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1: INLEIDING  

  

Wasko heeft als doel de persoonlijke ontwikkeling van kinderen te 

stimuleren in een ontspannen, veilige en gestructureerde omgeving. Wasko 

biedt kinderopvang voor kinderen van nul tot dertien jaar. Een doorgaande 

ontwikkelingslijn met het onderwijs vinden wij belangrijk om de 

ontwikkeling van kinderen zo effectief en efficiënt mogelijk te stimuleren.   

  

In ons pedagogisch beleid gaan wij uit van Wasko met de vijf O’s. De O’s 

staan voor onze kernwaarden: Opvang, Opvoeding, Ontwikkeling, 

Ontspanning en samenwerken met het Onderwijs. De vijf O’s sluiten aan 

bij de kaders die gesteld worden vanuit de Wet kinderopvang en het 

Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Tevens houden wij rekening met de 

wettelijke kaders die gesteld zijn voor peuterspeelgroepen.  

 

Kinderopvang biedt kinderen:  

- Emotionele veiligheid in een gezonde en veilige omgeving  

- Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties  

- Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties  

- De kans om zich waarden en normen, de cultuur van een samenleving, eigen te maken  

In al onze vormen van opvang staat het kind centraal. Ons pedagogisch beleid 

is de basis voor het handelen binnen de verschillende kinderopvanglocaties. 

 

In onze maatschappij ligt de nadruk op het individu. Om op te groeien tot 

gelukkige volwassenen is het echter essentieel dat mensen zich verbonden 

voelen met een groep. De kinderopvang vinden wij bij uitstek de plaats waar 

kinderen spelende wijze vaardigheden eigen  kunnen maken om in een groep 

te functioneren. De komende periode gaan wij nog bewuster het samen 

spelen, samen werken en samen plezier maken, stimuleren.   

 

Het aanbod is gericht op het:   

• Vergroten van sociale vaardigheden  

• Vergroten van het zelfvertrouwen  

• Verbeteren van de onderlinge communicatie   

• Verhogen onderling vertrouwen   
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• Teambuilding / versterken van het groepsgevoel 

Vanzelfsprekend wordt bovenstaande afgestemd op de leeftijd van de kinderen.  

De algemene informatie van de opvang staat beschreven op de Wasko site 

bij veel gestelde vragen. Wij zijn een organisatie in beweging die inspeelt op 

ontwikkelingen in de maatschappij. Ons pedagogisch beleid is dan ook geen 

statisch eindproduct. Net als de kinderen en onze pedagogisch 

medewerkers, krijgt ook het pedagogisch beleid “ruimte om te groeien”.    
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2: VISIE OP KINDEREN  

Ons uitgangspunt is de vijf O’s, met als doel om het welbevinden en de ontwikkeling 

van kinderen te verbeteren. Wasko kiest nadrukkelijk voor de verbinding van 

onderwijs en opvang om bij te dragen aan de (talent)ontwikkeling van ieder kind. 

Door intensief samen te werken met het onderwijs, streven wij naar een 

doorgaande pedagogische lijn van kinderopvang en het primaire onderwijs.  

 

DE O VAN OPVANG  

Wij bieden kinderen een veilige omgeving waarin zij zich zo optimaal 

mogelijk kunnen ontplooien en ontwikkelen. Er is aandacht voor diversiteit 

en verschillen tussen mens en cultuur. Er wordt een evenwicht gezocht 

tussen individuele belangen en groepsbelangen. Voor of tijdens de plaatsing 

kan blijken dat een kind specifieke behoeften/zorg nodig heeft. Ons 

uitgangspunt is dat we op zoek gaan naar mogelijkheden. Dit doen we in 

gezamenlijk overleg met de ouders, de medewerkers en eventuele andere 

partijen zoals school of het consultatiebureau. Ook hier wordt gekeken naar 

het evenwicht tussen individuele belangen en groepsbelangen.   

 

Goede en vertrouwde relaties tussen groepsleiding en kind staat centraal in 

ons pedagogisch handelen. Door samen te werken met het primair 

onderwijs streven wij naar één doorgaande pedagogische lijn. Elk kind 

wordt schriftelijk overgedragen naar de basisschool, als het een VVE-kind 

betreft vindt er een warme overdracht plaats. Ook bij overgang van DOV/ 

PSG naar BSO vindt er een schriftelijke overdracht plaats. Wij dragen het 

kinddossier over aan de basisschool/in- of externe BSO en vragen hiervoor 

altijd toestemming van ouders. Wij vinden het zeer belangrijk dat kinderen 

de gelegenheid krijgen om zich te hechten aan vaste pedagogisch 

medewerkers. Wij werken met vaste medewerkers per groep. Tijdens 

vakanties en ziekten kijken wij of het mogelijk is dat de vaste medewerkers 

elkaar onderling vervangen. Indien dit niet mogelijk is, streven wij er naar 

om een andere Wasko medewerker in te zetten die bekend is met de 

kinderen.    

Ieder kind heeft een eigen mentor. De mentor coördineert de dagelijkse begeleiding 

rondom het kind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders.  

Tijdens het intake-gesprek wordt ouders en kinderen verteld wie de mentor van het 

kind is. Mentoren houden met BSO-kinderen een gesprekje over wat het 

mentorschap inhoudt.  
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In de werkinstructie mentorschap staat de werkwijze rondom mentorschap verder 

beschreven.   

 

De kinderen van de dagopvang zitten in een vaste stamgroep. Op de 

dagopvang worden contacten met kinderen uit andere groepen 

gestimuleerd door het opendeurenbeleid. Dit beleid stimuleert dat kinderen 

zelf kiezen (of leren kiezen) met wie en waar ze willen spelen.   

Op de BSO worden de kinderen ontvangen in de basisgroep waarna ze 

vervolgens aan diverse activiteiten kunnen deelnemen. De groepssamenstelling 

is dan afhankelijk van de gekozen activiteit. In de pedagogische werkplannen 

wordt de werkwijze per locatie toegelicht.  

DE O VAN ONTWIKKELING  

Wij hechten er waarde aan om uit te gaan van de behoefte, interesses en 

het niveau van het kind. Dit houdt in dat we aansluiten bij het spontane 

leren en spelen, kansen grijpen en uitdagen tot de volgende stap, maar ook 

kansen creëren. In plaats van kinderen bezig te houden, motiveren wij hen 

om zelf te ontdekken. Wij proberen de kinderen betrokken te houden. 

Kinderen die betrokken zijn, zijn alert, intens en geboeid bezig. De activiteit 

sluit aan bij hun belangstelling en behoefte. De kinderen zijn intrinsiek 

gemotiveerd, durven te experimenteren en laten ondernemend gedrag 

zien.   

 

Betrokkenheid kan pas optreden wanneer een kind zich aan de grens van 

zijn/haar kunnen beweegt. Indien de activiteit te makkelijk is komt het kind 

terecht in verveling. Onze uitdaging is om activiteiten aan te bieden waarbij 

het kind voldoende uitgedaagd blijft. Tijdens de beeldcoaching wordt met 

de medewerker gekeken in welke mate de kinderen betrokkenheid tonen 

bij de aangeboden activiteit.  

