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Inleiding: 

Voor u ligt het Pedagogisch beleid van Tabijn. Wij zijn een onderwijsbestuur bestaande uit 22 

kindcentra in Noord-Holland. Tabijn biedt bij 8 kindcentra kinderopvang aan in eigen beheer.  

Dit centraal beleid is ontwikkeld om de kwaliteit van onze kindcentra te waarborgen en continuïteit 

te bieden. Het is een leidraad voor teamleden uit zowel het onderwijs als de kinderopvang.  

In dit Pedagogisch beleid gaan we in op de missie, de visie en de kernwaarden van Tabijn. Verder 

gaan we in op ons pedagogisch handelen, ontwikkelingsgericht werken en 

deskundigheidsbevordering van onze medewerkers. 

 

Ons pedagogisch beleid wordt ondersteund door de pedagogisch doelen van de kinderopvang van 

Riksen-Walraven, namelijk: het bieden van emotionele veiligheid, het bevorderen van persoonlijke 

competentie, het bevorderen van sociale competentie. Ook gaan we in op de pedagogische opdracht 

van het onderwijs volgens Biesta, namelijk: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 

Het pedagogisch beleid van een individueel kindcentrum is opgebouwd uit dit centraal pedagogisch 

beleid van Tabijn en het individueel pedagogisch werkplan van het kindcentrum. In het pedagogisch 

werkplan wordt ingegaan op de missie en visie van het kindcentrum en vindt u specifieke locatie 

informatie. Voor kindcentra met opvang in eigen beheer wordt verder in het pedagogisch werkplan 

inzicht gegeven in de organisatie van de groep met betrekking tot de pedagogische doelen van de 

kinderopvang. 

 

Tabijn méér dan onderwijs: 

In het Koersplan 2019 – 2022 zijn de missie, de visie en de kernwaarden van Tabijn opgesteld. In dit 

pedagogisch beleid zijn deze specifiek vertaald naar de kinderen en hoe wij hen ondersteunen en 

begeleiden. 

Missie van Tabijn 

Tabijn staat voor onderwijs en opvang van hoge kwaliteit. Ons aanbod richt zich op de brede 

ontwikkeling van kinderen. Elk kind is uniek en heeft eigen talenten. We willen alle kinderen zodanig 

ondersteunen, dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het is ons doel dat zij zich ontwikkelen tot 

actieve burgers die ieder op hun eigen manier een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de 

toekomstige maatschappij. We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij hun leerproces. 

Zij krijgen de ruimte om te kiezen en zijn mede verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. 

Visie van Tabijn 

We geloven in een integraal kindcentrum (IKC) als samenwerkingsvorm voor de toekomst. Een IKC is 

een rijke pedagogische voorziening voor kinderen van 0 – 13 jaar, waar ze gedurende de dag komen 

om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Onderwijs, kinderopvang, aanbieders in 

buitenschoolse activiteiten, jeugdhulp en culturele partners werken samen vanuit één plek voor 

kinderen. Hierbij speelt de behoefte van ouders voor service, faciliteiten en kwaliteit een belangrijke 

rol. Door het vormen van één team van professionals, die werken vanuit hun eigen expertise, kunnen 

we bijdragen aan een doorgaande leer- en ontwikkellijn. 

 

Kernwaarden van Tabijn 

Vanuit de kernwaarden ambitie, plezier, verbinding en vertrouwen worden binnen onze kindcentra 
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kinderen voortdurend gestimuleerd om te leren van elkaar en te werken aan hun ontwikkeling en 

resultaten. Tabijn ziet ouders in dit verband als educatieve partners. 

Ambitie: 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben een sterke motivatie om zich te ontwikkelen en de 

wereld om zich heen te leren kennen. Tabijn wil kinderen voorbereiden op ‘een leven lang leren’, 

waarvoor een brede basis belangrijk is. In ons aanbod richten we ons op de cognitieve, emotionele, 

sociale, motorische, creatieve en technische ontwikkeling van kinderen. Elk kind is uniek, ontwikkelt 

zich op eigen tempo en heeft eigen talenten en eigenschappen. Naast een sterke basiskennis, geven 

we kinderen de ruimte om zichzelf, de ander en de wereld te ontdekken. 

Plezier:  

Plezier geeft ruimte voor een optimale ontwikkeling van kinderen. Tabijn vindt het belangrijk om 

zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesse en beleving van kinderen, zodat de motivatie om zich 

te ontwikkelen wordt versterkt. Kinderen leren met succeservaringen en plezier, door het aanbod 

goed aan te laten sluiten bij hun persoonlijke ontwikkeling. We kijken hierbij zoveel mogelijk naar de 

mogelijkheden van de kinderen en bieden extra ondersteuning waar dit nodig is. 

Verbinding: 

Kinderen leren niet alleen individueel, maar ook van en met elkaar. Tabijn sluit in haar aanbod actief 

aan bij de normen en waarden van de huidige maatschappij.  We ondersteunen de kinderen 

bijvoorbeeld  in samenwerken, communiceren, mediawijsheid en ICT-vaardigheden. Kinderen 

ontwikkelen zich tot actieve burgers, die met hun talenten naar eigen vermogen kunnen bijdragen 

aan de toekomstige samenleving. 

Vertrouwen: 

Zelfvertrouwen is een belangrijke voorwaarde om te leren. Tabijn biedt kinderen een veilige 

omgeving en de ruimte om zich op eigen tempo te ontwikkelen. We ondersteunen de autonomie, 

door kinderen zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken en we ondersteunen waar dit nodig is. 

Kinderen worden serieus genomen en mogen hun mening geven. Zij worden betrokken bij het 

nemen van beslissingen op het niveau dat zij aan kunnen. Kinderen worden actief betrokken bij hun 

eigen leerproces.  

 

Emotionele veiligheid 
Een eerste pedagogisch doel van een kindcentrum is het bieden van fysieke en emotionele veiligheid. 

Éen van de belangrijkste voorwaarden voor een optimale ontwikkeling, is dat kinderen zich veilig 

voelen. Een kind dat zich prettig en ontspannen voelt heeft energie, is betrokken bij het spelen, 

vraagt hulp, durft initiatief te nemen en is open naar anderen. 

 

Fysieke of lichamelijke veiligheid wordt geboden door een veilige binnen- en buitenruimte, met 

speelmaterialen die aansluiten op de ontwikkeling van de kinderen. Onze pedagogisch medewerkers 

zorgen voor een gezonde balans tussen lichamelijke veiligheid en de behoefte van de kinderen om te 

bewegen en te ontdekken. Kinderen hebben steun nodig in situaties waarvan zij de gevolgen nog niet 

kunnen overzien. Naarmate kinderen ouder worden, worden zij geleidelijk minder afhankelijk van 

volwassenen voor hun fysieke veiligheid. In het Veiligheid- en gezondheidsbeleid zijn regels en 

afspraken uitgewerkt, gericht op hygiëne en hoe wij omgaan met grote en kleine risico’s.  

