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Pedagogisch beleid
Inleiding

Voor u ligt het algemeen pedagogisch beleid van KMN Kind & Co.
Wij laten hierin kort en krachtig
én op beeldende wijze zien welke
uitgangspunten en basisdoelen van
de opvang ten grondslag liggen aan
ons pedagogisch handelen in onze
kindercentra, op de peuterspeelzalen
en bij de gastouders. Lange stukken
tekst zijn vervangen door afbeeldingen en korte uitspraken. Zo beogen
wij de leesbaarheid te vergroten.
Dit algemeen pedagogisch beleid
is bedoeld voor ouders, samenwerkingspartners en natuurlijk voor onze
medewerkers. Voor de leesbaarheid
spreken we over pedagogisch medewerkers en locaties, maar hiermee
worden ook de gastouders en hun
opvanglocatie bedoeld.
Naast dit algemeen pedagogisch
beleidsplan heeft elke locatie een
eigen locatiespecifiek pedagogisch
werkplan waarin is uitgewerkt hoe
concreet wordt vormgegeven aan dit
algemeen pedagogisch beleid (voor
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zover dit niet al beschreven staat in
onze Welkom-op-boekjes).
De Centrale Oudercommissie heeft
advies uitgebracht over dit algemeen
pedagogisch beleid, welke is vastgelegd voor de komende 4 à 5 jaar.
Het locatiespecifieke
pedagogisch werkplan voor
ieder kinderdagverblijf, iedere
buitenschoolse opvanglocatie en
iedere peuterspeelzaal wordt eens
in de twee jaar bijgesteld en ter
advisering voorgelegd aan de
oudercommissie van de betreffende
locatie.
Wij wensen u veel leesplezier.

Pedagogisch partner
Onze visie op opvoeden en de ontwikkeling van kinderen

KMN Kind & Co ziet zichzelf als
pedagogisch partner. Samen
met ouders, scholen en andere
betrokkenen willen wij een veilige
omgeving scheppen, waarin kinderen
kunnen groeien. Door creativiteit,
aandacht en vernieuwend denken,
bieden wij mogelijkheden om
talenten te ontwikkelen. Wij zijn niet
alleen bezig met vandaag, maar ook
met de toekomst van het kind en de
daaruit voortvloeiende ontwikkelingen
in onze kinderopvang. Vandaar ons
motto ‘Wij denken in morgen’.
Kinderen hebben van nature de
behoefte om nieuwe dingen te leren,
om uitdagingen aan te gaan. Ieder
kind is zichzelf en ontwikkelt zich
binnen zijn omgeving op zijn eigen
manier, in zijn eigen tempo. Wij
vinden het belangrijk dat kinderen
de vrijheid en ruimte krijgen om hun
eigen mogelijkheden en onmogelijkheden te ontdekken.
Door veel zelf te doen groeit het
zelfvertrouwen en de zelfstandigheid
van het kind. Het kind als individu,
met een eigen karakter en behoeftes,
verdient zoveel mogelijk aandacht.
Binnen de groep krijgen kinderen
de kans te leren samenwerken,

