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Inleiding
Stichting Kindcentra IJsselrijk (verder IJsselrijk) beschrijft in dit pedagogisch beleidsplan haar visie en
uitgangspunten met betrekking tot kinder- en buitenschoolse opvang. Daarbij heeft IJsselrijk de
intentie om op termijn te komen tot een integrale samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs
in Christelijke Integrale Kindcentra.
Op een CIKC leren we kinderen vanuit de Bijbel de
Christelijke normen en waarden, om zichzelf te zijn
en

zich

te

ontwikkelen

tot

betrouwbare,

weldenkende burgers. Zodanig dat ze zich staande

Op een CIKC leren we kinderen
vanuit de Bijbel de Christelijke
normen en waarden, om zichzelf te
zijn en zich te ontwikkelen tot
betrouwbare, weldenkende burgers

kunnen houden in en een positieve, constructieve
bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
Ieder CIKC draagt proactief en positief bij aan het
bieden van ankers voor een kind. Op het CIKC leert
een

kind

de

wereld

te

beschouwen

en

spelenderwijs hier vorm aan te geven, in relatie
met ieders eigen persoonlijke identiteit en dynamiek, die past in de hedendaagse samenleving.
Kinderen kunnen daarbinnen hun eigen identiteit ontwikkelen. Het CIKC is een oefenplek voor deze
samenleving. Je leert er hoe je je gedraagt. Ieder kind leert thuis leert en op het CIKC; daarbij leer het
geleerde op het CIKC ook toepassen; je mag hier oefenen en fouten maken; reflecteren en hier weer
van leren: dus we gaan samen lerend op weg! (De koers van Christelijke Integrale Kindcentra van
IJsselrijk, 2021).
De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom zijn het de
kinderen die binnen onze opvang centraal staan. De drukste tijd in het leven van ouders is vaak de
periode wanneer kinderen klein zijn. Wij bieden ouders de mogelijkheid om rust binnen het gezin te
creëren. IJsselrijk biedt verschillende vormen van kinderopvang en onderwijs, die per werklocatie
kunnen verschillen. Onze missie is het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang voor kinderen
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van 0 tot 13 jaar, en het verstrekken van kwalitatief goed onderwijs voor kinderen van 4 – 12 jaar,
waarbij IJsselrijk oog heeft voor de wensen van kinderen en ouders * en wil deze wensen verbinden
met de maatschappelijke ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau.
Het voordeel om kinderopvang te koppelen aan onderwijs binnen één centrum is dat de kinderen van
jongs af aan “gekend” worden. Door het aanbieden van opvang binnen het kindcentrum kunnen we
er zijn voor kinderen voor-, tijdens en na schooltijd, één aanspreekpunt en één veilige en vertrouwde
plek voor kinderen.
Vanuit onze visie op ontwikkeling en groei van kinderen in een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 t/m
12 jaar willen wij blijvend opvang en onderwijs aanbieden. We leveren een bijdrage aan de
ontplooiingsmogelijkheden van kinderen en helpen ouders bij de complexe opdracht van opvoeden in
combinatie met werken, door een slagvaardige en dienstverlenende organisatie te zijn. We zijn daarin
altijd creatief, flexibel en durven nieuwe paden te bewandelen. We vinden het belangrijk dat ouders
en medewerkers van IJsselrijk altijd met elkaar in gesprek gaan en blijven over de wijze waarop het
kind wordt opgevoed zodat ieder kind het beste tot zijn recht komt. We streven naar het leveren van
maatwerk aan alle betrokkenen en we willen onze opvang nog meer laten aansluiten op de visie en
opdracht die IJsselrijk zich gesteld heeft en dit ook meer zichtbaar laten zijn. Onder andere door de
doorgaande begeleiding van kinderen van opvang naar school en van school naar de opvang te
versterken, zo is er een voor de kinderen sprake van een soepele overgang naar groep 1 en kunnen zij
optimaal tot ontwikkeling komen.
We ontlenen onze inspiratie, enthousiasme en handelen aan de Bijbel als Gods woord. Wij willen aan
alle kinderen de liefde van God meegeven; vanuit onze overtuiging staan de kinderen centraal. Ze
mogen bij ons echt en uniek zijn en zich ontwikkelen in een omgeving van warmte, veiligheid, en
geborgenheid in een leerrijke en uitdagende omgeving. Activiteiten worden aangeboden vanuit de
interesse van ieder kind. Ieder kind is welkom op onze kinderopvang. Ook kinderen die (in de
toekomst) geen gebruik maken van onderwijs op een van scholen. Binnen de werklocaties werken
medewerkers opvang en onderwijs samen aan de begeleiding van kinderen. Zij zijn één team. In de
komende jaren willen we de samenwerking tussen school en opvang versterken, onder andere door
meer gebruik te maken van elkaars expertise en kennis en gemeenschappelijk tot planvorming komen.
Onder andere middels dit pedagogisch beleidsplan borgen we de kwaliteit van ons aanbod van
kinderopvang.
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Voor zowel kinderopvang als onderwijs werken we vanuit onze kernwaarden:


Betrouwbaar: wanneer wij werken vanuit “Gods Woord als norm en leidraad” zijn we als
organisatie en als medewerkers betrouwbaar. In alles wat we doen zijn we eerlijk, open en
transparant. We zijn stabiel en consistent in ons handelen. We spreken mensen vanuit dat
vertrouwen aan op hun gedrag of handelen. We werken vanuit vertrouwen waar dat kan en
controle waar nodig.



Samen: als Christelijke organisatie staan we midden in de maatschappij waar we steeds meer
onze positie moeten waarmaken. We bieden vertrouwen, brengen verbinding tot stand en
nemen verantwoordelijkheid. We zien elkaar, staan open voor de ander en reflecteren op onze
eigen handelen.



Leren: vanuit het bijbels perspectief om talenten maximaal in te zetten zijn wij een lerende
organisatie; we leren voortdurend en intentioneel. Zowel onze leerlingen, personeel als
bestuur en toezichthouders ontwikkelen vanuit de
kern “op leren gericht leiderschap”. Van daaruit
zijn we op leren gericht in onze interactie,

ontdekken – leren - geloven

innovatie en het gebruik van data.

De CIKC’s van IJsselrijk: ontdekken – leren –
geloven (De Koers van Christelijke Integrale Kindcentra IJsselrijk, 2021)

*Daar waar ouder(s) staat gelieve te lezen als ouder(s)/verzorger(s).

Uitgangspunten en doelstellingen pedagogisch beleid
In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven we de uitgangspunten en doelstellingen voor IJsselrijk.
Iedere werklocatie werkt met een pedagogisch werkplan, waarin dit beleidsplan wordt vertaald naar
de praktijk van de werklocatie.

De uitgangspunten van het pedagogisch beleid zijn vastgesteld onder leiding van een externe
begeleider, om daarmee enige objectiviteit en veel draagvlak te creëren.

In grote lijnen formuleren we onze uitgangspunten als volgt:
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Voor kinderen geen schotten tussen activiteiten en aanbieders daarvan, maar schakels; vanuit
één plan, vanuit één visie, vanuit één opdracht, op één locatie. Er zijn doorlopende leer- en
ontwikkellijnen door de dag én door de jaren heen.



Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere professionals versterken elkaar; vullen
elkaar aan; werken in elkaars verlengde.



Het CIKC klopt: er is een zichtbare en voelbare consistentie tussen de koers, het concept en de
dagelijkse praktijk. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.



Er is eenheid in aanbod, zorg en ondersteuning, pedagogisch klimaat, communicatie en leiding.



We werken continue aan burgerschapsvorming en -vaardigheden en aan gemeenschapszin;
alle activiteiten zijn daarmee doorspekt.



Binnen- en buitenschools leren versterken elkaar.



Kinderen leren samenwerken, samen spelen, kritisch zijn en zelf keuzes maken met zicht op
de kennis en vaardigheden die kinderen in de 21ste eeuw nodig hebben.



De peergroup van een kind is op het CIKC divers en groter dan in het leven van een kind dat
niet op een CIKC zit.

In een overzicht:

(Uit: gezamenlijke uitgangspunten Nunspeet, 2018)

Pagina | 4

Het raamwerk van ons pedagogisch beleidsplan is opgebouwd volgens de vier pedagogische doelen
van Prof, Dr. Marianne Riksen- Walraven, die in de wet IKK zijn opgenomen. Deze uitgangspunten
betreffen alle vormen van kinderopvang die IJsselrijk op de werklocaties aanbiedt.

Doel 1: het bieden van emotionele veiligheid en een veilige en gezonde omgeving
A: welbevinden en betrokkenheid
Welbevinden en betrokkenheid zijn essentieel binnen de opvang. Kinderen met een hoog welbevinden
beleven plezier, genieten en in alles stralen ze uit dat ze het goed maken. Het goed voelen binnen de
opvang is voorwaarde voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Betrokkenheid van kinderen is tevens
fundamenteel, omdat het aangeeft in ontwikkeling te zijn en daarmee condities schept voor leren of
duurzame ontwikkeling. Beiden zijn de uitkomst van een complex samenspel tussen verschillende
situaties en personen. Het ontstaat in het moment. Het is aan ons een leefomgeving te scheppen
waarin kinderen maximale kansen krijgen. Welbevinden als betrokkenheid beïnvloeden elkaar, vele
momenten van betrokkenheid maken het makkelijker om betrokken te zijn, zij zijn onafhankelijk van
leeftijd en ontwikkeling en hebben een universeel karakter.

Binnen onze opvang stellen we ons tot doel welbevinden en betrokkenheid te stimuleren en te
verhogen. Dit doen we door:
A. Interesses van kinderen te herkennen en daarop aansluitende activiteiten aan te bieden
B. Relatie met elk individueel kind en kinderen onderling te onderhouden en waar nodig te
verbeteren
C. Activiteiten aan te bieden en te blijven ontwikkelen die kinderen helpen om gevoelens,
waarden en relaties te verkennen
D. Kinderen te helpen en te ondersteunen in hun ontwikkeling op sociaal- emotioneel gebied
E. Het herkennen van hulpvragen op het gebied van specifieke ontwikkelingsbehoeften en hen
daarin te ondersteunen
F. Stimuleren van initiatieven binnen gestelde kaders van afspraken en regels
G. Nieuwe activiteiten ontwikkelen met nieuwe uitdagingen in materialen en vorm
H. Aantrekkelijk en rijke ruimtes creëren waarin variabele speel/ ontwikkelmogelijkheden zijn
I.

De omgeving blijven toetsen op uitdagend en aantrekkelijkheid voor ontwikkeling van
kinderen
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Hoe wij met onze kinderen omgaan is essentieel voor de (pedagogische) kwaliteit van onze opvang.
We onderscheiden de drie volgende taken voor al onze medewerkers:
1. Stimulering: in al ons handelen zijn we altijd bezig kinderen te stimuleren. We proberen
daarmee kinderen uit te dagen. We ondersteunen het kind op een positieve manier bij het
ontdekken van zijn/ haar grenzen door het kind bewust te maken van de eigen capaciteiten en
kwaliteiten.
2. Sensitiviteit: In al ons handelen zijn we ons bewust van de gevoelens en basisbehoeften van
kinderen.
3. Autonomie: in al ons handelen geven we kinderen een actieve rol bij de keuzes en uitvoering
van activiteiten en bij de omgang van regels en afspraken.
(In het onderwijs binnen een CIKC komen deze taken terug rondom de begrippen: relatie, autonomie
en competenties).

In de pedagogische werkplannen staat omschreven op welke wijze binnen de werk locaties vorm wordt
gegeven aan welbevinden en betrokkenheid.

Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?:
Een leven lang leren; door welbevinden en
betrokkenheid als onderdeel van emotionele
veiligheid te beschrijven, bieden we voorwaarden
tot exploratiedrang en ontwikkeling. De ervaringen
die kinderen in de kinderopvang opdoen zijn van
grote invloed op de persoonsontwikkeling. Het
draagt bij tot geestelijk gezond zijn en lekker in je vel

De ervaringen die kinderen in
de kinderopvang opdoen zijn
van grote invloed op de
persoonsontwikkeling

zitten, een positief zelfbeeld en vertrouwen,
allemaal essentieel om je als kind te kunnen
ontwikkelen.

B: emotionele veiligheid
De meest basale pedagogische doelstelling is het bieden van een gevoel van veiligheid. Het is niet
alleen in het belang van welbevinden van kinderen maar een voorwaarde voor het realiseren van alle
pedagogische basisdoelen. De motor in ontwikkeling van kinderen is hun natuurlijke drang tot
onderzoek en communicatie. Een kind kan dit pas laten zien wanneer het een gevoel van veiligheid

Pagina | 6

ervaart. Het is fundamenteel voor hun ontwikkeling. We onderscheiden drie aandachtsgebieden die
het gevoel van veiligheid bevorderen:

De relatie van kinderen en pedagogisch medewerkers
De aanwezigheid van vaste en vertrouwde pedagogisch werkers is een basis om een goede relatie
tussen kind en pedagogisch werker te kunnen laten ontstaan. Bij de samenstelling van een team wordt
o.a. gekeken naar de combinatie in leeftijd, ervaring en creativiteit. Een voldoende gevarieerde
teamsamenstelling biedt kinderen een breder scala aan mogelijkheden een relatie op te bouwen met
de pedagogisch werkers.

Tussen kinderen onderling
Ieder kind wordt in principe opgevangen in een vaste stamgroep met eigen groepsruimte. Daarnaast
zijn in de werklocatieruimtes waar vaste activiteiten plaatsvinden zoals bijv. een speel- of leeshoek. De
eigen groepsruimte is een herkenbare en vertrouwde plek voor het kind. De groep heeft een zo veel
als mogelijk vaste samenstelling wat de veiligheid en de mogelijkheid biedt om vertrouwd en gehecht
te raken met groepsgenoten.
In de dagopvang is voornamelijk gekozen voor verticale groepsopbouw waarbij 0 tot 4-jarigen in één
groep samen optrekken (dit kan per locatie verschillen). Op bepaalde vaste momenten op de dag biedt
de pedagogisch werker de mogelijkheid aan kinderen om ook buiten de eigen stamgroep ervaring op
te doen. Een kind kan vanuit de vertrouwde groepsruimte de actieradius (reikwijdte, afstand die door
het kind zelfstandig kan worden overbrugd) verbreden, een groter gebied onderzoeken en andere
contacten opdoen.

De inrichting van de omgeving
De groepsruimte is zodanig ingericht en ingedeeld dat kinderen van verschillende leeftijden
activiteiten kunnen doen die passen bij hun persoonlijke ontwikkelingsfase. De inrichting is hierop
afgestemd.
In een werklocatie is ruim voldoende spelmateriaal voor alle leeftijdsgroepen aanwezig. Het materiaal
is voor een deel zodanig opgesteld dat kinderen de mogelijkheid hebben zelf te kiezen en ook
zelfstandig te gebruiken. Door de inrichting van de ruimtes kan een veilige sfeer worden gecreëerd
met aandacht voor licht, akoestiek, kleur en indeling.
De pedagogisch werker stimuleert, helpt en adviseert het kind bij het kiezen van nieuw, spannend
en/of uitdagend materiaal. De pedagogisch werker weet waar het kind goed in is, wat hij leuk vindt,
wat zijn mogelijkheden en uitdagingen zijn.
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De verschillende leeftijden binnen onze opvang vragen een ander aandachtsgebied ten aanzien van
hun ontwikkeling. Voor baby`s is het essentieel dat zij een veilige gehechtheidsrelatie kunnen
opbouwen. Vanaf de leeftijd van 1 jaar, krijgen de kinderen te maken met 3 of 4 vaste gezichten per
week. Dit hangt af van het verplicht aantal pedagogisch werkers dat binnen de werklocatie op de groep
is geplaatst. Wanneer kinderen ouder worden, in de loop van het tweede levensjaar breidt dit zich uit
met de ontwikkeling van zelfstandigheid en eigen identiteit. Het elkaar regelmatig kunnen zien in
dezelfde groep is belangrijk voor de ontwikkeling van relaties.
Om dit te kunnen bereiken is het van groot belang dat kwalitatief goede interacties plaatsvinden
tussen kinderen en pedagogisch medewerkers. Interactievaardigheden zoals sensitieve responsiviteit,
respect voor autonomie en structureren en grenzen stellen zijn hierbij basisvaardigheden.
De leefomgeving voor de verschillende leeftijden van de kinderen moet daarnaast voorspelbaar,
aantrekkelijk en vertrouwd zijn. De babygroep vraagt een andere inrichting dan de peutergroepen en
de groepen voor de naschoolse opvang.