Emotionele veiligheid betekent dat kinderen zich thuis voelen bij ons kindcentrum. Ze voelen zich 

vertrouwd en op hun gemak bij onze medewerkers en bij andere kinderen. Met name voor baby’s en 
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peuters is het belangrijk dat zij zich kunnen hechten aan hun pedagogisch medewerkers. Dit betekent 

dat kinderen troost en bescherming zoeken bij hun pedagogisch medewerkers en hen gebruiken als 

veilige basis om de omgeving te ontdekken. Jonge kinderen zijn voor hun verzorging afhankelijk van 

volwassenen. Vertrouwde relaties aangaan betekent voor kinderen dat zij weten dat er goed voor 

hen gezorgd word en dat zij gerespecteerd worden zoals ze zijn, ongeacht culturele achtergrond, 

sekse, karakter en eventuele beperking. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen om 

elkaar te begrijpen en samen te spelen. Om de emotionele veiligheid te vergroten, maken we gebruik 

van vaste gezichten en mentoren. 

 

Pedagogisch handelen: 

Onze medewerkers spelen een essentiële rol bij het gevoel van veiligheid van de kinderen. In eerste 

instantie is het belangrijk dat we aandacht hebben voor ieder individueel kind. Sensitieve 

responsiviteit is een belangrijk vaardigheid voor pedagogisch medewerkers.  

Sensitief betekent dat we de signalen van kinderen goed begrijpen  en inzicht hebben in het karakter 

en de behoeftes. Signalen die kinderen geven kunnen zowel verbaal als non-verbaal zijn. Met name 

bij jonge kinderen is het belangrijk om oog te hebben voor bijvoorbeeld lichaamshouding, gebaren, 

gezichtsuitdrukking, stemgebruik en intonatie. Elk kind heeft een eigen manier van contact maken, 

zoals oogcontact zoeken, roepen of aanraken. Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers 

contactinitiatieven vanuit een kind benoemen en laten weten dat het kind gezien of gehoord is. 

Hiernaast nemen pedagogisch medewerkers ook zelf initiatief om contact te maken met een kind. 

We investeren tijd en ruimte om een band op te bouwen en elkaar te leren kennen.  Als we laten 

blijken dat we goed luisteren naar wat een kind ons verbaal en non-verbaal vertelt, voelt een kind 

zich gezien, gehoord en begrepen. Op deze manier wordt een basis gelegd voor het zelfvertrouwen 

van een kind.   

Responsief betekent dat we adequaat reageren op de signalen die we zien bij de kinderen. Het is 

belangrijk dat alle kinderen zich geaccepteerd voelen zoals ze zijn. Voor pedagogisch medewerkers 

betekent dit dat oog hebben voor het temperament en unieke karakter van een kind. Kinderen 

kunnen verschillend reageren op een situatie. Pedagogisch medewerkers houden hier bewust 

rekening mee.  

Verder is het belangrijk dat medewerkers respect hebben voor de autonomie van elk kind. Dit 

betekent dat we hebben respect voor wie het kind is, voor eigenheid van een kind en voor wat een 

kind wil. We nemen kinderen serieus en laten ze zoveel mogelijk meepraten en meebeslissen. Zo 

geven we kinderen ruimte en vrijheid om dingen zelf te ontdekken en tegelijkertijd 

verantwoordelijkheid. Door de autonomie te respecteren geven we kinderen het gevoel  dat de 

pedagogisch medewerker hen vertrouwt. Dit versterkt het zelfvertrouwen, waardoor kinderen de 

kans krijgen zich verder te ontwikkelen.  

De eigenheid van een kind accepteren, houdt ook in dat kinderen niet overal goed in hoeven te zijn, 

of alles moeten kunnen. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen karakter, interesses en talenten.  

Verder betekent autonomie dat een kind baas is over het eigen lichaam. Op verschillende leeftijden 

hebben we heel ander lichamelijk contact met kinderen. Baby’s worden bijvoorbeeld veel 

aangeraakt, omdat ze veel verzorging nodig hebben. Naarmate kinderen ouder worden neemt het 

lichamelijk contact af. Voor kinderen van alle leeftijden geldt, dat zij kunnen aangeven wat zij wel of 

niet prettig vinden. Door goed te letten op de signalen, respecteren we de autonomie van het kind 

over eigen lichaam. Verder is het van belang dat we kinderen respectvol aanraken en verzorgen. Dit 

bekent dat oogcontact maken, onze handeling benoemen en reactie van een kind afwachten, 

voordat we de handeling uitvoeren. 
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De autonomie en eigenheid van een kind accepteren, betekent niet dat al het gedrag geaccepteerd 

wordt. Soms heeft een kind ondersteuning nodig om zijn eigenheid in acceptabel gedrag uit te 

drukken. Het respecteren van de autonomie gaat samen met bieden van structuur aan de kinderen. 

We bieden kinderen een gevoel van veiligheid, door hen kaders  te geven waarbinnen ze de ruimte 

hebben om te ontdekken. Hierdoor geven we kinderen ordening in de wereld om hen heen. We doen 

dit  door een vast dagritme, rituelen, groepsregels en een overzichtelijke inrichting van de ruimtes. 

Kinderen weten hierdoor wat zij kunnen verwachten.  

Verder geven we op een positieve manier richting aan het gedrag van kinderen. We gaan er altijd van 

uit dat kinderen met hun gedrag een positieve intentie hebben, ook al is dat gedrag niet altijd 

gewenst of effectief. Het gaat om acceptatie van positief gedrag en om gedrag op momenten waarop 

ze boos, druk of naar binnen gekeerd zijn. Het is aan de pedagogisch medewerker om te proberen de 

intentie achter het gedrag te begrijpen, aan te sluiten bij de behoeften van kinderen en volgens de 

groepsregels te handelen. Bij ongewenst gedrag stellen wij direct grenzen en geven we aan welk 

gedrag wel wordt verwacht. Gedrag waarmee een kind zichzelf of anderen pijn doet, wordt direct 

onderbroken. Door kinderen aan te moedigen en complimenten te geven en bevorderen we gewenst 

gedrag. De pedagogisch medewerkers hebben ten alle tijden een voorbeeldfunctie in hoe zij zich in 

verschillende situaties gedragen. 

Persoonlijke competenties 
Een tweede pedagogisch doel van een kindcentrum is het bevorderen van persoonlijke 

competenties. Met de ontwikkeling van persoonlijke competenties bedoelen we zowel de 

ontwikkeling van persoonsvorming, als de kwalificatie van kinderen. Volgens Biesta zijn 

persoonsvorming en kwalificatie twee doeldomeinen van het onderwijs. 

