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INLEIDING
SKSG STAAT VOOR
ZELFONTPLOOIING. VOOR IEDER
KIND EN AL ONZE
MEDEWERKERS
HET PEDAGOGISCH BELEID
Het pedagogisch beleid van Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) beschrijft wat we belangrijk vinden in de dagelijkse omgang met kinderen. We geven aan wat we doen en waarom we
het op die manier doen. Hoe we het doen is vastgelegd in de “Algemene informatie voor ouders”.
De unieke punten van iedere locatie staan beschreven in de Locatiewijzer als aanvulling op de
“Algemene informatie voor ouders”.
AANSPREEKVORMEN
Wanneer we in deze brochure spreken over ouders, dan worden daarmee uiteraard ook verzorgers bedoeld. Waar gesproken wordt over “kind” kan het natuurlijk ook over “kinderen gaan”.
Wanneer we spreken over pedagogisch medewerker kan dit zowel een man als een vrouw zijn.
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ALLE KINDEREN
ZIJN WELKOM EN
WIJ DOEN ER
ALLES AAN OM DIT
TE LATEN MERKEN

IEDER KIND GAAT MET
ONS MEE OP REIS
Wij vinden dat kinderen zelfbewust, vol zelfvertrouwen en zelfstandig zijn of haar weg moeten kunnen
kiezen. Wij helpen kinderen daarbij om talenten en
mogelijkheden te leren kennen en gebruiken. Dit
alles met respect voor anderen, voor de (leef)omgeving én voor zichzelf. Daarom zeggen we ook: ‘Het
mooiste wat je kunt worden, is jezelf.’

om te leren, met vallen en opstaan. Dit doen we niet
door een standaard aanpak maar door persoonlijke
aandacht voor ieder kind. Dat betekent individueel
ontwikkelen, dus op hun eigen tempo en op hun
eigen manier.

Alle kinderen zijn welkom en wij doen er alles aan
om dit te laten merken. SKSG spreekt zich uit tegen
discriminatie en leeft dit na door niemand uit te sluiten. Tegelijkertijd vraagt
de begeleiding van een
kind dat extra zorg en
aandacht nodig heeft
soms om een specifieke
deskundigheid die wij
niet kunnen bieden. In die gevallen zoeken we samen met ouders, ons pedagogenteam en eventueel
externe deskundigen naar oplossingen.

Als kinderopvangorganisatie zorgen we dagelijks
voor de kinderen van nu, de volwassenen van de
toekomst. Tijdens hun tijd binnen onze kindercentra
willen we met elkaar een
goede, verantwoorde en
gezonde voeding aanbieden en daarnaast kinderen al op jonge leeftijd
bewust leren omgaan
met het milieu.

GEZONDE EN DUURZAME LEEFSTIJL

HET MOOISTE WAT JE
KUNT WORDEN, IS JEZELF

HET PEDAGOGISCH EXPERTISECENTRUM
Kindontwikkeling is al 115 jaar onze expertise. Daar
zijn we trots op en willen hierin zichtbaar zijn. Wij
weten dat kinderopvang een bijdrage levert aan de
ontwikkeling van kinderen een achterstanden en
segregatie verminderen.
We creëren de beste omgeving (met mens, omgeving en materiaal) om kinderen nieuwsgierig te
maken, om ze hun talenten te laten ontdekken en

