag de drempel.
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• Verbinding en samenwerking: tussen 
ouders en andere opvoeders, tussen 
kinderen en volwassenen in hun 
omgeving en tussen professionals op alle 
levensgebieden. 

• Want: kinderen bewegen zich in 
meerdere leefomgevingen en hebben 
meerdere sociale relaties. 

• Geef kinderen en ouders een stem:  
zorg dat ze gezien worden. 

• Iedereen heeft een rol. Het is niet alleen 
het terrein van professionals. Juist ook 
van alle mensen om kinderen heen. 

Lees de volledige 
publicatie op:

www.nji.nl/publicaties/
opgroeien-doe-je-samen

https://www.nji.nl/publicaties/opgroeien-doe-je-samen