Onder persoonsvorming verstaan we hoe een kind zich ontwikkelt tot uniek en autonoom persoon, 

dat in en met de wereld wil zijn. Een kind is zich bewust van zijn eigen ontwikkeling en ziet zijn 

ontwikkeling in relatie tot de ander en de wereld. Specifiek gaat persoonsvorming bijvoorbeeld over 

zelfbewustzijn, veerkracht, een eigen identiteit ontwikkelen, vertrouwen in anderen en respect 

hebben voor diversiteit. 

Onder kwalificatie verstaan we het verwerven van kennis en vakspecifieke vaardigheden. We zien 

talent als een samenspel tussen aanleg en het aanbod uit de omgeving van een kind. Ieder kind heeft 

talent en kan deze ontwikkelen op cognitief, creatief, technisch, motorisch en emotioneel gebied.  

De persoonlijke competenties zijn in onderstaand overzicht weergegeven.  

Emotionele competentie:   Het gevoel er te mogen zijn en op anderen te kunnen 
vertrouwen. Bewustwording van zichzelf, zelfvertrouwen. 

Cognitieve competentie: De behoefte om de wereld om zich heen te begrijpen. 
Logisch denken, concentratie, doorzettingsvermogen, kennis 
van de samenleving en van de wereld. 

Communicatieve competentie: Jezelf kenbaar willen maken in verbale en non-verbale 
communicatie begrijpen en gebruiken, inzicht in 
communicatie van de ander. 

Morele competentie: Erbij willen horen en streven naar waardering en goedkeuring 
Verantwoordelijkheid, schuldbesef, voor zichzelf op komen, 
respect hebben voor diversiteit. 

Motorische-zintuigelijke 
competentie: 

Streven naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.  
Grove en fijne motorisch vaardigheden, ontdekken met alle 
zintuigen. 

Expressieve en beeldende 
competentie: 

Jezelf uiten in beweging, geluid en materiaal. 
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Kinderen ontwikkelen persoonlijke competenties op meerdere gebieden tegelijkertijd. Per 

leeftijdsfase van een kind is er echter verschil in de focus op bepaalde competenties. Zo zijn baby’s 

voornamelijk gericht op het ontwikkelen van de motorisch-zintuigelijk competentie en emotionele 

competentie. Peuters en kleuters maken een grote ontwikkeling binnen emotionele, 

communicatieve en cognitieve competentie. Bij schoolkinderen is, naast cognitieve competentie, ook 

meer aandacht voor de morele en beeldende competentie.  

Pedagogisch handelen: 

Om kinderen te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling is het belangrijk goed aan te sluiten 

bij de persoonlijke behoefte en interesses. Om deze reden is sensitieve responsiviteit ook voor het 

bevorderen van persoonlijke competenties essentieel. Een kind heeft een innerlijke drijfveer om 

zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken. Deze intrinsieke motivatie wordt versterkt als we 

de signalen van kinderen goed herkennen en vervolgens ons aanbod hier op aan laten sluiten. Leren 

en plezier gaan dan samen en kinderen zijn sterk betrokken bij de activiteit of het spel. 

Kinderen leren beter vanuit intrinsieke motivatie, dan vanuit extrinsieke motivatie. Bij extrinsieke 

motivatie ontstaat de motivatie om te leren door een externe bron, bijvoorbeeld door het 

vooruitzicht op een beloning. Dit creëert dat een kind afhankelijk wordt van de externe bron, wat 

bijvoorbeeld als gevolg heeft dat een kind niet meer gemotiveerd is als geen beloning meer gegeven 

worden. We stimuleren de ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk vanuit intrinsieke motivatie, 

door aan te sluiten bij beleving en interesses. 

Verder is het stimuleren van de ontwikkeling het meest zinvol als een activiteit zich afspeelt in de 

Zone van naaste ontwikkeling. Dit houdt in dat het niveau van een activiteit zich bevindt tussen het 

niveau van de actuele ontwikkeling en het niveau van de naaste ontwikkeling. De actuele 

ontwikkeling  is het niveau waarbij een kind een activiteit zelfstandig en op eigen kracht kan 

volbrengen. De naaste ontwikkeling is het niveau waarbij een kind ondersteuning nodig heeft bij het 

volbrengen van een activiteit. Door activiteiten aan te bieden in de Zone van naast ontwikkeling, 

ofwel een uitdagend aanbod te bieden, kunnen kinderen het meest effectief leren en ontwikkelen. 

Het is hierbij essentieel dat het niveau van de actuele ontwikkeling en naaste ontwikkeling goed 

worden ingeschat. Als de Zone van naaste ontwikkeling te laag wordt ingeschat, wordt een kind 

ondervraagd. Als de Zone van naaste ontwikkeling te hoog wordt ingeschat, wordt een kind 

overvraagd. Bij zowel ondervraging als ondervraging verliest een kind intrinsieke motivatie, omdat 

het aanbod niet goed aansluit. Dit kan als gevolg hebben dat kinderen hun concentratie verliezen, 

niet leren van een activiteit, zich vervelen of onzeker worden. Om het niveau van kinderen goed in te 

kunnen schatten is het belangrijk aandacht te hebben voor elke individueel kind. We volgen de 

ontwikkeling op verschillende gebieden door een kindvolgsyteem, maar ook de dagelijkse observatie 

van medewerkers is van belang. Op deze manier kunnen we het aanbod, de ruimte en het speel-

leermateriaal aan laten sluiten op de kinderen. 

Een passend aanbod bieden voor een groep kinderen vraag differentiatie. Dit betekent dat het 

aanbod gericht is op verschillende ontwikkelingsbieden en wordt afgestemd op de verschillende 

niveaus én behoeftes van kinderen. 

We geven kinderen respect voor de autonomie door ze mee te laten beslissen over de activiteiten 

die we bieden. Daarnaast wisselen we begeleide activiteiten af met vrij spel. Dit geeft kinderen extra 

kansen om persoonlijke competenties te ontwikkelen, omdat zij hun eigen interesses, tempo en 

fantasie kunnen volgen. Vrij spel kan in verschillende vormen plaatsvinden. Ten eerste vrij spel 

zonder aanwezigheid van medewerkers. Ten tweede vrij spel waarbij medewerkers zich op de 

achtergrond houden. Ten derde een mix van vrij spel en een activiteitenaanbod, waarbij een 
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activiteit aangeboden wordt waarin een kind vrij mag spelen.  

Ook tijdens vrij spel stimuleren we de ontwikkeling. De spelbetrokkenheid kan bijvoorbeeld vergroot 

worden door de ruimte voor te bereiden met aantrekkelijk materiaal, een prettige sfeer op de groep 

te creëren, belangstelling te tonen en spelinitiatieven te volgen. Verder kan het spel verrijkt worden 

door mee te spelen, andere kinderen te betrekken, problemen te benoemen of te creëren, 

stimulerende reacties te geven of extra materiaal toe te voegen.  

 

Sociale competentie  

Een derde pedagogische doel van een kindcentrum is het bevorderen van sociale competentie. 

