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Inleiding en leeswijzer
Dit is de Oranje Paraplu. Hierin staat het pedagogisch beleid van GO! Kinderopvang. Je vindt er
alles wat van belang is voor onze professionele pedagogische werkwijze (zie afbeelding: de basis).
Deze is gebaseerd op de algemene missie en de algemene pedagogische visie van GO!
kinderopvang.
Hoe we dit in de praktijk doen, staat beschreven in de werkplannen en informatiebladen:

De specifieke uitvoering op de
locatie, staat in het informatieblad
van de locatie

Informatieblad

De dagelijkse praktijk per
werksoort, staat beschreven in de
werkplannen per werksoort

Pedagogisch
werkplan

Zo wordt de “Hoe” van ons
pedagogisch beleid beschreven van
algemeen (Oranje Paraplu) naar
locatie specifiek (informatieblad).

Pedagogisch beleid
GO! Kinderopvang

Leeswijzer:
In deel 1 van de Oranje Paraplu vind je de
uitgangspunten voor ons pedagogisch handelen. In
totaal zijn het 13 uitgangspunten. Deze zijn van
belang bij alles wat je in de praktijk doet. Ze zijn
bepalend voor de keuzes die je maakt en ze zijn
van invloed op de kwaliteit van je dagelijks
handelen.
In deel 2 staat beschreven waar je de documenten
kunt vinden die meer specifiek beschrijven wat we
doen, waarom en hoe. Dit noemen we de
handvatten.
In deel 3 staan onze missie en visie beschreven.
De uitgangspunten (deel 1) en de handvatten voor
de werkwijze (deel 2) zijn op deze visie gebaseerd.
In deel 4 tenslotte lees je hoe we onze coaches
inzetten. De pedagogisch coaches op alle locaties
en de VE coaches op de peuterspeelzalen die
werken aan voorschoolse educatie (VE).
De Oranje Paraplu geldt voor al onze locaties,
zowel in Almere, Lelystad als Zeewolde.
Met de term “professionals” verwijzen we naar alle medewerkers die met de kinderen werken, dus de
pedagogisch medewerkers op de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, reguliere en VEpeuterspeelzalen én de gastouders.
De term “locatie” wordt gebruikt als aanduiding voor de vestigingen en groepen waar kinderopvang,
buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en gastouderopvang wordt uitgevoerd.
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Deel 1: 13 Uitgangspunten van Pedagogisch handelen
De 13 uitgangspunten voor ons pedagogisch handelen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen binnen verschillende ontwikkelingsgebieden.
We bieden ruimte aan de eigenheid van het kind.
Kinderen ontwikkelen respect voor anderen en zichzelf.
Wij bieden kwalitatieve en verantwoorde opvang.
Wij bieden Continuïteit.
Kinderen ontwikkelen zich vanuit het principe van “Actief leren”.
Er is optimale Interactie tussen kind en professional.
Ons handelen is beredeneerd en opbrengstgericht.
We bieden een rijke speelleeromgeving.
We werken samen en stemmen af met ouders.
We gaan uit van de eigenheid van de opvangsoort.
We hebben afstemming en aansluiting met externe partners.
De vastgestelde wet- en regelgeving is voor ons leidend.

De Oranje Paraplu beschrijft bij elk uitgangspunt waarom we dit uitgangspunt hebben
(“Waarom”) en vervolgens hoe dit in de praktijk van GO! Kinderopvang eruit ziet (‘Hoe”).
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Uitgangspunt 1: Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen binnen
verschillende ontwikkelingsgebieden

Waarom:
Kinderen ontwikkelen zich volgens een vast ontwikkelingspatroon. Deze ontwikkeling kent mijlpalen.
Het tempo waarop kinderen deze mijlpalen bereiken, verschilt per kind.
Voor GO! Kinderopvang is de individuele ontwikkeling leidend: elk kind krijgt de ruimte zich in eigen
tempo te ontwikkelen. De professionals stemmen af op de interesses, de belevingswereld, de talenten
en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Kinderen krijgen de gelegenheid ervaringen op te doen binnen verschillende ontwikkelingsdomeinen.
De professional stimuleert de kinderen om te spelen, te verkennen, te ontdekken en te experimenteren.
Dit in een betekenisvolle context.
We hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen. We onderscheiden de volgende
ontwikkelingsgebieden:
- sociaal-emotionele ontwikkeling
- taal- en spraakontwikkeling (passief en actief)
- motorische ontwikkeling (grove en fijne)
- cognitieve ontwikkeling (ordenen en rekenen)
- ontwikkeling van aandacht en concentratie
- de zintuiglijke waarneming (zien, horen, voelen, ruiken en proeven)
- creatieve ontwikkeling
- morele ontwikkeling
Bij GO! Kinderopvang hebben we oog voor diversiteit. Wij bieden een omgeving waar kinderen zich
veilig en gezien voelen, ongeacht afkomst, talent of beperking.
Ook kinderen die zich anders of in een ander tempo ontwikkelen zijn welkom bij GO! Kinderopvang. Wij
hebben een aanbod als kinderen specifieke behoeftes hebben in de vorm van extra uitdaging, aandacht
of zorg. We sluiten niemand uit. We bieden een individueel aanbod op maat.
Door ons brede opvangaanbod kunnen we veel kinderen een passend opvangaanbod bieden.
Samen met ouders en deskundigen brengen we de ondersteuningsbehoefte van het kind in kaart. We
bepalen samen wat een kind nodig heeft. Hierbij kijken we altijd naar mogelijkheden en
aanknopingspunten voor een inclusief aanbod.
Lukt dit niet, dan zet GO! zich in, in afstemming met ouders en externe partners, voor doorverwijzing en
begeleiding naar een andere, passender, plek.
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Hoe:
Kinderen kunnen volop spelen. Er kan gelezen en voorgelezen worden. Kinderen mogen ontdekken en
experimenteren. De activiteiten die aangeboden worden zetten aan tot bewegen en ontwikkelen van de
fijne en grove motoriek. Er is een aanbod van muziek, dans, theater en beeldende activiteiten om de
creativiteit te ontwikkelen. Er wordt aandacht gegeven aan tellen, meten, wegen, etc.
De professionals voeren betekenisvolle gesprekken met de kinderen vanuit een actieve luisterhouding.
De professional heeft oprechte aandacht voor het kind, kan zo achterhalen wat de behoefte van het
kind is zodat daar woorden aan gegeven kunnen worden. Hierdoor voelt een kind zich begrepen en
geaccepteerd.
Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau, hebben kinderen een actieve rol en inbreng bij de dagelijkse
gang van zaken op de opvanglocatie. Ze mogen zelf een activiteit kiezen, helpen mee met klaar zetten
en opruimen van spullen, denken mee in het activiteitenaanbod, etc. De zelfstandigheid van een kind
wordt actief gestimuleerd. Dat wat een kind zelf kan doen, mag het kind ook zelf doen. Of het kind wordt
uitgedaagd dit zelfstandig te doen.
De locatie biedt een rijke speelleeromgeving door inrichting en materialen. deze biedt stimulering en
uitdaging. Maar ook is de omgeving veilig, schoon en gezond.
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Uitgangspunt 2: Wij bieden ruimte aan de eigenheid van het kind