Met veel kleine dingen kunnen we iets groots
betekenen. Daarom maken wij duurzame keuzes in
onze dagelijkse manier van werken met kinderen en
binnen onze organisatie.
Voeding die passend is bij de leeftijdsfase waarin
het kind zit, voeding die voor elk kind de basis geeft
voor elke dag. Als organisatie voelen we ons verantwoordelijk om bij te dragen aan gezonde leefgewoontes van de kinderen en daardoor blijven we
ook kritisch kijken naar ons voedingsbeleid. In het
‘Voedingsbeleid’ staat omschreven welke keuzes wij
maken in de dagelijkse voeding binnen onze organi-
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satie.
OPTIMALE KINDONTWIKKELING
Optimale kindontwikkeling bij SKSG start binnen een
veilige en liefdevolle omgeving. Vanuit deze basis
bieden wij gelijke kansen en stimuleren
de ontwikkeling en helpen het kind, vol
zelfvertrouwen, het mooiste te worden
wat het kan zijn: zichzelf.
Optimale kindontwikkeling houdt in dat
kinderen alle mogelijkheden en ruimte
krijgen om hun eigen ontwikkeling vorm
te geven in een speelse omgeving met
andere kinderen. Ieder kind is uniek en
heeft andere behoeften.
De individuele ontwikkeling staat centraal. Kinderen krijgen kansen om hun
talenten en vaardigheden te ontdekken
en zich hierin verder te ontwikkelen. In
samenspraak met de kinderen en door
naar kinderen te kijken en te luisteren,
wordt gekeken waar de interesses en
behoeften van de kinderen liggen en
hier wordt op ingespeeld. Vanuit zijn/
haar interesses wordt het kind geprikkeld en gestimuleerd om zich verder
te ontwikkelen. De inrichting van de
ruimte, de aanwezige materialen en het
aanbod van activiteiten dragen hier aan
bij.
Er wordt gekeken naar de ontwikkelingsfase waarin het kind zit. Als een kind
aan de volgende stap toe is krijgt het
de kans zich deze stap eigen te maken.
Het kind krijgt activiteiten aangeboden
op zijn/haar niveau en mag dit doen op
zijn/haar eigen tempo.
Het uiteindelijke doel van optimale
kindontwikkeling is de kinderen hun
talenten te laten ontdekken en zelfvertrouwen op te bouwen en zich zo
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te ontwikkelen dat ze goed toegerust zijn voor de
toekomst.
Voor kinderen is het van belang om met de huidige
en toekomstige ontwikkelingen om/mee te kunnen
gaan. Daarom geven wij het kind kennis en vaardigheden mee, die een basis leggen om te kunnen
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participeren en een bijdrage te kunnen leveren
aan de maatschappij; de zogenoemde 21e eeuwse
vaardigheden. Het gaat om de volgende vaardigheden: zelfregulering, kritisch denken, creatief denken,
probleem oplossen, samenwerken, communiceren,
sociale en culturele vaardigheden en digitale ge-

letterdheid. De vaardigheid digitale geletterdheid
omvat een combinatie van andere vaardigheden
zoals, ict-vaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en informatievaardigheden.
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KINDEREN KRIJGEN IETS EXTRA’S
MEE VOOR EEN
GOEDE START IN
HET BASISONDERWIJS.

KINDERDAGVERBLIJF
0 TOT 4 JAAR
De pedagogisch medewerker stimuleert elk kind op
alle ontwikkelingsgebieden: motorische-, sociale-,
cognitieve- en taalontwikkeling. Dit wordt gedaan
door het aanbieden van activiteiten binnen en
buiten, door ervaring op te doen met verschillende
materialen, het dagprogramma, verzorgende activiteiten en klusjes waar kinderen actief bij worden
betrokken.
Op alle babygroepen (en verticale groepen) is er
altijd een pedagogisch medewerker aanwezig die
een specifieke babytraining heeft gevolgd om in te
kunnen spelen op de ontwikkelingsbehoeften van
baby’s. Daarnaast werken alle babygroepen op een
manier die is geïnspireerd op de methode van Emmi
Pikler.

kinderen dan in staat om de wereld om hun heen te
vergroten en te ontdekken. Meer informatie over de
werkwijze en visie van SKSG voor het werken met
baby’s is te vinden in ons aparte Babybeleid.
VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE)
Op de groepen met kinderen tussen twee en zes
jaar maken we gebruik van programma’s op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Ook een deel van onze gastouders is geschoold
in een VVE programma speciaal voor gastouders.
VVE biedt handvatten om ervoor te zorgen dat alle
ontwikkelingsgebieden voldoende aan bod komen.
Daardoor kunnen
jonge kinderen zich
optimaal spelenderwijs ontwikkelen.