Binnen het kindcentrum komen kinderen in contact met verschillende volwassenen en kinderen. 

Onder de sociale competentie verstaan we inzicht in jezelf in relatie tot anderen.  

 

Kinderen zijn vanaf jongs af aan gericht op contact maken met een ander. Zodra baby’s meer gaan 

bewegen kijken ze naar andere kinderen en zoeken ze elkaar op. Als kinderen ongeveer 1 jaar zijn 

begint de ontwikkeling van spel. In eerste instantie start het spel met imitatie. Kinderen observeren 

elkaar en doen elkaar na. Vervolgens starten kinderen met naast elkaar spelen met hetzelfde 

speelmateriaal, ook wel parallel spel genoemd. Rond de leeftijd van 2 jaar ontstaat het eerste echte 

samenspel, waarbij speelmateriaal wordt uitgewisseld en kinderen op elkaar reageren. Vanaf 3 jaar 

beginnen kinderen met fantasie- of rollenspel, waarbij een langere verhaallijn wordt uitgespeeld en 

kinderen inspelen op elkaars rollen. De ontwikkeling van het spel hangt samen met de ontwikkeling 

van zelfbewustzijn en het bewustzijn van anderen. Naarmate kinderen zich meer bewust worden van 

hun eigen emoties en eigen voorkeuren, leren ze zich ook meer te verplaatsen in de emoties en 

voorkeuren van anderen. Dit emotioneel bewustzijn ontwikkelt zich totdat kinderen ongeveer 7 jaar 

zijn. Om deze reden kan het voor jonge kinderen lastig zijn om samen te spelen en speelgoed te 

delen. De pedagogisch medewerkers passen hun ondersteuning in het spel aan op de ontwikkeling 

van de kinderen. 

Binnen het kindcentrum hoort iedereen erbij. Dit betekent alle kinderen in de groep worden 

opgenomen en onze medewerkers verschillen tussen kinderen bewust erkent en waardeert. In een 

positieve groep voelen kinderen zich veilig en de groep heeft een positieve invloed op het gedrag en 

de rollen van kinderen. We vinden het belangrijk dat er een ontspannen en gezellige sfeer heerst op 

de groep, waarbij ieder kind een eigen plek heeft. 

 

Pedagogisch handelen: 

De pedagogisch medewerkers bevorderen de sociale competentie door ondersteuning te bieden aan 

kinderen in verschillende sociale situaties. Kinderen leren functioneren in een groep en elkaar te 

accepteren zoals ze zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen het gevoel hebben erbij te horen en 

dat zij zich verbonden voelen met ons kindcentrum. We geven actief leiding aan het groepsproces, 

door bijvoorbeeld in kleine groepen activiteiten aan te bieden of juist bewust een stap terug te doen, 

zodat de groep kinderen samen het spel of de activiteit kan bepalen. Ook zijn we ons bewust van 

inrichting en materialen die tot samenspel uitnodigen. Dit doen we bijvoorbeeld door bij peuters 

meer van hetzelfde materiaal aan te bieden, zodat zij elkaar kunnen imiteren. Of we leggen bij 

kleuters bewust één schaar neer tijdens een knutselactiviteit, zodat ze moeten communiceren en 

delen. We versterken het groepsgevoel, door het gebruik van rituelen. Verder versterken we 

prosociaal gedrag door kinderen te begeleiden in samenwerken, samen spelen, rekening houden met 

elkaar, eigen grenzen aangeven, elkaar helpen en leiding geven en accepteren.  
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Binnen het kindcentrum gelden dezelfde regels en afspraken en stellen we dezelfde grenzen. 

Kinderen imiteren het gedrag van volwassenen. Pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun 

rol, laten gewenst voorbeeldgedrag zien en handelen volgens de regels. We proberen gewenst 

gedrag te versterken door gewenst gedag te benoemen, ons gevoel erbij te beschrijven of positieve 

het gevolg het gedrag te benoemen. We versterken gewenst gedrag ook door effectief te prijzen. Dit 

doen we voornamelijk door het proces van een kind te beschrijven en niet door een compliment te 

geven op het eind resultaat. 

Effectief prijzen  
 

Beschrijven van het eindresultaat of beschrijven van het proces 
 

Wat een mooie tekening <-> Je bent nu een half uur aan het tekenen, je hebt potloden en stiften 
gebruikt. Ik zie verschillende kleuren 

 

 

Om ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag is het belangrijk om er achter te komen 

wat de reden is dat een kind ongewenst gedrag vertoont. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind 

onvoldoende informatie heeft, niet goed in zijn vel zit of veel prikkels ervaart door een pittig 

temperament. Naarmate kinderen ouder worden kunnen we hen meer betrekken bij ongewenst 

gedrag  hebben ze minder opgelegde grenzen nodig om te kunnen functioneren. Zij hebben intussen 

hun eigen innerlijke controle opgebouwd hebben meer inzicht in gevaren. 

 We stellen grenzen op een respectvolle manier. In onze communicatie over ongewenst gedrag 

maken we onderscheid tussen het kind en zijn gedrag. Dit houdt in dat we alleen grenzen stellen 

voor het gedrag van kinderen en niet voor eigenschappen of emoties. Op deze manier keuren we 

alleen gedrag af en nooit een kind zelf. Het benoemen van gewenst gedrag werkt beter dan het 

benoemen van ongewenst gedrag. Als we ongewenst gedrag moeten onderbreken, benoemen we 

ook welk gedrag wel verwacht wordt van een kind of wordt een acceptabel alternatief geboden. 

Verder gebruiken we in onze communicatie zoveel mogelijk de ik-boodschap. Met de ik-boodschap 

beschrijven we het ongewenste gedrag, het gevolg van het gedrag en/of het gevoel dat het gedrag 

ons geeft en zo concreet mogelijk het gewenste gedrag. Door de ik-boodschap te gebruiken, in plaats 

van de jij-boodschap wordt het kind niet beschuldigt door een pedagogisch medewerker. Dit heeft 

als gevolg dat de relatie minder verstoord word en het kind minder snel in de weerstand schiet. Ook 

geeft de ik-boodschap een kind meer inzicht in het gevolg van het gedrag en gevoelens van de ander. 

Respectvol grenzen geven 
 

Grens stellen aan kind of grens stellen aan gedrag: 
Stop met boos zijn < - > Stop met schelden 

 
Benoemen ongewenst gedrag of benoemen gewenst gedrag: 

We schreeuwen niet door elkaar heen <-> We luisteren naar elkaar 
 

Jij-boodschap of Ik boodschap: 
Je schreeuwt heel hard, je kan ook normaal praten <-> Ik hoor je hard schreeuwen, ik begrijp je 

niet op deze manier. Ik verwacht dat je met een rustige stem vertelt wat er aan de hand is en dat 
we naar elkaar luisteren 
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Om prosociaal gedrag te versterken kijken we altijd eerst of het kinderen lukt om hun conflict zelf op 

te lossen. Hierbij kunnen we neutraal benoemen wat we zien gebeuren en geven we ruimte aan 

kinderen om zelf oplossingen aan te dragen. Als kinderen hun conflict niet zelf kunnen oplossen 

begeleiden we hen bij het bewust maken van gevoel of intentie van de ander, helpen we kinderen 

met het beheersen en uiten van emoties en bedenken we samen oplossingen. 