Waarom:
We willen dat onze opvang een afspiegeling is van de samenleving. We geven ruimte aan diversiteit.
We hebben aandacht voor de aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Zoals bijvoorbeeld
zichtbare kenmerken als geslacht en etniciteit. Maar het kan ook gaan om niet-zichtbare kenmerken
zoals bepaalde kwaliteiten en persoonlijkheidskenmerken.
We kijken met een open blik naar de verschillen én de overeenkomsten tussen mensen. We bieden
(individuele) ondersteuning, die erop gericht is dat álle kinderen mee kunnen doen.
GO! Kinderopvang geeft kinderen de ruimte zich optimaal te ontwikkelen. Het unieke individu staat
centraal. Elk kind ontwikkelt zich op eigen wijze.
Wij stimuleren het kind. De professional is coach en inspirator. Wij bieden steun dat het kind vooruit
helpt. Dit doen we door het bieden van een veilige, vertrouwde en geborgen plek waar kinderen en
ouders graag komen.
Emotionele veiligheid is voor het kind van groot belang omdat dat de basis is waarop het zich kan
doorontwikkelen. Kinderen worden benaderd met zorg, rust en respect. Zo ontstaat een waardevolle en
hechte band tussen professional en het kind. Dit draagt bij aan het welbevinden van een kind.
De opvang moet een veilige en geborgen plek zijn waar ouders met een gerust hart hun kind naar toe
brengen. Goed contact tussen professional en ouder is daarvoor een belangrijke basis. Overleg en
afstemming met de ouders vinden we belangrijk. Informatie van de ouders geeft ons inzicht in het kind
en wat het nodig heeft. (Zie ook uitgangspunt 10)
Voor een veilige basis is ook continuïteit van belang. (Zie ook uitgangspunt 5)
De voorwaarden en kwaliteitseisen zoals beschreven in de “Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen” zijn leidend. (Zie ook uitgangspunt 13)
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“ Als ik een het dagprogramma ga voorbereiden, dan zoek ik een activiteit die past bij
het thema en de leeftijd van de kinderen in de groep. Ik haal veel ideeën uit DOEN
Kids. Érg handig!!”.

Hoe:
De professionals zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer op de opvanglocatie. Dit doen ze,
onder andere, door de manier waarop ze verbaal en non-verbaal communiceren. Ze luisteren goed
naar de behoeftes van het kind en stemmen daarop af.
Er worden activiteiten aangeboden die passen bij de leeftijd en aansluiten bij de interesse van het kind.
Er is aandacht voor diversiteit bij de gebruikte spelmaterialen en boeken zodat kinderen van
verschillende achtergronden zich hierin kunnen herkennen, zonder dat het een stereotypering is. Dus
boeken die verhalen vertellen vanuit de verschillende culturen, plaatjes die kinderen laten zien met
verschillende achtergronden of bijzondere kenmerken en vooral échte materialen om mee te spelen.
De dagindeling biedt regelmaat en structuur. We bieden continuïteit door inzet van vaste professionals
Elk kind heeft een eigen mentor.
Tijdens de haal- en brengcontacten met ouders wordt informatie uitgewisseld zodat het beeld van het
kind en de ontwikkeling die het doormaakt voor ouders en de professionals zo volledig mogelijk is.
Als we geconfronteerd worden met signalen van kindermishandeling in de thuissituatie, een geweld- of
zedendelict door een medewerker van de kinderopvang of seksueel grensoverschrijdend gedrag door
kinderen, volgen we de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze beschrijft stap voor
stap welke acties pedagogisch medewerkers en gastouders moeten ondernemen.
Alle locatieleiders binnen GO! zijn tevens aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en
kindermishandeling. Daarnaast heeft GO! een indirecte aandachtsfunctionaris.