De pedagogische werkplannen beschrijven hoe de locaties herkenbaar zijn voor de kinderen en hoe ze
dat vorm geven de pedagogische werkplannen staat ook omschreven op welke wijze binnen de
afzonderlijke locaties vorm wordt gegeven aan de emotionele veiligheid.

Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?:
De beschikbaarheid van sensitief reagerende opvoeders in de eerste levensjaren blijkt bevorderlijk
voor de veerkracht van kinderen, ook op langere termijn. Door warme vertrouwde relaties leren
kinderen dat er voor ze wordt gezorgd, dat zij worden gerespecteerd. Sensitieve responsiviteit draagt
bij aan de ontwikkeling van een veilige gehechtheidsrelatie tussen kind en pedagogisch medewerker.
Daarnaast is de wijze hoe een professional reageert bepalend voor de mate van stress die een kind
ervaart. Sensitieve reacties dragen bij aan de ontwikkeling van veerkracht bij kinderen. Zij zijn zelfs
later flexibeler bij het oplossen van problemen en ze kunnen beter omgaan met stress. Sensitieve
reacties dragen bij aan empathie en de neiging ook anderen te helpen als dat nodig is.

C: Gehechtheid
Emotionele relaties van baby`s met zowel ouders als andere opvoeders zijn van essentieel belang voor
de goede ontwikkeling. Tijdens alle alledaagse ervaringen vindt er afstemming plaats. Dat begint al
vlak na de geboorte wanneer een baby bijvoorbeeld getroost wordt en opgepakt wordt als het
verdrietig is. Dit wordt gezien als het voorstadium voor de latere gehechtheidsrelatie.
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John Bowlby is grondlegger van de gehechtheidstheorie. Deze veronderstelt dat elk kind de
aangeboren neiging heeft om een vertrouwd persoon op te zoeken in tijden van angst of stress. Die
neiging beschrijft Bowlby als gehechtheid en het gedrag van het kind om de ouder als steun en
toeverlaat te gebruiken als gehechtheidsgedrag.

Tijdens het eerste levensjaar hechten kinderen aan een of meer belangrijke volwassenen. Tussen de
zes en twaalf maanden ontwikkelt zij een duidelijke voorkeur voor één of beide ouders of een andere
vertrouwde volwassene zoals opa of oma. De zgn.; gehechtheidsfiguren. Vanaf deze leeftijd wil het
kind in hun nabijheid zijn en niet van hen worden gescheiden. Onderzoek heeft aangetoond dat
kinderen veilig gehecht kunnen raken aan meer dan één persoon en ook aan niet-biologisch
verwanten, zoals een professionele opvoeder. Er zijn aanwijzingen dat kinderen profijt kunnen hebben
van een netwerk aan veilige gehechtheidsrelaties zoals bijvoorbeeld ouders met opvoeders in de
kinderopvang.
Een baby laat de voorkeur voor en gerichtheid op gehechtheidsfiguren zien door het tonen van
eenkennigheid en scheidingsangst. Dit zijn beide
positieve gedragingen; het betekent namelijk dat
het

kind

een

gehechtheidsrelatie

aan

het

ontwikkelen is.

Een veilige basis is belangrijk voor

Een gunstige of ongunstige omgeving waarin

de emotionele, sociale en cognitieve

kinderen opgroeien zal bepalend zijn of een kind

ontwikkeling van kinderen.

zich veilig of onveilig hecht.
Kinderen zijn gebaat bij het ontwikkelen van veilige
hechting, studies laten zien dat er een verband is
tussen een goede ontwikkeling (op allerlei
gebieden) en een veilige gehechtheidsrelatie.
In de kinderopvang bieden we een veilige basis

waarin kinderen zorgeloos hun omgeving kunnen verkennen en kunnen terugvallen op vertrouwde
volwassenen. Hiervoor hebben wij het aantal wisselende ‘gezichten’ vanaf 1 jaar gemaximaliseerd (zie
onder B, hierboven)

In de pedagogische werkplannen staat omschreven op welke wijze binnen de afzonderlijke locaties
vorm wordt gegeven aan gehechtheid.

Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?:
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Het belang van vroege één- op-één relaties met vertrouwde volwassenen wordt door bijna alle
wetenschappers op het gebied van de vroegkinderlijke ontwikkeling onderstreept. Ze bieden een
veilige basis van waaruit kinderen exploreren, leren, zich ontwikkelen, hun emoties reguleren en
relaties aangaan met anderen. Een veilige basis is belangrijk voor de emotionele, sociale en cognitieve
ontwikkeling van kinderen.

D:`mind-minded`in de kinderopvang
Mind-minded is het vermogen van opvoeders om het kind te behandelen als een individu, met zijn
eigen wensen, gedachten en emoties. Het begrip is bedacht als uitbreiding van het algemeen begrip
sensitiviteit, om specifiek de mate van afstemming van ouders en andere opvoeders op het mentale
niveau van het kind aan te duiden.
Het verschil tussen sensitiviteit en mind-mindedness is dat mind-mindedness betrekking heeft op
verbale communicatie tussen kind en opvoeder, en sensitiviteit het vermogen is de signalen op te
vangen en hier accuraat op te reageren, zowel verbaal als non—verbaal.
Er bestaat een positieve relatie tussen mind-mindedness en sensitiviteit. Uit onderzoek blijkt hoe meer
ouders mind-minded zijn (al vanaf de baby tijd) des te meer ze ook sensitief gedrag tonen. Deze twee
kenmerken van opvoeders zijn bovendien beide voorspellers van veilige gehechtheid.

Mind-mindedness gaat over de neiging van opvoeders om zich te verplaatsten in het kind, diens
perspectief en dit te benoemen. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer ouders mind-minded zijn, hoe beter
de sociale en emotionele ontwikkeling van hun kind verloopt. Dit in termen van veilige gehechtheid,
een betere ontwikkeling van sociale cognitie en minder gedragsproblemen. De resultaten suggereren
dat baby`s en jonge kinderen de natuurlijke behoefte hebben dat opvoeders hun mentale toestanden
en perspectieven begrijpen, en dat opvoeders dit expliciet kunnen maken in de interactie en
communicatie met het kind.
Het blijkt uit onderzoek en behoefte dat de mind-mindedness van pedagogisch medewerkers verschilt
afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Baby`s hebben meer behoefte aan
individuele interactie en daarom moet de mind-mindedness ook naar baby`s individueel gericht zijn.
Voor peuters staat de interactie in de groep centraal. Daarom moet de mind-mindedness van de
pedagogisch medewerker bij peuters groeps-gericht zijn, om het gevoel van inclusie en betrokkenheid
van de kinderen te bevorderen. Ook stimuleert mind-mindedness gericht naar de groep het delen van
gedachten, wensen en emoties tussen kinderen.
Door mind-mindedness toe te passen binnen de kinderopvang is er een belangrijke component
toegevoegd om de interactie tussen opvoeders en kinderen te verbeteren. Pedagogisch medewerkers
Pagina | 10

moeten sensitief zijn en de wensen, gedachten en emoties van jonge kinderen expliciet benoemen. Zij
moeten de gemoedstoestand van kinderen in allerlei situaties goed `lezen` om deze ook adequaat te
kunnen benoemen.
Bij zeer jonge kinderen ligt het accent op individuele gevoelens, bij de iets oudere kinderen gaat het
vaker om gedeelde gevoelens van verschillende kinderen in de groep.

In de pedagogische werkplannen staat omschreven op welke wijze binnen de afzonderlijke locaties
vorm wordt gegeven aan` mind-minded`

Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?:
Onderzoekresultaten laten zien dat mind-mindedness de relatie tussen de pedagogisch medewerker
en het kind positief kan beïnvloeden. Mind-mindedness heeft zowel in de baby-als in de peuterleeftijd
positieve effecten, zowel op korte als langere termijn. Hoe meer opvoeders al vanaf de babytijd mindminded zijn richting kind, des te meer sensitief gedrag het kind toont. Door mind-mindedness wordt
de relatie met het kind hoger, waardoor het kind in de kinderopvang zich beter sociaal-emotioneel kan
ontwikkelen. Ook kan het, mits goed toegepast, een veiligere hechting opleveren.

Kansen en aandachtspunten
Kinderopvang van goede kwaliteit kan een positief effect hebben op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen. Het welbevinden van jonge kinderen fluctueert gedurende de dag, zeker
als ze nog erg jong zijn.
Uit onderzoek is gebleken dat de emotionele veiligheid van jongens aandacht behoeft, omdat gebleken
is dat jongens in de voorschoolse periode minder vaak een goede hechtingsrelatie opbouwen met hun
pedagogisch medewerker dan meisjes. Uit onderzoek blijkt ook dat het cortisol niveau van jonge
kinderen vaak hoger is op de opvang dan op de dagen thuis. Dit kan komen door de drukke omgeving
met veel kinderen en stressvolle interacties. Er is nog geen onderzoek gedaan naar het effect daarvan
voor de latere ontwikkeling.
Gelukkig laten Nederlandse kwaliteitspeilingen zien dat de sensitieve responsiviteit van de
pedagogisch medewerkers een sterk punt is. Dit vormt de basis voor de pedagogische kwaliteit.

Doel 2: het bevorderen van persoonlijke competentie
A: Fysieke ontwikkeling; motorisch en zintuiglijke ontwikkeling
Kinderen moeten de ruimte krijgen de omgeving te ontdekken en hun zintuigen en motoriek te
ontwikkelen door bewegen, ruiken, horen, zien, proeven en voelen.
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Het stimuleren van bewegen is voor de motorische en zintuigelijke ontwikkeling van groot belang.
Door kinderen te laten spelen, leren kinderen hun omgeving ontdekken, het effect van hun handelen
en oefenen ze motorische, , sociale, cognitieve en communicatie vaardigheden. Door het stimuleren
van motoriek en zintuigelijke ontwikkeling wordt de basis gelegd voor alle andere ontwikkelgebieden.

Ieder kind ontwikkelt op zijn eigen manier en tempo, ondanks dat de motorische ontwikkeling voor
kinderen tussen de 0 en 4 jaar eenzelfde ontwikkeling doormaken. Tevens is gebleken dat de omgeving
en dus de pedagogisch medewerker een belangrijke rol heeft in het stimuleren van de omgeving van
het kind die naast genetische aanleg bepalend zijn voor de ontwikkeling.

In de pedagogische werkplannen staat omschreven op welke wijze dit binnen de afzonderlijke locaties
vorm wordt gegeven.

Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?:
Meer bewegen en spelen heeft een positief effect op de ontwikkeling en op de gezondheid van
kinderen. De motorische en zintuigelijke ontwikkeling is de basis voor alle andere ontwikkelgebieden,
zoals de sociale en cognitieve ontwikkeling. Door verschillende onderzoeken blijkt steeds meer dat
veel, vaak en gevarieerd mogelijk bewegen positieve effecten heeft zelfs op executieve vaardigheden,
ruimtelijke oriëntatie, rekenvaardigheden en schoolsucces.

B:Taalontwikkeling
In de ontwikkeling van communicatie zijn ouders en andere opvoeders van groot belang. Zijn
stimuleren interactie en communicatie en zijn essentieel in het op gang brengen en stimuleren van
taal. Taalvermogen vormt de motor van taalontwikkeling. Taalaanbod is hierin de basis om tot
ontwikkeling te kunnen komen.
De taalontwikkeling van jonge kinderen kun je indelen in 4 fasen:
1: voortalige fase (0 tot 1 jaar) in deze fase leert het kind geluiden maken klinkerachtige geluidjes,
gevolgd door vocaal spel en meer variatie in klanken. In deze fase ontstaat de elementaire principes
van interactie.
2: vroegtalige fase (1 tot 2,5 jaar) enkele woorden zoals mamma en pappa worden uitgebreid naar
korte zinnen waarbij de lidwoorden nog ontbreken.
3: differentiatie fase (2,5 tot 5 jaar) de zinnen worden langer, en ondanks dat alles nog niet correct is
kan een kind vertellen en delen wat het heeft meegemaakt door taal.
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4: voltooiings fase (vanaf 5 jaar) Het kind beheerst het Nederlands klanksysteem en het gebruikt steeds
ingewikkelder en verschillende woorden. Het kan complexe taalfuncties verwoorden.

In het kader van kinderen met taalachterstand worden op verschillende werklocaties middelen voor
vroegschoolse educatie (VE) ingezet. Daarbij wordt vooral ingestoken op een niet-ondersteunende
tweetalige opvoeding, waarbij dialect wordt geduid als een ‘tweede taal’. Voor kinderen uit een nietondersteunende tweetalige opvoeding, wordt ingestoken op een rijke taalomgeving. Ook de ouders
worden daarbij gestimuleerd in de thuissituatie een rijk taalaanbod te creëren.

In de pedagogische werkplannen staat omschreven op welke wijze dit binnen de afzonderlijke locaties
vorm wordt gegeven

Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?:
Zoals hierboven al vermeld, taal is essentieel voor de ontwikkeling. Interacties en communicatie zijn
basisvoorwaarden om woordenschat te laten toenemen.

C: Denken en ontluikende gecijferdheid
Gecijferdheid heeft een bredere betekenis dan begrip op cijfers en hoeveelheden. Ook andere
gebieden in de wiskunde krijgen immers al vroeg belangstelling, bijvoorbeeld: ruimtelijk inzicht,
meten, bouwen en construeren. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Zij ontwikkelen zich niet
lineair, niet geleidelijk. De ontwikkeling van kinderen verloopt in sprongen, die ook nog per kind
verschillend kan zijn. Door aan te sluiten bij de spontane nieuwsgierigheid van kinderen komt de
ontluikende gecijferdheid tot bloei. Ook door activiteiten aan te bieden in contexten die voor kinderen
betekenis hebben in een actieve interactie draagt daaraan bij.

Hoe?
Door het stapsgewijs aanbieden van informatie over hoeveelheden in plaats van maten leren kinderen
informeel handelen. In een later stadium is een kind in staat tot resultatief tellen
(wanneer een kind bijvoorbeeld tot vier kan tellen en weet dat deze term de totale hoeveelheid
representeert). In een latere ontwikkelingsfase leren kinderen dat je hoeveelheden ook met symbolen
kunt weergeven ( 1,2,3,7,9,enzovoort).
Met maten zien we ook verschillende stadia. Eerst zullen kinderen visueel gaan vergelijken, vervolgens
gaan kinderen motorisch handelend vergelijken en in een volgende ontwikkelingsfase ongeveer vanaf
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6 jaar of later ontwikkelen kinderen formeel handelen en denken en een algemeen maatinzicht. Vanaf
ongeveer 8 – 9 jaar verwerven kinderen inzicht in verfijning van maten.
Door suggesties doen worden de intuïties van kinderen aangescherpt. Dit ontwikkelt getalbegrip en
wiskundige inzichten. Belangstelling moet worden gewekt door aanbod van spontane belangstelling.
Stimuleren zonder te sturen door:


Handelen en kijken: bouw kastelen na en vergelijk ze.