Gedrag waarmee een kind zichzelf of anderen pijn doet, wordt direct onderbroken. Lukt het een kind 

niet om ongewenst gedrag te stoppen, dan halen we een kind uit de situatie. Dit gebeurt altijd onder 

begeleiding van een pedagogisch medewerker, die het kind ondersteunt bij het uiten van emoties en 

het verbeteren van gedrag.  

Verantwoorde kinderopvang: normen en waarden  

Een vierde pedagogisch doel van ons kindcentrum is de overdracht van normen en waarden en de 

socialisatie van kinderen. Volgens Biesta is socialisatie, naast persoonsvorming en kwalificatie één 

van de doeldomeinen van het onderwijs. Ons kindcentrum vormt een bredere samenleving dan het 

gezin van een individueel kind. Kinderen met verschillende sociale achtergronden, leefstijlen en 

omgangsvormen komen samen. We vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om normen 

en waarden te leren kennen van de samenleving waar zij deel van uitmaken. Ook cultuuroverdracht 

zoals tradities, feesten, rituelen, religieuze uitingen en gewoontes in de samenleving zijn belangrijk. 

Kinderen, maar ook ouders en medewerkers krijgen extra kansen om kennis te maken met de 

diversiteit van de samenleving. Binnen ons kindcentrum leren alle deelnemers van en met elkaar. 

Pedagogisch handelen: 

We zijn ons bewust van diversiteit op het gebied van karakter, talenten, beperkingen, sekse, 

culturele achtergrond en afkomst. Elk kind is uniek en we vinden het belangrijk dat alle kinderen zich 

geaccepteerd voelen zoals ze zijn. We ondersteunen kinderen bij de ontwikkeling van morele 

competenties zoals emoties uiten op een acceptabele manier, verantwoordelijkheid en schuldbesef 

tonen, goede manieren laten zien, voor zichzelf opkomen en respect hebben voor verschillen tussen 

kinderen. Elk kind heeft van nature de behoefte om erbij te willen horen en te streven naar 

waardering en goedkeuring.  

De wijze waarop onze medewerkers de kinderen begeleiden in het omgaan met waarden en normen 

speelt een grote rol. Bij het overdragen van normen en waarden gaat het niet alleen om het maken 

van afspraken, maar ook om reflectie en discussie. Bijvoorbeeld de vraag: Waarom vinden we 

bepaalde regels of afspraken nou zo belangrijk? We bespreken het effect van bepaalde regels en 

maken kinderen bewust van de gevolgen en hun eigen rol. 

Voor het overdragen van normen en waarden is het belangrijk dat ouders, leerkrachten, pedagogisch 

medewerkers en andere begeleiders goed op elkaar afgestemd zijn. Regels en afspraken die in 

verschillende situaties hetzelfde zijn, zijn beter te begrijpen en na te volgen voor kinderen.  

Onze medewerkers hanteren kinderparticipatie als middel om normen en waarden over te dragen. 

Ze betrekken de kinderen bijvoorbeeld bij de inrichting en de keuze van speel- en leermateriaal. Ook 

worden kinderen actief betrokken bij het activiteitenaanbod en de groepsregels. Kinderen leren op 

deze mee te denken over een besluit, hebben inspraak en dragen verantwoordelijkheid. Regels die 

samen bedacht zijn gelden voor iedereen.  

We zien kinderparticipatie als een oefenplaats voor democratisch handelen. Kinderen leren 

initiatieven te nemen, hun mening kenbaar te maken, te luisteren naar anderen, te overleggen, te 
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onderhandelen en compromissen te sluiten. Verder heeft kinderparticipatie tot doel dat kinderen 

leren wat tolerantie voor andersdenkenden is en leren ze zich te verplaatsen in anderen. Om  

kinderen te leren dat besluiten met z’n allen genomen worden, leren kinderen de basis van 

‘meedoen in de maatschappij’.  

De mate van kinderparticipatie wordt door de medewerkers aangepast aan de leeftijd en 

capaciteiten van kinderen. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe meer bijvoorbeeld gewerkt wordt met 

foto’s, tekeningen of spelvormen in plaats van met gesprekken. Ook houden ze rekening met 

kinderen die meer doeners zijn dan praters. Kinderen vanaf ongeveer 8 jaar kunnen de gevolgen van 

beslissingen overzien en kunnen zich beter verplaatsen in anderen. 
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Bijlage 1: Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang 

 

Mentorschap: 

Om de emotionele veiligheid te waarborgen en goed aan te kunnen sluiten bij de behoefte van elk 

individueel kind, krijgt elk kind een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker 

die een individueel kind regelmatig ziet en die toeziet op het welbevinden een kind. Bij de start op 

een nieuwe groep vindt een intake plaats, deze wordt uitgevoerd door de mentor. Tijdens deze 

intake wordt kennisgemaakt en wordt door de mentor gevraagd naar het karakter, voorkeuren en 

eventueel bijzonderheden van een kind. Voor een kind onder de 4 jaar is in de meeste gevallen de 

mentor ook een vast gezicht. Bij wijziging van de mentor worden de ouders schriftelijk op de hoogte 

gebracht.  De mentor is verder verantwoordelijk voor het continue volgen van de ontwikkeling van 

een kind en documenteert dit als dit nodig is. Ouders worden door de mentor actief mondeling op de 

hoogte gehouden van het welbevinden en de ontwikkeling van een kind door bijvoorbeeld dagelijkse 

overdracht. Naar behoefte kan een gesprek aangevraagd worden door de mentor of door ouders en 

kind.  De mentor zorgt ervoor dat collega’s op de hoogte zijn van de ontwikkeling en welbevinden 

van een kind, door dagelijkse overdracht en teamoverleggen. 

Kindvolgsysteem: 

Voor het volgen van de ontwikkeling op cognitief, emotioneel, sociaal, motorisch, creatief en 

technisch ontwikkeling van kinderen, maken we gebruik van gecertificeerde methodes. De keuze van 

een kindvolgsysteem is locatie specifiek, deze hangt af van bijvoorbeeld de kindcentrumvisie en het 

VVE-programma. Het is van belang dat het kindvolgsysteem aandacht heeft voor de doorgaande lijn 

van 2 tot 13 jaar en de brede ontwikkeling van kinderen. De observatie van een kind vindt twee keer 

per jaar plaats, door de toegewezen mentor. Tenminste één keer per jaar worden ouders door de 

mentor uitgenodigd voor een regulier oudergesprek, waarbij de observatie schriftelijk gedeeld 

wordt. Bij bijzonderheden in de ontwikkeling of signalering van problemen worden ouders door de 

mentor op de hoogte gebracht, middels een oudergesprek.  