Uitgangspunt 3: Kinderen ontwikkelen respect voor anderen en
zichzelf

“Als een kind knutselen niet leuk vindt, dan ga ik niet dwingen. Ik kijk dan wat een
kind wél leuk vindt om te doen, bijvoorbeeld met lego spelen. Maar vaak gebeurt het
wel, dat als ik met een groepje kinderen ga knutselen, dat kind toch wel nieuwsgierig
wordt, erbij komt en ook mee wil doen. En dan mag dat natuurlijk!”
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Waarom:
Kinderopvang is opvang in een groep. Omdat een kind onderdeel is van een groep, is er veel aandacht
voor het samenzijn in de groep, het omgaan met andere kinderen en samen een groep vormen. Daarbij
hebben we oog voor diversiteit en wordt geen enkel kind buitengesloten. Ieder kind krijgt de ruimte om
zich te ontwikkelen. Echter dit is niet onbeperkt. Jouw ruimte stopt wanneer je die van een ander
inneemt. Er zijn regels en afspraken waar iedereen zich aan moet houden. Kinderen leren zich te
handhaven in een groep, rekening te houden met anderen en respect te hebben voor andere kinderen
en andermans eigendommen.
Doordat het kind respect ervaart voor de eigen wensen en behoeften, ontwikkelt een kind
zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Hoe:
De professionals begeleiden de kinderen door, onder andere, zelf het goede voorbeeld te geven. Ze
leven voor hoe je in een groep met elkaar omgaat. Maar ook:
- stimuleren ze sociaal gedrag ten opzichte van andere kinderen en de professional
- activeren ze zelfredzaamheid
- organiseren ze activiteiten afgestemd op de leeftijd
- hebben ze respect voor het individuele kind binnen de groep
- is er aandacht voor normen en waarden
- willen ze kinderen plezier laten beleven.
Er is persoonlijke aandacht voor een kind, ruimte voor fantasie en kinderen krijgen
keuzemogelijkheden. Dit komt tot uiting in de activiteiten, spelletjes en het stimuleren en benoemen van
gedrag.
Respect voor elkaar is zichtbaar in de interactie tussen professionals en kinderen, professionals en
ouders, ouders en kinderen én kinderen onderling.
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Uitgangspunt 4: Wij bieden kwalitatieve en verantwoorde opvang
Waarom:
Kwaliteit is één van de kernwaarden van GO! Kinderopvang.
Dat wat wij doen, doen we met zorg en aandacht.
We onderscheiden pedagogische en educatieve kwaliteit.
Door goede pedagogische kwaliteit ontstaat een gezond pedagogisch klimaat waarbinnen kinderen zich
optimaal kunnen ontwikkelen. Dit draagt bij aan het welbevinden van kinderen. Dit is de basis op al
onze opvanglocaties.
Op de locaties met Voorschoolse Educatie (VE) is er ook de focus op educatieve kwaliteit. Kinderen
worden op deze locaties actief in hun ontwikkeling gestimuleerd. Dit doen we met een gestructureerde
en onderbouwde VVE-methode.
Kwaliteit wordt bepaald door de kennis en vaardigheden van de professionals. Deze professionals
worden bij de Hoe van hun werk ondersteund middels coaching door onze pedagogische coaches. (zie
deel 4: “pedagogische coaching”)
We meten kwaliteit met onze eigen instrumenten:
- Het kwaliteitsklaverblad voor de reguliere locaties peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en
buitenschoolse opvang.
- De kwaliteitskalender voor de VE-locaties Lelystad.
- De kwaliteitsschaal en VVE-viewer op de VE-locaties in Almere.
GO! Kinderopvang biedt verantwoorde kinderopvang. We bieden opvang in een veilige en gezonde
omgeving. We bieden emotionele veiligheid aan kinderen, bevorderen de persoonlijke en sociale
competentie van kinderen. We bevorderen de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen
aanvaarde waarden en normen.

Hoe:
Onze professionals voldoen aan de opleidings- en kwalificatie-eisen zoals die zijn beschreven in de
CAO Kinderopvang. De professionals op de VE-locaties gecertificeerd in de gehanteerde VVEmethode. Deskundigheidsbevordering door middel van scholing en training gebeurt regelmatig. Dit kan
zowel door interne als door externe trainers verzorgd worden.
Elke locatie heeft een eigen pedagogisch coach waar elke professional coaching van ontvangt (zie deel
4: “pedagogisch coaching”)
Onze visie en Hoe van deskundigheidsbevordering staat beschreven in de notitie “visie op leren en
ontwikkelen van GO! Kinderopvang”. Jaarlijks wordt een opleidingsplan gemaakt, met input vanuit het
GO! jaarplan, de jaarplannen van de locaties en de regionale scholingsplannen VE.
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Uitgangspunt 5: Wij bieden Continuïteit
Waarom:
Continuïteit draagt bij aan de stabiele basis voor kwalitatief goede kinderopvang. Kinderen hebben
behoefte aan duidelijkheid en structuur. Het vergroot hun gevoel grip te hebben op de werkelijkheid. Zij
ervaren zo veiligheid en zekerheid. Door structuur te bieden en op een positieve manier grenzen te
stellen, geeft de professional de kinderen houvast. De professional heeft overzicht, neemt de leiding en
kijkt vooruit. Zij weten waar ze naar toe willen en hoe ze dit willen bereiken.
Continuïteit realiseren we door vaste gezichten op de groep. Het kind is onderdeel van een vaste groep
kinderen. Er is een duidelijke dagindeling en structuur. Het programma ligt in basis vast, maar kan,
afhankelijk van de omstandigheden en behoeftes van de kinderen, aangepast worden.
Er zijn vaste plekken voor de verschillende activiteiten. Materialen hebben een vaste plek en er is een
duidelijke opbouw in activiteiten.