Mentale beelden vormen: de pedagogisch medewerker loopt een route door de ruimte, de
kinderen vertellen daarna hoe de leidster liep. Ze vormen zich als het ware een mentaal beeld
van de route. Door reflecteren: Is de toren die je net hebt gebouwd even hoog? Hoe weet je
dat?



Rederneren: Jij hebt drie koekjes, als ik er een bij doe, dan heb je….meer of minder? Waarom?
Denken en voorspellen: In dit zakje zitten vier rode blokjes en een wit blokje. Als ik zonder te
kijken een blokje pak, zal het dan rood of wit zijn? Waarom denk je dat? Probeer het maar
eens een paar keer.



Blikwisseling en beeldvorming: Op de tafel
staat een kubus. Op de kubus staan foto`s
van een bal en een hond. Vraag het één
kind, wat ziet het andere kind? Hoe weet
je dat? Het ene kind moet zich een beeld
vormen van wat het andere kind ziet. Hoe
weten ze dat? Laat ze het samen uitleggen
en praat er samen over.



Activiteiten in de spelvorm zijn
voor kinderen leuk en legt een
goede basis voor
denkactiviteiten op latere
leeftijd

Meten en vergelijken: mijn kleine glas is
vol, jouw grote glas is maar half vol, waar
zit het meeste in? Blokjes van groot naar klein leggen of juist andersom.



Bouwen en ontwerpen: torens maken, zandkastelen maken, tenten bouwen. Lokaliseren en
oriënteren: verstoppertje spelen; waar zou kees zich kunnen verstoppen?



Tellen en hoeveelheden: is er eerlijk verdeeld? Hoeveel jaar is Karin; laat maar eens zien met
je vingers.



Verhoudingen: Zou het water in de kan genoeg zijn voor drie bekers? Zoek maar eens uit.

In de pedagogische werkplannen staat omschreven op welke wijze dit binnen de afzonderlijke locaties
vorm wordt gegeven
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Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?:
We willen door het aanboren van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen belangstelling
opwekken voor maat, getal, meten, ruimte, kijken, bouwen. Activiteiten in de spelvorm zijn voor
kinderen leuk en legt een goede basis voor denkactiviteiten op latere leeftijd. Belangrijk is dat de
aangeboden activiteiten voor de kinderen zelf van betekenis zijn.

D: Jonge kinderen en de materiele wereld
Algemeen: Kinderen leren onderzoekend. Kinderen nemen zaken waar en handelen in de materiele
wereld om zich heen. Deze drang om waar te nemen en te handelen is aangeboren en deze structuur
van actie-perceptie beïnvloedt de ontwikkeling enorm. Onlosmakelijk is dat leren in de materiele
wereld verbonden is met taal: je moet je ervaringen onder woorden kunnen brengen, te duiden. Een
probleem duidelijk kunnen maken. Kortom, kinderen moeten de taal van de techniek uit eigen ervaring
leren spreken. Door taal te ontwikkelen en begrijpen komen voorwerpen en handelingen steeds meer
in een betekenisvolle samenhang te staan.

Hoe?
Door kinderen keer op keer uit de dagen fysieke waarnemingen te ondergaan en onder woorden te
brengen helpen we ze om concepten te ontwikkelen. Daarmee kunnen ze uiteindelijk steeds abstracter
handelen. Los van de concrete voorwerpen en contact.

In de pedagogische werkplannen staat omschreven op welke wijze dit binnen de afzonderlijke locaties
vorm wordt gegeven.

Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?:
Op speelse wijze stel je kinderen in staat zoveel mogelijk materiele verschijnselen zintuigelijk te
verkennen. Op deze manier worden kinderen geïntroduceerd in de materiele wereld. Ze krijgen
hiermee een voorbereiding op vakken als natuurkunde en biologie en op hun toekomst. Door vrije
exploratie en spel afgeleid van bèta technische scenario`s en beroepen leren kinderen onderzoeken,
ontwerpen, denken, maken uitproberen en hierover enthousiast te praten. Door de taal van de
techniek uit ervaring te leren spreken, voelen kinderen zich thuis in onze hoogtechnologische
maatschappij. Vanuit een positieve grondhouding kunnen ze later verstandige keuzes maken voor
opleiding en beroep.
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E: Gezonde leefstijl
Gezonde voeding is essentieel voor de goede groei en de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast is
gezonde voeding belangrijk bij de preventie van overgewicht en welvaartsziekten.
Overgewicht is wereldwijd een nog steeds een groeiend probleem. Ook in Nederland stijgt het
percentage kinderen met (ernstig) overgewicht, met name bij bevolkingsgroepen met een lage sociaal
economische status.
Een van de risico factoren die bijdraagt aan de stijging van gewicht is de toename van suikerhoudende
dranken. Het verminderen van de consumptie van deze drankjes en het aanmoedigen van het drinken
van water blijken succesvol in het tegengaan van overgewicht. Daarnaast is een gezond
voedingspatroon belangrijk. Door goede voeding en het eten van groente en fruit is gezondheidswinst
te behalen en vermindert het risico op chronische ziekten zoals hart -en vaatziekten, darmkanker,
longkanker en diabetes type 2.
In 2014 echter, voldeed slechts 30 procent van de Nederlandse kinderen van vier tot twaalf jaar aan
de normen voor gezonde voeding. Kinderen die op jonge leeftijd een ongezond voedingspatroon
ontwikkelen , kunnen dat moeilijk veranderen als ze er eenmaal aan gewend zijn. Gewoontegedrag bij
eten is namelijk een van sterkste voorspellers van later eetgedrag. Om kinderen toch gezonde en
nieuwe dingen te laten eten is om een kind tien keer iets te laten proeven voordat het aan de nieuwe
smaak gewend raakt. Meestal stoppen opvoeders na vijf keer omdat ze denken dart hun kind iets niet
lust. In de verschillende leeftijdsfasen leren kinderen van borst/ flesvoeding naar het proeven en leren
eten van groente en fruithapjes, naar het volledig eten van hoe volwassenen eten, zo rond het eerste
jaar.

IJsselrijk wil bijdragen aan het vormen van gezonde eetgewoontes, de omgeving is bepalend aangezien
kinderen nog niet autonoom beslissen wat zij eten. Voedingsgedrag binnen de kinderopvang kan
worden verandert als kinderen gestimuleerd worden door het samen bereiden van gezond eten. Het
klaarmaken van eten en met name groentes en fruit, het meer aanbieden van gezonde tussendoortjes
(fruit) het introduceren van nieuwe smaken, het drinken van water, kinderen op jonge leeftijd laten
wennen aan deze gezonde levensstijl heeft een positief effect op latere leeftijd. Goed voorbeeld van
de professional is hierin essentieel. Ook het samen eten en drinken vergroot het bewust bezig zijn met
eten. Om deze reden zijn wij (zeer) terughoudend in het aanbieden van zoete traktaties.

In de pedagogische werkplannen staat omschreven op welke wijze dit binnen de afzonderlijke locaties
vorm wordt gegeven

Pagina | 16

Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?:
Door kinderen te begeleiden in hun smaakontwikkeling zullen zij op latere leeftijd een meer gevarieerd
eetpatroon laten zien. Ze leren daardoor gezondere keuzes te maken ( groente en fruit en water
drinken).
Door deze bewustwording op jonge leeftijd ontwikkelen kinderen een gezond gewicht en lopen ze
minder risico op het verkrijgen van welvaartziekten. Voor de (nabije) toekomst vindt IJsselrijk het
belangrijk dat er een gezondheidscoach voor alle locaties is.
F: Kunst, cultuur en creativiteit
Algemeen: Muziek, dans, drama en beeldende kunsten worden als onmisbaar gezien in de vorming
van jonge mensen tot kritische, creatieve en onderzoekende volwassenen. Ze dragen, naast gewoon
leuk zijn, bij aan de brede persoonsvorming van kinderen en jongeren. Door culturele activiteiten
ontwikkelen kinderen hun talenten en leren ze de waarde van kunst begrijpen. Het draagt bij tot
historisch besef. Het leven van veel jonge kinderen is doorspekt van muziek en geluid. Ze horen liedjes,
maken zelf geluiden en kinderen gaan spontaan bewegen bij het horen van muziek. Ook is er voor
kinderen veel te zien om beeldend vorm te geven. Materialen zijn betekenisvol vanwege de functie
die ze hebben, maar ook omdat ze er aantrekkelijk uitzien. Door te tekenen en te experimenteren met
bijvoorbeeld schilderen en ruimtelijk werken exploreren ze de mogelijkheden van materialen. Vanuit
die exploratiedrang ontdekken kinderen spelenderwijs de schoonheid van muziek en beeldende kunst.
Ze ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes om door middel van beeld en geluid hun gevoelens
en ervaringen uit te drukken en ermee te communiceren.

Door van jongs af aan de kinderen activiteiten aan te bieden op het gebied van kunst, cultuur en
creativiteit stimuleren we een beschouwende, onderzoekende houding. Waarin we kinderen laten
experimenteren op het toepassen van technieken en laten we ze reflexteren op eigen werk en dat van
anderen. We willen de kinderen uitdagen om op onderzoek uit te gaan om hun eigen kansen te creëren
en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

In het aanbieden van de activiteiten houden wij rekening met de identiteit van de thuiswereld van het
kind: niet alles wat ‘op de markt is’, wordt aangeboden.

In de pedagogische werkplannen staat omschreven op welke wijze dit binnen de afzonderlijke locaties
vorm wordt gegeven.
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Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?:
Onderzoek heeft uitgewezen dat culturele activiteiten een positieve invloed kunnen hebben op de
cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden. Belangrijker is nog de intrinsieke waarde
van cultuur en de direct daaraan gerelateerde vaardigheden. Naast de techniek en het beheersen
daarvan zijn het kunnen vormen van visie, exploreren, ontwikkelen van doorzettingsvermogen,
expressie, samenwerken en reflectie. Vaardigheden die door middel van culturele activiteiten kunnen
worden ontwikkelt omdat we kinderen de mogelijkheid bieden er aan deel te nemen.

G: Executief functioneren en zelfregulatie
Wetenschappers onderscheiden drie belangrijke executieve functies, te weten: inhibitie, cognitieve
flexibiliteit en werkgeheugen.


Inhibitie is het vermogen om op een bepaalde manier te reageren bij een opkomende
gedachte of externe impuls. Kinderen met een goed inhibitievermogen kunnen hun gedrag
remmen voordat zij reageren of handelen. Zij denken na over de mogelijke gevolgen van hun
reactie of handeling. Met het vermogen tot inhiberen kan een kind in een rij blijven wachten
tot het aan de beurt is of speelgoed blijven opruimen, ook al trekt het om weer te gaan spelen.



Cognitieve flexibiliteit gaat over het vermogen om gedrag of gedachten aan te passen aan de
veranderde eisen, prioriteiten of verschillende perspectieven. Het is bijvoorbeeld nodig om
ironie te begrijpen. Of om gedrag aan te passen van situatie A naar situatie B.



Het werkgeheugen is de vaardigheid om informatie vast te houden, terwijl het kind complexe,
mentale taken uitvoert. Bijvoorbeeld als een kind een vraag moet onthouden, terwijl hij
luistert naar de pedagogisch medewerker en haar niet wil storen tijdens haar uitleg.

Naast deze drie basale executieve functies onderscheidt de wetenschap ook een aantal hogere
executieve functies zoals het stellen van doelen, het maken en evalueren van plannen, het oplossen
van problemen en plannen van gedrag.

Kinderen worden niet geboren met executieve functies en het vermogen tot zelfregulatie. Ze worden
geboren met het potentieel om de verschillende executieve functies te ontwikkelen via oefening en
betekenisvolle interacties. De ontwikkeling van inhibitie, aandachtcontrole en bijvoorbeeld
tijdperceptie start in de voege kindertijd. Zij vormen de basis voor andere executieve functies en
zelfregulatie op latere leeftijd zoals bijvoorbeeld planmatig werken of het stellen van doelen. De
omgeving beïnvloedt sterk de ontwikkeling van executieve functies en zelfregulatie. Een positieve
invloed hebben onder andere gezonde opvoedstijlen en een veilige hechting. Het is dus van essentieel
belang om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling van executieve functies en zelfregulatie
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zowel thuis, in de kinderopvang, op school en elders, Kinderen moeten worden uitgedaagd, en het is
daarbij belangrijk dat ze net iets boven het niveau van hun huidige competentie werken. Ook is veel
oefenen van belang om beter te worden in
executieve functies en zelfregulatie. Trainingen in
een veilige omgeving blijken positieve effecten op
kinderen te hebben. Deze verschillende functies
ontwikkelen zich allemaal op hun eigen unieke
wijze. Voor doen, zelfregulatie stimuleren door
voor te doen en reflecteren op het gebruik van
deze functies zijn daarin erg belangrijk om te
kunnen leren.

In

de

pedagogische

werkplannen

staat

omschreven op welke wijze dit binnen de
afzonderlijke locaties vorm wordt gegeven.

Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?:
De executieve functies, inhibitie, cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen en zelfregulatie worden
constant in het dagelijks leven aangeboord. Ze zijn dan ook cruciaal voor leren en de ontwikkeling van
kinderen. Ze zorgen voor `gezond` en `positief` gedrag, motivatie, emoties en het besef dat mensen
gezonde keuzes kunnen maken voor zichzelf maar ook voor anderen. Ze zijn voor nu maar ook voor de
toekomst belangrijk.

Bij het bevorderen van de persoonlijke competentie werken we impliciet aan het aanleren en
bevorderen van de 21-eeuwse vaardigheden. Hierdoor stemmen we inhoudelijk ook af met het
onderwijs binnen een CIKC van IJsselrijk, omdat deze vaardigheden ook daar een plaats krijgen.
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Doel 3: het bevorderen van sociale competentie
A: sociale ontwikkeling
Het proces waarbij individuen leren samen met anderen handelingen uit te voeren.

Hoe?
Jonge kinderen zijn van nature sociale wezens en dus gevoelig voor wat hun naaste omgeving doen.
Ze zullen spontaan proberen mee te doen met andere kinderen en volwassenen. Dat laatste kan
worden versterkt door de bereidheid van volwassenen om kinderen te laten deelnemen- op hun
kinderlijke manier- aan allerlei dagelijkse activiteiten. Deze vorm van sociale interactie
(geleide participatie) is een belangrijke motor achter de ontwikkeling op een veelheid van gebieden
zowel sociaal, cognitief, taal, motorisch als emotioneel. Deze sociale interacties met anderen stellen
kinderen in staat van elkaar allerlei dingen te leren over de activiteiten die ze samen spelenderwijs
uitvoeren.

Kinderen spelen soms samen met leeftijdsgenootjes in een groep, bijvoorbeeld in

peutergroepen, waarbij er overeenkomsten zijn in motorische en fysieke kenmerken omdat ze allen
binnen een bepaalde leeftijd bij elkaar geplaatst zijn. Doordat ze binnen een bepaalde
leeftijdscategorie vallen ontlokken ze bepaald sociaal gedrag, gebaseerd op bijna- gelijkheid. Bijna,
omdat er altijd verschillen blijven in leeftijd, individuele kenmerken, geslacht, vaardigheden etc.
daarnaast organiseren volwassen educatieve sociale momenten zoals fruit eten of luisteren naar
voorlezen. In deze activiteiten sturen de volwassenen meer aan in het uitvoeren van sociale
handelingen.