DRIE VUISTREGELS VOOR ONZE
BABY’S: VOLLEDIGE AANDACHT,
KIJKEN EN LUISTEREN EN ELK
KIND IS UNIEK

Deze methode
gaat uit van de
nieuwsgierige
baby die wil leren
en ontwikkelen
en die competent is. Hieruit hanteren wij drie vuistregels in de
omgang met baby’s: volledige aandacht, kijken en
luisteren en elk kind is uniek.

Om goed in te kunnen spelen op deze nieuwsgierigheid en leergierigheid 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 uitnodigt om op onderzoek
uit te gaan. Vanuit een vellige gehechtheid zijn

De pedagogisch medewerkers bieden
door het jaar heen
allerlei thematische activiteiten aan. Om ervoor te
zorgen dat het thema terugkomt in het spel van de
kinderen, wordt ook de groepsruimte aangepast op
het thema. Zo krijgen kinderen iets extra’s mee voor
een goede start in het basisonderwijs.
De pedagogisch medewerkers van peutergroepen
hebben een VVE-certificaat in hun rugzak en worden regelmatig gecoacht, zodat zij VVE goed kunnen
aanbieden op de groep.
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VOORLEESCOACH
Voorlezen en zelf lezen vinden wij belangrijk voor de
taal- en spraakontwikkeling van kinderen. Het is een
mooie manier van verbinding en contact. Daarom
heeft elk kinderdagverblijf een voorleescoach. Deze
pedagogisch medewerker is door Bibliotheek Groningen geschoold in het interactief voorlezen door
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middel van BoekStart. De coach zorgt ervoor dat op
alle groepen een geschikte boekencollectie is aangeschaft. Deze coach zorgt er ook voor dat er elke
dag wordt (voor)gelezen en dat er op elke groep een
rustige, knusse plek is waar kinderen ongestoord in
een boek kunnen ‘lezen’.

WE BIEDEN KINDEREN PERSPECTIEF
EN HOOP, ZE ERVAREN DAT HET UITMAAKT DAT ZE ER
ZIJN EN DAT ZE ‘ER
TOE DOEN’.
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BUITENSCHOOLSE
OPVANG 4 TOT 13 JAAR
De pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang zorgen na schooltijd voor een tweede
thuis met een luisterend oor en oog voor de behoefte aan vrije tijd van kinderen. SKSG vindt het
belangrijk dat het contact met en tussen kinderen is
gericht op kinderparticipatie.
Elke buitenschoolse opvang heeft een breed activiteitenprogramma waarbij de vijf pijlers van de
Actieve BSO worden gebruikt:
• Sport & Bewegen
• Koken & Voeding
• Natuur & Duurzaamheid
• Wetenschap & Techniek
• Kunst & Cultuur.
Daarnaast maken wij gebruik van de KNAPS vanuit
de Meervoudige Intelligentie om er zorg voor te
dragen dat talenten en kwaliteiten van kinderen zo
breed mogelijk
ontwikkelen en
zodat de interesses van alle
kinderen aan
bod komen. De
KNAPS helpen
ons om voor
elk kind toegankelijk activiteiten aanbod te kunnen doen. De KNAPS zijn woordknap, rekenknap,
beeldknap, muziekknap, beweegknap, natuurknap,
mensknap en zelfknap.

Vaak ontwikkelt een kind zich in een aantal van deze
intelligenties sterker dan in anderen. Kinderen kunnen op verschillende manier ‘knap’ zijn. Wij houden
hiermee rekening in ons aanbod van activiteiten.
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mensen. Maar ook een bijdrage leveren aan het
algemeen belang en actief verantwoordelijk willen
zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we
kinderen perspectief en hoop. Ze ervaren dat het
uitmaakt dat ze er zijn en dat ze ‘er toe doen’. De
vreedzame wijk is een oefenplaats voor actief en
democratisch burgerschap, waarbij kinderen op een
positieve en zorgzame manier leren op met elkaar
om te gaan.
GASTOUDEROPVANG
Gastouderopvang is kleinschalige en flexibele kinderopvang op maat bij de gastouder thuis of bij de
ouders thuis. Het is bedoeld voor kinderen van nul
tot en met twaalf jaar. Kinderen worden in kleine
groepjes opgevangen en de dagen en tijden worden
onderling afgestemd met de gastouder. Baby’s en
kinderen die extra aandacht nodig hebben gedijen
erg goed bij gastouderopvang door de rustige sfeer
en continuïteit.