Hoe:
Rituelen helpen de kinderen om de structuur te onthouden en om te weten wat er van ze verwacht
wordt. Voorbeelden zijn een liedje aan het begin van de maaltijd of bij het opruimen. Maar ook een vast
ritueel om de verjaardag te vieren.
Het dagritme is duidelijk, maar niet star en rigide. Als er een knutselactiviteit gepland staat en het begint
te sneeuwen, kan het programma aangepast worden om buiten te gaan spelen in de sneeuw.
Belangrijk is dat de professionals de kinderen betrekken bij deze verandering van het dagprogramma,
zodat ze weten waar ze aan toe zijn.
Elk kind heeft een eigen “mentor”. Dit is één van de vaste professionals. De mentor voert de reguliere
ontwikkelingsgesprekken met de ouders en heeft het contact als er bijzonderheden zijn rond een kind.
Elke groep heeft vaste gezichten. In geval van ziekte of verlof worden zoveel mogelijk vaste
invalkrachten ingezet.
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Uitgangspunt 6: Kinderen ontwikkelen zich vanuit het principe van
“Actief leren”
Waarom:
Een kind is van nature nieuwsgierig en heeft de intrinsieke motivatie en wil om zich te ontwikkelen.
Kinderen leren met name door zelf ervaringen op te doen, te ontdekken en te ervaren. Dit doen ze
vooral als ze actief betrokken zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Dit noemen we
“actief leren”.
Kinderen leren veel tijdens spel. Spelen geeft kinderen mogelijkheden om ervaringen op te doen.
Spelenderwijs iets aanbieden is niet hetzelfde als kinderen laten spelen. Spelen is een belangrijk
onderdeel van ontwikkelingsstimulering.
De professionals ondersteunen het actief leren. Zij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving,
helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen
problemen die zich voordoen zelf op te lossen. Er is ruimte voor eigen initiatief en inbreng door de
kinderen. De professionals laten de kinderen zoveel mogelijk zelf doen. Ze nemen niet over.
De professionals hebben een begeleidende, ondersteunende en stimulerende rol. Zij zijn coach en
inspirator. Zij scheppen voorwaarden voor het kind, bieden hulp en gaan intensieve interacties aan met
het kind.

“Bij ons draait het om actief leren, onderzoeken en zelf ervaren. Dé manier om de
wereld te verkennen!”.

Hoe:
De activiteiten bieden ruimte om te ontdekken en te onderzoeken. Kinderen mogen vooral veel “zelf
doen”. Materialen liggen zoveel mogelijk op kindhoogte. We houden daarbij rekening met het
ontwikkelingsniveau van kinderen en de veiligheid. Kleine kraaltjes zijn niet voor de baby’s te pakken.
Maar als een kind oud genoeg is om met een mesje het eigen brood te snijden, dan ligt deze op een
plek waar een kind bij kan. De professional houdt toezicht hierop en schat risico’s in.
Kinderen kunnen zelf materialen pakken en er ontdekkend mee aan de slag gaan. Kosteloos materiaal
wordt veel gebruikt om de fantasie te prikkelen en kinderen uit te dagen om uit te proberen.
DoenKids helpt ons daarbij. Dit is een digitaal programma met een uitgebreide Activitheek met
honderden activiteiten voor kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen. Dit zijn bestaande activiteiten
die deels door GO! Kinderopvang zelf zijn ontwikkeld en waar steeds nieuwe activiteiten aan worden
toegevoegd. De professionals kunnen hier ideeën opdoen voor activiteiten en kant en klare
draaiboeken met bestellijsten vinden. Het activiteitenaanbod is hierdoor afwisselend en uitdagend.
De professionals betrekken de kinderen zoveel mogelijk bij de dagelijkse gang van zaken. Kinderen
mogen helpen bij tafel dekken en opruimen. Als het kind het kan, mag het zelf een broodje smeren en
snijden.
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Uitgangspunt 7: Er is optimale Interactie tussen kind en
professional
Waarom:
Het is belangrijk dat de professional op de juiste wijze met de kinderen omgaat en inzicht in het gedrag
van kinderen heeft. Dan voelt het kind zich gezien en begrepen. Zo ontwikkelt het kind eigenwaarde en
zelfvertrouwen.
De professionals zorgen ervoor dat de kinderen zich veilig en prettig voelen. Zij begeleiden de kinderen
bij het leren en ontwikkelen. Dat doen ze door de inzet van hun interactievaardigheden, vanuit een
positieve insteek en benadering.

Hoe:
We onderscheiden zes interactievaardigheden die de professionals beheersen en inzetten:
Sensitieve responsiviteit
De professional reageert passend en met gevoel op de signalen van kinderen.
We noemen dit ook wel warmte of ondersteunende aanwezigheid. De professional is gevoelig
(sensitief) en beschikbaar voor de kinderen. De professional beschikt over de vaardigheid om signalen
van de kinderen op te merken en daar op een passende wijze op te reageren (responsief). Ze neemt de
tijd voor kinderen en heeft een positieve benadering.
Uitgangspunt is dat ieder kind zich mag uiten, zich opgemerkt en begrepen voelt.
Respect voor de autonomie
De professional geeft ruimte aan de autonomie en unieke ontwikkelbehoefte van ieder kind.
De professional die respect heeft voor de autonomie van het kind ziet kinderen voor vol aan, neemt ze
serieus en houdt rekening met hun gevoelens. Ze geeft de kinderen de ruimte zoveel mogelijk zelf te
doen en zelf te ontdekken.
Ieder kind is van nature gericht op groei. En ieder kind is uniek. Het kind heeft van nature het verlangen
om eigen keuzes te maken. Dit noemen we “autonomie”.
Autonomie ervaren is een basisbehoefte en een voorwaarde voor optimale ontwikkeling. Door zich
optimaal te ontwikkelen leert het kind verantwoordelijk te zijn voor het eigen handelen. Zo groeit een
kind op tot een verantwoordelijk en sociaal persoon.
Het kind leert vanuit eigen vrije keuze te handelen. Het kind is eigenaar van het eigen ontwikkelproces.
Er is ruimte voor inbreng in de gang van zaken door rekening te houden met wat het kind wil. Dat kan
zowel verbaal als non-verbaal (zie ook sensitieve responsiviteit).
De inbreng van een kind wordt positief gewaardeerd. De professionals gaan met het kind in gesprek
over de eigen wensen en mogelijkheden. Ze communiceren mét het kind in plaats van over het kind
heen. Zo bereiden we kinderen voor op wat komen gaat. Op deze manier hebben de kinderen een
gevoel van controle over gebeurtenissen.
Doordat de professional ruimte en richting geeft, ontwikkelt het kind zich en leert het in toenemende
mate rekening te houden met wat goed is voor zichzelf, de ander en de planeet.