 

Aan de inrichting en het gebruik van onze (buiten)ruimtes besteden we 

veel zorg, omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen een veilige en 

uitdagende omgeving hebben om te ontdekken. Veel van het speelgoed 

wat we de kinderen aanbieden stimuleert het samenspel en biedt ruimte 

aan de fantasie van het kind.  

 

Door de ondersteunende aanwezigheid van onze medewerkers, krijgen 

kinderen in de groep mogelijkheden aangeboden om hun sociale en 

persoonlijke competenties te ontwikkelen. In het bijzonder besteden wij 

aandacht aan de motorische, cognitieve, taal, morele en expressieve 

ontwikkelingsgebieden.  

 

Wij benoemen wat we doen en zien en geven zo taal aan ons handelen: “ik 

ga het fruit uit de keuken halen”. Wij benoemen ook het handelen van de 

kinderen: een kind komt een auto laten zien aan een medewerker en wij 

geven dat taal: “ik zie dat je een auto hebt meegenomen” Ook lezen we 

dagelijks voor en gebruiken we liedjes en versjes. Op deze manier 
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vergroten we de woordenschat van de kinderen en zijn we spelenderwijs 

bezig met voorbereidend lezen.  

 

In de eerste levensjaren is de breinontwikkeling van kinderen in volle gang. 

Bewegen is essentieel om nieuwe verbindingen te maken, waardoor de 

verschillende hersenhelften goed leren samenwerken.  

 

Kinderen krijgen bij ons de ruimte om te bewegen: zowel binnen of buiten 

kunnen kinderen kruipen, voelen, klimmen, springen, lopen/rennen, 

gooien/vangen en balanceren. Er zijn allerlei spelmaterialen beschikbaar 

om de kleine motoriek te ontwikkelen, zoals rijgspelletjes en puzzels. 

Ook tijdens de dagelijkse bezigheden komt de motorische ontwikkeling aan 

bod, bijvoorbeeld tijdens het eetmoment als kinderen hun beker vast 

moeten houden, maar ook tijdens het aan-en uitkleden.  

 

Wat hoort bij wat, in welk gat hoort dit puzzelstuk, wat heb je nodig als je 

wilt knutselen, waar is de rode sok? Allemaal dingen die jonge kinderen nog 

moeten leren. Wij gaan met hen mee in die ontdekkingstocht en helpen 

kinderen een stapje verder door open/gesloten vragen te stellen of een 

probleem bij hen neer te leggen. Uiteraard afgestemd op de leeftijd van 

een kind.  

 

Op de BSO werken we met gevarieerde activiteitenprogramma’s, zoals 

DoenKids. We bieden veel leuke en uitdagende activiteiten aan voor 

kinderen in verschillende leeftijdscategorieën en ontwikkelingsfasen op het 

gebied van creativiteit, ontdekken, sport en spel, kook-/bakactiviteiten en 

expressie. Aan de hand van een thema wordt een programma gemaakt 

waarin tal van activiteiten staan zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen en 

nieuwe dingen kunnen ontdekken. Om de betrokkenheid van de kinderen te 

vergroten (kinderparticipatie), laten wij hen ook kiezen uit de vele 

activiteiten. Wat vinden zij leuk/wat willen zij graag doen? We geven 

kinderen ruimte om zelf na te denken en met ideeën te komen. We 

stimuleren kinderen bijvoorbeeld om zelfstandig activiteiten voor te 

bereiden en uit te voeren. Tijdens activiteiten oefenen de kinderen met 

samenwerken, overleggen, en voeren ze samen opdrachten uit. De 

creatieve vaardigheden worden aangesproken en het zelfvertrouwen van 

kinderen groeit.  

 

Doorgaande lijn 

Door samen te werken met het primair onderwijs streven wij naar één 

doorgaande leerlijn en één zorgroute. Wasko staat open voor kinderen die 

extra zorg nodig hebben. In overleg met de ouders en waar mogelijk ook 

met de school, wordt gekeken wat we voor kinderen kunnen betekenen die 

extra zorg nodig hebben.  

 

Ontwikkelingsmethodes en zorg  

Wasko maakt gebruik van verschillende methodes om kinderen te volgen in 

hun ontwikkeling. Op de dagopvang en buitenschoolse opvang wordt 

gebruik gemaakt van Focus en in de peuterspeelgroepen van diverse VVE- 
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programma’s. Van welke programma’s Wasko gebruik van maakt staat 

beschreven in hoofdstuk 4: onze pedagogische instrumenten. Wanneer er 

bijzonderheden in de ontwikkeling van een kind wordt gesignaleerd, wordt 

dit besproken met de ouders. Indien gewenst wordt de manager kwaliteit 

en pedagogiek ingeschakeld voor pedagogisch advies.  

 

In overleg met de ouders worden vervolgstappen afgesproken en 

geëvalueerd. Vervolgstappen die genomen worden kunnen bijvoorbeeld 

bestaan uit het maken van een kind specifiek plan van aanpak, extra 

observatie, of een doorverwijzing naar een andere organisatie. Dit gebeurt 

altijd in overleg met de ouders. Uitsluitend bij zeer zwaarwegende redenen 

wordt hiervan afgeweken. In die gevallen wordt er altijd gewerkt conform 

de meldcode kindermishandeling en huislijk geweld. Dit is een landelijk 

vastgesteld protocol waar scholen en kinderopvangorganisaties verplicht 

mee werken. De manager kwaliteit en pedagogiek van Wasko is tevens de 

aandachtsfunctionaris inzake kindermishandeling en huislijk geweld.  

De medewerkers worden regelmatig bijgeschoold en op de hoogte 

gehouden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot observaties, 

signalering en het hulpverleningsaanbod in de regio. Tijdens de 

groepsoverleggen wordt het welbevinden van de afzonderlijke kinderen 

besproken. Het welbevinden van alle kinderen op de groep, wordt jaarlijks 

gemeten. Tijdens de jaarlijkse oudergesprekken worden ouders 

geïnformeerd over de uitkomst.   

DE O VAN ONTSPANNING  

  

Kinderen en spelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Plezier hebben 

staat hierbij centraal.   

Naast een gevarieerd activiteitenprogramma vinden wij het belangrijk dat 

kinderen volop ruimte hebben voor “zelfgestuurde vrije tijd”. In 

tegenstelling tot schooltijd of educatieve vrije tijd (sporten, muzieklessen 

en dergelijke) kunnen kinderen dan zelf kiezen met wie ze willen spelen en 

wat ze willen doen. Wij vinden zelfgestuurde vrije tijd belangrijk omdat het 

eigen initiatieven, zelfstandig participeren in de groep en het sluiten van 

vriendschappen, bevordert. Wij stellen bij de invulling van het programma 

het kind letterlijk en figuurlijk centraal, en niet de stamgroep waar een 

kind in geplaatst is. Hierdoor kunnen we aansluiten bij de interesses en 

ontwikkeling van het kind. Door samen te werken met het primair 

onderwijs streven wij er naar om een totaalpakket aan te bieden op het 

gebied van educatie, opvang en ontspanning.   

 

Aangeboden activiteiten zullen in de toekomst dan ook steeds vaker 

aangeboden worden aan alle school- en/of buurtkinderen.  