Deze

momenten

zijn

belangrijk

voor

het

uitbreiden

van

hun

sociale

handelingsmogelijkheden en vaardigheden.
Bij sociaal handelen is er altijd een spanningsveld tussen de belangen : mijn belang en jouw belang. Dit
spanningsveld stuurt sociaal handelen aan waarbij optimale oplossingen ontstaan, met tijdige en goed
gedoseerde hulp van volwassenen of oudere kinderen.
Sociale ontwikkeling vloeit voort uit sociale interacties. Dit zijn complexe processen en om als
opvoeder een bijdrage te kunnen leveren aan de sociale ontwikkeling van kinderen is het van belang
goed te observeren. Zo krijg je zicht op sociale interacties en ontwikkelingen in jou groep kinderen.
Houdt hierbij rekening met verschillen in behoeften van individuele kinderen. Dit vraagt dat je soms
moet ingrijpen in conflicten maar dat je je blijft realiseren dat nieuw sociaal gedrag tot stand komt
door zelf exploreren en uitproberen, en uit voorbeeld gedrag. De rol van professional bij kinderen is
daarmee een belangrijke voorbeeldfunctie; jouw gedrag moet een gewenst imiteerbaar alternatief
kunnen bieden.
Sociaal gedrag van kinderen goed en continu te observeren blijkt een beter middel dan het aftekenen
van lijstjes van gedragingen bij kinderen omdat sociaal gedrag een complexer, continu veranderende
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samenhang van gedragingen zijn. Tevens is het van belang een goed idee te hebben van de sociale
ontwikkelingsdoelen die je wilt bereiken, en tussenbeide te komen op een manier die kinderen in staat
stelt alternatieve gedragingen zelf te bedenken e te imiteren vanuit goede voorbeelden.

In de pedagogische werkplannen staat omschreven op welke wijze dit binnen de afzonderlijke locaties
vorm wordt gegeven

Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?:
In hun interacties met anderen ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden, beelden van zichzelf in
relatie tot anderen, emoties en waardering van sociale interacties. Kinderen zullen bij voortduring
merken dat er verschillende groepen, en relaties met anderen, en met verschillende soorten sociale
vaardigheden en emotionele waardering die daarmee samenhangen. De sociale wereld is dus voor elk
kind een onmiddellijk gegeven en die sociale wereld nemen ze waar door de bril van hun persoonlijke
behoeften en vaardigheden. Zowel stabiliteit als verandering ontstaan spontaan uit de interacties die
kinderen met anderen hebben. Die anderen kunnen kinderen maar ook opvoeders en professional
zijn.

B: kansarme kinderen
Algemeen: Niet alle kinderen groeien op in een ondersteunende opvoedingssituatie. Opvoeders zijn
soms niet in staat om voor een kind een opgroeiklimaat te creëren waarin sensitiviteit, responsiviteit,
affectiviteit en betrokkenheid op het kind centraal staat. De zorg van alle dag neemt alle energie en
inzet van de opvoeders in beslag. Daardoor blijft er geen tijd en aandacht voor de kinderen over en is
handelen van opvoeders niet meer afgestemd op hetgeen kinderen nodig hebben om te kunnen
ontwikkelen; deze kansarme kinderen worden gerekend tot een risicocategorie op grond van
“biologica land environmental factors”. Hiertoe worden gerekend: genetische factoren, infecties,
ondervoeding, laag geboortegewicht, trauma`s aan het hoofd, armoede en (pedagogische)
verwaarlozing.

Hoe?
Basisvoorwaarden voor de groei en ontwikkeling van kinderen zijn het gevoel van veiligheid en het
vertrouwen dat de volwassene de signalen van het kind begrijpt en erop kan anticiperen. Hierbij zijn
de behoeftes per leeftijdscategorie van de kinderen essentieel en is het van belang dat het aanbod
wordt vorm gegeven vanuit een gedegen kennis van de ontwikkeling van jonge kinderen op de
verschillende ontwikkelingsdomeinen (taal, cognitieve ontwikkeling, motoriek en sociaal emotionele
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ontwikkeling). Daarbij wordt rekening gehouden met de bandbreedte en variabiliteit van de
ontwikkeling. De inrichting van het aanbod wordt afgestemd op wat belangrijk is voor een kind of een
groepje kinderen. En ook op de belangrijke ontwikkelingsdomeinen en specifieke elementen daarin.
Het aanbod sluit dan aan bij de ervaringen en het ontwikkelingsniveau van het kind en is afgestemd
op de interesse van het kind. Voorkansarme kinderen moet een aanbod worden aangeboden waarbij
de veiligheid basisvoorwaarde is. Bij deze kinderen is het uiterst essentieel dat er wordt afgestemd op
het kind en er begonnen wordt met ervaringen opdoen om te ontdekken wat een kind motiveert.

In de pedagogische werkplannen staat omschreven op welke wijze dit binnen de afzonderlijke locaties
vorm wordt gegeven

Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?
Als er een kwalitatief goed onderbouwd aanbod is dan doet dit recht aan het gevoel van veiligheid en
betrokkenheid van het kind. Dan kunnen kinderen zich ontwikkelen tot zelf denkende mensen met
probleemoplossend vermogen. Om de basisbehoeften autonomie, competentie en relatie te borgen,
moe de opvoeder handelen vanuit sensitiviteit, responsiviteit en affectie. Daardoor voelt een kind zich
gezien en gekend en wordt hij in staat gesteld om zich vanuit een kansarme situatie te ontwikkelen tot
een gewaardeerde en gerespecteerde persoonlijkheid in de samenleving.

c: Ontwikkelingsachterstanden en probleemgedrag
Algemeen: Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van sociale competenties is dat een kind
zich veilig genoeg voelt om te “experimenteren”. Sociale ontwikkeling komt tot uiting in het sociale
gedrag van een kind en is zichtbaar in datgene wat een kind zegt en doet. Daarbij onderkennen we dat
ieder kind op zijn of haar eigen manier de wereld om zich heen waarneemt. Vanuit observatie wordt
vooral gelet op het welbevinden van het kind: schaadt de wijze van ‘het waarnemen’ de ontwikkeling
van het kind of is het één van de variaties in het gedrag van kinderen. Als lijkt dat het gedrag mogelijk
leidt tot zorgen in de ontwikkeling, wordt gekeken naar de ondersteuningsbehoefte die het kind heeft.
Dit wordt afgestemd met de ouder. De ontwikkelingsbehoefte is in onze visie een opgave aan de
pedagogisch werker om hun handelen af te stemmen op dit kind.
Als het afstemmen in onvoldoende mate lukt, spreken we van handelingsverlegenheid bij de
pedagogisch werker. Samen met de ouder wordt gesproken over alternatieve aanpakken: wat werkt
wel bij dit kind? Daarbij kan ook worden gedacht aan het inschakelen van het Centrum voor Jeugd en
Gezin of, in het geval van een CIKC, het raadplegen van de Intern Begeleider . We proberen zoveel als
mogelijk uit een te snelle ‘etikettering’ van het kind te blijven.
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Hoe?
Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig omdat ze gedrag vertonen wat een andere vorm
van

ondersteuning

of

begeleiding

vraagt.

Pedagogisch

medewerkers

ervaren

soms

handelingsverlegenheid bij het omgaan met kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Ze signaleren
wel dat het kind gehinderd wordt in hun ontwikkeling, maar het is onduidelijk wat precies de behoefte
aan ondersteuning is van het kind.
Het kan dan helpen om in gesprek te gaan met de ouders: wat valt hen op aan hun kind? Er kan worden
gekozen om signaleringsinstrumenten te gebruiken De uitkomsten hiervan kunnen worden ingezet in
het ondersteunen van het kind. Hierbij worden de ouders betrokken. Wij hechten er aan dat de
medewerkers goed opgeleid zijn op het gebied van het herkennen van signalen en het anticiperen
daarop. Dat vraagt de vaardigheid van het ombuigen van eigen handelingsverlegenheid naar
handelingsbekwaamheid. Kijken naar wat een kind nodig heeft, inschatten wat er aan de hand kan zijn,
en daarop aansluitend handelen om een kind zoveel mogelijk te ondersteunen in zijn sociale gedrag
en daarmee zijn ontwikkeling. Afwegingen om te handelen waar het probleemgedrag betreft vraagt
veel van de pedagogisch medewerker. Samen werken met andere professionals binnen het
kindcentrum, een goede sturing vanuit de leiding, goede communicatie, en aandacht voor blijvende
professionalisering op het gebeid van probleemgedrag blijft continu nodig.

In de pedagogische werkplannen staat omschreven op welke wijze dit binnen de afzonderlijke locaties
vorm wordt gegeven.

Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?
Door adequaat handelen, inschatten en handelen van de pedagogisch medewerker wordt het kind
geholpen het moeilijk verstaanbare gedrag om te buigen . Goede samenwerking met andere
professionals rond het kind met ouders is cruciaal, bijvoorbeeld in de vorm van intensieve en directe
lijnen van communicatie die er kunnen zijn in het kindcentrum. Een kinderdagverblijf kan, zo laat
wetenschappelijk onderzoek zien, een positieve invloed hebben op de sociale vaardigheden van
kinderen. Kinderen met ervaring in de opvang worden gemakkelijker en vaardiger in de omgang, en
met gerichte interventies kan worden gewerkt aan de sociale vaardigheden van jonge kinderen en aan
een positief groepsklimaat.
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Doel 4: socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden
A: Socialisatie
Algemeen: socialisatie is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van kinderen. Een belangrijke
functie van socialisatie betreft het bieden van structuur en het creëren van een klimaat waarin de
ontwikkeling van een kind wordt gestimuleerd en waarin het kind zich leert aanpassen aan de regels
en omgangsvormen die gelden in de samenleving waarin het opgroeit.
Kinderen hebben behoefte aan een veilige omgeving waarin ze zich kunnen thuis voelen. Dit draagt
niet alleen bij aan het welbevinden van het kind, het is tevens een voorwaarde voor het realiseren van
de andere pedagogische doelen. Vervolgens heeft het kind behoefte aan socialisatievormen die het
ontwikkelen van persoonlijke competenties mogelijk maken zowel persoonlijke (veerkracht,
impulscontrole, emotieregulatie ,autonomie, cognitieve en taalvaardigheden) als de ontwikkeling van
sociale competenties (empathie, pro sociaal gedrag, ontwikkeling van sociale verantwoordelijkheid).
Tot slot moeten kinderen ook de mogelijkheid krijgen om zich de cultuur en de normen en waarden
van een samenleving eigen te maken.

Tijdens de ontwikkeling van baby tot volwassene zijn er verschillende fasen te onderscheiden die elk
gekenmerkt worden door specifieke ontwikkelingstaken. Dit zijn psychologische opdrachten die als
normatief gezien worden en die essentieel zijn voor een gezonde ontwikkeling. Hiervoor zijn specifieke
vaardigheden vereist. Er is pas sprake van ontwikkeling wanneer kinderen door het verwerven van
nieuwe vaardigheden op een hoger niveau gaan functioneren.
De belangrijkste ontwikkelingstaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar is het opbouwen van een veilige
gehechtheidsrelatie met een of meerdere volwassenen. Hechting is een proces van interactie tussen
een kind en een of meer van zijn opvoeders, doorgaans de ouders, dat leidt tot een duurzame
affectieve relatie. Veilig gehechte kinderen zoeken nabijheid van opvoeders bij stress en gebruiken
deze als een veilige basis om de wereld te verkennen. Het ontwikkelen van een veilige
gehechtheidsrelatie is van cruciaal belang voor een gezond en kansrijk opgroeien van een kind. Tijdens
het eerste jaar leert het jonge kind ook onderscheid maken tussen de ouders en vreemden.
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Tijdens het tweede jaar staan de ontwikkeling van autonomie en individuatie centraal. Door
toegenomen vertrouwen kan het kind meer en
meer afstand nemen van de persoon aan wie het
gehecht is en op ontdekking gaan. Het kind kruipt
en leert lopen het wordt zindelijk en leert nee
zeggen. Hert leert steeds meer initiatief te nemen
en kan onafhankelijk van de opvoeder succes en
bevrediging bereiken. In deze periode wordt de
basis

gelegd

voor

vertrouwen

in

eigen

competenties, Het ik- besef maakt een hele

Er is pas sprake van ontwikkeling
wanneer kinderen door het
verwerven van nieuwe
vaardigheden op een hoger
niveau gaan functioneren

ontwikkeling door. Het kind noemt zichzelf bij zijn
naam en onderscheidt zich hiermee van anderen.
Later gaat het kind in de eerste persoon spreken.
Vanaf ongeveer twee jaar ontwikkelen zich bij het kind het vermogen om te imiteren en
objectpermanentie: het vermogen zich iets voor te stellen wat er niet meer is. Ook de taalontwikkeling
komt op gang. In deze periode ontwikkelen zich symbolische of representationele vaardigheden. Het
“alsof-spel” =, het probleemoplossend spel, interesse voor verhaaltjes en het aanleren van dagelijkse
routines worden hierdoor mogelijk.
In de loop van het derde jaar gaan leeftijdsgenootjes een belangrijke rol spelen en ontstaat het begin
van samen spelen. De peuter moet in staat zijn constructief met leeftijdsgenootjes om te gaan en niet
voortdurend in conflict met of in afzondering van hen te zijn. Hiervoor is het beheersen van
communicatieve vaardigheden vereist. In deze periode ontwikkelt zich bij het kind ook het vermogen
zich aan te passen aan de eisen die de opvoeder stellen. Eerst op grond van externe regulatie en
vervolgens door middel van zelfcontrole van het kind, (zindelijkheid, impulscontrole, afblijven van
sommige dingen). Ook is in deze periode de identificatie met de sekse-rol als jongen en meisje een
centraal thema.

Hoe?
Leeftijdsadequate socialisatie draagt in belangrijke mate bij aan het realiseren van de pedagogische
doelen zoals Riksen Walraven deze heeft beschreven. Wetenschappelijk onderzoek naar socialisatie
laat grote overeenstemming zien over hoe ontwikkeling faciliterende ( versus inadequate) opvoeding
eruit moet zien. Drie dimensies zijn daarbij belangrijk: warmte (steunen), gedragscontrole (sturen) en
autonomie-ondersteuning (stimuleren).
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Warmte (responsiviteit) , is het sensitief reageren op de signalen van een kind en het bieden
van onvoorwaardelijke steun inde vorm van betrokkenheid, liefde en aandacht. Dit gedrag is
gericht op het fysiek en emotioneel welbevinden van een kind. Het is essentieel voor positieve
ontwikkelingsuitkomsten zoals emotieregulatie en hechting. Voorbeelden van warmte die
pedagogisch medewerkers kunnen uitdragen zijn: bemoedigen, helpen, samenwerken,
affectie tonen en sensitief reageren op signalen van een kind.



Gedragscontrole (structuur) verwijst naar het gedrag waarmee opvoeders proberen het
gedrag van het kind te reguleren, te superviseren en zodanig te beïnvloeden dat het kind zich
de regels en normen eigen maakt en leert omgaan met de structuur in het alledaagse leven.
Denk hierbij aan het duidelijk en consistent aangeven van bij de leeftijd passende grenzen en
verwachtingen.