“Hoe ouder een kind wordt, hoe meer het zelf zal willen en kunnen doen”.
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Structuur en grenzen stellen
Er wordt op positieve en respectvolle wijze structuur geboden.
Door consequent en respectvol grenzen te stellen aan het gedrag van kinderen, weten kinderen wat
van hen verwacht wordt en wat wel en wat niet mag. Doordat de professionals situaties positief
benaderen, zelf het goede voorbeeld te geven, gedragsregels regelmatig herhalen en gewenst gedrag
benoemen, wordt gewenst gedrag bevestigd.
Wanneer een kind iets doet wat niet mag is het belangrijk om in te schatten welke behoefte ligt achter
het gedrag. We gaan altijd uit van de positieve bedoeling van het kind en de onmacht of onmogelijkheid
om iets op een andere wijze op te lossen. Als het kan wordt er een alternatief geboden dat aansluit bij
de behoefte van het kind.
Naast het bieden van een alternatief wordt ook gekeken of de reactie van het kind te maken heeft met
de omstandigheden op de groep. Wordt dit gedrag opgeroepen door de combinatie met andere
kinderen? Of wordt het gedrag versterkt door de reactie van de professional? Belangrijk is dat de
professional kan nadenken óver en kan reflecteren óp het eigen handelen. De coach en de
leidinggevende kunnen daarbij ondersteunen.

Praten en uitleggen
De hele dag praten professionals met kinderen, verwoorden ze wat ze zien en leggen ze uit.
Door middel van taal leren kinderen zichzelf en de wereld om zich heen te begrijpen. De hele dag is er
taal (uitwisseling van interacties) en zijn professionals alert op initiatieven van het kind. Ze luisteren met
aandacht naar wat de kinderen proberen te vertellen (verbaal en non-verbaal) en reageren daarop.
Ze verwoorden wat ze zien bij het kind. Maar ook vertellen ze aan de kinderen wat ze doen
(benoemen). Door uitleg te geven en te praten met kinderen in een vorm, tempo en inhoud die aansluit
bij het niveau van het kind, krijgen kinderen grip op wat er gebeurt. Zo leren kinderen zelf te vertellen
wat ze willen.
Professionals praten mét een kind (ondersteunende en begeleidende houding) in plaats van tegen een
kind of over zijn hoofd heen. Zij stellen gedurende de dag vragen om te verduidelijken wat een kind
bedoelt. Maar ook stellen ze prikkelende en uitdagende vragen om kinderen tot (door)denken aan te
zetten.
Ontwikkelingsstimulering
De professionals stimuleren de ontwikkeling van het kind door af te stemmen op de
ontwikkelbehoefte van het individuele kind.
De professional biedt een omgeving waarin een kind zich kan ontwikkelen. De professional sluit aan bij
de behoeften en interesses van het kind. De ontwikkeling van een kind is in beeld en wordt gevolgd.
Het is belangrijk om kansen te grijpen. Dit kan door kinderen uit te nodigen om mee te doen of hen te
laten helpen. Maar ook worden doelgericht kansen voor ontwikkelingsstimulering gecreëerd door met
de kinderen te praten, hen te laten onderzoeken, ervaren en leren.
Zo worden kinderen actief uitgedaagd een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten, in de “zone van
de naaste ontwikkeling”.
Professionals wijzen de kinderen op nieuwe mogelijkheden in bestaande activiteiten en materialen. En
ze verrijken het spel door nieuwe elementen toe te voegen. Dit zonder het spel over te nemen.
Kinderen worden uitgedaagd en ondersteund om nieuwe activiteiten en materialen te onderzoeken.
Kinderen mogen zich op eigen wijze en in hun eigen tempo ontwikkelen. Actief leren door zelf te
ontdekken en te ervaren is één van onze uitgangspunten (zie uitgangspunt 6). We ondersteunen
kinderen om hun eigen ideeën en plannen te realiseren.
Begeleiden van interacties tussen kinderen
De professionals stimuleren en begeleiden actief de interacties tussen kinderen.
De opvang gebeurt altijd in groepsverband. Kinderen maken samen plezier, ze leren van en met elkaar.
Ze doen zo spelenderwijs ervaring op met de omgang met leeftijdsgenootjes. Een kinderopvanggroep is
dus een ideale plek om sociale vaardigheden te oefenen voor later in de maatschappij.
De professionals creëren situaties waarin positieve interacties tussen kinderen gestimuleerd worden. Ze
bevorderen de aandacht van de kinderen voor elkaar en ze versterken de onderlinge relatie door
bijvoorbeeld kinderen bij spel te betrekken en samenspel te ondersteunen.
De professionals laten kinderen hun onderlinge botsingen samen oplossen. Als de kinderen er samen
niet uitkomen, biedt de professional steun bij het vinden van een oplossing.
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Voorwaarde is dat er een veilige omgeving is waarin de kinderen weten dat ze beschermd worden.
Kinderen ontwikkelen zich het beste bij een plezierige en veilige sfeer in de groep, met vooral positieve
interacties tussen de kinderen onderling. Dat geldt voor kinderen van alle leeftijden, van baby’s tot
kinderen in de puberleeftijd.

