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INLEIDING
WIJ ZIEN IEDER
KIND ALS EEN
UNIEK MENS,
SAMEN MET ZIJN
UNIEKE OUDERS

Onze visie op hoe wij bij SKSG omgaan met baby’s is een aanvulling het pedagogisch beleid: ‘Het
mooiste wat je kunt worden, is jezelf’. Deze is te
vinden op de website
van de SKSG onder
het kopje ‘Waarom
SKSG?’. Dit document
over onze visie op het
omgaan met baby’s
is geschreven voor de
groepen van SKSG en
de gastouderopvang
waar wij baby’s opvangen.

pedagogisch medewerkers) voor de 0-jarigen op
de groepen, zodat baby’s zich kunnen hechten en
zich van daar uit optimaal kunnen ontwikkelen.

WE GEVEN VOLLEDIGE
AANDACHT, WE KIJKEN
EN LUISTEREN EN ELK
KIND IS UNIEK

HOTIZONTALE EN VERTICALE GROEPEN
Bij SKSG maken wij onderscheid tussen horizontale groepen (0-2 jaar) en verticale groepen (0-4
jaar). Binnen beide groepen en de gastouderopvang noemen wij de kinderen van 0-12 maanden,
baby’s. De kinderen van 12- 24 maanden, dreumesen en de kinderen tussen 24 -48 maanden,
peuters.
De groepsgrootte van de horizontale groepen varieert (mede afhankelijk van het aantal vierkante
meters groepsruimte) van 8 tot 12 kinderen. In de
verticale groepen worden maximaal 16 kinderen
geplaatst, ook afhankelijk van het aantal beschikbare vierkante meters. Iedere baby krijgt bij de
start van de opvang een mentor toegewezen.
VASTE GEZICHTEN EN RITMES
Wij werken altijd met vaste gezichten (vaste

Bij SKSG zien wij ieder
kind als een uniek
mens, samen met zijn
unieke ouders*. Zo
kunnen wij zo goed
mogelijk aansluiten bij
de individuele ontwikkeling van ieder kind
en de behoefte van iedere ouder. In het eerste
levensjaar volgen wij zoveel mogelijk het ritme
van de baby, in overleg met de ouders. Voor de
kinderen vanaf ongeveer 1 jaar hebben we een
dagritme met daarin bijvoorbeeld vaste eet- en
drinkmomenten op de groep.
VISIE EMMI PIKLER
In de omgang met de allerjongsten hebben wij
ons laten inspireren door de visie van Emmi
Pikler. Emmi Pikler ging uit van de nieuwsgierige
baby die wil leren en ontwikkelen en die competent is. Vanuit die visie hanteren wij drie vuistregels in de omgang met baby’s, namelijk: we geven
volledige aandacht, we kijken en luisteren en elk
kind is uniek.
Om goed in te kunnen spelen op de nieuwsgierigheid en leergierigheid van de unieke baby, heeft
de baby een volwassene nodig die op de juiste
momenten inspeelt op de behoeften van het kind
en een omgeving creëert die hen ondersteunt en

* daar waar wij ouders noemen, bedoelen we ook verzorgers. En daar
waar we pedagogisch medewerkers noemen, bedoelen we ook gastouders.
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uitnodigt om op onderzoek uit te gaan. Vanuit
veilige gehechtheid zijn kinderen dan in staat om
de wereld om hen heen te ontdekken en te vergroten.
Door een goede basiscommunicatie scheppen de
pedagogisch medewerkers een warme positieve
sfeer van wederzijdse betrokkenheid in de groep.
Er ontstaan vertrouwde relaties tussen pedagogisch medewerkers, de kinderen en de ouders.
Deze basiscommunicatie omvat de volgende
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interactievaardigheden (OP REIS) en wordt in het
volgende hoofdstuk verder uitgewerkt:
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelingsstimulering
Positieve interacties tussen kinderen stimuleren/ ondersteunen
Respect voor de autonomie
Emotionele ondersteuning
Informatie en uitleg geven
Structuur en grenzen bieden
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ONZE
PEDAGOGISCH
MEDEWERKERS
ZORGEN ERVOOR
DAT DE BABY
OP EEN
AANSLUITENDE
MANIER WORDT
GESTIMULEERD