Autonomie-ondersteuning omvat het stimuleren van een kind om op een actieve manier van
de wereld te ontdekken en zich doelen te stellen. Om autonomie te stimuleren kunnen
kinderen worden aangemoedigd een eigen mening te formulerenen het kind actief bij het
oplossen van problemen te betrekken. (de tegenpool is de psychologische controle waarbij de
opvoeder zijn eigen wil opdringt een het kind)

In de pedagogische werkplannen staat omschreven op welke wijze dit binnen de afzonderlijke locaties
vorm wordt gegeven

Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?:
Door een warme voorspelbare en autonomie-ondersteunende opvoeding ervaren kinderen een veilige
basis van waaruit ze de wereld kunnen verkennen. Deze opvoeding is gerelateerd aan een positieve
ontwikkeling tijdens de kindertijd en de adolescentie. Psychologische controle en harde discipline
daarentegen gaan samen met een minder gunstige ontwikkeling en zijn geassocieerd met zowel
internaliserend als externaliserend probleemgedrag, door ons moeilijk verstaanbaar gedrag genoemd.

B: De sociale functie van kinderopvang, inclusieve kinderopvang
Algemeen: Vanaf hun geboorte maken kinderen deel uit van gemeenschappen. In eerste instantie het
eigen gezin, de familie met hun sociale omgeving en daarna in groeiende mate in een groter sociale
gemeenschap met andere kinderen en volwassenen. Ook de kinderopvang is zo’n sociale
gemeenschap. Deelname aan deze gemeenschap heeft grote betekenis voor de sociale ontwikkeling
en de identiteitsvorming van kinderen. De kinderopvang kan daarom worden gezien als
leergemeenschap, waar kinderen leren door te spelen en leren met andere kinderen en volwassenen
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om te gaan. Naast de aandacht voor de persoonlijke sociale ontwikkeling heeft de kinderopvang een
algemeen sociale functie. Een socialiserende omgeving die ook aandacht moet hebben voor
democratie en burgerschap, begrippen die niet voor de hand liggend zijn als met het oer kinderopvang
heeft.
De Nederlandse samenleving kenmerkt zich steeds meer door een groeiende diversiteit De bevolking
groeit en verstedelijkt en meer mensen wonen dichter bij elkaar. Daardoor worden diversiteit in
samenlevingsvormen, verschillen in inkomen en opleiding en verschillen in cultuur steeds
zichtbaarder. Juist de kinderopvang kan een belangrijke basis leggen voor hoe we met elkaar kunnen
samenleven en een rol spelen bij het realiseren van gelijke kansen voor kinderen. Sociale inclusie is
een belangrijk doel binnen ons werk.
De aandacht ligt daarbij naast een politieke visie en het includeren van kinderen met speciale
behoeften juist bij het op kunnen doen van ervaringen in de dagelijkse praktijk. Met daarbij bijzondere
aandacht voor pedagogiek en pedagogische handelingen in een vormings-of opvoedingsperspectief,
dat mogelijkheden voor participatie kan creëren voor zowel individuen als de groep.

Jonge kinderen leren in hun eerste levensjaren in een razend tempo. In deze eerste jaren ontwikkelen
ze als het ware een blauwdruk van hoe onderlinge relaties en de hen omringende samenleving eruit
zien. Hoe gedragen we ons naar elkaar, wat zijn verwachtingen die mensen van elkaar hebben,
welkgedrag wordt gezien als normaal en welk gedrag of welke mensen worden beschouwd als
afwijkend van de norm?
Kinderen pikken deze sociale patronen op door te ervaren hoe te kijken naar wat zij om zich heen zien
gebeuren. Zo ordenen zij de wereld om zich heen en proberen de wereld stukje bij beetje te begrijpen.
Juist in de eerste jaren wordt ook de basis gelegd voor de morele en sociale opvattingen waarop
kinderen verder bouwen. Sociale patronen worden vooral non- verbaal overgedragen, onbewust.
Leerervaringen van de dagelijkse praktijk zijn belangrijk. Een kind ervaart door anderen te helpen dat
het iets goeds voor een andere kan betekenen. Ook conflictsituaties zijn belangrijke ervaringen die
leidend zijn voor het omgaan met conflicten in het latere leven. Hoe lossen kinderen een ruzie op, hoe
begeleiden volwassenen een dergelijke situatie zodat het echt een leermoment voor een kind wordt?
Kinderen vormen samen met de pedagogisch medewerkers een sociale leergemeenschap.
Een kind leert door deel te nemen aan de gemeenschap in het algemeen en aan activiteiten specifiek.
Kinderen leren door zelf te experimenteren, door eigen ideeën te volgen en creatief te zijn, door alleen
en samen te spelen en af te stemmen op anderen.

Pagina | 27

Hoe?
Het vereist een observerende houding van de pedagogisch medewerker kijken vanuit het perspectief
van het kind en begeleiden de eigen initiatieven van kinderen zonder de sturing over te nemen. Welke
positie heeft het kind in de leergemeenschap, moet er bij gestuurd worden wanneer een kind binnen
de sociale relaties dreigt te worden uitgesloten. Uitsluiting ontstaat vanuit het beeld wat wij als
samenleving normaal vinden en is een
dynamisch proces. Wie of wat wordt buiten
gesloten ontwikkelt zich met de tijd en verloopt
zowel via bewuste als onbewuste patronen.

Deelname aan de gemeenschap
die we zijn als kinderopvang
heeft tot grote betekenis voor de
sociale ontwikkeling en
identiteitsvorming van kinderen

Deelname aan de gemeenschap die we zijn als
kinderopvang heeft tot grote betekenis voor de
sociale ontwikkeling en identiteitsvorming van
kinderen. Willen we sociale inclusie realiseren
dan moeten volwassenen een omgeving
creëren die de beste voorwaarden voor de
(sociale) ontwikkeling van de kinderen biedt en
deelname aan een gemeenschap bevordert.

Sociale vaardigheden zijn daarbij essentieel als basis voor andere ontwikkelingen. Het bevorderen van
inclusie kan alleen door een brede, inclusieve aanpak van de omgeving waarin kinderen hun
levenservaringen opdoen. Communicatie tussen professionals en ouders over het maatschappelijk
beeld dat wordt uitgestraald, ook in locaties waar diversiteit ogenschijnlijk gering is.

In de pedagogische werkplannen staat omschreven op welke wijze dit binnen de afzonderlijke locaties
vorm wordt gegeven

Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?
Pedagogisch medewerkers zijn rolmodellen en dragen vanuit die positie normen en waarden over aan
kinderen. Het vormgeven van inclusie is echter ook de verantwoordelijkheid van de organisatie. De
houding van de organisatie en de leiding is essentieel. Deze heeft de verantwoordelijkheid naar het
team om sociale inclusie te realiseren. Het management moet open staan voor een brede diversiteit
en zij moeten ouders en medewerkers een algemeen pedagogisch perspectief bieden als kader voor
inclusie. Uitgangspunt moet zijn de leergemeenschap en de groep en niet het ‘anders zijn” van en
individueel kind.
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Om tot een inclusieve leeromgeving te kunnen komen zijn kennis van de huidige praktijk en inzicht in
de kwaliteiten van de pedagogische medewerkers als “participerende lerende leiders” belangrijke
voorwaarden. Werken aan inclusie vereist voortdurende aandacht, een open communicatie en
leermogelijkheden voor medewerkers, met als doel; inclusie en gelijke kansen voor alle kinderen. Deze
dialoog vindt zowel formeel als informeel plaats en draagt zodoende bij aan de professionalisering van
individuele medewerkers en de organisatie als geheel. Als kinderen vroeg met elkaar en elkaars
verschillen leren omgaan, staan ze later ook meer open voor diverse omgevingen.

De (lerende) condities van de vakbekwame beroepskracht
Een vakbekwame beroepskracht weet wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen
ontwikkelen. Via een beredeneerd aanbod plant ze voor kinderen leerervaringen in de tijd, de
pedagogische doelen binnen het pedagogisch curriculum dekken. Maar ook de ongeplande situaties
(pedagogische momenten) grijpt ze aan om kinderen vooruit te helpen. Tegelijk heeft de
beroepskracht zelf condities nodig m kinderen te kunnen laten “schitteren”.
De beroepskrachten in de kinderopvang dragen bij aan de brede ontwikkeling van kinderen, zodat zij
zich optimaal kunnen ontwikkelen tot competente, actieve, en democratische burgers. Vakbekwame
beroepskrachten die de ontwikkeling van kinderen willen bevorderen werken daarom bewust aan:


Verwachtingen: hoge verwachtingen zorgen ervoor dat kinderen betere perspectieven
hebben op het bereiken van pedagogische doelen.



Plannen en management: evenwicht kunnen houden in beroepskracht gestuurde handelingen
en kind gestuurde handelingen. Spelend leren en lerend spelen zijn geen tegenstellingen maar
bieden een noodzakelijk evenwicht in het pedagogische aanbod om te komen tot maximale
ontwikkeling.



Ontwikkelingsgerichte groepsruimte: zowel kinderen als beroepskrachten ervaren de ruimte
als een plek om te spelen, te leren, te ontwikkelen. Dit vraagt om een aantrekkelijke
speelleeromgeving.



Betekenisvolle activiteiten: het kunnen koppelen van de inhoud van de pedagogische doelen
aan het actuele ontwikkelingsniveau van kinderen en maken bij voorkeur gebruik van
spontane, onverwachte momenten om kinderen naar de “zone van de nabij gelegen
ontwikkeling” te loodsen.



Nadenkend vragen stellen: verschillende soorten vragen stellen om dieper inzicht te krijgen in
het denken en handelen van kinderen en om cognitie en gedrag van kinderen te stimuleren.



Feedback: effectieve terugkoppeling helpt kinderen in hun ontwikkeling.
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Vakbekwame beroepskrachten op de groep:
Beroepskrachten hebben meerdere taken uit te voeren op de groep bij het realiseren van de
pedagogische doelen:


Structureren van de fysieke leeromgeving



Stroomlijnen van het dagprogramma



Interacteren met kinderen



Bouwen aan relaties met ouders



Volgen van de ontwikkeling van kinderen

Binnen IJsselrijk werken we met gekwalificeerde pedagogisch werkers met een relevante
beroepsopleiding.

Lerende organisatie
De implementatie van dit pedagogisch beleid is geen toevalligheid. We trachten in alles een
organisatie te zijn die vertrekt vanuit principes, uitgangspunten en ideeën van de lerende organisatie
zodat we adequate bouwstenen in handen hebben om het pedagogisch curriculum in te voeren. Dit
willen we laten aansluiten bij onze missie en visie , ons vernieuwende pedagogisch beleid en de
structuur en cultuur en de professionaliteit van onze medewerkers. We streven naar een open en
platte organisatiestructuur zodat we korte lijnen hebben met al onze medewerkers, een open cultuur
en een respectvolle omgang met een ieder. Wij vinden dat dit voorwaarden zijn om te komen tot een
veilige omgeving, waar zowel kinderen als medewerkers de mogelijkheid krijgen om zicht te kunnen
blijven ontwikkelen.

Hoe?
Om het pedagogisch curriculum te kunnen implementeren hebben we gekeken naar de praktijk van
alledag. Hoe geven de medewerkers en leidinggevenden op de werkvloer handen en voeten aan wat
wij vanuit dit beleid belangrijk vinden. In de afzonderlijke pedagogische werkplannen wordt per locatie
omschreven hoe we de doelen bewerkstelligen en we zijn er ons van bewust dat dit een dynamisch
proces is wat niet binnen een korte periode gerealiseerd kan worden. Het is belangrijk dat de wijze
waarop wij dit beleid uitvoeren onderhevig is aan toetsing aan de dagelijkse praktijk. Dit doen we door
ons beleid onderdeel te laten zijn van onze werkbesprekingen, open communicatie en de moed bij te
sturen waar we dit nodig vinden. Veel van wat onze pedagogisch medewerkers al doen staat
beschreven in het pedagogisch curriculum. De vraag waarom we bepaalde dingen doen en met wat
voor doel wordt helder en duidelijk uiteen gezet in het curriculum. De bewustwording dat we de goede
dingen doen en dat er door wetenschappelijk onderzoek aangetoond is dat we niet zomaar dingen
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doen maakt dat we ons als branche steeds meer ontwikkelen als professionele opvoeder en samen
met andere professionals een goed team bieden in de ontwikkeling van jonge kinderen. Van elkaar
leren op de werkvloer, collegiale consultatie, inter -en supervisie, coaching, reflectie, actief leren,
samen werkring met andere organisaties, een leven lang leren, dragen bij om de kwaliteit van de
kinderopvang blijvend te vergroten.

Wat willen we hiermee in de praktijk bereiken?;
Dit alles doen we om kinderen meer kansen te kunnen geven om zich optimaal te ontwikkelen binnen
de pedagogische doelen die wij nastreven. Dan blijft geen talent onbenut en ongezien.

De samenwerking met andere instellingen voor kinderopvang en ketenpartners (overheid en
onderwijs) vinden wij erg belangrijk. Als we als kindcentrum zijn gestart, zullen we hierin verdere
stappen zetten om aan te kunnen sluiten bij innovatiecluster Kind&Innovatie.

Interprofessioneel werken is een vorm van samenwerking binnen teams tussen professionals met
uiteenlopende, multidisciplinaire expertise. Het doel van interprofessionele samenwerking is om
vanuit een gemeenschappelijke visie een geïntegreerde, verbeterde en vernieuwende aanpak vorm te
geven die tegemoet komt aan de behoeften van het kind. Van uitvoerende professionals en de
leidinggevenden van deze professionals wordt hierin verlangd dat ze over de eigen discipline heen
kunnen kijken en de eigen expertise kunnen verbinden met die van anderen. Tijdens het opleiden van
deze teams kan dit ingevuld worden door samenwerking te faciliteren tussen meerdere niveaus,
opleidingen, opleidingsinstellingen en sectoren.

Beschrijving van de werkwijze.
In dit hoofdstuk beschrijven we de vormen van kinderopvang die Kindcentra IJsselrijk op de
werklocaties aanbiedt. Niet alle vormen van kinderopvang worden op alle locaties aangeboden. Welke
vormen een locatie wel aanbiedt, is te vinden op de website.
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Kinderdagopvang
Groepsgrootte en leeftijdsopbouw
Bij de groepsgrootte en leeftijdsopbouw van de groepen, volgen we de richtlijnen en normen zoals
deze staan aangegeven in de Wet Kinderopvang. In pedagogische werkplannen is beschreven hoe deze
samenstelling er voor elke groep afzonderlijk uitziet.

Een stamgroep kan, qua leeftijdsopbouw van de kinderen, horizontaal of verticaal zijn. Bij de
kinderdagverblijven bestaat een horizontale groepsopbouw uit kinderen van dezelfde leeftijd bijv. 0
tot 2 jaar of 2 tot 4 jaar.
Bij

een

verticale

groepsopbouw

bestaat

de

groep

uit

kinderen

van

0-4

jaar.

Tevens hebben wij op verschillende locaties samengestelde groepen. Dit betekent dat de kinderen van
de kinderopvang en de buitenschoolse opvang bij elkaar op dezelfde groep zitten.
Hierbij is een afwijkend beroepskracht-kindratio van kracht. Een van de pedagogisch werkers van de
locatie krijgt – onder verantwoordelijkheid van de directeur Kindcentrum - een taak om de roosters
met behulp van KidsKonnect..
Indien er slechts één beroepskracht in het kindcentrum aanwezig is wordt er niet van de
beroepskracht- kind ratio afgeweken.