De rol van de medewerker is afhankelijk van de ontwikkelingsfase van het 

kind: hoe jonger het kind is hoe meer de ondersteunende aanwezigheid van 

onze medewerkers nodig is.   
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Voeding en bewegen  

Voeding en bewegen is bij Wasko een belangrijk onderwerp. Gezonde voeding draagt bij aan een goede 

ontwikkeling van het kind. Daarom volgen wij de adviezen voor de kinderopvang van het 

Voedingscentrum. Dat betekent onder andere dat wij:  

• vooral producten uit de Schijf van Vijf aanbieden.   

• de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet die kinderen 

binnenkrijgen beperken.    

• feestjes gezond vieren. Daarom vragen wij aan ouders om traktaties 

klein en niet te calorierijk te maken. Niet-eetbare traktaties zijn een 

leuk alternatief.   

• ons houden aan vaste eetmomenten, waarbij we rustig aan tafel eten. 

Onze medewerkers eten samen met de kinderen, begeleiden hen bij de 

maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie.   

• voor baby’s een eigen voedingsschema gebruiken, dat wij met de 

ouders/verzorgers afstemmen. Wij stemmen ook het geven van de 

eerste hapjes af.  

Bewegen is gezond. Kinderen ontwikkelen, naast de motorische 

vaardigheden, ook de cognitieve, muzikale en sociaal- emotionele 

vaardigheden. Kinderen hebben veel bewegingsvrijheid nodig. Het liefst 

rennen, klauteren en springen ze de hele dag. Kinderen zijn volop in 

ontwikkeling. Het ontdekken en ervaren van hun lichaam staat centraal. 

Bij Wasko spelen wij elke dag buiten. Buiten zijn de uitdagingen van een 

andere aard dan binnen. Vallen hoort daarbij en vuil worden ook.  

Omgaan met (kleine) risico’s is daarin aanvaardbaar.    

    

DE O VAN OPVOEDING  

  

Een goede samenwerking tussen de ouders en de medewerkers vinden wij 

zeer belangrijk. De samenwerking wordt onder andere vorm gegeven door de 

dagelijkse haal- en brengcontacten.   

We gaan uit van gelijkwaardigheid in relaties. Dit houdt in dat we het kind 

in zijn waarde laten en respectvol benaderen. Bij het overbrengen van 

waarden en normen hebben onze medewerkers een belangrijke 

voorbeeldfunctie. De onderstaande 6 interactievaardigheden worden hierbij 

als handvat gebruikt. De pedagogisch medewerkers:  

- Bieden emotionele ondersteuning  

- Tonen respect voor de autonomie  

- Bieden structuur en stellen grenzen  

- Geven informatie en uitleg  

- Stimuleren de ontwikkeling en   

- Begeleiden de interacties tussen de kinderen onderling 

In het hoofdstuk “houdingsaspecten” worden deze 6 

interactievaardigheden beschreven. Door samen te werken met het primair 

onderwijs streven we naar één doorgaande pedagogische lijn. Voorbeelden 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/schijf-van-vijf/schijf.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/schijf-van-vijf/schijf.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/schijf-van-vijf/schijf.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/schijf-van-vijf/schijf.aspx
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hiervan zijn het afstemmen van huis- en gedragsregels en het hanteren 

van één sociale vaardigheidsmethodiek.  

DE O VAN ONDERWIJS  

We zoeken actief de samenwerking op met scholen en we participeren dan 

ook steeds vaker in brede scholen en integrale kindcentra. Wij zijn ervan 

overtuigd dat de ontwikkelingskansen en talentontwikkeling het meest gebaat 

is bij een samenhangend en doorlopend aanbod van onderwijs, opvang en 

vrijetijdsactiviteiten.   

De samenwerking met onze partners is inhoudelijk gericht op:   

- aandacht voor overgangen tussen de ene en de andere voorziening   

- samenwerken voor zorgkinderen   

- samenwerken aan een gezonde ontwikkeling van kinderen   

- samenhang in pedagogiek   

- samenhang in educatie   

- samenwerken aan een nieuwe tijdsindeling van de schooldag   

 

Tijdens de intake wordt aan ouders schriftelijk toestemming gevraagd voor de overdracht van 

kennis over de ontwikkeling van het kind aan de school/BSO waar het kind naar gaat.   

  

  

    

 

  

3: ONZE HOUDINGSASPECTEN  

De interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers staan centraal. 

Kenmerken van pedagogisch medewerkers die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling 

van kinderen, gebaseerd op de vier basisdoelen uit de Wet Kinderopvang, staan 

hieronder gebundeld in zes kwaliteiten.   

EMOTIONELE ONDERSTEUNING  

  

Pedagogisch medewerkers laten de kinderen merken dat ze er mogen zijn 

en dat ze vertrouwen in het kind hebben. Kinderen worden gestimuleerd te 

leren vertrouwen op eigen kracht, eigen vermogen, zelfredzaamheid en in 

een positieve houding in de omgang met anderen.   

Speciale aandacht is er voor kinderen die voor het eerst komen en voor kinderen 

die intern doorstromen naar een andere groep.   
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Tijdens het wenproces hebben jonge kinderen vaak een sterke behoefte 

aan contact en lichamelijke nabijheid van de pedagogisch medewerker. 

Daarom zal de vaste pedagogisch medewerker proberen om steeds 

zichtbaar te zijn voor het kind en alle verzorgmomenten (voeden, in- en uit 

bed halen, etc). zelf te doen.   

De pedagogisch medewerkers bereiden de andere kinderen voor op de komst 

van een nieuw kind en het nieuwe kind wordt geholpen bij de kennismaking.   

Conform ons wenbeleid (zie bijlage) wordt bewust gekeken naar de 

bijdrage die de overige kinderen kunnen leveren aan het welkom heten van 

hun nieuwe groepsgenoot(je).   

    

file://///192.168.202.10/Management$/Kwaliteit/definitief%20vastgestelde%20documenten/2b.WI.34%20Wenbeleid_V7_concept%2026102017%20inclusief%20PKR.pdf
file://///192.168.202.10/Management$/Kwaliteit/definitief%20vastgestelde%20documenten/2b.WI.34%20Wenbeleid_V7_concept%2026102017%20inclusief%20PKR.pdf
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RESPECT VOOR AUTONOMIE VAN HET KIND  

Pedagogisch medewerkers gaan er vanuit dat ieder kind uniek is en recht 

heeft op eigen ideeën en wensen. Kinderen krijgen de ruimte voor eigen 

initiatieven, en worden gestimuleerd om zelf keuzes te maken en 

oplossingen te verzinnen. Het uiten van emoties op een acceptabele 

manier, het voor jezelf en andere opkomen, wordt gestimuleerd. We laten 

kinderen voelen dat “ze er toe doen”. De pedagogisch medewerkers 

hechten veel waarde aan kinderparticipatie omdat kinderparticipatie een 

belangrijke bijdrage levert aan de sociale competenties van kinderen. 

Kinderen worden aangemoedigd om hun eigen mening te vormen en de 

pedagogisch medewerkers zijn er op gericht om kinderen zo veel mogelijk 

eigen verantwoordelijkheid te geven.   