EXTRA’S
Daarnaast zijn er diverse locaties die een aanvullende visie op kinderen en opvoeding hebben of
speciale pedagogische methodes gebruiken.
Te denken valt aan antroposofische opvang, opvang
vanuit de visie van Reggio Emilia en daycare en preschool voor Engelstalige kinderen. Er is een junioropvang voor kinderen van 3 tot 6 jaar, diverse sportBSO’s en een locatie BSO & Leren voor persoonlijke
begeleiding bij het maken van huiswerk.
Tot slot bieden wij, in samenspraak met de WIJteams en het speciaal onderwijs, in een aantal
wijken gesubsidieerde opvang voor kinderen uit het
speciaal onderwijs in onze BSO + groepen.

De kinderen vanaf 8 jaar kunnen meedoen aan ons TOP-programma (Tijd
voor Ontspanning) met als doel om de
zelfstandigheid van kinderen te stimuleren.
VREEDZAME WIJK
Op een aantal locaties werken wij, vaak
in samenwerking met een ‘Vreedzame
school’, binnen een ‘Vreedzame Wijk’.
Vanuit de vreedzame wijk beschouwen
we de BSO-groep, de locatie en de
omgeving waarin het kind opgroeit, als
een leefgemeenschap,
waarin
kinderen zich
gehoord
en gezien
voelen. Ze krijgen hier een stem en
kinderen leren wat het betekent om
een ‘democratische burger’ te zijn. Dit
betekent open staan voor, en kunnen
overbruggen van, verschillen tussen

KINDEREN KUNNEN OP
VERSCHILLENDE MANIER
‘KNAP’ ZIJN
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KINDEREN KUNNEN ZICH ALLEEN
OPTIMAAL ONTWIKKELEN ALS ZIJ
ZICH VEILIG EN
VERTROUWD
VOELEN.

IEDER KIND GAAT BIJ ONS
OP REIS NAAR ZICHZELF
Bij SKSG Kinderopvang hanteren wij in de omgang
met de kinderen zes interactievaardigheden. SKSG
heeft deze pedagogische benadering ‘OP REIS’
genoemd:
O
|
Ontwikkelingsstimulering
P
|
Positieve interacties bevorderen
R
|
Respect voor de autonomie
E
|
Emotionele ondersteuning
I
|
Informatie en uitleg geven
S
|
Structuur en grenzen stellen
Deze benadering is de manier hoe wij met de kinderen omgaan en alle vaardigheden worden in balans
toegepast. Het doel is om de kinderen te stimuleren
zodat zij de mogelijkheid krijgen om zich op alle
gebieden te ontwikkelen. De interactievaardigheden
komen hieronder verder aan de orde.
ONTWIKKELINGSSTIMULERING: ‘KIJK, IK
VOEL, DENK EN ONTDEK’
De pedagogisch medewerker pakt alle kansen om
gesprekjes met kinderen aan te gaan, om kinderen
zich dingen te laten afvragen en om kinderen te stimuleren na te denken over waarom dingen gebeuren. Wij vinden het belangrijk om deze prikkelende
vragen te stellen, zodat kinderen zelf leren nadenken, oplossingen verzinnen en inzicht verkrijgen in
de wereld om zich heen. Hierdoor worden kinderen
gestimuleerd om taal te gebruiken. Op deze manier
komen we tegemoet aan de behoefte dat kinderen
van nature nieuwsgierig en geïnteresseerd zijn.

Afb. 1 | We stimuleren het kind op zelf na te denken.

