Dit zijn ze dan. De mannen die hebben meegedaan aan de meimaand mannenmaand 2020 van
Rick in de kinderopvang. Allen beantwoorde ze een veel gestelde vraag als het gaat om mannen
in de kinderopvang. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

ê Wilco
Wilco werkt vijf jaar binnen de kinderopvang
als pedagogisch professional bij de
buitenschoolse opvang en peutergroepen.
Zijn toekomstige doel? Een buitenschoolse
opvang opzetten die gericht is op media en
techniek.

Welke weg heb je bewandeld om uiteindelijk
als pedagogisch professional aan de slag te
gaan?
“Toen ik 12 jaar nam ik afscheid van de
buitenschoolse opvang. Tijdens het afscheid
werd er tegen mij gezegd: “Ga iets met
kinderen doen, je doet dat nu al zo goed!”
omdat ik alle kinderen hielp bij de BSO. Vier
jaar later begon ik de opleiding tot
pedagogisch professional. Hier kwam ik
erachter dat dit écht mijn passe is en dat ik
hier mega veel motivatie uit haalde tijdens
mijn opleiding. Dat dit nu mijn vaste baan is,
is een droom. Ik hou van dit werk!”

ê Niels
Niels werkt al ruim tien jaar in de kinderopvang
als pedagogisch professional. Voor iets meer
dan zes jaar werkt hij in de agrarische
kinderopvang bij de buitenschoolse opvang
en peuteropvang.

Hoe denken ouders volgens jou over mannen
in de kinderopvang?
“Ik merk dat ouders vanuit de steden nog
weleens hun vraagtekens hebben bij mannen
in de kinderopvang. Als ouders zien hoeveel
inbreng en meerwaarde een man kan
hebben, stellen een hoop ouders hun mening
bij. De media besteed altijd erg veel
aandacht aan mannen in de kinderopvang.
Dat wordt helaas niet altijd positief naar
buiten gebracht. Zo worden een hoop
vooroordelen al gevormd. Het zou wel
geweldig zijn als ouders een dagje kunnen
meekijken op de groep, zodat ze kunnen
ervaren hoe belangrijk ook de interactie
tussen een man en het kind kan zijn”.

ê Brian
Brian is pedagogisch professional bij de
buitenschoolse opvang en vervult daarnaast
de rol van activiteitencoördinator.

Hoe denk je dat men van de
kinderopvangsector een aantrekkelijke
werkplek kan maken voor mannen (en
vrouwen)?
“Het kan aantrekkelijker gemaakt worden
door ruime contracturen aan te bieden.
Bijvoorbeeld door een combinatiefunctie te
vervullen als pedagogisch professional bij de
buitenschoolse opvang + tussen schoolse
opvang + het organiseren en aanbieden van
sportlessen en activiteiten”.

ê Joris
Mannen en vrouwen als pedagogisch
professional. Is er een verschil volgens jou?
“Voor mij is er geen verschil tussen mannen en
vrouwen in de kinderopvang. Zowel in mijn
eigen werkveld als bij de opvang van mijn
eigen kinderen. Kwaliteit van de professional is
wat het verschil maakt. Ik hoop dat anderen
er net zo over denken. Het is belangrijk dat er
in de kinderopvang professionals werken die
passie hebben voor het vak en die het belang
van de kinderen vooropstellen. Of dit dan een
man of vrouw is zou niet uit hoeven maken.
Daar gaat het ook helemaal niet om. Plezier
voor en met de kinderen en oog hebben voor
hun ontwikkeling, dat is waar het om gaat.
Een zo optimaal mogelijk klimaat creëren
waarin kinderen zich thuis voelen, kunnen
ontwikkelen en vooral heel veel plezier kunnen
maken. Met elkaar en met de pedagogisch
professionals”.

ê Martin
Martin werkt sinds vijf jaar als pedagogisch
professional in de buitenschoolse opvang.
Daarnaast geeft hij peuter-judo bij de
peuterlocaties en werkt hij samen met een
tam van sporters om organisatie-breed
sportactiviteiten te organiseren.