STRUCTUREREN EN GRENZEN STELLEN  

Pedagogisch medewerkers maken de situatie voor kinderen duidelijk zodat 

de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. Dit doen we door 

duidelijk en consequent te zijn en uit te leggen wat we doen. Onder 

andere met behulp van de dagindeling en rituelen brengen we ordening 

aan, zodat het kind grip krijgt op zijn omgeving. Indien nodig worden er 

positieve gedragswijzigingen gegeven.  

PRATEN, UITLEGGEN EN LUISTEREN  

Pedagogisch medewerkers maken de buitenwereld en gevoelswereld voor 

de kinderen begrijpelijk door te praten, uit te leggen en naar de kinderen 

te luisteren. Door alles wat we doen te ondersteunen met taal, bieden we 

een rijke taalomgeving aan, gericht op goede taal- en 

communicatieontwikkeling en interactievaardigheden.  

BEGELEIDEN VAN INTERACTIES TUSSEN KINDEREN  

Pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen zich veilig en 

vertrouwd met elkaar voelen. Ze stimuleren verbondenheid in de groep en 

een wij-gevoel door rituelen en positieve aandacht voor alle kinderen. Ze 

stimuleren vriendschap tussen de kinderen en plezier in samen spelen.  

ONTWIKKELINGSSTIMULERING  

We laten kinderen “groeien “door hen nieuwe ervaringen aan te bieden, 

dingen te laten uitproberen en hen te wijzen op nieuwe mogelijkheden. 

We helpen kinderen bij het ontwikkelen van hun persoonlijke 

competenties, door de stimulering af te stemmen op het aandacht- en 

begripsniveau van de kinderen.  

We hechten veel belang aan het bevorderen van de zelfstandigheid van 

het kind.   



 

12   

  

7b.WI.06  Documentverantwoordelijke:  
Manager Pedagogiek en Kwaliteit  

Ingangsdatum:   
april 2018  

Evaluatiedatum 

april 2020   
Pagina 12 van 22  

Versie 8  

Kinderen ontdekken en doen graag alles zelf, bij ‘Wasko’ krijgen ze die 

kans! Dit kun je merken aan de inrichting en aan de manier waarop met 

de kinderen wordt omgegaan. We houden rekening met de 

ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.   

In de peuter- en kleuterfase gaat zelfstandigheid veelal over vaardigheden 

aanleren, zodat kinderen zaken zelfstandig kunnen doen. Spelenderwijs 

worden kinderen bijvoorbeeld aangemoedigd om zelfstandig te eten, hun 

jas aan doen, handjes te wassen, zelf speelgoed te pakken en op te 

ruimen.   

 

Zelfstandig worden uit zich ook in het zelf keuzes maken. Het is belangrijk 

om kinderen  van jongs af aan te leren nadenken en zelf een keuze te 

maken. Kinderen worden nooit gedwongen om deel te nemen aan een 

activiteit, zij mogen zelf kiezen of ze hieraan deelnemen. Hoe ouder de 

kinderen worden hoe meer invloed zij hebben op het 

activiteitenprogramma. Ze mogen meebeslissen en worden aangemoedigd 

om met eigen ideeën te komen.  

 

Zeker voor kinderen in de lagere schoolleeftijd is het belangrijk dat het 

probleemoplossend vermogen wordt bevorderd. Dit doen we onder andere 

door kinderen zoveel mogelijk uit te nodigen om zelf oplossingen te 

bedenken. Wanneer iets niet lukt grijpen wij niet direct in, maar kijken we 

of het kind zelf tot een oplossing komt. Bij een kleine ruzie bijvoorbeeld, 

kijken en we of de kinderen het zelf op kunnen lossen. Zo nodig helpen we 

de kinderen door ze zelf na te laten denken over spelafspraken, huisregels 

etc.   
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4: ONZE PEDAGOGISCHE INSTRUMENTEN  

Aan de hand van onze visie op kinderen en onze houdingsaspecten, geven 

wij op een bepaalde wijze invulling aan de uitvoering van deze taken in de 

praktijk: onze pedagogische instrumenten. Onderstaand worden enkele 

van onze pedagogische instrumenten nader toegelicht.   

  

KWALITEIT  

  

Wasko zet verschillende middelen in om pedagogisch medewerkers te 

informeren en te betrekken bij de inhoud van (pedagogisch) beleid:   

- Elke maand verschijnt er een kwaliteitsnieuwsbrief waarin actuele 

ontwikkelingen worden vermeld. Daarnaast komen structureel 

onderwerpen aan bod over werkwijzen en beleid.  

- Elke zes tot acht weken is er een groepsoverleg met de teamleider. 

In het groepsoverleg komt de kwaliteitsnieuwsbrief aan bod en 

wordt er aandacht besteed aan pedagogische thema’s. Ook is er 

ruimte voor reflectie op (pedagogisch) handelen.  

- Er wordt beeldcoaching ingezet om reflectie op (pedagogisch) 

handelen te waarborgen.    

- Teamleiders zijn regelmatig aanwezig op de groep en werken aan 

het versterken van de pedagogische kwaliteit middels coaching on 

the job.  

- Aan de hand van opdrachten in het scholingsinstrument Focus, 

gaan medewerker met elkaar in gesprek over verschillende 

thema’s. Dit gebeurt onder begeleiding van de teamleider en/of 

een pedagogisch coach.  

- Medewerkers worden bijgeschoold volgens de richtlijnen uit het 

jaarlijkse scholingsbeleid.   

Zie ook ons VVE Beleid (Bijlage II).  

Nieuwe medewerkers volgen het inwerkprogramma en lopen eerst een 

aantal keer boventallig mee op de groep.   

  

Invalmedewerkers ontvangen de kwaliteitsnieuwsbrief. Ook wordt er vier 

keer per jaar een informatieavond georganiseerd waarin belangrijke 

informatie over actualiteit en beleid wordt gegeven.  

Invalmedewerkers worden bij de start van hun dienst geïnformeerd over 

de kinderen van de groep, zodat bijzonderheden bij hen bekend zijn.   

  

file://///192.168.202.10/Management$/Kwaliteit/definitief%20vastgestelde%20documenten/VVE%20beleid%20en%20ouderbetrokkenheid%20Wasko%20bijlage%20II%20bij%20pedagogische%20werkplan.docx
file://///192.168.202.10/Management$/Kwaliteit/definitief%20vastgestelde%20documenten/VVE%20beleid%20en%20ouderbetrokkenheid%20Wasko%20bijlage%20II%20bij%20pedagogische%20werkplan.docx
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BEELDCOACHING  

Beeldcoaching is een methodiek die de medewerkers helpt om met behulp 

van video-opnames de pedagogische kwaliteit op een groep te 

optimaliseren. Met de methode en opnames wordt gefocust op de 

interactie, het groepsmanagement en de inhoud van de activiteiten op de 

groep. De pedagogisch medewerker wordt door middel van de video 

interactie begeleiding gevoeliger gemaakt voor de initiatieven en signalen 

van kinderen en het daarop adequaat kunnen reageren.   