“Kinderopvang is een ideale plaats om sociale vaardigheden te oefenen”

Uitgangspunt 8: Ons handelen is beredeneerd en opbrengstgericht
Waarom:
Kinderen worden begeleid en gestimuleerd zodat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat
doen we bewust, beredeneerd en planmatig.
Kinderen ontwikkelen zich niet op gebieden waar ze niet aan toe zijn. Ze volgen hun eigen tempo. Het
individuele ontwikkelingsverloop van kinderen hebben we in beeld doordat de kinderen regelmatig en
gericht geobserveerd worden.
De observaties worden geanalyseerd en er worden ontwikkelingsdoelen per kind bepaald. Dat noemen
we opbrengstgericht werken.
De ontwikkelingsdoelen die uit de observaties komen, zijn uitgangspunt voor het handelen van de
professionals.
Eventueel wordt een stimuleringsplan (individueel of groepsgericht) opgesteld, om een specifiek
ontwikkelingsgebied extra te stimuleren.
Het activiteitenaanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van een kind. Het daagt het kind uit om een
volgende ontwikkelingsstap te maken.
GO! kinderopvang is een professionele organisatie die methodisch handelen als uitgangspunt neemt.
Het handelen van de professionals is bewust, doelgericht en beredeneerd. Hiermee borgen we de
kwaliteit van ons handelen.
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Methodisch handelen houdt in:
- het handelen is doelgericht;
- het handelen is systematisch; De stappen zijn vooraf gepland en leiden naar het doel.
- het handelen is procesmatig; De stappen sluiten op elkaar aan. Er wordt daarbij rekening gehouden
met het effect dat de ene stap op de andere heeft.
- het handelen is bewust; De uitvoerder weet wat hij/zij doet (planning) en waarom (doel).
Ons methodisch handelen is gebaseerd op de PDCA-cyclus. “Plan”, “do” “check” en “act” staan voor
achtereenvolgens:
Plan: Plannen maken
Do: Plannen uitvoeren
Check: Hoe controleren
Act: Plannen eventueel bijstellen en aanpassen
Er wordt doelgericht en bewust gewerkt. Er is een vooraf opgesteld plan. Dat plan wordt gemaakt op
basis van beschikbare informatie. Het plan wordt regelmatig geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld. In
het plan is het tijdspad beschreven.

Door deze cyclus te volgen, kijken we continu bewust naar de
ingezette acties, de uitkomsten en de resultaten.

Door methodisch te werken is het aanbod op de groepen
doelgericht, inhoudelijk sterk, gevarieerd, beredeneerd en
tastbaar.

“Met ons aanbod willen we de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 – 13 jaar
vergroten, zodat we het beste uit alle kinderen halen”.

GO! Kinderopvang gebruikt kwaliteitssystemen (VVE-kwaliteitskalender en kwaliteitsklaverblad) om de
kwaliteit van het aanbod en handelen in kaart te brengen en te monitoren.
Deze kwaliteitsmonitoring kijkt naar het pedagogisch handelen van de professionals. Het maakt
zichtbaar hoe dit handelen eruit ziet, wat goed gaat en wat beter kan. De professionals toetsen zo ook
hun eigen handelen. Dit geeft inzicht en maakt hen bewust van hun eigen handelen. In de teams gaat
men met elkaar in gesprek over de ontwikkelpunten en er worden gezamenlijk concrete verbeteracties
opgesteld.
De gebruikte kwaliteitsmonitoring is gebaseerd op de uitgangspunten van methodisch handelen
(PDCA), is cyclisch en wordt gedurende een afgesproken periode uitgevoerd en geëvalueerd.
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Hoe:
Observeren
Plannen maken begint met observeren. Observeren gebeurt continu. Observaties zijn objectieve
waarnemingen. Dat wil zeggen dat deze niet gekleurd zijn door de mening of verwachting van degene
die observeert.
Door goed te kijken wordt informatie verzameld. Door observeren kan de professional antwoord op een
vraag krijgen. Bijvoorbeeld: hoe voelt een kind zich in de groep? Heeft het kind het naar de zin? Kan het
kind zelfstandig een puzzel maken? enz.
De professional kan ook kijken zonder vraag vooraf. Zo wordt inzicht verkregen in het groepsproces,
het gedrag van de kinderen in de groep en hoe ze zich door de groep bewegen.
Observaties worden ook gedaan als er een zorg of ondersteuningsvraag is. Dit om inzicht te krijgen in
de situaties waarover zorg is. De observaties geven input voor een stimuleringsplan of plan van
aanpak.
Registreren
Er zijn vaste momenten waarop de observaties worden vastgelegd. Deze vaste momenten zijn
beschreven in werkafspraken en kwaliteitssystemen.
Aan de hand van een kindvolgsysteem wordt gericht naar de ontwikkeling van kinderen gekeken en de
bevindingen worden beschreven. Uit de bevindingen volgt een plan van aanpak voor vervolg. Na een
vastgestelde periode wordt geëvalueerd en de voortgang bepaald.
De geregistreerde feiten of data worden gebruikt voor verdere planvorming.
De observaties over kinderen worden vastgelegd in een individueel kinddossier.
We volgen daarin de richtlijnen zoals die door de AVG-wet zijn voorgeschreven.
De ouder kan op verzoek dit dossier altijd inzien. Het kinddossier wordt met de ouder gedeeld tijdens de
gesprekken over de ontwikkeling van het kind.
De frequentie en vorm van de oudergesprekken verschilt per werksoort. In de verschillende
werkplannen is dit verder uitgewerkt.
De frequentie en vorm van de oudergesprekken verschilt per werksoort. In de verschillende
werkplannen is dit verder uitgewerkt.