Bij bijzonderheden of zorgen over een kind kan de intern begeleider ondersteuning bieden en 

aansluiten bij een oudergesprek. Uiteraard vindt extra ondersteuning altijd plaats in samenspraak 

met de ouders. Indien nodig kan de intern begeleider een gezin doorverwijzen naar een passende 

externe instantie. In de sociale kaart van het kindcentrum is te vinden naar welke 

jeugdhulporganisaties of Centrum voor Jeugd en Gezin doorverwezen kan worden. 

Warme overdracht: 

Onze directie, leerkrachten, intern begeleider, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers 

vormen één team met ieder zijn eigen expertise. Onder een warme overdracht verstaan we dat 

informatie over de ontwikkeling en karakter van een kind binnen het team gedeeld wordt, zodat zo 

goed mogelijk aangesloten kan worden bij de behoefte van ieder kind. De warme overdracht kan 

alleen plaats vinden als ouders hiervoor schriftelijk toestemming geven. Tijdens de intake van een 

kind worden ouders gevraagd toestemming te geven voor de warme overdracht. Binnen ons 

kindcentrum betekent de warme overdracht dat medewerkers van de kinderopvang, peuteropvang 

of naschoolse opvang actief informatie over een kind delen met leerkrachten van de groep waar een 

kind naar toe gaat. Deze warme overdracht gebeurt tijdens teamoverleggen of individuele 

gesprekken tussen bijvoorbeeld leerkracht en mentor. De intern begeleider kan bij deze overdracht 

aanwezig zijn indien dit nodig is. 

Als een kind 4 jaar wordt, bespreekt de mentor van de peutergroep eventuele bijzonderheden en de 

laatste observatie van de ontwikkeling en het welbevinden van een kind met de toekomstige 
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leerkracht en mentor van de bso. Door deze warme overdracht dragen we bij aan een doorgaande 

ontwikkellijn van 0 – 13 jaar.  

Voor kinderen van 4 – 13 jaar onderhouden de mentor en de leerkracht actief contact over de 

ontwikkeling en het welbevinden. De jaarlijkse observaties van de opvang en de rapporten van het 

onderwijs worden met elkaar gedeeld. Indien gewenst kan de mentor aansluiten bij het 10 minuten 

gesprek van ouders en leerkracht. 

Een warme overdracht kan ook plaatsvinden naar externe organisaties zoals jeugdzorg of het 

centrum voor jeugd- en gezin. Ook voor deze vorm van informatie delen moeten ouders eerst 

schriftelijk toestemming geven. Indien externe hulp nodig is, blijft ons kindcentrum een gezin 

ondersteunen en begeleiden waar dit nodig is. 
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Bijlage 2: Deskundigheidsbevordering in de kinderopvang 

Kinderopvang is een vak. De basis voor kwalitatief goede kinderopvang is een team van professionele 

medewerkers. Onze medewerkers zijn minimaal opgeleid met Pedagogisch Werk niveau 3. Bij Tabijn  

hebben veel medewerkers combinatiefuncties binnen het onderwijs en de kinderopvang. Om deze 

reden zijn de meeste medewerkers geschoold als onderwijsassistent niveau 4, Pedagogisch werk 

niveau 4, Sociale Pedagogisch Hulpverlener, Pedagoog of Gymvakleerkracht. 

Het is van belang om continue te investeren in de pedagogische kennis en vaardigheden van onze 

medewerkers. Wij doen dit onder andere door inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker, 

continue scholing en het opleiden van medewerkers in opleiding en stagiaires. 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

De pedagogisch beleidsmedewerker is sinds 2019 een verplichte rol binnen de kinderopvang. Deze 

draagt bij aan de kwaliteit van de kinderopvang en heeft twee belangrijke taken. Ten eerste de 

ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. Ten tweede het coachen van pedagogisch 

medewerkers bij hun werkzaamheden. Tabijn heeft gekozen om deze rol te splitsen in twee functies, 

namelijk: een Beleidsmedewerker Kinderopvang en een Pedagogisch Coach. 

 

Beleidsmedewerker Kinderopvang: 

Het primaire aandachtsgebied van de beleidsmedewerker is de kwaliteit van de kinderopvang van 

Tabijn. De beleidsmedewerker richt zich op het ontwikkelen en monitoren van het (pedagogisch) 

beleid en ondersteunt bij het vertalen van de (pedagogische) beleidsvoornemens naar de concrete 

werkpraktijk. De beleidsmedewerker vormt een verbindende schakel tussen onderwijs en 

kinderopvang en draagt bij aan een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. Verder geeft de 

beleidsmedewerker advies aan het management van de organisatie en de directeuren en 

coördinatoren van de kindcentra, over de vormgeving en uitvoering van het pedagogisch beleid. Tot 

slot zorgt de beleidsmedewerker voor kennisoverdracht over de ontwikkeling van kinderen en het 

beleid in de vorm van bijeenkomsten, trainingen en workshops aan medewerkers. 

 

Vanuit de Wet Kinderopvang is de minimale inzet voor een pedagogisch beleidsmedewerker 50 uur 

beleidsuren per locatie per jaar. Tabijn beschikt over 13 locaties (unieke LRK-nummers) en heeft één 

beleidsmedewerker Kinderopvang in dienst, voor 32 uur per week (32 uur X 52 weken = 1664 uur per 

jaar). Met onderstaande tabel wordt de inzet van beleidsuren inzichtelijk gemaakt. Tabijn heeft 

gekozen om de beleidsuren evenredig over de locaties te verdelen. 

 Aantal locaties Aantal uren per jaar 

Minimale wettelijke inzet 1 50 

Minimale wettelijke inzet Tabijn 13 650 (13 X 50) 

Daadwerkelijke inzet Tabijn 13 1664 

Daadwerkelijke inzet per Tabijn locatie 1 166 (1664 : 10) 

 

Pedagogisch Coach: 

De pedagogisch coach van Tabijn ondersteunt de kinderopvanglocaties van Tabijn. De coach richt 

zich op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de kindcentra en de professionele 

ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. (Nieuwe) pedagogische kennis en het beleid worden 

geïmplementeerd door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij hun 
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werkzaamheden op de groep. Bij complexe situaties kan de coach ingeschakeld worden voor extra 

begeleiding of ondersteuning. De coach toetst het pedagogisch handelen en vertaalt het beleid naar 

concrete adviezen.  