OBSERVATIE  

De pedagogisch medewerkers zijn bewust bezig met de ontwikkeling en 

welbevinden van de kinderen. Met behulp van de methodiek Focus, bekijkt 

de mentor welk kind gebaat is bij “een plan van aanpak” om de 

ontwikkeling of het welbevinden van een kind te stimuleren. In “het plan 

van aanpak” beschrijft de mentor aan welk doel er gewerkt wordt en het 

verloop hiervan.   

 

De peuterspeelgroepen werken met observatiemethodes die onderdeel zijn 

van de VVE-methodiek.   

VVE  

De voorschoolse en vroegschoolse educatie begint op de peuterspeelgroep 

en loopt in principe door tot in de eerste groepen van de basisschool. Per 

locatie kan het VVE-programma verschillen, maar bij allen is de uitvoering 

van het programma bestemd voor jonge kinderen met (kans op) een 

achterstand in de ontwikkeling.   

 

Op alle peuterspeelgroepen wordt gewerkt met VVE-erkende 

programma’s. In het pedagogisch werkplan van de locatie staat 

beschreven met welk programma zij werken.   

GEBRUIK VAN DE RUIMTE  

Het inrichten en gebruik van de ruimtes is gericht op het bereiken van de 

pedagogische doelen.   

Hierbij staat centraal dat de kinderen zich thuis voelen en dat ze de dingen 

kunnen doen die passen bij hun interesses en ontwikkelingsfase.  

Vanuit de eigen groep(sruimte) wordt er in de dagopvang gewerkt met  

een “opendeurenbeleid”. Dit is een pedagogische en methodische 

werkwijze waarin het (competente) kind centraal staat. Deuren worden 

letterlijk en figuurlijk open gezet om kinderen ruimte te geven om andere 

kinderen te ontmoeten en/of naar activiteiten te gaan die aansluiten bij 

hun interesses of behoefte.    
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Bij de BSO is er sprake van een “hoofdruimte” een soort woonkamer waar 

vanuit de kinderen allerlei activiteiten gaan ondernemen. Hoe ouder 

kinderen worden hoe meer behoeften ze hebben aan ruimtes waar ze 

kunnen spelen zonder dat ze permanent in het zicht zijn van een 

volwassene. Iedere locatie geeft op haar eigen manier invulling aan de 

wijze waarop de beschikbare activiteitenplekken worden gebruikt.  

Mogelijkheden, behoeften en de veiligheid van kinderen zijn bij het gebruik 

van de ruimtes het uitgangspunt.  

ONDERSTEUNING VAN DE BEROEPSKRACHTEN DOOR ANDERE 

VOLWASSENEN  

Incidenteel wordt er gebruik gemaakt van externe deskundigen, 

bijvoorbeeld voor het verzorgen van naschoolse activiteiten of voor 

activiteiten op onze Groene BSO. De externe deskundigen zijn extra en 

vervangen niet de beroepskrachten, tenzij zij in het bezit zijn van een 

opleiding waarmee zij ook gekwalificeerd zijn voor de functie pedagogisch 

medewerker en in dienst zijn van Wasko. Zonder de juiste opleiding 

werken zij dus altijd onder het toeziende oog van de beroepskrachten. 

 

Wasko biedt mensen met een verstandelijke beperking de kans op een 

begeleid werken-plaats. Deze mensen doen licht huishoudelijk werk. 

Bijvoorbeeld koffie zetten of de was opvouwen. Net als de vrijwilligers die 

wel eens klusjes doen op de groepen, zijn deze mensen nooit alleen met 

de kinderen op een groep. Een vrijwilliger leest bijvoorbeeld een boekje 

voor of doet een spelletje met één of meerdere kinderen. 

Stagiaires 

Wasko is een erkend leerbedrijf. Leerlingen leren de praktijk van de 

opleiding op de werkvloer en onze pedagogisch medewerkers leren weer 

van de leerlingen. Indien op een locatie een stagiaire wordt geplaatst, 

worden de ouders van de desbetreffende groep(en) op de hoogte 

gebracht. Op een duidelijk zichtbare plaats wordt vermelden wanneer de 

stagiaire aanwezig is, welke opleiding zij volgt en in welk jaar zij zit. Alle 

stagiaires worden boventallig ingezet. Uitzondering hierop zijn tweede en 

derdejaars BBL-ers en derdejaars BOL-ers. Indien deze studenten aan een 

aantal voorwaarden voldoen, kunnen zij onder bepaalde omstandigheden 

(gedeeltelijk) ingezet worden. 

 

De stagiaire voert op aanwijzing –en onder verantwoordelijkheid van de 

pedagogisch medewerker– taken uit. De taken die een stagiaire uitvoert, 

hangen samen met de kerntaken zoals vastgesteld vanuit de opleiding. 

Wasko volgt hierin de scholen. Naast verwachtingen vanuit de opleiding, 

kijken wij ook naar waar de student zich bevindt in zijn/haar ontwikkeling. 

Stagiaires voeren huishoudelijke- en verzorgende taken uit en 

ondersteunen bij de activiteiten op de groep. Dit is een traject waarin 

stagiaires steeds meer zelfstandig zullen doen.  
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Stagiaires worden begeleid door een werkbegeleider op locatie, de 

praktijkbegeleider van Wasko en de begeleider vanuit school.  

 

Het stagebeleid is vastgelegd in het document “beroepspraktijkvorming” 

en is op te vragen bij het Wasko kantoor.  

 

Vrijwilligers 

De groepshulp ondersteunt en helpt, op aanwijzing en onder 

verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker, bij de verzorgende 

en begeleidende taken op de groep. Taken van de groepshulp zijn helpen 

bij huishoudelijke werkzaamheden, verzorgende taken, het voorbereiden 

en uitvoeren van activiteiten.  

 

De vrijwilliger tussenschoolse opvang (tso) helpt, op aanwijzing en onder 

verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker, de kinderen bij het 

middageten en houdt daarna toezicht bij het spelen op het plein tot de 

school weer begint. 

 

De vrijwilliger technische zaken (klusopa’s) voeren in opdracht van de 

manager beheer en financiën eenvoudige technische werkzaamheden uit 

op de Wasko locaties. 

 

Wasko informeert en schoolt vrijwilligers tijdens speciaal daarvoor belegde 

bijeenkomsten. Daarnaast heeft elke tso-locatie een tso-coördinator van 

Wasko, welke het aanspreekpunt is voor vrijwilligers en overlegmomenten 

organiseert.  

Alle externe deskundigen, vrijwilligers, leerlingen, zzp-ers en overige 

betrokkenen die voor Wasko werken zijn in het bezit van een VOG. 

ONDERSTEUNING INDIEN ER SLECHTS ÉÉN PEDAGOGISCH MEDEWERKER 

IN HET KINDCENTRUM AANWEZIG IS  

Wanneer het kind aantal het toelaat kan het gebeuren dat er slechts één 

pedagogisch medewerker op de vestiging aanwezig is. De wettelijke 

achterwachtregeling wordt dan toegepast.   