De inrichting van een locatie is afgestemd op de doelgroep. Of er horizontaal of verticaal gewerkt
wordt, heeft een grote impact op de eisen waaraan de inrichting van de ruimte, het meubilair en het
spelmateriaal moeten voldoen. Het aantal groepen binnen een locatie en de leeftijden van de kinderen
zijn medebepalend of er gekozen wordt voor verticale of horizontale groepen.
Er zijn zowel voor opvang in de horizontale groep als de verticale groep een aantal aandachtspunten
te benoemen die centraal staan.
Het werken met verticale groepen biedt voordelen, vooral op pedagogisch gebied. Zo komen kinderen
in contact met leeftijdsgenoten, wat een positieve invloed heeft op hun sociale ontwikkeling. Ouders
waarderen het dat hun kind zijn/ haar hele kinderdagverblijfcarrière in een groep met vaste
pedagogisch werkers kan blijven. Zo kunnen ze een vertrouwensband met de pedagogisch werkers
opbouwen wat de gezamenlijke opvoedingsverantwoordelijkheid versterkt.
Door de samenstelling van de groep 0-4 jaar zijn behoeftes van kinderen gevarieerd en afhankelijk van
de leeftijd van het individuele kind. Hierbij spelen de pedagogisch werkers een belangrijke rol in het
organiseren van het dagprogramma rekening houdend met de verschillende leeftijden, behoeftes en
interesse van de kinderen.
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Horizontale groepen bieden vaak meer uitdaging en handreikingen aan bepaalde leeftijdsgroepen.
Door het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten in een groep met leeftijdgenootjes, ligt de
focus meer op de groepsdynamiek en wordt er voortgebouwd op de opgedane ervaringen van de
kinderen in de groep. Er kan meer gerichte aandacht geschonken worden aan de verschillende
aspecten van ontwikkeling die passen bij de leeftijd van het kind en de groep. In beide vormen van de
groepsopbouw zijn de sociale-en interactie vaardigheden een belangrijk aspect. In de praktijk blijkt dat
er bij het aanbieden van activiteiten in het kader van de voorschoolse educatie, de voorkeur ligt bij
een horizontale groepsopbouw.

Groepsruimten en stamgroepen
In principe maakt elk kind onderdeel uit van een stamgroep waar de beroepskracht-kind-ratio van
kracht is. Het minimaal aantal pedagogisch werkers in relatie tot het aantal aanwezige kinderen wordt
bepaald door de wettelijke voorschriften en volgens de rekenregels van de rijksoverheid.
Elke stamgroep heeft een stamgroepsruimte en vaste pedagogisch werkers die verantwoordelijk zijn
voor de begeleiding van het kind. Deze vaste pedagogisch werkers zijn het aanspreekpunt voor de
ouders. In het pedagogisch werkplan staat vermeld hoe de groepssamenstelling is opgebouwd. Een
stamgroep beschikt over voldoende afzonderlijke slaapruimtes voor het aantal kinderen in de leeftijd
tot 1 ½ jaar. Er slapen meerdere kinderen op een slaapkamer. Kinderen voelen zich hierdoor veilig en
geborgen. De duur van de rustperiode wordt
afgestemd op de behoefte van het kind.
Alle locaties met kinderdagverblijven beschikken
over voldoende binnen -en buitenspeelruimte
afgestemd op de leeftijdsgroep. Een kind kan deel
uit

maken

van

maximaal

2

stamgroepen.

De duur van de rustperiode
wordt afgestemd op de
behoefte van het kind

Ouders geven vooraf schriftelijk toestemming dat
hun kind, (gedurende de gehele kinderopvangtijd)
opgevangen wordt in een andere stamgroep dan de
oorspronkelijke stamgroep.

Maximaal 2 vaste gezichten voor de 0-jarigen
Op alle locaties is deze eis uitgevoerd. In de pedagogische werkplannen van de locaties staat
omschreven welke vaste medewerker op welke dag aanwezig is. Vakanties, vrije dagen, ziekte en
calamiteiten zijn een uitzondering op deze regel.
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Intake
De directeur van het CIKC heeft vóór de startdatum van de opvang een intakegesprek met (nieuwe)
ouders. De directeur CIKC neemt contact op met de ouders om een afspraak te maken. Tijdens dit
gesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken en worden er afspraken gemaakt
over bijv. eten, slapen, halen en brengen. De locatiemanager maakt gebruik van een checklist zodat
alle relevante onderwerpen zoals dagindeling, huisregels, ziektebeleid en wennen aan de orde komen.
Er wordt samen met de ouders een gegevensformulier ingevuld waarin o.a. afspraken en
bijzonderheden van het kind worden ingevuld. Dit formulier komt in een map op de groep/kantoor
zodat het voor de pedagogisch werker altijd toegankelijk is.

Wenbeleid
Er wordt met de ouders van het kind afspraken gemaakt op welke wijze het kind het beste kan wennen
aan een nieuwe stamgroep. Indien een kind voor de eerste keer naar het kinderdagverblijf komt, wordt
samen met de ouders besproken hoe wordt
omgegaan met het wennen van het kind na de
startdatum van contract. Kinderen kunnen
tweemaal een dagdeel komen wennen. We

Indien een kind voor de eerste keer
naar het kinderdagverblijf komt,

evalueren met ouders of het kind op dat
moment toe is aan de gehele dag of dat een
derde moment wenselijk is.

wordt samen met de ouders

Als kinderen van de ene groep doorstromen

besproken hoe wordt omgegaan met

naar een andere groep worden afspraken

het wennen van het kind

gemaakt over de leeftijd wanneer kinderen
gaan doorstromen. Ook wanneer kinderen aan
een nieuwe uitdaging toe zijn wordt de

mogelijkheid van doorstromen naar een nieuwe groep bekeken. Ouders worden hierin meegenomen.
Tweemaal meedraaien in de groep waar je naar toe doorstroomt is hierin de afspraak. Mocht meer
nodig blijken dan is dat in overleg met de ouders.

Brengen en halen
Ouders kunnen hun kinderen ieder gewenst moment van de dag brengen en ophalen (hier worden de
contracttijden gevolgd die ouders zelf hebben aangegeven) Mochten ouders hiervan af wijken dan
geven zij dit vooraf aan bij de pedagogisch werkers. Komt er iemand anders dan de ouders het kind
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ophalen dan moet dit van tevoren bij de groepsleiding zijn gemeld en dient deze persoon zich te
kunnen legitimeren.
Voor het welzijn van het kind vinden we het belangrijk dat alle kinderen voor 9 uur ’s ochtends op de
kinderopvang zijn. Dit geeft rust voor alle kinderen op de groep, zo kan er gezamenlijk gestart worden
met het dagprogramma.

Incidenteel en structureel afnemen van een extra dagdeel
Ouders kunnen, in overleg, incidenteel een extra dag(deel) afnemen welke buiten de vaste
contracturen valt indien er ruimte is binnen de eigen groep. Het gevoel van geborgenheid en veiligheid
van het kind staat hierbij voorop. De mogelijkheid om een extra opvang dag of ruil dag buiten de
stamgroep af te nemen indien er geen plaats is op de eigen groep, wordt dit in overleg met de ouders
van het kind besproken. De beroepskracht-kind-ratio en groepssamenstelling is hierin leidend. Indien
er sprake is van structureel extra dagdeel afnemen geldt dat, indien op de eigen stamgroep geen
ruimte is, het kind tijdelijk in een andere stamgroep geplaatst kan worden totdat er ruimte is op de
eigen stamgroep. Ook dit wordt in overleg met de ouders van het kind besproken.
Voor de samenstelling van de groepen heeft IJsselrijk ervoor gekozen om de flexibele kinderen op de
kinderdagverblijven op vaste groepen te plaatsen (met een 2e stamgroep achter de hand). De groepen
bestaan uit een basisgroep, aangevuld met kinderen die gebruik maken van flexibele opvang. Hierdoor
zijn er altijd kinderen die ze kennen en is het mogelijk vriendschappen te ontwikkelen. We vinden het
belangrijk dat de kinderen onderling in de gelegenheid worden gesteld om elkaar te ontmoeten,
vriendjes te kiezen en door een gevarieerd aanbod spel en speelgoed aanbod elkaar te leren kennen.
Waar nodig splitsen we de groepen, dat doen we omdat we vinden dat kinderen soms in een kleinere
groep meer aandacht voor elkaar en van de leiding nodig hebben, het spelaanbod meer toegespitst
kan worden op bepaalde leeftijden en we soms een prikkelarme omgeving wenselijker achten voor de
allerkleinsten.

Dagprogramma kinderdagopvang
In het pedagogisch werkplan staat beschreven hoe het dagprogramma van de groep wordt
vormgegeven. De groepsgrootte en de leeftijdsopbouw van de groep kinderen zijn bepalend voor het
dagritme van de groep. Er wordt aandacht geschonken aan het activiteitenaanbod betreffende zowel
binnen -als buitenactiviteiten.

Open-deurenbeleid
Basisgroepen beschikken over een eigen groepsruimte waarbij een open-deurenbeleid mogelijk is.
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D.w.z. dat kinderen gebruik maken van verschillende ruimtes en/of verlaten hun groepsruimte of
basisgroep voor de volgende activiteiten:


gezamenlijke thema-activiteit



creatieve activiteit



muziekactiviteit



spelactiviteit



educatieve activiteit



buitenactiviteit

Indien kinderen bij activiteiten de basisgroep verlaten, wordt de maximale omvang van de basisgroep
tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per beroepskracht van kracht, toegepast op het totaal
aantal aanwezige kinderen op de locatie. Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen blijft
een vaste beroepskracht het vertrouwde gezicht voor de kinderen van de basisgroep. In het
pedagogisch werkplan wordt dan expliciet aangegeven hoe er aandacht is voor de omgang met de
vaste basisgroep.

VVE-methode
Alle kinderopvang locaties werken met een VVE-methode. In het beleidsplan VVE wordt dit verder
uitgewerkt.
Hiermee hebben we een doorgaande leerlijn met de basisschool. Thema's, activiteiten en
uitgangspunten zijn herkenbaar. We werken met de methode ‘Uk en Puk’.
Mentorschap
Ieder kind binnen de kinderopvang heeft een eigen mentor.
Deze pedagogisch medewerkster werkt op de groep waar het kind is geplaatst en is het directe
aanpreekpunt voor ouders om de ontwikkeling en welbevinden van het kind te bespreken. In het
pedagogisch werkplan van de locatie is omschreven hoe hier in de praktijk vorm aan wordt gegeven
en welke taken passen in de rol van het mentorschap.

Volgen van de ontwikkeling
We volgen de ontwikkeling van de kinderen door ons kind volgsysteem; we werken binnen de
kinderopvang met verschillende observatie methodieken. Deze worden in de locatie gebonden
pedagogische werkplannen verder omschreven.
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Peuteropvang
IJsselrijk biedt ook het product peuteropvang aan. Dit kan een apart product binnen de kinderopvang
zijn waar we de mogelijkheid bieden aan peuters vanaf 2 jaar om met leeftijdsgenootjes samen te
spelen en zich langzaamaan al spelend en ontdekkend voor te gaan bereiden op school. In het locatie
gebonden pedagogisch werkplan staat vermeld hoe het op de desbetreffende locatie vormgegeven is.

Groepsgrootte en leeftijdsopbouw
We bieden op de verschillende locaties verschillende groepen aan, in de pedagogische werkplannen
van de locatie valt te lezen welke groepen er zijn, hoe groot deze groepen zijn en hoe de leeftijd is
opgebouwd.
We hanteren hierbij de richtlijnen vanuit de wet waarbij 1 groep bestaat uit maximaal 8 kinderen in
de leeftijd van 2 tot 4 jaar met 1 leidster. Binnen dit peuterarrangement onderscheiden we 4 groepen:
1: de VVE –doelgroep: kinderen met een risico op taalachterstand deze kinderen hebben met name
behoefte aan een goed uitgevoerd educatief programma. (Met of zonder recht op
kinderopvangtoeslag (KOT))
2: de voorschoolse zorg-doelgroep: kinderen die opvoeden in een kwetsbaar opvoedkundig klimaat en
daardoor risico lopen op ontwikkelingsachterstanden. Deze kinderen hebben behoefte aan een
positief opvoedklimaat waar veel aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.
(Met of zonder KOT)
3: kinderen zonder risico op taal-of ontwikkelingsachterstand. Voor alle kinderen is het van belang om
zich-door te spelen met andere kinderen- te ontwikkelen. (Zonder recht op KOT)
4: de kinderen zonder risico op taal –of ontwikkelingsachterstand (met recht op KOT)

Groepsruimten en stamgroepen
In principe maakt elk kind onderdeel uit van een stamgroep waar de beroepskracht-kind-ratio van
kracht is. Het minimaal aantal pedagogisch werkers in relatie tot het aantal aanwezige kinderen wordt
bepaald door de wettelijke voorschriften en
volgens de rekenregels van de rijksoverheid.
Elke stamgroep heeft een stamgroepsruimte en
vaste pedagogisch werkers die verantwoordelijk
zijn voor de begeleiding van het kind. Deze vaste
pedagogisch werkers zijn het aanspreekpunt voor
de ouders. In het pedagogisch werkplan staat
vermeld

hoe

de

groepssamenstelling

is

Alle peutergroepen
beschikken over voldoende
binnen -en buitenspeelruimte
afgestemd op de
leeftijdsgroep
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opgebouwd.
Alle peutergroepen beschikken over voldoende binnen -en buitenspeelruimte afgestemd op de
leeftijdsgroep.
De groepsruimtes zijn ingericht naar de belevingswereld van peuters. Het beidt voldoende ruimte voor
bewegingsvrijheid, zowel binnen als buiten. De ruimtes bieden verschillende hoeken, deze scheppen
geborgenheid en uitdaging. In de pedagogische werkplannen zijn de specifieke ruimtes voor de
desbetreffende locatie omschreven.

Intake
De directeur CIKC heeft vóór de startdatum van de opvang een intakegesprek met (nieuwe) ouders.
De directeur CIKC neemt contact op met de ouders om een afspraak te maken. Tijdens dit gesprek
wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken en worden er afspraken gemaakt over bijv.
het dagprogramma, het fruit eten, halen en brengen. De directeur CIKC maakt gebruik van een
checklist zodat alle relevante onderwerpen zoals dagindeling, huisregels, ziektebeleid en wennen aan
de orde komen. Er wordt samen met de ouders een gegevensformulier ingevuld waarin o.a. afspraken
en bijzonderheden van het kind worden ingevuld. Dit formulier komt in een map op de groep/kantoor
zodat het voor de pedagogisch werkster altijd toegankelijk is.

Wenbeleid
De vaste pw-ers van de groep waar de peuter in geplaatst wordt begeleiden het kind wanneer het
nieuw op de groep komt. Het vaste ritme van de ochtend bieden, naast de vaste gezichten en de dag
ritme kaarten houvast. Er wordt goed gekeken naar wat elk kind nodig heeft. Er wordt met de ouders
van het kind afspraken gemaakt op welke wijze het kind het beste kan wennen aan de nieuwe situatie.
Indien een kind voor de eerste keer naar de groep komt, wordt samen met de ouders besproken hoe
wordt omgegaan met het wennen van het kind.