Verder bewaakt de coach de kwaliteit van het functioneren van de medewerkers en draagt samen 

met de leidinggevende bij aan het coachingsplan, zowel individueel als groepsgericht. Structurele 

knelpunten in de ontwikkeling van medewerkers en werkzaamheden worden gesignaleerd. De 

pedagogisch coach richt zich nadrukkelijk op de professionele ontwikkeling van medewerkers, deze 

informatie wordt actief gedeeld met medewerkers en leidinggevende. Minimaal twee keer per jaar 

vindt een overleg plaats tussen de pedagogisch coach en leidinggevende over de ontwikkeling van 

medewerkers en het team.  

Informatie over de persoonlijke ontwikkeling van een medewerker, wordt niet direct gedeeld met de 

leidinggevende. Het initiatief om persoonlijk informatie te delen met de leidinggevende ligt bij de 

medewerker.  

Vanuit de Wet Kinderopvang is de minimale inzet voor een pedagogisch coach 10 uur coachingsuren 

per fte per jaar. Het aantal benodigde uren is per locatie berekend, op basis van het aantal fte vaste 

krachten en flexibele medewerkers. Tabijn heeft één pedagogisch coach in dienst, voor 16 uur per 

week (16 uur x 52 weken = 832 uur per jaar). Met onderstaande tabel worden de inzet van 

coachingsuren inzichtelijk gemaakt (peildatum 01-01-2020). 

 Aantal fte Aantal uren per 

jaar 

Aantal 

personeelsleden  

Bareel 5,6 56 20 

Branding 0,6 6 2 

Helmgras en Helmgras Sport 2,7 27 9 

Kornak en Kornak Sport 4,3 43 12 

Mozaïek 1,5 15 7 

Mozaïek peuter 0,8 8 2 

Otter 3,3 33 9 

Paulus 2,7 27 7 

Paulus peuter 1,7 17 3 

Visser ‘t Hooft 1,7 17 6 

    

Minimale wettelijke inzet Tabijn 24,9 249(10 X 24,9) 77 

Daadwerkelijke inzet Tabijn 24,9 832 77 

Gemiddelde inzet Tabijn per fte  1 33 (832 : 24,9)  

Om goed aan te sluiten bij de behoefte van de teams en de individuele medewerkers heeft Tabijn 

gekozen om de coachingsuren flexibel in te zetten naar behoefte. De locaties kunnen bijvoorbeeld 

om meer ondersteuning van de pedagogisch coach vragen bij: nieuw personeel, het openen van een 

nieuwe groep, het begeleiden van een individueel kind of het implementeren van een training. 

Iedere medewerker ontvangt jaarlijks minimaal individuele coaching in de vorm van een observatie, 

een coachingsgesprek en het opstellen van het coachingsplan. De daadwerkelijke verdeling van de 

coachingsuren wordt door de locaties schriftelijk bijgehouden en vastgelegd, zodat deze inzichtelijk 

zijn voor pedagogisch medewerkers en ouders.  
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Scholingsplan pedagogisch medewerkers Tabijn 2020 

 Oog  voor Interactie: 

In 2019 is Tabijn gestart met de cursus “Oog voor interactie” voor alle pedagogisch medewerkers van 

de opvanglocaties. Deze cursus geeft verdieping in de zes interactievaardigheden van Riksen-

Walraven: 

• Sensitieve responsiviteit. 

• Respect voor de autonomie. 

• Structureren en leidinggeven. 

• Praten en uitleggen. 

• Ontwikkeling stimuleren. 

• Begeleiden van onderlinge interacties. 

De cursus wordt ingezet om pedagogisch medewerkers bewust te maken van hun pedagogisch 

handelen en waar nodig te verbeteren. Door deze cursus voor alle pedagogisch medewerkers van 

Tabijn aan te bieden wordt beoogd meer uniformiteit te creëren in het pedagogisch handelen vanuit 

de verschillende locaties en de pedagogische kwaliteit te optimaliseren. 

Ongeveer ¾ van alle pedagogisch medewerkers hebben de cursus in 2019 met succes gevolgd. In 

2020 zullen ook de overige pedagogisch medewerkers de cursus volgen. 

 

Planning van coaching: 

De pedagogisch coach van Tabijn richt zich op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de 

kindcentra en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Nieuwe 

pedagogische kennis en het pedagogisch beleid worden geïmplementeerd door het coachen, 

ondersteunen en adviseren van medewerkers bij hun werkzaamheden op de groep. De coach toetst 

het pedagogisch handelen en vertaalt het beleid naar concrete adviezen. Verder bewaakt de coach 

de kwaliteit van het functioneren van de medewerkers en draagt samen met de leidinggevende bij 

aan de ontwikkelplannen voor individuele pedagogisch medewerkers en het gehele team van een 

locatie. 

Hoeveel coaching een locatie paar jaar ontvangt is afhankelijk van het aantal medewerkers in dienst 

en het aantal Fte. In het hoofdstuk “Inzet pedagogisch beleidsmedewerker” van het pedagogisch 

beleid, worden verdeling van de coachuren inzichtelijk gemaakt. 

 

In 2019 werden de pedagogisch medewerkers specifiek gecoacht in hun ontwikkeling van Sensitieve 

responsiviteit en Respect voor autonomie. Deze interactievaardigheden worden gezien als de basis 

voor het pedagogisch handelen. Om deze reden is bewust gekozen om de pedagogisch medewerkers 

ruimte en tijd te geven om deze vaardigheden verder te ontwikkelen.  

In 2020 wordt coaching van Sensitieve responsiviteit en Respect voor autonomie afgerond en zullen 
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ook de overige interactievaardigheden aan bod komen. De planning van het coachen ziet er als volgt 

uit: 

Maand  Interactievaardigheid  

Januari en februari Afronding Sensitieve responsiviteit en Respect 
voor de autonomie 

Maart en april Structureren en leidinggeven 

Mei en juni Praten en uitleggen 

Augustus, september en oktober Ontwikkeling stimuleren 

November en december Begeleiden van onderlinge interacties 

 

Coachcyclus: 

In bovenstaand overzicht is te zien dat een coachcyclus ongeveer 2 maanden duurt. Om effectief te 

kunnen coachen wordt een actieve bijdrage gevraagd van de pedagogisch medewerkers. Zij zijn zelf 

verantwoordelijk voor hun professionele ontwikkeling. Voordat een interactievaardigheid 

geïntroduceerd wordt, zorgen de pedagogisch medewerkers dat zij het hoofdstuk uit het cursusboek 

van “Oog voor interactie” hebben doorgenomen.  De pedagogisch coach gebruikt voor het 

observeren van het pedagogisch handelen de Kijklijsten van de interactievaardigheden. Pedagogisch 

medewerkers kunnen deze Kijklijsten vinden in het cursusboek.  

Een coachcyclus start met de introductie van een interactievaardigheid tijdens een teamvergadering. 