samen te delen en samen plezier te
hebben. Kortom: samen te leven. Om
zich te kunnen ontwikkelen hebben
kinderen een basis nodig: een sfeer
van veiligheid en vertrouwen. Een
sfeer waarin het kind zich geborgen
voelt en de ruimte krijgt om op eigen
wijze een plekje te vinden. Deze sfeer
wordt niet alleen gecreëerd door de
ruimte en inrichting, maar vooral
door de pedagogisch medewerkers.
Zij zijn het hart van onze organisatie.
Alles is erop gericht dat zij hun werk
optimaal kunnen doen. Elke dag weer
bewijzen zij hun betrokkenheid. Niet
alleen door de kinderen te verzorgen,
te begeleiden en op te voeden, maar
ook door hen uit te dagen tot een
volgende stap in hun ontwikkeling.
Kinderen kijken gedrag af. De
pedagogisch medewerkers zijn
zich dan ook bewust van hun
voorbeeldgedrag.
Kinderen, hoe klein ze ook zijn, willen
net als volwassenen geaccepteerd,
gerespecteerd en serieus genomen
worden. En dat is waar wij bij
KMN Kind & Co voor staan!
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De vier basisdoelen
en speerpunten van
ons pedagogisch
handelen
De vier basisdoelen
Aan de basis van ons pedagogisch handelen liggen vier doelen ten grondslag.
Deze doelen zijn onder andere vastgelegd in de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen:
Het bieden van (emotionele) veiligheid
Denk hierbij aan het ervaren van (emotionele) veiligheid door betrokken en
deskundige pedagogisch medewerkers en gastouders, kindvriendelijke inrichting van de ruimte, een herkenbaar dagritme en ontspannen sfeer.
Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
Denk hierbij aan persoonlijke competenties als veerkacht, zelfvertrouwen,
zelfstandigheid, flexibiliteit, creativiteit en weerbaarheid.
Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties
Denk hierbij aan sociale competenties als rekening leren houden met anderen,
kunnen communiceren, leren samenwerken, anderen helpen, samen conflictjes oplossen.
Overdracht van waarden en normen
Denk hierbij aan leren samen delen, regels leren, afspraken maken en leren
nakomen, leren functioneren in een groep, morele ontwikkeling bevorderen,
respecteren van diversiteit in onze samenleving.
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De vier speerpunten
KMN Kind & Co heeft een Mission Statement waarin staat beschreven dat ons
streven is door creativiteit, aandacht en vernieuwend denken, talenten te ontwikkelen. Wij zijn niet alleen bezig met vandaag maar ook met de toekomst
van het kind. Bezig zijn met ‘morgen’ betekent voor ons continu werken aan
de volgende vier speerpunten:
Ontwikkelingsgerichtheid
Wij zetten ons professioneel in. Dit betekent dat wij afspraken nakomen
en het morgen beter willen doen dan vandaag. Het is een uitdaging om te
werken aan vernieuwende concepten en elke dag de ontwikkeling van de
kinderen te prikkelen.
Samenwerken
Opvoeding en ontwikkeling vinden wij een zaak van samen doen. Dit doen we
op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor verschillen.
Betrokkenheid
Wij voelen ons verbonden met het kind, met onze organisatie en met de
partners waarmee we samenwerken. Wij hebben geloof in samenwerking en
stellen ons verbindend op. Daaruit putten wij energie.
Klantgerichtheid
Wij willen dienstverlenend zijn aan het kind, de ouder en aan elkaar. Wij
zoeken graag naar een creatieve oplossing voor niet alledaagse problemen of
vragen. Het is voor ons belangrijk dat iedereen met een glimlach naar één van
onze locaties komt.
De vier basisdoelen van het pedagogisch
handelen en de vier speerpunten uit
onze Mission Statement vormen samen
de basis voor ons algemeen pedagogisch
beleid en zijn bepalend voor onze manier
van werken met en voor de kinderen in
de dagelijkse praktijk.
De vier basisdoelen worden verder uitgewerkt in het locatiespecifieke pedagogisch werkplan. De vier speerpunten zijn
beeldend weergegeven op de volgende
pagina’s.
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Ontwikkelingsgerichtheid

Door het bieden van opvang willen
wij bijdragen aan de ontwikkeling
van kinderen en hen stimuleren
door creativiteit en aandacht.
Dit doen wij door:

Activiteiten
Afwisseling in activiteiten:
beweging, sport, muziek,
(voor)lezen, knutselen,
kokkerellen, televisie
kijken, computeren. Samen
en alleen spelen. In de box
en op schoot. Binnen en
buiten.

Zelfstandigheid
bevorderen
Zelf aankleden.
Zindelijkheidstraining. Zelf
brood smeren. Zelf kiezen.
Zelfstandigheidsverklaring
op de bso.

Spelmateriaa
Uitdagend en a
en van goede k
ruimte aan fan
kind en de leef
ontwikkelingsa
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Locaties
Kindvriendelijk ingericht.
Veilig en uitdagend. Diverse
speelhoeken. Open kasten.
Overzichtelijk voor de pedagogisch medewerkers en
uitdagend voor kinderen.