H E T

HERSENONTWIKKELING
BIJ BABY’S EN OP REIS
In ons (baby)beleid staat OP REIS centraal. Volgens OP REIS werken betekent dat de pedagogisch medewerker met zijn interactie op gedetailleerd niveau aansluit bij de beleving en het
niveau van de baby
(sensitief responsief
reageren). Het belang
van de pedagogisch
medewerker is hierbij
ondergeschikt.
Hier wordt de werking van de hersenen
uitgelegd en gerelateerd aan de interactievaardigheden
die de pedagogisch
medewerkers inzetten vanuit OP REIS.
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municeren, om zijn omgeving te laten weten dat
hij een bepaalde behoefte heeft. Het is prachtig
dat een baby dit kan en doet. Huilen is een uiting
van een negatieve emotie; angst, honger, frustratie etc. Huilen is een uiting waarbij pedagogisch
medewerkers op de groep de baby gaan troosten
en onderzoeken wat de onderliggende oorzaak is.
Deze negatieve emotie wordt stress genoemd.
Gevoelens van stress bij een baby kunnen negatieve gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling als de baby te weinig gerustgesteld wordt.
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Stress zorgt voor een hoog niveau van stresshormonen (cortisol) in het bloed, hierdoor wordt de
hartslag en de ademhaling verhoogd. Deze verhoging is een normale reactie van het lichaam bij
angstige gebeurtenissen, alleen de baby heeft nog
weinig mogelijkheden om stress kwijt te raken
(cortisolpeil te laten zakken).
Baby’s kunnen stress nog niet zelf reguleren.
Hierbij hebben ze de liefdevolle aanwezigheid
van een volwassenen nodig, een volwassene die
hem/haar ‘leest’, aanvoelt in wat hij nodig heeft,

De hersenen van een
baby staan wijd open
voor alle nieuwe erva-

DE PEDAGOGISCH
MEDEWERKERS ZIJN OP
DE HOOGTE VAN DE
ONTWIKKELINGSSTAPPEN DIE EEN BABY ZET
EN GEZET HEEFT

ringen: bewegingen,
smaken, geuren, klanken,
HET BREIN VAN EEN BABY – WIJ WERKEN
geluiden en gevoelens.
AAN HET HERSENFUNDAMENT VAN ELKE
Al deze prikkels worden
BABY
als een geheel waargenomen. Er worden in de
Bij de geboorte van een baby zijn de hersenen nog eerste twee levensjaren
niet volgroeid. De groei van de hersenen hangt
dan ook erg veel verbinsamen met de groei van de verbindingen tussen
dingen gelegd.
de verschillende hersencellen. Juist in de eerste
twee levensjaren van een kind worden de meesDE MANIER VAN COMte verbindingen tussen de hersencellen gelegd.
MUNICEREN - HUILEN
Door leerervaringen via de zintuigen op te doen,
nemen de verbindingen tussen hersencellen toe
Huilen is voor een baby
in aantal en in kwaliteit.
een manier om te com-
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die hem kalmeert, geruststelt en
tegen zich aanhoudt. Door als
volwassene rust uit te stralen en
te benoemen wat er gebeurt, kan
een baby geholpen worden zijn
emoties en fysieke opwinding te
reguleren.

tende manier wordt gestimuleerd (passend bij
de behoefte van deze individuele baby), zodat het
kind plezier ervaart en daarmee het vertrouwen
opbouwt dat hij zelf iets kan. Dit is goed voor een
positief zelfbeeld en het zelfvertrouwen.

OP REIS | ONTWIKKELING STIMULEREN

Pedagogisch medewerkers brengen de baby’s
met elkaar in contact. Ze spelen bv. samen in de
grondbox en wanneer ze iets ouder zijn hebben
ze gezamenlijke tafelmomenten.

•
•
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praten en te vertellen wat er gaat gebeuren;
de initiatieven van de baby te volgen;
zoveel mogelijke kansen te creëren voor een
baby om zélf dingen te ontdekken/te laten
doen waardoor hij zich meer op zijn gemak
voelt en de zelfstandigheid wordt bevorderd.