Deze regeling houdt in dat in geval van calamiteiten er een achterwacht 

beschikbaar is die binnen ambulance-aanrijtijd op de locatie aanwezig kan 

zijn. In de pedagogische werkplannen van de locatie staat beschreven wie 

deze persoon is. Op de locatie is duidelijk zichtbaar hoe de achterwacht 

bereikbaar is. In geval van een calamiteit zal de achterwacht direct de 

noodzakelijke hulp bieden.   

Indien er tijdens de halfuur regeling of de drie-uursregeling slechts één 

pedagogisch medewerker op de locatie aanwezig is, dan is ter 

ondersteuning ten minste één andere volwassene in het pand aanwezig. In 

het pedagogisch werkplan van de locatie staat beschreven wanneer deze 

regelingen van toepassing zijn en wie er dan aanwezig is.   
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EXTRA DAGDELEN  

Het is mogelijk dat een kind incidenteel een (dag)deel komt die buiten de 

vaste contracturen valt. Na de aanvraag wordt er bekeken of de extra 

opvang mogelijk is.   

Voorwaarde is dat de maximale groepsgrootte evenals het aantal 

pedagogisch medewerkers blijft gehandhaafd.(PKR)  

Indien het om een structureel extra (dag)deel gaat is het uitgangspunt dat 

bij het afnemen van een extra dag(deel) het kind in de oorspronkelijke 

stam-/basisgroep geplaatst wordt. Wanneer de groepsgrootte het niet 

toelaat het kind een extra dag(deel) in deze groep te plaatsen, wordt in 

overleg met ouders besloten of het kind voor die dag/dagdeel in een 

andere vaste groep wordt geplaatst. De afspraken met betrekking tot de 

extra dagdelen worden schriftelijk vastgelegd.  

Indien deze situatie zich voordoet, wordt een kind in maximaal 1 andere 

groep geplaatst, waarbij de eis van maximaal 2 stamgroepruimtes niet 

wordt losgelaten. Zodra plek is op de oorspronkelijke stam- of basisgroep 

wordt het kind overgeplaatst.     

In de meeste gevallen is het kind dat extra komt al vertrouwd met de 

pedagogische medewerkers en kinderen. Indien dit niet het geval is wordt 

de interactie tussen de kinderen begeleid conform het wenbeleid.   

PEDAGOGISCH WERKPLAN  

Het pedagogisch beleidsplan is de basis voor ons handelen binnen de 

verschillende kinderopvanglocaties.  

Alle locaties hebben een eigen pedagogisch werkplan. Het werkplan wordt 

in overleg met de desbetreffende medewerkers gemaakt.   

PEDAGOGISCH KADER KINDERCENTRA  

Onze visie en houdingsaspecten sluiten nauw aan bij het “Pedagogisch 

kader kindercentra 0-4 en 4-13 jaar”. Deze kaders geven duidelijke 

onderbouwing en ondersteuning om een verdere verbetering van de 

kwaliteit te kunnen behalen.  

Ons personeelsbeleid, zoals het scholings- en ontwikkelingsbeleid, sluit 

hierop aan.  
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Bijlage I: Het Wenbeleid voor Kinderdagverblijf, Buitenschoolse Opvang 

en Peuterspeelgroepen  

Voorafgaand aan de plaatsing van het kind in het kindercentrum, worden 

de ouders en het kind door de teamleider of pedagogisch medewerker 

uitgenodigd voor een intakegesprek op de locatie. Tijdens het 

intakegesprek maken de ouders en het kind kennis met de pedagogisch 

medewerkers. De wenafspraken worden vastgelegd.   

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang  

Voor kinderen die nieuw instromen, worden twee wenafspraken gemaakt. 

De eerste twee wenafspraken van maximaal een dagdeel kunnen 

plaatsvinden voordat het contract in gaat.   

Samen met ouders wordt, vanaf de plaatsingsdatum, per keer bepaald in 

hoeverre een volgende stap genomen kan worden en op welke wijze het 

kind het beste kan wennen. De eerste keren zijn ouders van harte welkom 

om even bij hun kind op de groep te blijven, zodat het kind samen met 

hen vertrouwd kan raken met de nieuwe omgeving, de groepsleiding, de 

andere kinderen, de geuren en geluiden. De ouder wordt uitgenodigd om 

te vertellen wat voor het kind belangrijk is en wat zijn/haar rituelen zijn.   

Met ouders wordt afgesproken dat het afscheid nemen – wat soms lastig 

kan zijn- het beste kort, duidelijk en steeds op dezelfde manier kan 

gebeuren. Een weifelende ouder brengt het kind  - onbedoeld - in 

verwarring.   

Met de ouders wordt afgesproken dat hij/zij altijd kan bellen om te vragen 

hoe het gaat.   

 

 De pedagogisch medewerker zal gedurende de wenperiode het kind extra 

in de gaten houden. De pedagogisch medewerkers zal emoties die zij ziet 

bij het kind benoemen en betekenis aan geven. (ik zie dat je erg moet 

huilen, ik denk dat je verdrietig bent omdat mama er niet is). Kinderen 

krijgen ruimte om hun emoties te tonen, worden getroost en waar nodig 

afgeleid door bijvoorbeeld een spelletje of door het samen lezen van een 

boekje. Uiteraard mag het kind als hij/zij dit gewend is, of nodig heeft een 

knuffel of speentje bij zich houden.   

Nieuwe kinderen worden vertrouwd gemaakt met het dagritme, de rituelen 

en regels. Dit wordt onder ander gedaan door deze te benoemen  

(we gaan nu eerst … en dan)   

  

De allerjongsten  

Jonge kinderen hebben vaak een sterkte behoeften aan contact en 

lichamelijke nabijheid van de pedagogisch medewerker. Om het wennen 

goed te laten verlopen is het belangrijk om er zorg voor te dragen dat het 

wenkind niet teveel prikkels krijgt. Zeker de eerste dagen als alles nieuw 

is voor het kind. Voor de eerste wenmomenten geldt:  
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• dat één vaste pedagogisch medewerkers gedurende de hele dag 

zoveel als mogelijk alle verzorgmomenten doet. Zij legt het kindje 

op bed en haalt het er weer uit, verschoont het etc.  

• Zo nodig wordt op de deur van de groep vermeld dat er een 

wenkind is en worden collega’s en andere bezoekers gevraagd om 

niet onnodig binnen te lopen. De vaste medewerker gaat niet 

onnodig van de groep.   

• Omdat baby’s erg gevoelig zijn voor zintuiglijke indrukken, wordt 

aan ouders gevraagd om iets mee te nemen van thuis, zodat het 

kind een vertrouwde geur bij zich heeft in de nieuwe omgeving. Bij 

peuters kan een knuffel van thuis houvast geven.  

  

De pedagogisch medewerkers bereiden de andere kinderen voor op de 

komst van een nieuw kind en het nieuwe kind wordt geholpen bij de 

kennismaking. Er wordt gekeken naar de bijdrage die de overige kinderen 

kunnen leveren aan het welkom heten van hun nieuwe groepsgenoot(je). 

Oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld een welkomstbordje maken. De 

pedagogisch medewerkers staan met de andere kinderen stil bij de komt 

van het nieuwe kindje. De pedagogisch medewerker helpt de kinderen met 

het kennismaken. (“kijk dit is… . vertel maar hoe jij heet, wat kunnen jullie 

samen doen?”.   