Voor- en vroegschoolse
educatie (VVE)
Taalstimulering. Binnen
de peuterspeelzalen en de
kinderdagverblijven spelen,
leren en groeien met Puk
& Ko / Uk & Puk of bijvoorbeeld Piramide. Overdracht
naar basisscholen.

al
afwisselend. Veilig
kwaliteit. Laat
ntasie. Past bij het
ftijd. Voor alle
aspecten.
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Samenwerken

Samenwerken met ouders, kinderen
en medewerkers; met externe
partners en onderling; met en voor
elkaar! Dat doen wij door:

Samen activiteiten doen
Samen eten.
Groepsgericht spelen.
Samen activiteiten
bedenken en uitvoeren.
Samen feesten vieren.
Elkaar stimuleren.
Aandacht voor elkaar en
rekening houden met
elkaar.

Afstemmen met elkaar
Met een open houding,
wederzijds respect en
begrip voor elkaar.
Kinderparticipatie.
(pedagogisch)
Werkoverleg. Ouders
kunnen hun kind met
een gerust hart aan ons
toevertrouwen.
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Diversiteit
Vertrouwd raken met
verschillende tradities,
feesten, gewoontes en
culturele normen. Elkaar
en elkaars culturele
achtergrond leren
begrijpen, waarderen en
respecteren.

Samenwerking met
andere organisaties
Met basisonderwijs en
gemeenten.
Rekening houden
met lokale wensen en
mogelijkheden. Partner
in Brede Scholen en
(regionale) netwerken
(welzijn, sport, gemeente).
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Betrokkenheid

Continuïteit
Op de groep.
Vaste teams.
Herkenbaar dagritme.
Terugkerende patronen zoals een liedje, spelletje en
voorlezen.
Themagericht werken.
Alles wat we doen, staat in dienst
van de kinderen. Wij kijken en
luisteren naar hen! Wij tonen onze
betrokkenheid door:
Zorgkinderen
Observeren. Gesprekken met
ouders. Indien nodig externe
ondersteuning inroepen zoals
Jeugd Gezondheidszorg, CJG,
Consultatiebureau. Meldcode
Kindermishandeling. VIR
(Verwijs Index Risicojongeren).
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Houding van de
pedagogisch medewerkers
en de gastouders
Betrokken, positief,
sensitief, responsief. Aandacht, respect, een knuffel,
aai of knipoog, nabijheid van
het kind zoeken. Op positieve
wijze corrigeren. Plezier in het
werk. Voorbeeldgedrag.

Kwaliteit van de
gastouders, pedagogisch
medewerkers
Gediplomeerd. Onderschrijven
van de Beroepscode
Kinderopvang. In het bezit van
een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG). Pedagogische
ondersteuning door de senior,
bemiddelingsmedewerker of
clustermanager.
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Klantgerichtheid

Wie zijn onze klanten: De ouders
of de kinderen? Beiden! Wij geven
onze klantgerichtheid vorm door:

Kwaliteit
Klanttevredenheidsonderzoek, exit-enquêtes. Kwaliteitsmanagementsysteem
volgens de HKZ-norm. Altijd
alert op mogelijke verbeteringen van de opvang, onze
service en de bedrijfsvoering. Door het observeren
van kinderen de kwaliteit
van de opvang verbeteren.

Oudervertegenwoordiging
Oudercommissie (OC) per
locatie KDV/BSO/PSZ en
voor het GOB. Overkoepelende centrale oudercommissie (COC). Reglement en
huishoudelijk reglement
voor COC en alle
OC’s.

Niet tevreden?

Interne Klachtenregeling.
klacht@kmnkindenco.nl.
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang
(SKK).
Geschillencommissie.
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Informeren ouders
Intakegesprek. Ouderavonden met vaak een
pedagogisch onderwerp.
10-minutengesprekken
(KDV/BSO). Jaarlijkse evaluatiegesprekken (GOB).
Mondelinge overdracht,
overdrachtsschriftjes, digitale fotolijstjes. Nieuwsbrieven.

Observaties
Observatiemethodes als
‘Werken aan Welbevinden’
en ‘Ontluikend Volgsysteem’. Kijken naar het welzijn van kinderen en hun
sociale, emotionele, motorische, taal- en cognitieve
ontwikkeling. Observaties
vastleggen.

15

www.kmnkindenco.nl
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Volg ons ook op:

