Samen de Wereld Kleuren
PEDAGOGISCHE VISIE

“Geboeid kijk je de wereld in
om je te blijven verwonderen.
Of je nu oud of jong bent, die
verwondering moet je vasthouden.”
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SWKGroep
De SWKGroep staat voor de kracht
van ontwikkeling in kinderopvang,
buurtwerk en zorg. De organisaties die
onderdeel zijn van de SWKGroep zorgen
dagelijks dat kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen de juiste
handvatten en ervaringen aangereikt
krijgen om zich te ontwikkelen. Zo
ontdekken zij wat hun kracht is en
leren zij hoe ze deze kunnen inzetten.
Hiermee helpen wij jong en oud om
te kunnen functioneren in de wereld
van de toekomst.
Wij werken vanuit de kernwaarden
eigentijds, ondernemend, verbinden,
passie, betrouwbaar en verrassen.
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SWKGroep Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren
Onze pedagogische ambitie is dat ieder kind bij ons opgroeit tot een volwassene die respect heeft voor zichzelf, de ander en de
omgeving. Met vaardigheden en talenten die hij inzet bij het samen kleuren van de wereld.

Pedagogische doelen voor ieder kind
•

Wij bieden emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving. Dit draagt bij aan het welbevinden van kinderen.

•

Wij dagen kinderen spelenderwijs uit in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden,
taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Zo stellen wij kinderen in staat steeds zelfstandiger te functioneren in een
veranderende omgeving.

•

Wij bieden kinderen unieke mogelijkheden zich sociaal te ontwikkelen. Spelenderwijs worden sociale kennis en sociale
vaardigheden bijgebracht.

•

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen
in de samenleving Met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Optimaal ontwikkelen
Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen. Wij leveren, binnen een positief
opvoedklimaat en een stimulerende omgeving, een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen
van nul tot dertien jaar. Kinderen vertellen ons wat zij nodig hebben. Door met elkaar zoveel mogelijk leuke, uitdagende,
verschillende, verrassende dingen te beleven en ervaringen op te doen op alle ontwikkelingsgebieden.
Wij gaan uit van de eigen kracht van kinderen en vertrouwen op hun nieuwsgierigheid. Op hun eigen manier en met eigen
talenten en vaardigheden leren zij de wereld zelfbewust tegemoet te treden. We benutten kansen en stimuleren talenten. Dit
gebeurt altijd vanuit de verbinding tussen de verschillende leefwerelden.
Goede kinderopvang ondersteunt kinderen zelf te ontdekken wat hun kracht is en hoe zij groot willen worden. Buiten het feit
dat kinderen spelen leuk vinden, leren zij door te spelen. Waardoor zij ervaringen opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Wij
werken ontwikkelingsgericht en vanuit één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen vanuit de laatste wetenschappelijke
inzichten, zoals de breinontwikkeling.
Kinderopvang heeft een belangrijke meerwaarde voor kinderen. De nadruk ligt op het opdoen van ervaringen, niet op het
presteren. Omdat kinderen situaties op verschillende wijzen beleven, is het eindresultaat voor ieder kind anders. Zo kleurt een
kind op zijn eigen manier de wereld.
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Pedagogisch palet
Ieder kind heeft recht op een samenhangend programma van opvoeding, zorg en speel- leerervaringen. Alle ontwikkelings
mogelijkheden van kinderen worden vanuit het pedagogisch palet aangesproken. Onze vijf pedagogische uitgangspunten zijn
de basis voor dit palet:

Spelen en onderzoeken

Participatie

de wereld ontdekken door een rijkdom
aan weloverwogen prikkels

kinderen en ouders hebben
een stem, we sluiten aan bij
de eigen kracht

Participatie

Spelen en
onderzoeken

open en nieuwsgierig zijn, in
een positief opvoedklimaat

spelenderwijs de echte
wereld ontmoeten in een
stimulerende omgeving

Levensecht

Interactie

Interactie

Levensecht

Samen

Samen

alle leefwerelden verbinden,
deel uitmaken van een groep
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"De nadruk ligt op het
opdoen van ervaringen,
niet op het presteren."
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Samen de Wereld Kleuren staat voor de uitwerking van dit palet. Het omvat onder andere hoe ieder kind op zijn eigen manier
fundamentele levensvaardigheden opdoet en ontwikkelt, zoals samenwerken, elkaar helpen en verbanden leggen. Met
activiteiten afgestemd op de leeftijd, interesses en het ontwikkelingsniveau van het kind. Om te kunnen functioneren in de
wereld van vandaag en van de toekomst! Wij besteden in ons activiteitenaanbod speciaal aandacht aan sport- en beweging,
cultuur en expressie, natuur, techniek en gezonde voeding. Kortom: een eigentijds aanbod dat hoofd, hart en lijf raakt.