Brengen en halen
We hanteren binnen het peuterarrangement vaste breng en haaltijden. Elke peutergroep is open van
8.30 tot 12.00 waarbij het eerste en laatste kwartier gelden als breng en haal momenten en
gelegenheid om even korte vragen te stellen aan de pw-ers van de groep. Mochten ouders hiervan af
moeten wijken dan geven zij dit vooraf aan bij de pedagogisch werkers. Komt er iemand anders dan
de ouders het kind ophalen dan wordt daarvan de groepsleiding op de hoogte gebracht en moet deze
persoon zich kunnen legitimeren.
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Voor het welzijn van het kind vinden we het belangrijk dat iedereen zich zoveel als mogelijk aan deze
tijden houdt. Dit geeft rust voor alle kinderen op de groep, zo kan er gezamenlijk gestart worden met
het dagprogramma.

Dagprogramma peuteropvang
Voor peuters is het belangrijk dat er een herkenbaar dagritme is, dit biedt hun houvast. Duidelijkheid
is voor een peuter die nog geen besef heeft van tijd belangrijk, zodat hij weet wat er wanneer komen
gaat en wanneer hij weer wordt opgehaald.
In het pedagogisch werkplan staat beschreven hoe het dagprogramma van de groep wordt
vormgegeven, welke activiteiten er met de peuters zoal wordt gedaan en wordt er aandacht
geschonken aan het activiteitenaanbod betreffende zowel binnen -als buitenactiviteiten.

VVE-methode
Alle kinderopvang locaties werken met een VVE-methode. Zie verder het beleid VVE van IJsselrijk.
Hiermee hebben we een doorgaande leerlijn met de basisschool. Thema's, activiteiten en
uitgangspunten zijn herkenbaar.

VVE en de Wet OKE
Met ons leersysteem wordt voldaan aan de eisen voor kwaliteit van de voor- en vroegschoolse
educatie (VVE) zoals die worden gesteld door de Wet OKE.
Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal. Het gaat bij onze methodes
niet om lesjes geven en lesjes leren. De methodes leren baby’s, dreumesen en peuters nieuwe
vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.
In onze methode zit een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheden,
sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden.
Alle vaste pedagogische werkers hebben een cursus gevolgd en zijn in het bezit van een VVE certificaat.

Mentorschap
Ieder kind binnen de peuteropvang heeft een eigen mentor.
Deze pedagogisch medewerkster werkt op de groep waar het kind is geplaatst en is het directe
aanpreekpunt voor ouders om de ontwikkeling en welbevinden van het kind te bespreken. In het
pedagogisch werkplan van de locatie is omschreven hoe hier in de praktijk vorm aan wordt gegeven
en welke taken passen in de rol van het mentorschap.
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Volgen van de ontwikkeling
We vinden het belangrijk de ontwikkeling van kinderen blijvend te kunnen volgen.
We doen dit binnen de peuteropvang momenteel nog via de observaties van Uk en Puk. Daarnaast
worden in de komende tijd ook de mogelijkheden onderzocht om vanuit de leerlijnen van ParnasSys
te werken, waarbij een koppeling met KidsKonnect een grote wens is.

Buitenschoolse opvang
Groepsgrootte en leeftijdsopbouw buitenschoolse opvang
Bij de groepsgrootte en leeftijdsopbouw van de groepen, volgen we de richtlijnen en normen zoals
deze staan aangegeven in de Wet Kinderopvang. In pedagogische werkplannen is beschreven hoe deze
samenstelling er voor elke groep afzonderlijk uitziet.
Een stamgroep kan, qua leeftijdsopbouw van de kinderen, horizontaal of verticaal zijn.
Tevens hebben wij op verschillende locaties samengestelde groepen. Dit betekent dat de kinderen van
de kinderopvang en de buitenschoolse opvang bij elkaar op dezelfde groep zitten.
Hierbij is een afwijkend beroepskracht-kindratio van kracht.
Een van de pedagogisch werkers van de locatie maakt – onder verantwoordelijkheid van de directeur
Kinderopvang IJsselrijk - de roosters met behulp van KidsKonnect.
Indien er slechts één beroepskracht in het kindcentrum aanwezig is wordt er niet van de
beroepskracht- kind ratio afgeweken.

Groepsruimten en stamgroepen
De ruimtes van onze BSO zijn per locatie verschillende. Op een aantal locaties heeft BSO eigen ruimtes;
echter op veel scholen vindt BSO plaats in één van de leslokalen van de school. Dit lokaal wordt
ingericht volgens de eisen van de Kinderopvang.

Om ook voor de oudere kinderen een uitdagende

ruimte te kunnen creëren waarin ze zich thuis voelen, kunnen bewegen en de dingen kunnen doen
waar ze zin in hebben vraagt een specifieke inrichting waar ook zij zelf bij ingeschakeld zullen en
kunnen worden. Alle locaties met kinderdagverblijven beschikken over voldoende binnen -en
buitenspeelruimte afgestemd op de leeftijdsgroep. In de pedagogische werkplannen zijn de
groepsruimtes en stamgroepen omschreven
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Intake
De directeur CIKC van het kinderdagverblijf heeft vóór de startdatum van de opvang een intakegesprek
met (nieuwe) ouders. De directeur CIKC neemt contact op met de ouders om een afspraak te maken.
Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken en worden er afspraken
gemaakt over bijv. eten, halen en brengen. De directeur CIKC maakt gebruik van een checklist zodat
alle relevante onderwerpen zoals dagindeling, huisregels, ziektebeleid en wennen aan de orde komen.
Er wordt samen met de ouders een gegevensformulier ingevuld waarin o.a. afspraken en
bijzonderheden van het kind worden ingevuld. Dit formulier komt in een map op de groep/kantoor
zodat het voor de pedagogisch werker altijd toegankelijk is.

Brengen en halen
Ouders kunnen hun kinderen in principe ieder gewenst moment van de dag brengen en ophalen (hier
worden de contracttijden gevolgd die ouders zelf hebben aangegeven) Mochten ouders hiervan af
wijken dan geven zij dit vooraf aan bij de pedagogisch werkers. De jonge kinderen die tijdens de
schoolweken naar de BSO gaan en in ons kindcentrum naar school gaan worden door de pedagogisch
medewerkster uit de klas opgehaald. Komt er iemand anders dan de ouders het kind ophalen dan
moet dat worden doorgegeven aan de groepsleding en moet deze persoon zich kunnen legitimeren.

Incidenteel en structureel afnemen van een extra uren
Ouders kunnen, in overleg, incidenteel een extra uren afnemen welke buiten de vaste contracturen
valt indien er ruimte is binnen de eigen groep. Het gevoel van geborgenheid en veiligheid van het kind
staat hierbij voorop. De mogelijkheid om extra uren af te nemen indien er geen plaats is op de eigen
groep, wordt dit in overleg met de ouders van het kind besproken. De beroepskracht-kind-ratio en
groepssamenstelling is hierin leidend.
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We vinden het belangrijk dat de kinderen onderling in de gelegenheid worden gesteld om elkaar te
ontmoeten, vriendjes te kiezen en door een gevarieerd aanbod spel en speelgoed aanbod elkaar te
leren kennen. Waar nodig splitsen we de groepen, dat
doen we omdat we vinden dat kinderen soms in een
kleinere groep meer aandacht voor elkaar en van de
leiding nodig hebben, het spelaanbod meer toegespitst
kan worden op bepaalde leeftijden. We vinden het
belangrijk dat broers en zussen hun kleinere
familieleden kunnen ontmoeten en waar nodig kunnen
helpen in de verzorging of mee kunnen spelen, een
boekje voorleen of een knuffel kunnen komen brengen

We vinden het belangrijk dat
de kinderen onderling in de
gelegenheid worden gesteld
om elkaar te ontmoeten,
vriendjes te kiezen en door
een gevarieerd aanbod spel en
speelgoed aanbod elkaar te
leren kennen

aan hun jongere broer of zusje. We willen een open
opvang zijn waar het mogelijkheden bieden om buiten de eigen groep activiteiten te kunnen
ondernemen. In de pedagogische werkplannen is beschreven hoe de locatie daar vorm aan geeft.

Programma BSO
In het pedagogisch werkplan van de locatie staat beschreven hoe het programma van de groep (en)
wordt vormgegeven. Er wordt aandacht geschonken aan het activiteitenaanbod betreffende zowel
binnen -als buitenactiviteiten. We proberen in het aanbod van activiteiten zoveel mogelijk aan te
sluiten aan wat kinderen zelf willen. We proberen wel te stimuleren en kinderen te prikkelen maar de
BSO-tijd mag vooral een tijd zijn waarin kinderen zichzelf mogen zijn. Activiteiten en vrije tijd proberen
we waar nodig af te wisselen en we proberen in vakanties een rijk aanbod aan te bieden, voor elk wat
wils.

Open-deurenbeleid
Basisgroepen beschikken over een eigen groepsruimte waarbij een open-deurenbeleid mogelijk is.
D.w.z. dat kinderen gebruik maken van verschillende ruimtes en/of verlaten hun groepsruimte of
basisgroep voor de volgende activiteiten:


gezamenlijke thema-activiteit



creatieve activiteit



muziekactiviteit



spelactiviteit



educatieve activiteit



buitenactiviteit
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Indien kinderen bij activiteiten de basisgroep verlaten, wordt de maximale omvang van de basisgroep
tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per beroepskracht van kracht, toegepast op het totaal
aantal aanwezige kinderen op de locatie. Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen blijft
een vaste beroepskracht het vertrouwde gezicht voor de kinderen van de basisgroep. In het
pedagogisch werkplan wordt dan expliciet aangegeven hoe er aandacht is voor de omgang met de
vaste basisgroep.

Mentorschap
Met ingang van dit jaar is ook het hebben van een mentor voor alle BSO-kinderen een eis. Elk kind is
gekoppeld aan een vaste pedagogisch medewerker. In de pedagogische werkplannen staat beschreven
hoe hier vorm aan wordt gegeven.

Volgen van de ontwikkeling
Binnen de BSO werken zoveel als mogelijk vaste pedagogisch medewerkers op een locatie. Zij volgen
de kinderen en nemen waar nodig contact op met ouders en/of leerkrachten wanneer zij vinden dat
er afspraken moeten komen over bepaald gedrag of bij het signaleren van ander gedrag dan normaal.
. We proberen in de doorgaande lijn met school te kijken wat er nodig is wanneer we bemerken als er
dingen niet helemaal lekker lopen of we reden hebben tot zorg. Nadat we in alle gevallen eerst contact
opnemen met ouders kunnen we in overleg de expertise van leerkrachten, IB er en /of orthopedagoge
inschakelen. Met ouders kan er structureel gesproken worden over de ontwikkelingen van hun kind.
Naast de 10 minuten gesprekken bestaat er altijd de mogelijkheid een afspraak te maken met de
pedagogisch medewerkers of leidinggevende van de opvang.

Algemene informatie:
Samenwerking met ouders:
We hechten aan goede contacten met ouders. Door een goede ouderbetrokkenheid stimuleren we de
ontwikkeling van kinderen, en werken we in gezamenlijkheid toe naar een goede voorbereiding op
school. We investeren altijd in relatie met ouders. De contacten tussen pedagogisch werkers en ouders
zijn essentieel voor de kwaliteit van de onze kinderopvang. Door een goede afstemming zullen
pedagogisch werkers in staat zijn om de kinderen tijdens hun verblijf op het kinderdagverblijf beter te
begrijpen en te begeleiden. Andersom krijgen ouders via de pedagogisch werkers een beeld van wat
hun kind doet gedurende de dag.
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Individuele contacten
Bij een nieuwe aanmelding neemt de directeur CIKC van desbetreffende locatie contact op met de
ouders voor het plannen van een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt uitleg gegeven over de gang
van zaken op het dagverblijf (rondleiding, uitleg over (huis)regels, en kennismaking met de
pedagogisch werkers). Het gegevensformulier en eventuele bijzondere afspraken worden samen
ingevuld.
Tijdens het brengen en halen hebben pedagogisch werkers individueel contact met de ouders.
Pedagogisch werkers informeren ouders over wat het kind die dag heeft gedaan.
Voor de pedagogisch werkers is het belangrijk om te weten of er in de thuissituatie van het kind
ingrijpende veranderingen zijn. Te denken valt aan een verhuizing, scheiding, overlijden, zwangerschap
etc. Omdat deze zaken een behoorlijke impact kunnen hebben op het gedrag van de kinderen. Indien
ouders een apart gesprek willen met de pedagogisch werkers dan kan daar altijd een afspraak voor
worden gemaakt.
In KidsKonnect worden de ouders regelmatig op de hoogte gehouden van het wel en wee van hun kind
tijdens de opvang. Aan het einde van de opvangdag wordt een korte samenvatting gegeven, aangevuld
met een paar foto’s waarbij hun kind ‘in actie’ is. Knutselwerkjes worden aan ouders meegegeven naar
huis.

Schriftelijke informatie
Alle ouders ontvangen via KidsKonnect informatie van het lokale

kindcentrum. Indien nodig

ontvangen ouders nog extra informatie de nieuwsbrief van het CIKC

Oudercommissies en gemeenschappelijke oudercommissie
Iedere locatie heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie is samengesteld met
afgevaardigden van het school en het kinderopvang gedeelte samen. Zij houdt zich bezig met de locatie
gebonden zaken.
Op elke locatie hangt een overzicht met de namen en adressen van de oudercommissieleden.
De oudercommissie vergaderd gemiddeld 6 keer per jaar, de locatiemanager van de locatie schuift
waar nodig een aantal keer per jaar bij deze vergadering aan.
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Ouders en klachten.
Meestal gebeuren incidenten onopzettelijk, maar voor de mensen die het aangaat is het altijd
vervelend. Als zaken op onze kinderdagverblijven misgaan, willen wij daar goede oplossingen voor
zoeken. We hopen dat ouders met klachten eerst overleggen met de pw'ers, locatiemanagers om tot
een goede oplossing te komen. Mochten we er dan nog niet uit kunnen komen dan helpt het
klachtenreglement ons daarbij.
Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus
volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de
Geschillencommissie Kinderopvang (www.degeschillencommissie.nl)

Hoe verloopt het indienen van een klacht?
Meestal gebeuren incidenten onopzettelijk, maar voor de mensen die het aangaat is het altijd
vervelend. Als zaken op onze kinderdagverblijven misgaan, willen wij daar goede oplossingen voor
zoeken. We hopen dat ouders met klachten eerst overleggen met de pw'ers, locatiemanagers en
rayonmanagers kinderopvang om tot een goede oplossing te komen. Mochten we er dan nog niet uit
kunnen komen dan helpt de klachtenregeling ons
daarbij.
Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van

Als zaken op onze
kinderdagverblijven misgaan,
willen wij daar goede
oplossingen voor zoeken

kinderopvangcentra

en

gastouderbureaus

volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij
de Geschillencommissie Kinderopvang, waaraan
tevens

het

verbonden

Klachtenloket

Kinderopvang
is.