Voorbeeldsituatie: een kind maakt een blokkentoren en deze valt om, pedagogisch medewerker
vraagt waarom die omvalt. Zij stimuleert hierdoor
het kind om na te denken over oorzaak, gevolg en
waarom iets gebeurt.
POSITIEVE INTERACTIES BEVORDEREN:
‘KIJK, WE DOEN HET SAMEN’
De belangrijkste reden dat kinderen graag naar het
kindercentrum gaan, zijn de andere kinderen om
mee te spelen. De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen om zich veilig bij elkaar te voelen,
om positieve relaties op te bouwen en laat de kinderen samen activiteiten uitvoeren. Zo leren kinde-
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ren ook met elkaar praten zonder de pedagogisch
medewerkers en krijgen ze de kans om te oefenen
met sociale vaardigheden. Doordat elke locatie
vaste gewoontes heeft weet iedereen hoe het gaat
en kan iedereen meedoen. Dit geeft een gevoel van
saamhorigheid en verbondenheid.

kunnen en de zelfstandigheid. Bij baby’s worden
initiatieven van het kind gevolgd door oogcontact,
praten en vertellen wat er gaat gebeuren zodat een
baby controle krijgt over de situatie. Bij dreumes
en peuters is de pedagogisch medewerker nabij en
beschikbaar zodat kinderen op een veilige manier
op ontdekking en verkenning kunnen. De pedagogisch medewerkers op een buitenschoolse opvang
geven kinderen een stem om hun eigen mening
te geven en om hun BSO mede vorm te geven. Bij
SKSG ondervinden kinderen zelf wat ‘meedoen in
de maatschappij’ is.
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De pedagogisch medewerkers behandelen kinderen als individuen met eigen wensen, gedachten
en emoties. Het gaat hierbij om het opvangen van
signalen, hier goed op te reageren en het dan ook
in woorden te benoemen. Hierbij verplaatst de

EMOTIONELE ONDERSTEUNING: ‘KIJK, IK
MAG ER ZIJN’

Afb. 6 | We gaan pas verder als het kind het snapt

De pedagogisch medewerker geeft een kind het
gevoel dat hij gezien wordt, dat het kind bij hem
terecht kan en de moeite waard vindt. De pedagogisch medewerker laat merken dat het kind mag
Afb. 5 | We zijn positief betrokken: ‘Wat doe je het goed!’

Afb. 2 | We geven erkenning: ‘Wat luister je goed naar Lisa!’

pedagogisch medewerker zich in het perspectief van
het kind en benoemt dit. Dit vermogen is een belangrijke factor voor een veilige gehechtheid tussen
de pedagogisch medewerker en het kind, dit kan al
vanaf de babytijd.

RESPECT VOOR DE AUTONOMIE: ‘KIJK, IK
KAN HET ZELF’
Met autonomie wordt bedoeld dat wij de eigenheid
van kinderen respecteren en de zelfstandigheid
bevorderen. De pedagogisch medewerker geeft het
kind de kans en ruimte om zelf dingen te doen en
ontdekken en respecteert daarin eigen ideeën en
oplossingen. Het kind krijgt zo vertrouwen in eigen

INFORMATIE EN UITLEG GEVEN: ‘KIJK, IK LEG
HET JE UIT’

Afb. 4 | Informatie en uitleg geven: ‘Kijk, ik leg het je uit’

zijn wie hij is en neemt gevoelens serieus. Er wordt
naar het kind geluisterd en troost en ondersteuning
geboden. Jonge kinderen moeten nog leren om
woorden aan hun gevoel te geven. Door het gevoel
van kinderen te verwoorden en uit te leggen worden emoties van kinderen erkend en krijgen daardoor inzicht in zichzelf en andere kinderen.

Afb. 3 | We bieden keuze: wil je dit of wil je dat?
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Tijdens spel zijn pedagogisch medewerkers dicht in
de buurt, zodat het kind met een vertrouwd gevoel
zijn aandacht kan richten op de omgeving en vrij is
om nieuwe indrukken op te doen.