POSITIEVE INTERACTIES BEVORDEREN
EMOTIONELE ONDERSTEUNING

Baby’s ontwikkelen zich in hun
eerste levensjaar in een sneltreinvaart. Zij zetten daarbij iedere
‘stap’ op hun eigen moment en in
hun eigen tempo. Een baby geeft
zelf over het algemeen goed aan
of hij toe is aan een nieuwe beweging. Wij stimuleren de ontwikkeling van de baby daarbij door nèt
een stapje verder te gaan dan wat
een baby kan zonder de hulp van
de volwassene (zone van de naaste
ontwikkeling, Vygotsky).
De pedagogisch medewerkers
zijn tijdens de ontwikkelingsstimulering goed op de hoogte van
de ontwikkelingsstappen die een
baby zet en gezet heeft (we hebben
goed naar de unieke baby gekeken
en geluisterd), zodat er aansluiting
is bij wat deze unieke baby vraagt.
Bij ontwikkelingsstimulering is
het van belang om een balans te
vinden tussen veiligheid en uitdaging.
Pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling door
het aanbieden van uitdagende
activiteiten en spelmateriaal die
de specifieke ontwikkelingsgebieden van de baby stimuleren. De
pedagogisch medewerker zorgt
ervoor dat de baby op een aanslui-

Door de positieve interacties in de groep voelt
de baby zich meer op zijn gemak en zal daardoor
meer op verkenning uitgaan, wat ten goede komt
aan zijn ontwikkeling. Positieve emoties sturen
de hormonale processen aan, waardoor er sneller
nieuwe verbindingen tussen hersencellen worden
gelegd.
We hebben op de groep ook veel aandacht voor
de een-op-een-interacties tussen de pedagogisch
medewerker en de baby. De interacties bezorgen
een baby positieve gevoelens, dat de groei van
nieuwe uitlopers tussen hersencellen weer stimuleert, waardoor baby’s hun ervaringen vastleggen
in hun hersenen. De nog niet volgroeide hersenen
ontwikkelen zich dus door intensief contact met
de volwassene en door alles wat de baby doet,
hoort, ziet, voelt en ruikt. Deze vroege ervaringen
zijn cruciaal en kunnen later niet meer zo eenvoudig worden ‘ingehaald’.
RESPECT VOOR DE AUTONOMIE
Een baby is vanaf de geboorte competent, uniek
en gericht op sociale contacten en relaties. Iedere
baby heeft ook al zijn eigen persoonlijkheid, een
eigen temperament en laat op zijn eigen wijze
zijn behoefte aan autonomie blijken. Naarmate de
baby ouder wordt, treedt er een verschuiving op
van afhankelijkheid naar autonomie.
Wij hebben en tonen respect voor de autonomie
van iedere baby door:
• eerst oogcontact te maken met de baby, te
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In het eerste levensjaar hebben kinderen de
meeste steun en aandacht nodig, omdat ze in
alles afhankelijk zijn van de opvoeder. Wanneer
baby’s voldoende voeding, warmte, rust, veiligheid en (fysiek) contact ervaren, ontstaat er ruimte voor ontwikkeling. Een belangrijk onderdeel
tijdens het bieden van emotionele ondersteuning
naar een baby is de sensitieve responsiviteit van
de pedagogisch medewerkers.
Op de babygroepen van SKSG bieden pedagogisch medewerkers emotionele ondersteuning
aan baby’s door:
• veel aandacht te geven aan het opbouwen van
een veilige gehechtheidsrelatie;
• signalen van elke baby waar te nemen en hierop gepast (volgens behoeften van elke individuele baby) te reageren;
• door op een positieve manier te reageren op
de signalen en gedragingen;
• te laten merken dat de baby gezien en gehoord wordt (we zijn beschikbaar);
• te laten merken dat we betrokken zijn bij wat
de baby ziet, voelt, ervaart en meemaakt met
onze volledige aandacht;
• te reageren op aandacht zoekend gedrag van
de baby.
INFORMATIE EN UITLEG GEVEN: PRATEN EN
UITLEGGEN
De passieve taalontwikkeling van een baby maakt
een enorme ontwikkeling door gedurende het
eerste levensjaar. Door het gebruik van taal maken pedagogisch medewerkers het eigen gedrag
en het gedrag van anderen voor baby’s meer
voorspelbaar en tegelijkertijd ondersteunen ze
daarmee de (taal)ontwikkeling. Door met woor-
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den te benoemen wat we doen of wat de baby
doet (zeggen wat je doet en benoemen wat je
ziet), leert een baby spelenderwijs betekenissen.
Geleidelijk aan leert de baby daarmee verbanden
te leggen tussen taaluitingen, gebeurtenissen,
namen en voorwerpen.

het welbevinden. Door de gemaakte ‘verbindingen’ in de hersenen herkennen baby’s wat er
gaat gebeuren, dit zorgt voor een veilig gevoel.
Binnen een vertrouwde structuur stimuleren we
de ontwikkeling door te variëren op de bestaande
routines.