Het nieuwe kind wordt door de mentor gestimuleerd deel te nemen aan 

activiteiten, maar krijgt ook rustig de tijd zich veilig te gaan voelen in de 

nieuwe situatie en de groep.  

  

Peuterspeelgroepen  

• Ouders en de peuter worden voorafgaand aan de eerste keer spelen 

uitgenodigd voor een intake, waarbij zij alvast kennis kunnen maken met 

de speelzaal en de medewerkers.  

• Eventueel kan met de ouders worden afgesproken de eerste paar 

bezoeken het kind wat later te brengen (zodat er geen andere ouders 

zijn en er rust is op de groep), en het kind iets eerder op te halen (zodat 

de eigen ouder de eerste ouder is die het kind ziet en niet in verwarring 

raakt doordat er al kinderen worden opgehaald, maar de eigen ouder er 

nog niet is).  

• Bij de meeste peuters gaat het afscheid nemen zonder al te veel 

problemen. Met de ouders wordt de afspraak gemaakt dat ze gebeld 

worden door de peuterspeelgroepleidster als dit nodig mocht zijn. De 

ouders mogen ook altijd bellen om te vragen hoe het met hun peuter 

gaat.   

• Mocht het echt niet gaan dan worden er met de ouders wenafspraken 

gemaakt. Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van de ouder op de groep 

af te bouwen, het meenemen van de favoriete knuffel o.i.d.  

• Het kan voorkomen dat er in eerste instantie geen problemen zijn bij het 

wegbrengen, maar dat dit later wel zo is. Dan worden er ook met de 

ouders afspraken gemaakt over het wennen.  

• Tijdens het drinkmoment staan de pedagogisch medewerkers stil bij het 

nieuwe kind en voert zij samen met de andere kinderen een gesprekje 

waaruit naar voren komt dat er een nieuw kindje in de groep is: ‘wie zit 

er vandaag nieuw bij ons aan tafel? Zullen we haar/hem vertellen wie wij 
zijn en hoe wij heten’? Uiteraard zullen de pedagogisch medewerkers de 

kinderen zoveel mogelijk zelf laten vertellen  
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Interne doorstroming:  

Ook kinderen die intern doorstromen, kunnen vooraf gaand aan de 

plaatsing komen wennen. In overleg met de ouders wordt de 

kennismaking met de nieuwe groep geregeld. De mentor van het kind dat 

vertrekt kan vaak samen met kind al op de nieuwe groep gaan kijken. De 

mentor zorgt voor een goede overdracht en geeft het kind dossier tijdig 

door aan de nieuwe mentor.   

  

PKR-regeling tijdens het wennen  

In het begin van de wenperiode gaat een kind slechts voor korte tijd naar 

de wengroep. Het wennen wordt dan gezien als een activiteit buiten de 

groep en telt het kind niet mee voor de PKR op de wengroep. De PKR op 

kindercentrumniveau is op dat moment van kracht. De plaats voor het 

kind blijft onbezet op de eigen stamgroep, zodat het kind te allen tijde 

terug kan naar de eigen groep.   

Het kan hierbij gaan om:  

- kinderen die de leeftijd hebben om naar een andere groep door te 

stromen  

- kinderen die eerder toe zijn aan een volgende groep en alvast gaan 

spelen op de nieuwe groep  

- kinderen die een aangepast wenbeleid nodig hebben omdat ze 

vanwege hun ontwikkeling(sniveau) later dan de leeftijd waarop ze door 

zouden moeten schuiven, overgaan naar de volgende groep.  

  

Als het kind meer tijd nodig heeft om te wennen op de nieuwe groep, dus 

een langere wenperiode heeft, maakt het kind deel uit van de nieuwe 

groep. Daarom wordt het kind meegeteld voor de PKR regeling voor die 

groep. Het moet wel mogelijk zijn voor het kind om terug te gaan naar de 

“oude” groep. Daarvoor moet het zo geregeld zijn dat ook de PKR op de 

“oude” groep in orde is als het kind teruggaat.   
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Bijlage II: VVE beleid en ouderbetrokkenheid Wasko Inleiding  

  

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is bedoeld om 

kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar extra te stimuleren op de diverse 

ontwikkelingsgebieden; sociaal emotioneel, motoriek, rekenen en in het 

bijzonder taalontwikkeling. De peuteropvang, peuterspeelgroep en 

kinderopvang van Stichting Wasko wil via VVE een zo gunstig mogelijke 

start op de basisschool mogelijk maken Om de VVE gestalte te geven 

wordt gewerkt met een VVE gecertificeerde methode.   

Door samenwerking tussen voorschool en basisschool is er sprake van een 

soepele overgang en een ononderbroken ontwikkelingslijn bij de kinderen.   

  

Kwaliteitseisen/ uitgangspunten Voor en Vroegschoolse Educatie 

(VVE):  

• Er wordt gewerkt met een erkend VVE-programma;   

• De beroepskrachten zijn in het bezit van een gekwalificeerd 

diploma met een specificatie op het verzorgen van VVE;  

• Ten minste één beroepskracht met juiste voorschoolse kwalificaties 

per 8 kinderen. Twee VVE gecertificeerde beroepskrachten vanaf 9 

kinderen;  

• Maximale groepsgrootte 16 kinderen;                 

• Leeftijd kinderen tussen 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar;  

• De houder stelt (jaarlijks) een opleidingsplan op waarin staat hoe 

de kennis en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse 

educatie in het vroegtijdig bestrijden van achterstanden door 

middel van voorschoolse educatie worden onderhouden;  

• Voorschoolse educatie moet per week ten minste vier dagdelen 

aangeboden worden;  

• Per week moet 10 uur effectieve leertijd aangeboden worden  

(intakegesprekken en oudergesprekken na speeltijd);  

• Er dienen activiteiten aangeboden te worden, gericht op het 

stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen op het gebied van taal, 

rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling;  

• Hiervoor wordt een VVE  programma gebruikt waarin op 

gestructureerde en samenhangende wijze deze ontwikkeling wordt 

gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de 

sociaal-emotionele ontwikkeling;  

• Er wordt gewerkt vanuit doelen, er is een gericht aanbod; wat 

heeft dit kind nodig en hoe ga ik dat bereiken.   

• De groepsruimte wordt per thema uitdagend ingericht zodat de 

verschillende ontwikkelingsgebieden ook spelenderwijs aan bod 

kunnen komen;  

• De kinderen in de groep hebben een mentor die de ontwikkeling 

van het kind volgt en de gesprekken met de ouders voert, de 

mentor doet ook de overdracht naar de basisschool;  

• Er worden Cito-toetsen afgenomen of er wordt een observatie 

instrument ingevuld;  
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• Er wordt een plan van aanpak opgesteld: wat wil ik met dit kind 

bereiken en hoe ga ik dat doen;  

• Ieder VVE kind heeft een warme overdracht naar de basisschool;  

• Ouders betrekken: informatieve nieuwsbrief per thema, gerichte 

spelinloop, oudergesprekken aan de hand van observatie en/of 

toetsen, thema avonden;   

• Samenwerken met het onderwijs en gezamenlijke activiteiten/ 

doorgaande lijn.  