Een kind heeft uitleg en informatie nodig om de wereld te begrijpen. Wij vinden het belangrijk om kinderen uit te leggen waarom we iets doen of willen.
Door rustig te praten maken we ons eigen gedrag en
dat van anderen begrijpelijk en voorspelbaar. De pedagogisch medewerkers nemen vragen van kinderen
serieus en geven gelegenheid om te reageren. In het
contact met kinderen maken pedagogisch medewerkers altijd bewust contact. Pas als het duidelijk is dat
een kind het gehoord en begrepen heeft, gaan de
pedagogisch medewerkers verder. De pedagogisch
medewerker en het kind doen dus iets om de beurt.
STRUCTUUR EN GRENZEN STELLEN/CONTINUÏTEIT: ‘KIJK, WE DOEN HET OP DEZE MANIER’
Kinderen hebben een enorme drang om de wereld

te ontdekken. Dat vraagt van pedagogisch medewerkers naast aanmoediging ook begeleiding en begrenzing. Het bieden van structuur en grenzen geeft
houvast dat nodig is voor het kind om zelfstandig
activiteiten te kunnen ondernemen. De pedagogisch medewerkers laten kinderen hiermee kennis
maken. Binnen bepaalde grenzen heeft een kind bij
SKSG voldoende mogelijkheden om vrij te kunnen
bewegen. Samen met een vast dagritme geeft dit
kinderen duidelijkheid en veiligheid. Bij het begrenzen van kinderen wordt alleen het gedrag afgekeurd
en er wordt ook altijd een alternatief aangeboden.
EEN REIS VOL UITDAGINGEN
Kinderen kunnen zich alleen optimaal ontwikkelen
als zij zich veilig en vertrouwd voelen. Dit doen we
onder andere door bekende gezichten, herkenbaarheid in dagritme, inrichting van ruimten en duidelijke regels en vaste rituelen. Daarnaast hebben kinderen ook uitdagingen nodig om te kunnen groeien
en leren. Om zelfredzaam en zelfstandig te worden,
leren we kinderen al vroeg op hun eigen niveau keuzes maken. Dat geeft een goede basis voor later.
Spelenderwijs leren brengt ook risico’s met zich
mee. Wij beschermen de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s en leren ze om te gaan met kleine
risico’s. Bij avontuurlijk en uitdagend spel gaan
kinderen aan de slag met spannende, uitdagende en
avontuurlijke activiteiten, waarbij een risico bestaat
op een (kleine) verwonding. Tijdens het spelen
testen en verleggen kinderen hun grenzen door
nieuwe activiteiten uit te proberen en hun angsten
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te overwinnen. De opwinding, spanning en trots
die kinderen daarbij ervaren maakt dat kinderen
spelen heel leuk vinden. Risicovol spelen kan op
verschillende manieren, denk hierbij aan spelen
uitzicht, spelen met snelheid, spelen op hoog-

te, spelen met gevaarlijke voorwerpen, spelen
op gevaarlijke plekken en trek- en duwspelen
(stoeien).

Afb. 7 | We geven grenzen aan: ‘Dit mag niet, maar dit wel’

‘EEN GOEDE PEDAGOGISCH MEDEWERKER HEEFT
ZELF ZAND IN DE
ONDERBROEK’
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ONZE MEDEWERKERS GAAN
MET EEN GEVULDE RUGZAK
OP REIS
KINDEROPVANG IS EEN VAK
Wie zich bezighoudt met kinderen en hun opvoeding, houdt zich ook bezig met de toekomst van de
samenleving. Deze verantwoordelijkheid willen en
kunnen wij als pedagogische professionals nemen.
Wij zijn deskundig,
hebben ideeën
over de ontwikkeling van kinderen
en de rol die we
als volwassenen in
de omgeving van
kinderen vervullen. Deze deskundigheid is terug te
zien in onze pedagogische kwaliteit.
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de ontwikkelingen en het welbevinden van kinderen
te bespreken.

PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING OP REIS

Om kinderen veilig en vertrouwd te laten spelen,
maar ook om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en talenten te ontwikkelen heeft de pedagogisch medewerker ook oog voor het inrichten en
aankleden van de groepsruimte.

SKSG heeft een afdeling Pedagogiek & Kwaliteit.
Deze afdeling draagt bij aan het verbeteren van de
pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en
professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerker in de dagelijkse praktijk.