In onze communicatie met de baby’s praten de
pedagogisch medewerkers in een aangepast
tempo, zodat de baby ook de kans heeft om te reageren. Dit versterkt weer het gevoel van zelfvertrouwen en daarmee de positieve verbindingen
tussen de hersencellen.

Op de groepen bieden pedagogisch medewerkers
structuur en grenzen door:
• de overgangen tussen verschillende activiteiten voor de baby zo soepel mogelijk te laten
verlopen;
• het bieden van houvast door vaste gewoontes,
rituelen en ritmes;
• voorspelbaar te zijn zodat de baby’s weten
wat ze kunnen verwachten;
• duidelijk en consequent te zijn in de benadering naar baby’s;
• de handelingen te blijven benoemen.

STRUCTUREREN EN GRENZEN STELLEN
Wanneer we de wereld voor baby’s voorspelbaar
proberen te maken door onder andere handelingen steeds te herhalen, leren baby’s wat ze kunnen verwachten. Dit stelt hen gerust en vergroot
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de manier waarop de volwassene hem verzorgt,
invloed op zijn leven. Dit stimuleert zijn gevoel
van eigenwaarde en autonomie.
Door rekening te houden met het tempo en de
beweeglijkheid van de baby en te vertellen wat er
met hem gaat gebeuren, kan hij zich mentaal en
fysiek op alle handelingen voorbereiden. In een
later stadium zal de baby meer ‘meedoen’ met de
handelingen en vervolgens is er werkelijk sprake van ‘samenwerking’ tussen de volwassene en
de baby. Dit zijn de ingrediënten voor een echte
dialoog en een plezierig samenzijn.
GEBRUIK VAN DE HANDEN

Zoals eerder beschreven vinden we het heel
belangrijk dat elke pedagogisch medewerker bij
SKSG goed kijkt naar wat een baby op elk moment nodig heeft en hierbij aansluit. Dit betekent
dat wij met volledige aandacht bij een baby zijn,
goed kijken en luisteren naar een baby en oog
hebben voor het unieke van elke baby. In de praktijk hanteren we drie vuistregels in het werken
met baby’s:
• met
volledige
aandacht
• kijken en
luisteren
• iedere
baby is
uniek
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Een baby wordt in het dagelijks leven regelmatig
aangeraakt, met name bij de verzorging. Door de
manier van aanraken krijgt het kind belangrijke
informatie over nabijheid, liefde en aandacht. Een
baby is aangewezen op bescherming en hulp van
de volwassenen en is daar dus in hoge mate van
afhankelijk, hij is gevoelig voor de manier waarop
hij wordt aangeraakt. Baby’s geven door hun houding aan wat ze voelen als een volwassene hun
lichaam aanraakt of beweegt. Wanneer een baby
op een voor hem prettige manier wordt verzorgd
voelt hij zich op zijn gemak bij bijvoorbeeld het
verschonen of aan-en uitkleden en dan zal hij zich
ontspannen. Hij bereidt zich erop voor om opge-

nodig heeft en het kind leert
zichzelf en de volwassene beter kennen. Dit met volledige
aandacht van de pedagogisch
medewerker voor het kind.
Door het intensieve contact
tijdens deze dagelijkse verzorgingsmomenten wordt een
kind emotioneel gevoed en de
veilige hechting bevorderd.

ONZE PEDAGOGISCH
MEDEWERKERS
HEBBEN VOLLEDIGE
AANDACHT VOOR
HET KIND

De drie vuistregels zullen voortdurend terugkomen in ons
handelen in de praktijk.

VERZORGINGSMOMENTEN TIJDENS EEN
DAG OP DE GROEP – ALTIJD COMMUNICATIE!
Gedurende de dag zijn er diverse een-op- een
verzorgingsmomenten tussen de pedagogisch
medewerker en de baby op de groep. Bijvoorbeeld
tijdens het verwisselen van een luier, de eet/
drinkmomenten en bij de bed rituelen. Al deze
verzorgingsmomenten zijn communicatie en
observatie momenten met/van de baby. We leren
het kind kennen in wat het wil, prettig vindt en