• Het taalniveau van de beroepskrachten is op niveau 3F voor lezen 

en spreken en voor schrijven 2F.   

• Medewerkers hebben een Tink training gevolgd gericht op de 

interactievaardigheden.   

  

Doelgroep  

Bij het bepalen van een doelgroepkind geldt het volgende wettelijke 

criterium :  

  het kind heeft een gewicht conform de gewichtenregeling van het 

ministerie van OCenW (opleidingsniveau ouders)  

Per gemeente zijn aanvullende afspraken gemaakt over wanneer een kind 

een doelgroepkind is.  

  

Wanneer een kind door het CB geïndiceerd wordt als doelgroepkind kan 

hij/zij na overleg met de ouders met voorrang voor 4 dagdelen geplaatst 

worden.  

Wasko gaat uit van een wederzijdse betrokkenheid en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van ouders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en 

maatschappij om optimale omstandigheden voor kinderen te realiseren, 

zodat zij tot zelfontwikkeling en zelfontplooiing kunnen komen.  

  

Intake  

Het opbouwen van een goede relatie met ouders is belangrijk, onder 

andere in het kader van het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Inzicht 

in de thuisomgeving en in de wensen en behoeften van ouders ten aanzien 

van de samenwerking speelt daarin een cruciale rol.  De gesprekspunten 

van het intakeformulier bieden de mogelijkheid om dat inzicht te 

vergroten.   

Het intake gesprek heeft een open en ontspannen karakter zodat ouders 

vrijuit kunnen praten en wordt gevoerd door de mentor van kind. Het 

heeft als doel inzicht te verkrijgen in de thuissituatie en in de wensen en 

behoeften van ouders ten aanzien van de samenwerking.   

  

Werkwijze   

VVE wordt op alle dagen 'gegeven' en aan alle kinderen van de 

peuterspeelgroep en de dagopvang, niet alleen door de mentor maar door 

alle pedagogisch medewerkers van de locatie.   
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Doelgroepkinderen zijn geïntegreerd in een vaste stamgroep die een 

diversiteit kent aan kinderen met verschillende ontwikkelingsniveaus. 

Hierdoor kunnen kinderen zich in een veilige omgeving ontwikkelen en 

zich optrekken aan een hoger niveau van groepsgenoten.   

  

Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid   

  

Ouderparticipatie  

Er is een verschil tussen “ouderbetrokkenheid” en “ouderparticipatie”.  

Ouderbetrokkenheid geeft aan dat een ouder zich betrokken voelt bij 

Wasko, omdat hun kind naar de peuterspeelgroep gaat. Ouderparticipatie 

laat zien dat ouders actief meedoen en meewerken aan activiteiten en 

ontwikkeling die het kind doormaakt die gedaan worden of ontstaan op de 

peuterspeelgroep.   

Wasko streeft naar ouderparticipatie, waarbij de ouderbetrokkenheid hoog 

is.   

  

Instrumenten  

 Themabrieven:   

Voor elk thema wordt een themabrief gemaakt, deze wordt met 

toelichting aan de doelgroep ouders verstrekt. Ook wordt de 

themabrief per mail verzonden met digitale boekjes en of tv 

programma’s, zodat ouders er thuis mee aan de slag kunnen.  

  

• Woordkaarten:   

De woordkaarten die horen bij het betreffende thema worden 

zichtbaar opgehangen op de groep, zodat ook ouders kunnen zien 

welke woorden centraal staan. Bij elk thema worden de 

woordkaarten meegegeven aan de ouders van de VVE kinderen 

waarmee thuis ook verder geoefend kan worden.   

  

• Nieuwsbrieven:   

4 x per jaar is er een uitgebreide nieuwsbrief vanuit de 

peuterspeelgroep, waarin met foto’s en tekst alle nieuws wordt 

meegegeven aan de ouders. Denk hierbij aan aanvullingen op 

thema’s en terugblikken op wat we “geleerd” hebben.   

  

• Overdracht:   

Elke dag vindt er een overdracht plaats over de kinderen. 1x in de 

6 weken is er een gesprek met de VVE ouders, dit wordt genoteerd 

en geëvalueerd in het formulier: kind specifieke plan van aanpak 

of in het kind dossier/observatiemethode.  

  

• Koffieochtenden:   

Na iedere vakantie is er een koffieochtend voor ouders. De ouders 

blijven allemaal een kopje koffie drinken bij de peuterspeelgroep 

en zien waarmee hun kinderen gaan spelen. De ouders spelen mee 

met het kind en krijgt kennis van het thema van dat moment, 
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themabrieven hangen zichtbaar op de groep of liggen op tafel 

tijdens de koffieochtend.  

  

• Ouderactiviteiten:   

- Ouders worden in de gelegenheid gesteld om met de kinderen 

mee te werken en/of te kijken op de groep.  

- 1 keer per jaar een ouderavond met betekenisvol thema, zoals 

voeding, EHBO en voorlezen. Aan het begin van deze avond is 

er tevens door middel van een PowerPoint presentatie met 

foto’s uit de praktijk,  een uitleg over de methode waarmee wij 

werken en met welke observatiemethode we werken.    

  

Acties: pedagogisch medewerkers informeren ouders door middel van 

themabrieven. De TL informeert ouders d.m.v. nieuwsbrieven. 

Pedagogisch medewerkers hebben in de overdracht aandacht voor het 

bespreken van actuele thema’s. Er wordt aan ouders gevraagd gebruik te 

maken van de spelinloop. Er worden elk jaar 2 activiteiten georganiseerd 

waarbij ouders actief betrokken worden.  

  

Beoogd resultaat: Ouders zijn actief betrokken bij actuele thema’s op de 

peuterspeelgroep. Door ouders goed te informeren over actuele thema’s 

krijgen zij de gelegenheid hier thuis op in te spelen. Dit komt de 

ontwikkeling van de kinderen ten goede.  

  

Overdracht naar school  

De pedagogisch medewerkers volgen het kind in zijn of haar ontwikkeling.  

(VVE) peuters, die een gecertificeerd VVE-programma volgen, worden 

geobserveerd. De ontwikkeling van kinderen wordt bijgehouden middels 

een observatie methode. Voor VVE peuters is 1 keer in de 6 weken een 

overleg met de ouders/verzorgers. De observaties worden met de ouders 

van de peuters besproken rond het derde en vierde jaar.  In dit gesprek 

wordt ook besproken naar welke school hun kind gaat en informeert de 

pedagogisch medewerker de ouders  over de wijze waarop Wasko de 

overdracht naar school doet. Rond het vierde jaar worden, na 

toestemming van de ouders, de observatieresultaten overgedragen aan de 

toekomstige basisschool van de peuter.   

  

In Papendrecht, Giessenlanden en Sliedrecht worden tevens de 

citotoetsgegevens besproken.  

  

Resultaatafspraken  

Per gemeente zijn resultaatafspraken gemaakt. Deze worden jaarlijks 

omschreven in het inhoudelijke jaarplan dat naar de gemeentes gestuurd 

wordt. De gemeente zorgt ervoor dat dit in het LEA overleg besproken 

wordt.   
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