Joris werkte dertien jaar lang als pedagogisch
professional bij een babygroep. Samen zorgen
voor een goede basis voor de rest van hun
leven was Joris zijn motto.

Een man werkzaam op een babygroep is
zeldzaam. Jij was er een van. Wat is volgens
jou het belang van een man werkzaam bij
een babygroep?
“Een man die werkt bij de babygroep zorgt
voor een andere veilige basis voor baby’s.
Denk aan het geven van ruimte voor
initiatieven van het kind. Ik gaf de baby’s het
vertrouwen dat zij veilig de wereld konden
ontdekken. Doordat zij zelf konden leren,
leerde zij het meest. En dat ze altijd terug
konden vallen op hun/mijn veilige basis.
Kortom, een andere vibe op de groep”.

ê Djuri
Zestien jaar geleden is Djuri begonnen binnen
de kinderopvang als stagiair. Nu is Djuri
algemeen directeur en eigenaar van een
kinderopvanglocatie.

ê Rick
Rick vervult verschillende rollen in de
kinderopvang. Waaronder die van eigenaar
van Rick in de kinderopvang, pedagogisch
coach en voorzitter van Beroepsvereniging
PPINK. “Ik werk nu vier jaar in de
kinderopvang. Als je aan mij vroeger had
verteld dat ik in de kinderopvang zou gaan
werken had ik je vast raar aangekeken. Ik in
de kinderopvang? Nooit gedacht”.
Hoe kun jij het verschil maken om stereotypen
te doorbreken?
“Ik verbreek het beeld van stereotype door
mijn voorkomen; een grote donkere man die
werkt met kinderen. Gelukkig hebben mensen
er altijd goed op gereageerd. Ook omdat ik
merk dat het juist voor jongens fijn is dat er
iemand rondloopt die hun begrijpt en weet
hoe ze denken. Uiteraard is dit het
gemiddelde. Als zij dat thuis vertellen zijn
ouders alleen maar blij dat bijvoorbeeld hun
zoon ook op oudere leeftijd nog naar zijn zin
heeft bij de buitenschoolse opvang”.

ê Bob
Bob werkt met veel plezier al twintig jaar
binnen de kinderopvang als pedagogisch
professional. Daarnaast is hij actief binnen
diverse stuur- en werkgroepen.

Roept de aanwezigheid van een man ander
gedrag op bij kinderen? Wat denk jij?
“Ja. Ik merk zowel aan jongens als meisjes dat
ze het erg fijn vinden. Naast het stoeien,
knuffelen en uitdagen, vinden ze het super om
te kunnen ‘sparren’, meer wild (lomp) spel is
mogelijk. Handelend experimenteren. ‘Just do
it’ in plaats van eerst veel nadenken en
uitzoeken of het wel of niet mag. Uiteraard is
dit bekeken vanuit een stereotype beeld over
mannen en vrouwen en heb je daarin ook
veel verschillen. We kunnen onszelf de vraag
stellen of de sekse van de pedagogisch
professional uitmaakt. Dus vrouwen én
mannen, wees welkom in de kinderopvang”.

Wat was als kind jouw droomberoep?
"Van jongs af aan heb ik altijd graag iets voor
een ander willen betekenen. Iets willen
bijdragen en kwaliteit leveren. Ik wist het zeker,
ik zou leerkracht worden in het basisonderwijs.
Door werkervaring in de kinder- en
jeugdpsychiatrie heb ik mijn blik verruimd en
ben ik op zoek gegaan naar een passende
opleiding om door te ontwikkelen. Zo kwam ik
terecht bij de opleiding pedagogisch
management. Met een ambitie om
kwalitatieve opvang te realiseren voor alle
kinderen door een team aan te sturen en in
hun kracht te zetten. Binnen de kinderopvang
is mijn passie ontstaan voor de pedagogiek.
Mijn passie voor het onderwijs is altijd
gebleven. In de toekomst zie ik mijzelf mijn
passie voor het onderwijs en pedagogiek
combineren".