We beschouwen de baby
vanaf het eerste moment
als een actieve partner,
al heel jong begrijpen ze veel
meer dan de volwassene zou
verwachten!
Door als pedagogisch medewerker op de signalen van de
baby te letten (zoals mimiek,
bewegingen en geluiden) leert
de pedagogisch medewerker
de behoeften en ‘taal’ van de
baby kennen en kan er gepast
op gereageerd worden. Hierdoor voelt de baby zich gezien
en begrepen. De baby ervaart
dat hij invloed kan hebben op
E D I T I E
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tild te worden en helpt mee met de handelingen
die door de volwassene begonnen zijn.
Wij vertellen baby’s steeds welke handelingen we
met onze handen gaan doen en zorgen ervoor dat
onze handen de baby zo veel mogelijk ondersteunen en volgen in de handelingen. Met onze handen kunnen we de baby uitnodigen om actief mee
te doen in de verzorging, de ‘vragende’ handen.
Ook zorgen we ervoor dat onze handen een aangename temperatuur hebben, zo nodig wassen
we onze handen
met warm water
voor we de baby
aanraken.
Wanneer we
een baby dragen is het van
belang dat het
hele bovenlijf en
het hoofd wordt
ondersteund zodat de baby zich
ook in de armen
fysiek veilig kan
voelen.

J E Z E L F !

Wij geven baby’s de mogelijkheid om zelfstandig bewegingen te oefenen en te herhalen. Deze
‘herhaalde’ bewegingen zorgen voor succeservaringen en plezier, waardoor baby’s en dreumesen
nieuwe uitdagingen durven aan te gaan. Tijdens
deze momenten observeren we het kind en wordt
er waar nodig ondersteuning aangeboden.
Wij stimuleren kinderen in hun beweging door
ruimte te geven, door het spelmateriaal aan te
reiken die bij
hun ontwikkeling en interesse past, naar
ze te kijken en
te luisteren
tijdens hun
beweging en
veiligheid te
bieden wanneer dit nodig
is. Wij volgen
hierbij het
ontwikkelingstempo van het
kind. Kan een baby nog niet zelf draaien van de
buik naar de rug, leggen wij de baby bij voorkeur
op de rug en niet in een positie of houding die ze
zelf nog niet kunnen verlaten.

“DE BABY LEERT IN HET VERLOOP VAN ZIJN BEWEGINGSONTWIKKELING NIET ALLEEN
OP ZIJN BUIK DRAAIEN, ROLLEN, KRUIPEN, ZITTEN, STAAN
OF LOPEN, MAAR HIJ LEERT
OOK TE LEREN”