De pedagogisch coach kan bij dit overleg aanwezig zijn. Tijdens de vergadering wordt een aantal 

onderwerpen uit een Kijklijst gekozen waar het team de komende 2 maanden verder in wil 

ontwikkelen. Ze gaan op de groep bewust met de interactievaardigheid aan de slag, observeren 

elkaar met behulp van de kijklijsten en geven feedback. Tijdens een individueel gesprek met de 

pedagogisch coach wordt ook een persoonlijk doel met de pedagogisch medewerker afgesproken. De 

pedagogisch coach maakt onder andere gebruik van Video Interactie Begeleiding (VIB) om gericht te 

coachen. Aan het einde van een cyclus wordt tijdens een teamvergadering de ontwikkeling van de 

interactievaardigheid geëvalueerd. Indien nodig worden nieuwe afspraken gemaakt, bijvoorbeeld 

over de organisatie van de groep. Vervolgens wordt de volgende interactievaardigheid 

geïntroduceerd, enzovoort. 

Aangepast coachplan 2020 i.v.m. Coronamaatregelen: 

In verband met de Coronamaatregelen vanaf maart 2020 zijn we afgeweken van de planning 

genoemd in het coachplan. Gedurende deze periode is er ingezet op het persoonlijk coachen van 

PM’ers op punten waar ze, door deze bijzondere periode, zowel werkgerelateerd als privé gezien 

tegenaan liepen. Vanwege het feit dat de interactievaardigheid ‘structureren en leidinggeven’ naar 

onze mening goed aansluit bij het weer opengaan van de locaties hebben we deze doorgeschoven. 

We hebben dit in samenspraak met de coördinatoren gedaan. Elk team heeft twee punten van de 

kijklijst uitgekozen die voor het gehele team gelden. Deze punten zijn volgens het team het meest 

belangrijk om de focus op te leggen de komende periode. Doel hiervan is weer één team vormen en 

duidelijkheid creëren voor de kinderen. De pedagogisch medewerkers zullen elkaar op deze punten 

specifieke feedback geven. De andere punten van de lijst worden uiteraard ook bij het handelen 

betrokken. De planning zoals hij er nu uitziet voor 2020 staat in het onderstaande schema. 
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Maand   Interactievaardigheid   

Januari en februari  Afronding Sensitieve responsiviteit en Respect voor de 
autonomie  

Maart, april en mei Coronamaatregelen, persoonlijke coaching via 
videobellen 

Mei en juni, juli Structureren en leidinggeven 

Augustus, september en 
oktober  

Praten en uitleggen  

November en december  Ontwikkeling stimuleren  

 

Scholingsplan pedagogisch medewerkers Voorschoolse Educatie 2020: 

Voor medewerkers die werken op de peutergroepen heeft Tabijn een apart scholingsplan, omdat er 

specifieke scholing is vereist voor de groepen met Voorschoolse Educatie (VE). Medewerkers moeten 

in het bezit zijn van een VE-certificaat. De peutergroepen van Tabijn werken met een VVE-

programma dat goed aansluit bij de methode van de kleutergroepen. Om deze reden gebruikt Tabijn 

verschillende VVE-programma’s op de kindcentra. 

Tabijn maakt gebruik van de training “VE (Voorschoolse Educatie) In-Zicht”  en “Verrijken In-Zicht), 

die verzorgd wordt door KIKI Training en Coaching. Deze training voldoet aan de eisen vanuit wet- en 

regelgeving. Het programma is gericht op ontwikkelingsstimulering voor elk kind. Net als de training 

“Oog voor Interactie” richt VE In-Zicht zich op de eigen rol in de interactie met kinderen. 

Medewerkers worden zich meer bewust van hun eigen pedagogisch handelen, effectief 

communiceren en het toepassen van de zes interactievaardigheden. De training VE In-Zicht richt zich 

specifiek op het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind op een speelse manier. 

Medewerkers leren aan te sluiten op het tempo, de behoefte en de ontwikkeling van elk individueel 

kind. Het VVE-programma kan optimaal ingezet worden, door gebruik te maken van de verschillende 

niveaus van activiteiten en thema’s, die aansluiten bij de kinderen. 

Na het voltooien van de VE In-Zicht training ontvangen medewerkers een persoonlijk certificaat. Met 

deze training zijn medewerkers gecertificeerd om met verschillende VVE-programma’s te werken. 

 

Jaarlijks ontvangen medewerkers van de peutergroepen bijscholing op het gebied van 

ontwikkelingsstimulering. Ook deze bijscholing wordt verzorgd door KIKI Training en Coaching. 
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Medewerkers in opleiding en stagiaires 

We vinden het belangrijk om te blijven investeren in de professionals van de toekomst. Tabijn is een 

erkend leerbedrijf voor zowel onderwijs als kinderopvang.  

In onze kindcentrum hebben alle medewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag, verder staan zij 

ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.  

Binnen de kinderopvang begeleiden wij studenten van de opleidingen Pedagogisch Werk niveau 3 en 

4 en Onderwijsassistent niveau 4. Stagiaires (BOL-opleiding) en medewerkers in opleiding  (BBL-

leiding) worden in principe boventallig ingezet. We vinden het belangrijk dat studenten voldoende 

tijd krijgen om hun stage opdrachten te volbrengen en actief ondersteund en begeleid kunnen 

worden door hun stagebegeleider of andere collega’s. De stagebegeleider kijkt de opdrachten van de 

student na en heeft maandelijks een overleg met de student over het leerproces. Elk kindcentrum 

heeft ook een eigen stage coördinator, die de voortgang van de student monitort en indien nodig de 

stagebegeleider en student ondersteunt bij het leerproces. Een student mag handelingen uitvoeren 

zoals een activiteit organiseren en begeleiden, kinderen verzorgen, kinderen begeleiden in spel en 

huishoudelijke taken. Een student draagt geen eindverantwoordelijkheid voor een groep kinderen en 

werkt altijd onder begeleiding van een collega.  Alleen bij een calamiteit kunnen we ervoor kiezen om 

stagiaires of medewerkers in opleiding formatief in te zetten. We doen dit alleen als studenten in de 

derde fase van hun opleiding zitten (vanaf het derde leerjaar). Het aantal ingezette stagiaires of 

medewerkers in opleiding is in dit geval maximaal een derde van het totale aantal benodigde 

medewerkers. Voor de stagiaires geldt specifiek dat zij alleen bij een calamiteit in de schoolvakanties 

ingezet kunnen worden.  

De opdrachten die medewerkers in opleiding en stagiaires mogen uitvoeren op de groep zijn 

conform de eisen van de opleiding. Meer informatie is in te zien op het kindcentrum. 
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Vrijwilligers 

Binnen ons kindcentrum kunnen vrijwilligers ons team ondersteunen bij hun taken. Zo kunnen 

vrijwilligers bijvoorbeeld helpen bij een activiteit begeleiden, een uitje of de tussenschoolse opvang. 

Vrijwilligers die ons kindcentrum structureel ondersteunen hebben een Verklaring Omtrent het 

Gedrag en staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Afhankelijk van de 

werkzaamheden, kan een vrijwilliger een vergoeding ontvangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