In de meeste kindercentra zijn senior pedagogisch
medewerkers aanwezig. Naast het werken met
kinderen op de groep, houdt de senior pedagogisch
medewerker zich bezig met pedagogisch inhoudelijke diepgang en werkprocessen om het team te
co- ördineren. Hierbij biedt de senior pedagogischg
medewerker ondersteuning aan op zowel individueel, als op teamniveau.

DE PEDAGOGISCH BELEIDSMEDEWERKERS
EN COACHES
Het team bestaat uit pedagogen, pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches met elk
hun eigen deskundigheid en specialisaties. Samen
met de pedagogisch medewerkers ontwikkelen en
bewaken zij de pedagogische kwaliteit van SKSG.

Binnen onze organisatie krijgen
de pedagogisch medewerkers
structureel opleidingen, trainingen en workshops aangereikt.
Daarnaast worden zij pedagogisch gecoacht om hun vaardig-

WIE ZICH BEZIGHOUDT
MET KINDEREN EN HUN OPVOEDING, HOUDT ZICH OOK BEZIG MET DE TOEKOMST VAN DE
SAMENLEVING.

DE PEDAGOGISCH MEDEWERKERS EN SENIOR PEDAGOGISCH MEDEWERKERS
Wij zien onze pedagogisch medewerkers als kern
van de pedagogische kwaliteit. Onze medewerkers
hebben een passende opleiding gevolgd en zijn
continu in beweging door de ontwikkelingen in de
kinderopvang te volgen.
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heden optimaal te benutten en
stimuleren.
Bij ons heeft elk kind zijn eigen
mentor. Als mentor hebben
de pedagogisch medewerkers
de kinderen goed in beeld. Zo
kunnen zij goed aansluiten bij de
behoeften, interesses en talenten
van kinderen. De mentor is het
aanspreekpunt voor ouders om
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Elke locatie heeft een vaste pedagogisch beleidsmedewerker/coach als aanspreekpunt. Deze kan
worden ingezet als er vragen zijn rondom de ontwikkeling of gedrag van kinderen. Met toestemming
van ouders observeren zij op de groep. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach is gespecialiseerd in
het observeren en analyseren van interactie tussen
medewerkers en kinderen. Elk pedagogisch medewerkers wordt jaarlijks gecoacht.
VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING
De pedagogisch medewerkers krijgen mogelijk on-

|24

dersteuning van een pedagogisch beleidsmedewerker of pedagogisch coach die hun door middel van
op de groep gemaakte videobeelden begeleidt. Dit
houdt in dat de communicatie en interactie tussen
pedagogisch medewerker en kind en tussen kinderen op video wordt vastgelegd en met de betrokken
pedagogisch medewerker wordt nabesproken. De
pedagogisch medewerkers ontwikkelen hierdoor
hun interactie vaardigheden vanuit OP REIS in het
dagelijkse contact met de kinderen.

WIJ HEBBEN DE
OUDER NODIG OM
VAN HEN TE HOREN HOE WIJ HET
BESTE MET HUN
KIND KUNNEN OMGAAN.
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SAMEN MET OUDERS DE
ROUTE UITSTIPPELEN
SKSG hecht veel waarde aan een goede samenwerking en een regelmatige informatie-uitwisseling tussen de pedagogisch medewerkers en ouder(s). SKSG
ziet het als een gezamenlijk belang van ouder en
opvang om te zorgen dat een kind zich prettig voelt
op de groep en zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt.
Informatie vanuit de ouder over de thuissituatie en
manier van omgang met het kind is daarbij dan ook
belangrijk.
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de tijd krijgen om aan het idee te wennen dat zij
hun kind 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.