Uitgangspunt 9: We bieden een rijke speelleeromgeving
Waarom:
Onze opvanglocaties hebben een rijke speelleeromgeving, zowel binnen als buiten, waarin het kind kan
spelen en leren. De inrichting lokt spel uit door de wijze waarop de ruimte is ingericht in hoeken. Maar
ook door de presentatie van werkjes, thema’s en foto’s. Variatie van inrichting en activiteiten daagt
kinderen uit tot ontdekken en fantaseren. Kinderen worden aangetrokken tot het nieuwe.
Kinderen bepalen zelf wat en hoe ze iets doen. De professionals ondersteunen, spelen mee en
verrijken het spel. Kinderen krijgen de gelegenheid vrij en uitdagend (ook wel genoemd “risicovol”) spel
zelf vorm te geven.
Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Voor ieder kind zijn er passende speelmogelijkheden.
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Hoe:
De speelleeromgeving houden we uitdagend door deze regelmatig te veranderen, materialen toe te
voegen of juist door onderdelen weg te halen.
De aanwezige materialen zijn afgestemd op de leeftijd en de ontwikkelbehoefte van de kinderen in de
groep. Bij inrichting van de groep wordt ervoor gezorgd dat voor elk ontwikkelingsgebied materialen
aanwezig zijn.
We maken gebruik van “loose parts” of ook wel “kosteloos materiaal” genoemd. Dit zijn veelzijdige,
complexe ‘open’ materialen. Denk aan wc-rollen, knijpers, jampotjes, stukken pvc-buis, enz. Het zijn
losse spullen en materialen - geen speelgoed - zonder gedefinieerd gebruik, die kunnen worden
verplaatst, aangepast, gecontroleerd, gewijzigd en gemanipuleerd. Met het gebruik van deze materialen
leveren we ook een bijdrage aan onze doelstelling van duurzaamheid.

Uitgangspunt 10: We werken samen en stemmen af met ouders
Waarom:
Om kinderen optimale ontwikkelkansen te kunnen bieden, hecht GO! Kinderopvang grote waarde aan
een goede samenwerking en afstemming met ouders.
Dit is altijd wederkerig en tweerichtingsverkeer.
We streven naar “pedagogisch partnerschap”. Daar bedoelen we mee:
Wederzijdse en gelijkwaardige betrokkenheid van ouders en opvang bij de opvoeding en de begeleiding
van kinderen, om zo optimaal mogelijke omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling van
kinderen, thuis en bij de opvang.
In de gelijkwaardige relatie tussen ouders en professionals, heeft ieder zijn/haar eigen rol. Door
wederzijdse belangstelling en interesse leert men van elkaar en worden inzichten uitgewisseld. De
ouder doet dit vanuit de rol als eindverantwoordelijke voor het kind, de professional als professional
kinderopvang.
Bij GO! vinden we het ook belangrijk dat ouders meedenken en meepraten om samen met GO! te
bouwen aan de beste omgeving voor ieder kind.
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Hoe:
De professionals informeren de ouders over het aanbod en aanpak op de opvanglocatie. De ouders
wordt gevraagd informatie over de thuissituatie en het kind te geven. Doel is om het opvangaanbod
optimaal af te stemmen op het individuele kind.
Uitwisseling vindt plaats tijdens haal- en brengmomenten. Daarbij vinden er regelmatig gesprekken
plaats tussen ouder en professional over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
Via ons ouderportaal Konnect vindt digitaal communicatie en uitwisseling plaats. Door het plaatsen van
foto’s en het vullen van het digitale schriftje van het kind, communiceren ouders en professionals over
wat het kind meemaakt en beleeft.
Inspraak op beleid en Hoe op de groep en de organisatie vindt plaats met de oudercommissie op de
locatie, de centrale ouderraad en het ouderpanel. De ouders worden actief gevraagd om hieraan deel te
nemen. Informatie hierover is te vinden op de locaties en via de site van GO! Kinderopvang.

Uitgangspunt 11: We gaan uit van de eigenheid van de opvangsoort
Waarom:
GO! Kinderopvang biedt verschillende vormen van opvang, namelijk peuterspeelzalen (regulier en
voorschoolse educatie (VE), kinderopvang (hele dag, voorschools en buitenschools) en
gastouderopvang. De werkwijze en de doelstellingen verschillen voor de verschillende opvangsoorten.
Het pedagogisch beleid van GO! Kinderopvang geeft daarin de richting aan.
Verschillen ontstaan doordat binnen de opvangsoorten meer of minder de nadruk ligt op gerichte
ontwikkelingsstimulering. Ook de leeftijd en de ontwikkelingsfases van de kinderen binnen de
opvanggroep bepalen het accent. De werkwijze binnen de verschillende werksoorten komt tot uiting in
de specifieke werkplannen en werkbeschrijvingen.