Voor ons klachtenreglement verwijzen wij u naar
het betreffende document op de website van
IJsselrijk of de lokale CIKC’s.
Teamwerk en ondersteuning van de pedagogisch medewerkers
Het pedagogisch beleidsplan is het kader van waaruit gewerkt wordt. De pedagogisch werker is op de
hoogte van de inhoud van het pedagogisch beleidsplan. Het is de basis voor het pedagogisch werkplan
waaraan door de pedagogisch werkers van de desbetreffende locatie zelf de belangrijkste bijdrage
wordt geleverd.
Toetsinstrumenten als observatielijsten m.b.t. spraakontwikkeling, sociale competenties en motoriek
worden gebruikt en geven belangrijke informatie over hoe er gewerkt wordt op de groep en hoe het
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kind ermee omgaat. De pedagogisch werkers streven naar een optimale samenwerking ten gunste van
het professionele pedagogische handelen naar de kinderen.
Er is ruimte om elkaar aan te vullen en te inspireren. Concrete werkafspraken, termijnplanning en
methodisch werken ondersteunen een goede samenwerking met ruimte voor individuele creatieve
inbreng. Op elke locatie is het pedagogisch werkplan de vertaling van de opvoedingsdoelen naar de
praktische situatie in het werkveld.
Het pedagogisch werkplan omschrijft de visie en werkwijze van een team en draagt daardoor het
pedagogisch beleidsplan uit.
De pedagogisch werkers worden in hun werk ondersteund door de directeur Kinderopvang IJsselrijk,
en directeur Christelijk Integraal Kindcentrum. In geval van calamiteiten kan de pedagogisch werker
terugvallen op een achterwacht. Er wordt scholing aangeboden. Geregeld zijn er stagiaires aan het
werk die begeleid worden door de pedagogische werkers. In het pedagogisch werkplan wordt vermeld
van welke opleiding ze komen.
Een deel van de huishoudelijke taken wordt uitgevoerd door externe schoonmakers.

Beroepskwalificatie en scholing personeel
De pedagogisch werkers zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie voor het uitoefenen
van hun functie. Deze opleidingseisen liggen vast in de CAO Kinderopvang en CAO Welzijn en
Maatschappelijke Dienstverlening.
Naast de gekwalificeerde medewerkers kunnen we intern een beroep doen op meer specialistische
kennis.
Stagiaires en vrijwilligers
In het pedagogisch werkplan wordt beschreven welke taken en werkzaamheden vrijwilligers en
stagiaires

mogen

uitvoeren.

De

beroepskracht is

te

allen

tijde

eindverantwoordelijk.

Een vrijwilliger kan worden ingezet voor het vervoer van kinderen tussen verschillende locaties van de
kinderopvang.

Deze

afspraken

worden

vastgelegd

in

een

overeenkomst

vrijwilliger.

De stagiaire voert werkzaamheden uit volgens het opleiding- en competentieplan, onder leiding van
een beroepskracht.
Begeleiding en bijscholing pedagogisch werkers
IJsselrijk heeft een scholingsplan opgesteld zodat we inzicht hebben op de ontwikkeling en
kennisverbreding van onze medewerkers. Hieruit is te lezen dat we de afgelopen jaren ingezet hebben
op een grootschalige kwaliteitsimpuls op alle gebieden binnen onze branche. N.a.v. de
functioneringsgesprekken zal dit scholingsplan nog aangevuld worden met de individuele wensen van
medewerkers. We blijven inzetten op permanente educatie. Het is niet voor niets dat het strategisch
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plan van IJsselrijk vermeld dat ook wij een leven lang leren. Naast de eisen die de IKK vragen ten
aanzien van alle medewerkers is er ruimte voor individuele medewerkers om zich te blijven
ontwikkelen. We stimuleren medewerkers om opleidingen te gaan volgen en vinden het belangrijk
vanuit de organisatie hen te ondersteunen in hun ontwikkeling door een gedegen aanpak en
begeleiding van zowel interne als externe studenten.
De meeste pedagogisch werkers zijn geschoold in het kader van de IKK.
De medewerkers op de babygroepen zijn babyspecialist.

VVE-trainer
Voor het implementeren van een VVE-methode maken we gebruik van een externe opleider.
We hebben een apart beleid geschreven t.a.v. de peuters die in aanmerking komen voor vroege
voorschoolse educatie.

Ondersteuning pedagogisch werkers bij begeleiding van kinderen met bijzonderheden in de
ontwikkeling
De pedagogische werker kan een beroep doen op de expertise van de locatiemanager, pedagogisch
coach, beeldcoach, orthopedagoog, intern begeleider en de directeur van het kindcentrum in die
gevallen waar specifieke begeleiding nodig is. De pedagogisch werker kan in overleg met ouders
gebruik maken van beeldcoaching. De locatiemanager is samen met de intern begeleider van het
kindcentrum de centrale persoon als het gaat om doorverwijzen naar passende instanties die verdere
ondersteuning kunnen bieden. De locatiemanager (en internbegeleider) onderhoudt de contacten met
externe instanties en heeft zitting in regionale jeugdpreventie netwerken.

Evaluatiemomenten van het pedagogisch beleid
Documenten m.b.t. pedagogisch beleid:
Jaarlijks wordt het document pedagogisch beleid geëvalueerd en indien nodig bijgesteld in het
managementteam.
Pedagogische werkplannen worden per jaar opnieuw herzien en is een terugkerend agendapunt op de
teamvergaderingen.
Jaarlijks is de evaluatie van het pedagogisch beleid een onderwerp van bespreking tijdens de
vergadering met de oudercommissie/ GOC.

Verankering pedagogisch beleid en uitvoering in het werkveld:
Pagina | 47



Pedagogisch werkplan van de locatie is de basis voor pedagogisch handelen.



De locatiemanager is verantwoordelijk voor het toezicht op het handelen volgens pedagogisch
beleid c.q. pedagogisch werkplan en de begeleiding van de pedagogisch werkers.



Binnen onze organisatie zijn twee rayonmanagers kinderopvang aangesteld, deze functie is
onder meer gericht op naleving en toetsing
van de uitvoering van het pedagogisch
beleid.



Toetsing geschiedt door de GGD.

Deze evaluatiepunten zijn verwerkt in een
kwalilteitskalender
Kwaliteitszorg

waarvoor

IJsselrijk

de

directeur

verantwoordelijk

is.

Hiermee borgen we de kwaliteit van onze

Pedagogische werkplannen
worden per jaar opnieuw
herzien en is een terugkerend
agendapunt op de
teamvergaderingen

Kindcentra.

Veiligheidsbeleid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid plaats op alle locaties en groepen.
De resultaten van deze inventarisatie worden opgenomen en verwerkt in een actieplan voor de
desbetreffende locatie. Deze wordt geëvalueerd en beoordeeld of genomen maatregelen afdoende
zijn. De inventarisatie is eveneens preventief bedoeld om risico`s te voorkomen zoals ziektekiemen,
binnen –en buitenmilieu en medisch handelen. De inventarisatie bevat een registratielijst met
ongevallen of bijna ongevallen en een overzicht van maatregelen die getroffen zijn ter voorkoming van
verdere ongevallen. Indien er sprake is van een nieuwe locatie of ingrijpende verbouwing wordt de
risico-inventarisatie opnieuw uitgevoerd. De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid maakt deel
uit van de GGD-inspectie. Op de website: www.ijsselrijk.nl en de website van de werklocaties kunnen
ouders de inspectie rapporten van alle locaties van de kinderopvang van de GGD inzien.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Alle pedagogisch werkers, stagiaires, vrijwilligers en directeuren die bij ons werkzaam zijn beschikken
over een geldige verklaring omtrent gedrag. Vanaf 1 maart 2013 is er sprake van continu screening.
Dit betekent dat er dagelijks wordt bekeken of mensen die werken in de kinderopvang nieuwe
strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem op hun naam hebben staan.
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Achterwacht
Voor het kindcentrum, zowel kinderopvang als buitenschoolse opvang geldt: indien slechts één
beroepskracht in het kindcentrum aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch
bereikbaar is en binnen 10 minuten in het kindcentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
In het kindcentrum zijn de pedagogisch werkers op de hoogte van de naam en telefoonnummer van
deze persoon, deze staan op de roosters. Indien er sprake is van een achterwachtregeling op de locatie,
is de naam en het telefoonnummer van de achterwacht die tijdens de openingstijden bereikbaar is,
schriftelijk vastgelegd en bekend bij de pedagogisch werkers.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is van kracht. Deze code geeft duidelijkheid over
de verantwoordelijkheden in taken en bevoegdheden en bevat tevens een stappenplan voor de te
volgen procedure. De procedure is bekend bij iedere werknemer. Geregeld wordt een programma van
bijscholing of informatie aangeboden waar de onderwerpen m.b.t. signalering en begeleiden van
problemen aan bod komen. Dit is een terugkerend agendapunt bij de teamvergaderingen op alle
locaties.

Vierogen-beleid
Vanaf 1 juli 2013 is het ‘vierogen-principe’ verplicht gesteld binnen de kinderdagopvang/
peuteropvang. Dit principe houdt in dat een volwassene altijd moet kunnen meekijken en/of
meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag in zijn eentje op de groep staan mits er
op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kunnen kijken of luisteren.
De oudercommissie heeft hierin adviesrecht en de GGD controleert dit.
Het vierogen beleid is gericht op de doelgroep 0-4 jaar.
Met een ouder van de oudercommissie is op elke locatie geïnspecteerd op veiligheid en transparantie
van de groepsruimtes.
Van

deze

inspecties

zijn

verslagen

gemaakt

die

inzichtelijk

zijn voor

de

inspectie.

Beschreven uitvoering van het vierogenprincipe:


Alle personen die werken binnen het kindcentrum bezitten een VOG.



Een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen
aan te spreken zo laag mogelijk is. Dit punt komt regelmatig terug op teamvergaderingen.



Periodes waar één pedagogisch werker op de groep aanwezig is worden geminimaliseerd door
het inzetten van stagiaires en het clusteren van kleine locaties in de vakanties.



Het samenvoegen van groepen aan de openings- en sluitingstijden van de dag.
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Er wordt gebruik gemaakt van camera’s en/of babyfoons.



Het streven naar transparante ruimtes en gezamenlijk gebruik van ruimtes door zowel
kinderopvang als school.



Leidinggevenden en collega`s lopen regelmatig bij elkaar binnen zonder te kloppen, we
houden zoveel mogelijk een open deuren beleid. (deze afspraak is ook schriftelijk vastgelegd
met de directeur van het kindcentrum en de leerkrachten en anderen die zich in het
kindcentrum bevinden)



Op de groepen liggen aftekenlijsten die kunnen worden afgetekend door de persoon die
onaangekondigd langs- of binnenkomt wanneer een pedagogisch werker alleen op de groep
werkt.



De ruimtes zijn zoveel mogelijk voorzien van ramen naast of in deuren om inkijken te
vergemakkelijken.



Tijdens breng en haal momenten wanneer de 3 uursregeling van kracht is, waarbij de
beroepskracht-kind ratio wordt overschreden, is er nog een andere persoon in het gebouw
aanwezig.



Het onvoorspelbare karakter van haal en brengsituaties verkleint het risico dat iemand zich
onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen



Het buitenspelen geschied over het algemeen op speelplaatsen die zichtbaar zijn omringende
bewoners.

Het pedagogisch werkplan laat zien hoe het vierogen-beleid de locatie geregeld is.

EHBO- certificaat
Vanaf 1 januari 2018 is het verlicht dat er altijd iemand op locatie aanwezig is met een EHBO –
certificaat. In de pedagogische werkplannen van de locaties staat omschreven wie van de pedagogisch
medewerkers in het bezit zijn van dit certificaat, en zorgen we ervoor dat er altijd iemand in het
kindcentrum aan het werk is met dit certificaat.

De 3 uurs regeling
Het blijft mogelijk voor kinderopvangorganisaties om af te wijken van de beroepskracht-kindratio
(BKR). Dit is alleen niet meer verbonden aan vaste tijden. Er wordt een ‘negen- uursblok’
geïntroduceerd ter vervangen van de huidige drie-uursregeling. De locatiemanager moet in het
pedagogisch werkplan vastleggen op welke tijden de houder voldoet aan de BKR. Alleen als de
locatiemanager dit in een plan heeft opgenomen en aan de ouders bekend heeft gemaakt, is het
toegestaan om af te wijken binnen tijdsblok van negen uur.
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Mediabeleid
Met de verregaande digitalisering van onze samenleving zijn we ons als professionals bewust van het
feit dat we moeten nadenken over mediaopvoeding in de kinderopvang. Een eerste stap daarin is de
bewustwording dat mediaopvoeding (ook bij jonge kinderen) belangrijk is.

De volgende

aandachtspunten zijn hierbij van belang:


Inzet van media is een middel en geen doel



Media worden op een (beperkt) aantal vaste momenten ingezet



Media versterken activiteiten en bieden een extra context voor kinderen



Media worden ingezet als introductie van een thema, als differentiatiemiddel of als een
verwerkingsactiviteit



Media zijn van goede kwaliteit en sluiten aan bij de ontwikkeling van kinderen



Adequate begeleiding door de pedagogisch medewerker is van belang



Pedagogisch medewerkers en ouders hebben een voorbeeldfunctie

Op de BSO is over het algemeen het gebruik van media nog uitgebreider. Er worden regels opgesteld
over het gebruik van (eigen) digitale media over wat gebruikt mag worden, door wie en hoe lang. Hoe
gaan we om met cyberpesten en privacy.
Het pedagogisch werkplan beschrijft hoe dit op locatie binnen de verschillende leeftijdsgroepen wordt
vormgegeven.

Zorg
Wanneer er om een kind zorg ontstaat dan weten alle professionals de te bewandelen weg om zorg in
te schakelen.
De te nemen stappen bij alle kinderen die onze opvang bezoeken zijn:


Collegiale consultatie



Overleg met direct leidinggevende



Overleg leidinggevende en ouders



Leidinggevende schakelt indien nodig IB-er in en stelt leerkracht / directeur op de hoogte



IB-er start samen met ouders en leidinggevende opvang een KIK traject
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Tot slot
We begrijpen dat het voor ouders belangrijk is dat zij op de hoogte zijn van informatie die voor hen en
hun kinderen van toepassing zijn. We hopen dat de informatievoorziening middels deze stukken, naast
de algemene website, de website van de afzonderlijke locaties, de nieuwsbrieven van zowel het
kindcentrum als de kinderopvang, de mailing en de mondelinge overdracht ertoe bijdragen dat ouders
op de hoogte zijn van alle zaken die belangrijk zijn
voor de opvang, de ontwikkeling en het welbevinden
van al onze kinderen. In ons strategisch plan van
IJsselrijk staat dat wij geloven dat elk kind even
waardevol is. Een uniek en geliefd kind van God. Wij
geloven dat wij tot groei en bloei mogen komen, zo

Wij geloven dat wij tot groei en
bloei mogen komen, zo God
ons heeft bedoeld

God ons heeft bedoeld. De ene mens staat nooit los
van de ander, we leren in verbinding met de ander,
met de mensen om ons heen. We doen dat door kinderopvang en onderwijs van een goede kwaliteit
te bieden. We laten onze kinderopvang en onderwijs aansluiten op het niveau van het kind en de
mogelijkheden die het in zich heeft. Zo doe je recht aan kinderen er ontstaat er een omgeving waarin
kinderen kunnen groeien en bloeien. Wat ons bijzonder maakt is dat we in alles wat we doen er naar
streven liefdevol en doelgericht te handelen en dat wij het lef hebben om het anders te doen. Wij laten
onze gedachten een ons handelen leiden door de liefde: de liefde van en voor God, de liefde voor de
ander en de liefde voor onszelf. In alles wat wij doen zijn wij gericht op ontwikkeling, de groei en bloei
van kinderen en van elkaar. Dat is een grote verantwoordelijkheid en vraagt van ons voortdurend
kritisch te zijn op ons eigen handelen. Wij gaan voor onze doelen en houden daarbij nauwkeurig de
voortgang en resultaten in de gaten. Wij zijn pioniers. Wij hebben de moed om de dingen anders te
doen, dat vraagt de toekomst van ons. Wij durven onbekend terrein te betreden wanneer dit onze
opvang en onderwijs en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen ten goede komt.

IJsselrijk kinderopvang, mei 2020 / herijking maart 2021
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