VRIJE BEWEGINGSONTWIKKELING
“De baby leert in het verloop van zijn bewegingsontwikkeling niet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan of lopen, maar hij leert
ook te leren.” (E. Pikler)
Babygroepen en verticale groepen bij SKSG beschikken over een hoek/grondbox, en eventueel
ook nog een hoge box, waar de baby’s veilig de
ruimte hebben en uitgedaagd worden om zich te
ontwikkelen en andere baby’s te ontmoeten.
Bij SKSG hebben wij respect voor de eigenheid en
de autonomie van het kind. Elk kind gaat op zijn
eigen unieke wijze de bewegingsontwikkeling
door. Wij kijken niet naar hoe snel een baby een
beweging ‘leert’, maar hoe goed hij deze beweging
oefent, hoe harmonisch dit verloopt en hoe hij
deze beweging gebruikt.
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Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de gedachte dat beweging voor baby’s heel belangrijk
is en dat juist door de mogelijkheid van bewegen
te bieden het kinderbrein zich goed ontwikkelt en
veel verbindingen legt.
Zodra een kind het kan, stimuleren wij om het
kind zelf de kinderopvanglocatie en de groep in
te lopen. Een kind dat zelf de ruimte binnenloopt
bouwt zelfvertrouwen op en ontwikkelt zijn motoriek en zelfstandigheid.
De wipstoel, kuipstoeltjes en andere babystoeltjes:
als we kijken naar de motorische ontwikkeling
van een baby, gebeurt er ook op dit vlak veel in
het eerste levensjaar. Door een baby ruime bewe-
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gingsvrijheid te geven door het bijvoorbeeld op een mat te leggen en daarmee
ruimte te geven om te bewegen, stimuleer
je de ontwikkeling van een baby. Hij ontdekt zijn eigen lichaam, leert en oefent
nieuwe en oude bewegingen en ervaart
succeservaringen, wat een positief effect
heeft op het zelfvertrouwen.
Maar ook traint hij zijn spieren wat weer
van invloed is op zijn verdere ontwikkelingen, zoals zitten en kruipen.
Door het (langdurig) gebruik van een
wipstoel en andere babystoeltjes wordt
de ontwikkeling van de natuurlijke bewegingen zeer beperkt. Het gaat hierbij om
bewegingen zoals om de eigen as draaien,
rollen en kruipen. Ook wordt door het
gebruik van deze babystoeltjes een baby in
een positie gezet waar hij of zij nog niet in
staat is. Hierbij worden de bewegingen geforceerd en komt het kind in posities waar
het mogelijk fysiek en/of emotioneel nog
niet aan toe is. De natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid worden hierdoor
belemmerd.
Bij SKSG laten wij baby’s zoveel mogelijk vrij bewegen, bij voorkeur maken wij
hierbij gebruik van een stevige mat op
de grond. Baby’s die zelfstandig kunnen
zitten, eten aan tafel en baby’s die dit
nog niet kunnen krijgen hun voeding op
schoot.
Wij zijn gedurende de dag betrokken bij de
belevingswereld van een baby en bieden
nabijheid wanneer een baby hier behoefte
aan heeft. Wij kijken en luisteren naar het
welbevinden en bieden uitdaging als de
baby hieraan toe is.
SPELEN | DE GROEPSRUIMTE
Bij SKSG biedt de groepsruimte veiligheid
en uitdaging. We hebben een basisinventarisatielijst die terug te vinden is in het
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kwaliteitshandboek. De groepsruimte wordt
afgestemd op de ontwikkelingsfasen en spelbehoeften van de kinderen. In de groepsruimte is
een afgeschermde plek waar baby’s ongestoord
kunnen bewegen en spelen. Voor de dreumesen
biedt de groepsruimte verschillende soorten spel
of een plek om zich te kunnen ‘verstoppen’.
SPELEN | SPELMATERIAAL
Bij SKSG zijn we van mening dat elk kind de
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drang heeft om te ontdekken en te leren. Elk kind
heeft hierbij zijn eigen behoeften en interesse
voor het soort spel of spelmateriaal. Bij SKSG
bieden we spelmateriaal aan dat gericht is op de
zintuigen en de motoriek. Het spelmateriaal heeft
verschillende materiaal en groottes. En is zoveel
mogelijk ‘open’ materiaal, wat inhoudt dat een
kind zelf kan bepalen welke functie hij aan het
spelmateriaal geeft. Denk hierbij bijvoorbeeld ook
aan kosteloos en huishoudelijk materiaal zoals
bakjes, lapjes, pollepels ed.
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De wens om te ontdekken, te experimenteren en
te leren leeft in ieder kind en het is aan ons om ze
daartoe de gelegenheid te geven. Als de baby dat
zelf mag doen, dan heeft hij de rust om voorwerpen van alle kanten te bekijken, te voelen en te
proeven.
De dreumes zal bv. ontdekken dat het ene voorwerp in het ander past of juist niet; hij leert dat
hij een voorwerp boven op een ander voorwerp
kan zetten. Als de volwassene rustig toekijkt, ziet
hij dat kinderen vindingrijker zijn dan dat wij
hier kunnen beschrijven.
Zelf spelen heeft een positieve invloed op het
gevoel van autonomie van het kind: hij kan zelf
bepalen waarmee hij speelt en hoe lang. Ook hierbij geldt: kijk en luister goed naar de baby en het
effect van het spelmateriaal en voorkom dat er te
veel aan prikkels is (denk bijv. aan het bewust gebruiken van een babygym of een spiegel). Zo leert
hij de eigenschappen van voorwerpen kennen
op zijn unieke manier. Hij ontdekt daarbij zijn
interesses, zijn voorkeuren, zijn mogelijkheden
en grenzen. Door deze vrijheid om zelf te kunnen
spelen, ontwikkelt het kind zelfbewustzijn. Het
voelt zich competent!
Pedagogisch medewerkers scheppen de voorwaarden om te kunnen spelen:
• we creëren bewegingsvrijheid;
• we zetten het speelmateriaal op kindhoogte;
• we zorgen ervoor dat het kind kleding aan
heeft waarin het zich makkelijk kan bewegen.
SPELEN | BUITENSPELEN EN BABY’S
Bij SKSG gaan we elke dag naar buiten, mits dit
haalbaar is voor het kind en de groep. Buiten
spelen verrijkt de ontwikkeling van elk kind dus
ook voor onze allerkleinsten. Buiten hebben baby’s alle bewegingsvrijheid en kunnen ze liggen,
kruipen, rollen en lopen waar ze willen. Ze trainen hun spieren en ontdekken hun evenwicht.
De prikkels buiten stimuleren de zintuigelijke
