Pedagogisch beleid ‘Ontdek het talent dat je bent’
Ons pedagogisch beleid ‘Ontdek het talent dat je bent’ is al vele jaren de leidraad voor het professioneel
handelen binnen onze organisatie. In 2017 is ons beleid ge-updatet met het oog op de nieuwe wet en
regelgeving (Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang – IKK).
Actieve ontdekker
Leidend in ons pedagogisch beleidsplan is onze visie op kinderen. Wij zien het kind als een actieve ontdekker.
Elk kind heeft veel mogelijkheden en talenten. En het heeft de drang om op ontdekking uit te gaan. Om de
mensen om zich heen, de wereld en zichzelf te leren kennen. In die ontdekkingstocht zijn kinderen heel
ondernemend en creatief.
Het kind staat centraal
Kinderen ontwikkelen zich door te ontdekken. Dat doen ze van nature. We geven ze alle ruimte voor hun
ontdekkingstocht en wij vinden dat het onze taak is om dat te stimuleren.. Zo kunnen kinderen zich in hun eigen
tempo en volgens hun eigen belangstelling ontwikkelen. In onze begeleiding zoeken wij steeds aansluiting bij de
mogelijkheden en talenten van ieder kind. Het kind staat dus centraal.
Ons motto
‘Ontdek het talent dat je bent’ is ons motto. Dit sluit aan bij onze visie dat het kind een actieve ontdekker is.
Het motto is onze leidraad op allerlei terreinen, zoals ons pedagogisch beleid, ons personeelsbeleid en onze
pedagogische werkwijze. Wij willen niet alleen kinderen de ruimte geven om hun talent te ontdekken, maar ook
onze medewerkers. En zelfs de organisatie als geheel moet inspireren en ontwikkeling stimuleren.
Onze opvoedingsdoelen
Wat willen wij kinderen bijbrengen? Wat zijn onze opvoedingsdoelen? Wij ontlenen onze opvoedingsdoelen aan
het werk van Marianne Riksen-Walraven. Zij is hoogleraar Ontwikkelingspsychologie en houdt zich in het
bijzonder bezig met kinderopvang. Wij gebruiken een ‘huisje’ om onze opvoedingsdoelen te verbeelden.
Contact en samenwerking met ouders
Het is voor de kinderen erg belangrijk dat de geboden opvang goed is afgestemd op de zorg en begeleiding die
ze thuis krijgen. Wij vinden regelmatig contact met de ouders daarom erg belangrijk.
Immers, door deze afstemming ervaren kinderen continuïteit in hun leven, en daarmee veiligheid en
duidelijkheid.
Samenstelling groepen
De groepsgrootte en de inzet van pedagogisch medewerkers in de groep wordt ingepland door rekening te
houden met de landelijke wetgeving.
Uitgebreid beschreven in ons pedagogisch beleidsplan
Alle hierboven genoemde onderwerpen staan uitgebreid beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Ook leest u
in het plan alles over de kinderopvang 0-4 jaar, peuteropvang 2-4 jaar en de buitenschoolse opvang 4–12 jaar.

Benieuwd naar het volledig pedagogisch beleid? Vraag hiernaar op het hoofdkantoor of bij de leidinggevende
van de locatie. Ouders kunnen het volledige beleid terugvinden op het ouderportaal.