Vaardigheden
In ons pedagogisch beleid is uitgewerkt hoe kinderen worden ondersteund bij het ontwikkelen van onderstaande
(levens) vaardigheden:

emotionele
vaardigheden

sociale en culturele
vaardigheden

morele
vaardigheden

motorische
vaardigheden

cognitieve
vaardigheden

taalvaardigheden

expressieve
vaardigheden

digitale
vaardigheden
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Belevingswereld
Ieder kind heeft een eigen karakter, eigen kwaliteiten en interesses. Er zijn verschillende ontwikkelingsstadia die kinderen
doorlopen en ieder kind doet dit in zijn eigen tempo. Onze pedagogisch medewerkers zijn vanuit hun professionaliteit goed in
staat in te spelen op de behoeftes en interesses van het kind. Kinderen krijgen de gelegenheid om dingen te doen die zij leuk
vinden. Daarnaast moedigen de pedagogisch medewerkers hen aan om te spelen met voor hen onbekend materiaal.
We werken met materialen die zijn afgestemd op de ontwikkeling en de belevingswereld van de kinderen.

We zetten ons in voor kwaliteit
In ons dagelijks werk kijken en luisteren we naar kinderen en hun ouders en sluiten we aan bij wat ze nodig hebben. Kinderen
worden structureel gevolgd in hun welbevinden en ontwikkeling via een kindvolgsysteem. Zo kunnen we vaststellen hoe het
gaat met een kind. We bieden activiteiten, zorg en ervaringen die goed aansluiten bij de ontwikkeling van het individuele kind.
Om het kind centraal te stellen, krijgt ieder kind een mentor. Dit is altijd een pedagogisch medewerker van de groep. Deze
mentor volgt de ontwikkeling van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders. Wanneer een kind extra
ondersteuningsbehoefte heeft, wordt onze zorgcoördinator erbij betrokken. Deze coördineert de eventuele extra begeleiding
voor de pedagogisch medewerkers en/of het kind en de ouders.
Wij gebruiken verschillende instrumenten om de pedagogische kwaliteit op de groep te waarborgen en te verbeteren.
Daarnaast zijn wij een lerende organisatie waarbij alle medewerkers zich blijven ontwikkelen.
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"We bieden activiteiten,
zorg en ervaringen die goed
aansluiten bij de ontwikkeling
van het individuele kind."

SWKGroep Kinderopvang | Samen de Wereld Kleuren |

9

"Samen de Wereld Kleuren
staat voor verbinden en
samenwerken."
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Verbinden en samenwerken
Samen de Wereld Kleuren staat voor verbinden en samenwerken. Met ouders, kinderopvang, onderwijs, zorginstellingen en
andere omgevingen waarin kinderen zich bevinden (zoals familie, op straat en verenigingen). Wij werken samen aan een
doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot dertien jaar en verzorgen een overdracht naar ouders, andere
opvanggroepen, de buitenschoolse opvang en school. Samenwerking vergemakkelijkt de overgangen waarmee kinderen te
maken krijgen. Dit heeft een gunstig effect op hun ontwikkeling. Deze werkwijze biedt ons ook de mogelijkheid om flexibel
om te gaan met de momenten waarop deze overgangen plaatsvinden.

Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleid en de overige pedagogische documenten van onze kinderopvangorganisaties zijn gebaseerd op deze
pedagogische visie. Daarnaast is een aantal thema’s rondom Samen de Wereld Kleuren uitgewerkt in themakaarten.
In de locatiegids staat beschreven hoe het pedagogisch beleid wordt uitgevoerd op de locatie.

Stafdiensten
SWKGroep Kinderopvang levert stafdiensten en directievoering aan kinder
opvangorganisaties. Om een goed en passend advies te kunnen geven, is
expertise nodig van mensen die weten waar zij over praten. De stafdiensten
bestaan uit het Pedagogisch Expertise Centrum, het stafbureau Beleid
en Ontwikkeling en kwaliteitsmanagement. Het Pedagogisch Expertise
Centrum ontwikkelt pedagogisch beleid, draagt zorg voor de implementatie
en borging van dit beleid en adviseert over verschillende pedagogische
thema’s. Wij luisteren naar elkaar en naar onze klanten. Door in te spelen op
signalen uit de markt zijn we een sterke organisatie die verbonden is met de
maatschappij. We zijn eigentijds en betrouwbaar.
De volgende kinderopvangorganisaties maken gebruik van de diensten van
SWKGroep Kinderopvang: Triodus Kinderopvang, Kinderopvang BijDeHand,
IJsselkids Kinderopvang, Kern Kinderopvang, KOKO Kinderopvang,
COKD Kinderopvang, Stichting GroeiBriljant en Stichting DeTafelVan.
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Wij zijn onderdeel van de
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