ontwikkeling, ze ervaren de wind op hun gezicht,
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de zonnestralen of regendruppels op hun huid
en het gras tussen hun tenen of vingers. Ze leren
buiten nieuwe woorden en de betekenis hiervan.
Door al deze nieuwe prikkels, leert de baby de
wereld ontdekken, waarbij de pedagogisch medewerkers de veiligheid bieden die de baby nodig
heeft.
VOEDING
In het eerste levensjaar volgen wij zoveel mogelijk
het ritme van de baby, in overleg met de ouders.
Voor de kinderen vanaf ongeveer 1 jaar hebben we
een dagritme met daarin bv. vaste eet- en drinkmomenten op de groep.
Tijdens de tafelmomenten wordt het drinken
aangeboden in een fles of in een glazen beker.
Door te kijken en te oefenen met kinderen leren
we kinderen uit een glas te drinken. Door te drinken uit een glas, ervaart een kind hoeveel drinken
nog in een glas zit en dat hij dit stevig met twee
handen moet vastpakken. Een glas ziet er ook zo
zwaar uit als dat het is, waardoor een kind het
drinken minder snel over zich heen gooit. Een
glas kan kapot vallen, we geven kinderen het vertrouwen dat zij uit een glas kunnen drinken.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het algemene voedingsbeleid van SKSG.
SLAPEN
Bij SKSG bereiden we kinderen voor op het slapen
gaan. We bieden hierbij structuur, rust en voorspelbaarheid. Elk kind heeft zijn eigen slaapritme en rituelen. In overleg met ouders kijken wij
welke rituelen wij van thuis kunnen overnemen,
om zo de overgang van thuis en de kinderopvang
voor het kind zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Elk kind heeft zijn eigen vertrouwde bed. Een
vast bed voor het kind zorgt voor herkenning,
door de geluiden, contrast van het licht en geuren. Bij het maken van de indeling van de slaap-
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kamer, wordt zorgvuldig gekeken welk bed, op
welke plek, het beste past bij ieder kind.
BUITENRUIMTE/SLAAPHUISJES
Bij SKSG hebben wij ook slaaphuisjes die buiten
staan, ook wel Lutje Potje genoemd. We vinden
het belangrijk om te kijken of het buiten slapen
past bij een kind. Wij zijn voorstander van de
Lutje Potje, omdat kinderen vaak rustiger slapen,
vitamine D wordt aangemaakt en hierdoor meer
weerstand opbouwen.
VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING
Omdat alle kinderen zich op hun eigen unieke
wijze ontwikkelen, kijken en luisteren wij naar de
kinderen tijdens de dagelijkse momenten, tijdens
hun spel, de voedingsmomenten en in contact
met andere kinderen. Deze gegevens leggen wij
vast om van ieder kind een goed beeld te hebben
en zo goed mogelijk op de behoeften, ontwikkeling van ieder kind in te kunnen spelen. Eens per
5 maanden observeren wij de kinderen met een
observatielijst die speciaal gericht is op de allerjongsten. We kijken naar de motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, taal en
het welbevinden. Hierdoor zijn wij nog beter in
staat om goed in te spelen en aan te sluiten bij de
ontwikkeling van ieder uniek kind.
DE SAMENWERKING MET OUDERS
‘Wij willen op de beste manier omgaan met uw
wensen voor uw kind. Daarom is een goede
samenwerking en regelmatige informatie-uitwisseling tussen het kindercentrum van uw kind
en u heel belangrijk. Alles is bespreekbaar en
binnen de kaders van ons pedagogisch beleid en
het groepswerk is ook heel veel mogelijk. Goed
contact, respect, wederzijds adviseren en informeren vormen de basis voor een goede afstemming tussen de opvoeding thuis en de opvoeding
in de groep.’ (Pedagogisch beleid SKSG)
Juist met ouders van de baby’s is het eerste
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contact met de pedagogisch medewerker(s) heel
erg belangrijk. Ouders kennen hun kind, weten
wat het prettig vindt en wat juist niet. Om de
opvang zo goed mogelijk met ouders af te stemmen is deze informatie dus heel erg van belang.
Wij hebben de ouder nodig om van hun te horen
hoe wij het beste met hun kind kunnen omgaan.
We stellen vragen en laten zien dat we oprecht
geïnteresseerd zijn in zowel ouder als kind.
Om de overgangen tussen thuis en kinderopvang,
en andersom, goed te laten verlopen hebben we
een overdracht en spreken we rituelen af om deze
soepel te laten verlopen.
WENNEN
Wij vinden het belangrijk dat een baby rustig kan
wennen in zijn nieuwe omgeving van de groep.
Een zorgvuldige wenperiode zorgt bij kind en
ouder voor een soepele overgang tussen thuis
en de kinderopvang. Dit maakt het voor de baby
makkelijker zich veilig te voelen in zijn nieuwe
omgeving en daarmee open te staan voor nieuwe
contacten. Door de tijd te nemen voor een goede wenperiode kunnen zowel kind, ouders als
pedagogisch medewerkers veel van elkaar leren
en aan elkaar wennen. Door ouders voor te laten
doen hoe zij hun baby verschonen, wat de rituelen bij het gaan slapen zijn enz. krijgen we belangrijke informatie die wij zo goed mogelijk kunnen toepassen tijdens de opvang. Naast dat wij in
deze periode de baby leren kennen is het ook erg
belangrijk dat ouders de tijd krijgen om aan het
idee te wennen dat zij hun baby naar de opvang
brengen en toevertrouwen aan een andere volwassene. In de omgang met ouders zetten we de
OP REIS-interactievaardigheden heel bewust in.
Om de wenperiode goed te laten verlopen komen
ouders minimaal twee keer voor de start van de
opvang op de groep (een deel van) een dagdeel
meedraaien. Ook wanneer de ouder(s) daartoe
zelf geen noodzaak zien benadrukken wij dat het
voor onze afstemming tussen opvang en thuis
noodzakelijk is.
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Tijdens de wenperiode wordt er actief gevraagd
naar de verwachtingen/wensen van de ouder
over de omgang en de opvang van hun baby. Daar
waar mogelijk worden deze wensen ingewilligd.
Mochten er verwachtingen/wensen zijn die binnen een groepsopvang niet mogelijk zijn, wordt
dit met elkaar besproken. In overleg gekeken
wordt gekeken naar wat mogelijk is binnen de
groep en waar ouders mee kunnen instemmen.