Tijdens de wenperiode wordt er actief gevraagd
naar de verwachtingen/wensen van de ouder over
de omgang en de opvang van hun kind. 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.
VVE-THUIS

overdracht en spreken we
rituelen af om deze soepel
te laten verlopen.
KENNISMAKING EN
WENNEN
Door uitgebreid de tijd te
nemen voor een goede

OVERSTAPPEN HOEFT NIET
MEER, KINDEROPVANG EN
BASISSCHOOL REIZEN SAMEN

Met ouders van baby’s
is het eerste 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 van groot belang. Wij hebben de ouder nodig
om van hen te horen hoe wij het beste met hun kind
kunnen omgaan. We stellen vragen en zijn oprecht
geïnteresseerd in zowel ouder als kind.

wenperiode kunnen zowel
ouders als pedagogisch
medewerkers veel van
elkaar leren en aan elkaar
wennen. Naast dat wij
in deze periode het kind
Om de overgangen tussen thuis en kinderopvang, en leren kennen is het ook
andersom, goed te laten verlopen hebben we een
erg belangrijk dat ouders
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Op een aantal locaties worden bijeenkomsten aangeboden voor de ouders van kinderen van 2,5 tot
4 jaar, die een extra stimulans in hun ontwikkeling
goed kunnen gebruiken. Een pedagogisch medewerker geeft ouders uitleg over welke activiteiten de ouders samen met hun kind thuis kunnen doen. Vaak
zijn dat activiteiten passend bij het thema op de
groep. Ouders krijgen ook boekjes of materialen die
bij thema passen. Door het doen van soortgelijke activiteiten op het kinderdagverblijf en thuis wordt de
ontwikkeling van de kinderen extra gestimuleerd.
ONDERSTEUNING BIJ DE OPVOEDING
Voor alle ouders is er de mogelijkheid om een gratis
adviesgesprek aan te vragen met een van onze
pedagogen. Onze pedagogen geven advies over
de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Dit
gesprek kan op locatie of bij de ouders thuis plaats-
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vinden. Voor ouders organiseert de afdeling Pedagogiek & Kwaliteit regelmatig workshops over verschillende opvoedthema’s.
OUDERCOMMISSIE
In de kinderopvang hebben ouders ook wettelijke
rechten op beleidsniveau die zijn vastgelegd in de
Wet Kinderopvang. Zo is het voor ons een wettelijke
verplichting om een oudercommissie aan te stellen.
Een verplichting waaraan we overigens graag gehoor
geven, want ook wij vinden het heel belangrijk dat
‘onze’ ouders gehoord worden. Vandaar dat we het
van groot belang vinden dat elk kindercentrum een
eigen oudercommissie heeft. In deze oudercommissies kunnen ouders gezamenlijk op beleidsniveau
meepraten en ons adviseren.

WIJ ZIEN SAMENWERKING MET ANDERE PARTNERS
ALS EEN GROOT
GOED
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OVERSTAPPEN HOEFT NIET
MEER, KINDEROPVANG EN
BASISSCHOOL REIZEN SAMEN
SKSG werkt nauw samen met het basisonderwijs.
Dit vinden we belangrijk omdat deze samenwerking
de ontwikkeling van alle kinderen (0- 13 jaar) optimaliseert.

begeleiden in hun ontwikkeling en hen daarbij laten
ontwikkelen tot het beste en mooiste wat ze kunnen
worden, namelijk zichzelf. Daarom zien wij samenwerking met andere partners als een groot goed.

In de nieuwe Integrale Kindcentra (IKC) werken we
volgens één pedagogische en educatieve
visie. De ontwikkeling
van de kinderen loopt
in één lijn door van de
kinderopvang naar het
basisonderwijs. Alle
sectoren gaan op gelijkwaardige basis op in
deze integrale voorzieningen voor kinderen en hun
ouders. Deze kindercentra werken daarnaast samen
met het bedrijfsleven, verenigingen, zorg en welzijn.

Wij streven naar een situatie waarin kinderopvang,
onderwijs, zorg en andere organisaties vanuit
één gezamenlijke visie
intensief samenwerken.
Met als doel de (kennis
over) ontwikkeling van
kinderen te bundelen
en de kwaliteit van de
diverse pedagogische
omgevingen verder te versterken. Binnen alle denkbare vormen van samenwerking is SKSG altijd de
partij die pal voor de belangen van het kind en het
gezin staat.

SKSG IS ALTIJD DE PARTIJ
DIE PAL VOOR DE BELANGEN VAN HET KIND EN HET
GEZIN STAAT

SAMENWERKING MET EXTERNEN
Wij willen kinderen zo goed mogelijk stimuleren en
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