
Baby’s en peuters begeleiden in hun ontwikkeling  

(P.S. Klein, S. Greenspan) 

Dagopleiding 

De MeMoQ geeft begeleiders in de kinderopvang een duidelijke opdracht: kinderen zo 

goed mogelijk ondersteunen in hun ontwikkeling. Het is ondertussen algemeen 

aanvaard dat ontwikkeling gebeurt in interactie met de omgeving. In die omgeving is 

de begeleider een heel belangrijke persoon voor het kind.  

De vraag die rijst is daarom wat de begeleider kan doen om die ontwikkeling zo goed 

mogelijk te ondersteunen. Op een andere manier gesteld: wat kan de begeleider doen 

om de doelen van de 6 dimensies van zo goed mogelijk te bereiken. Het eerste en 

belangrijkste antwoord daarop is ervoor zorgen dat er een goede, 

ontwikkelingsgerichte interactie is tussen de begeleider en de kinderen. Die interactie 

werd door Prof. P. Klein beschreven in het M.I.S.C.-concept. Het geeft de begeleider 

handvatten om naar kinderen te kijken en met kinderen om te gaan.  

Omdat de emotionele stapstenen die baby’s en peuters zetten, sterk de algemene 

ontwikkeling beïnvloeden, worden Greenspan’s stapstenen gekoppeld aan het M.I.S.C.-

concept. Stanley Greenspan heeft zijn ganse leven gewijd aan het onderzoeken van de 

verschillende stapstenen die kinderen moeten ontwikkelen en kwam tot het besluit dat 

de belangrijkste ervan worden gezet tussen 0 en 5 jaar. In die periode doorloopt het 

kind 6 verschillende fasen die elk op zich heel belangrijk zijn om uit te groeien tot een 

individu met een goed ontwikkeld zelfbeeld en vertrouwen in zichzelf en zijn 

omgeving. Geen van deze mijlpalen kan worden overgeslagen en vaak vinden 

problemen die kleuters vertonen hun oorsprong in wat vroeger sociaal-emotioneel 

onvoldoende werd ontwikkeld. Het is voor begeleiders in de kinderopvang daarom heel 

waardevol om deze stapstenen te kennen en te kunnen herkennen bij de baby’s en 

peuters.  

Daarenboven koppelde Greenspan zijn inzichten aan de taalontwikkeling, wat het 

concept alleen maar rijker maakt.  

Doelgroep: 

• Kinderbegeleiders, onthaalouders  

• Begeleiders binnen de kinderopvang 

• Leerkrachten in de peuterklas 

Prijs: € 540,00 (verplaatsingsvergoeding inbegrepen) 

Lesgever: Albert Janssens 

o Onderwijzer  

o Vormingswerker sinds 1992 

o Trainer M.I.S.C. 

o Mede-auteur van ‘Groeien doe je samen’, auteur van ‘Kleine kinderen helpen 

groot worden’, het werkboek ‘Ontwikkelen doe je samen’ en de weekkalender 

‘Ontwikkelen doe je samen’. 

Aanvraag indienen via mail: mail@CeSMOO.be 

mailto:mail@CeSMOO.be