of zorgen voor verwarring. Dit
vraagt om emotionele ondersteuning, structurele momenten,
informatie en uitleg. Pedagogisch
medewerkers zijn zich er van
bewust dat het vertrek e/o komst
van kinderen naar een volgende
groep invloed heeft op de groepsdynamiek van de betreffende
groep.

OVERGANG NAAR DE VOLGENDE GROEP

SCHOLING

Om de overgang naar de volgende groep voor elk
kind zo soepel mogelijk te laten verlopen is het
van belang dat het kind vertrouwd raakt met de
nieuwe groep en de nieuwe pedagogisch medewerker. Elk kind is uniek en deze overgang kan
per kind verschillen. Allereerst wordt er altijd
gekeken of het kind er al aan toe is om naar een
andere groep te gaan. Daarnaast is de afstemming met ouders van belang over hoe dit wordt
aangepakt en op welke momenten.

Naast dat alle medewerkers een
afgeronde kindgerichte opleiding
hebben, worden al onze pedagogisch medewerkers, werkzaam
met baby’s, opgeleid tot babyspecialist. In deze training komen de
interactievaardigheden (OP REIS),
de ontwikkeling van- en de omgang met de baby en de visie van
Emmi Pikler uitgebreid aan bod.

De peuter-pedagogisch medewerker gaat eerst
bij het kind op de eigen (baby/dreumes) groep
meespelen, zodat het kind vertrouwd raakt met
deze nieuwe pedagogisch medewerker. Daarna
gaat het kind wennen samen met zijn eigen mentor op de peutergroep. De overgang kan per kind
verschillen en vraagt om een gerichte wen-plan.
Hierbij wordt gedacht aan welke wen momenten,
hoe vaak en welke behoefte het kind nodig heeft
tijdens deze overgang.

Om de pedagogische kwaliteit op
de groepen verder te verhogen
en te borgen zijn er pedagogisch
coaches die op de werkvloer
meekijken en coachen op diverse
onderdelen die van invloed zijn
op de pedagogische kwaliteit
van de babyopvang. Daarnaast
is er de mogelijkheid dat er op
de babygroepen gefilmd (video
interactie begeleiding) wordt om
te kijken naar de kwaliteit van de
interacties met de baby’s.

Tijdens deze overgang gaat het kind wennen aan
de pedagogisch medewerkers op de groep, de
groepsruimte en de kinderen. Vanuit het perspectief van het kind kan dit heel spannend zijn
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