Hoe:
Elke opvangsoort (kdv, bso, psz en go) biedt een aanbod met specifieke kenmerken dat past bij de
doelgroep van deze opvang. De dagelijkse praktijk per werksoort, staat beschreven in de werkplannen
per werksoort
Bijvoorbeeld: Een peuter van 3 jaar oud die slecht Nederlands spreekt, kan het beste naar een VEpeuterspeelzaal. Daar wordt gewerkt met een speciaal programma dat de taalontwikkeling bij een kind
volgt en stimuleert. Op een kinderdagverblijf of reguliere peuterspeelzaal is er minder gerichte
stimulering van taal. De ontwikkeling wordt indirect gestimuleerd en uitgelokt doordat de professionals
veel taal gebruiken of doordat er materialen zijn in de groep die taal uitlokken.
Op de buitenschoolse opvang is het activiteitenaanbod afgestemd op de leeftijd van de kinderen.
Naarmate de kinderen ouder worden, zijn de aangeboden activiteiten complexer. Maar ook krijgen de
kinderen meer vrijheid om de activiteit te kiezen en zelfstandig uit te voeren.
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Uitgangspunt 12: We hebben afstemming en aansluiting met
externe partners
Waarom:
We werken bij voorkeur samen binnen een wijk of gemeente. We vinden dat we door de gezamenlijke
inzet van de expertise van de verschillende partners, het aanbod voor kinderen kunnen verrijken. Zo
kunnen we samen een uitdagend en rijk aanbod neerzetten.
Het onderwijs is voor GO! Kinderopvang een belangrijke partner. We zoeken actief de samenwerking
en afstemming. Daar waar we gelijk op kunnen trekken doen we dat. Zo willen we ervoor zorgen dat
kinderen school en opvang niet als twee gescheiden werelden ervaren.
Onze andere partners zijn de organisaties die actief zijn op het gebied van welzijn, sport, cultuur en
jeugdzorg. We zijn pro-actief in het realiseren van een samenwerkingsrelatie met deze partners.
GO! Kinderopvang wil inclusief zijn door een rol te spelen in de opvang van kinderen die niet binnen de
reguliere voorzieningen opgevangen worden. Wij willen deze kinderen een veilige leefomgeving bieden
en een positief op ontwikkeling gericht opvoedingsklimaat. Soms is dit genoeg, soms is extra aandacht
nodig.

Hoe:
Tijdens de voorschoolse periode (0-4 jaar, peuterspeelzalen, hele dag opvang, gastouderopvang) willen
we een bijdrage leveren aan een goede voorbereiding op de overstap naar de basisschool. Als de
kinderen de basisschoolleeftijd hebben bereikt (4 – 12 jaar) en de buitenschoolse opvang en
gastouderopvang bezoeken, dan willen we ook goed aansluiten bij dat wat op school plaatsvindt. We
zorgen voor een goede overdracht. De overdracht van de VE-kinderen gebeurt altijd mondeling door
middel van een “warme overdracht”.
De afstemming vindt onder andere op locatieniveau plaats. Daar wordt besproken hoe de
uitgangspunten van onze Oranje Paraplu aansluiten bij een gehanteerde onderwijsmethode. Eventueel
wordt een gezamenlijke planning van thema’s en activiteiten gemaakt.
GO! Kinderopvang heeft samenwerking met externe partijen in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening. Als
een ondersteuningsvraag specialistische kennis en/of kunde vraagt, dan zoeken we, na afstemming
met de ouder(s), samenwerking met externe partners die hier kennis over hebben en laten we deze
specialistische hulp of behandeling “invliegen”.
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Uitgangspunt 13: De vastgestelde wet- en regelgeving is voor ons
leidend
Waarom:
GO! Kinderopvang voert kinderopvang uit conform de vastgestelde wet- en regelgeving beschreven in
de “Wet Kinderopvang”, inclusief de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Daarin staat
beschreven aan welke wettelijke kwaliteitseisen hele dag opvang, buitenschoolse opvang,
gastouderopvang en peuterspeelzalen moeten voldoen.
De gemeente bepaalt de eisen voor de inrichting en het aanbod van peuterspeelzalen (voorschoolse
opvang).
Daarnaast zijn ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Hoe:
GO! kinderopvang voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen over:
 de betrokkenheid en inspraak van ouders;
 de deskundigheid van het personeel;
 de veiligheid en gezondheid;
 de accommodatie en inrichting;
 de groepsgrootte en het aantal kinderen per professional;
 pedagogisch beleid en praktijk;
 de omgang met klachten.
Iedere goedgekeurde kinderopvangvoorziening of gastouder ontvangt een registratienummer. Volgens
de wet kinderopvang krijgen ouders alleen een bijdrage in de kosten als zij het registratienummer van
de voorziening doorgeven aan de belastingdienst. De registratienummers zijn terug te vinden in het
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. De GGD voert
dat toezicht uit in opdracht van de gemeente. Wordt niet aan de kwaliteitseisen voldaan, dan treedt de
gemeente op door te handhaven. Dit kan zijn met een waarschuwing of een boete.
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Deel 2: Handvatten voor de dagelijkse praktijk
Om de Oranje Paraplu in de praktijk te brengen, heeft GO! Kinderopvang de procedures en
vastgestelde handelwijzen in verschillende documenten beschreven. Deze zijn terug te vinden in de
kennisbank op intranet onder “Pedagogiek”, “Pedagogische kwaliteit”, “Activiteiten” en “VVE”.
Voor elke werksoort zijn hier de meest actuele beleidsstukken, protocollen en benodigde formulieren
te vinden.
Door het beschrijven van ons handelen in deze documenten zorgen we ervoor dat we voldoen aan de
wettelijke pedagogische en kwalitatieve eisen voor Kinderopvang. Het is dus belangrijk dat je je aan
deze afspraken houdt. Deze eisen worden bovendien met regelmaat door de GGD geïnspecteerd.
Dus regelmatig checken of we doen wat we hebben afgesproken maakt eveneens onderdeel uit van
ons handelen

Deel 3: Missie en Visie GO! Kinderopvang
3.1. Missie
GO! biedt een omgeving waar alle kinderen kunnen groeien en ontwikkelen. Bij ons inclusieve aanbod
voor ieder kind staat kwaliteit voorop. We werken op een duurzame manier als pedagogisch partner
en praktisch ontzorger voor kind, ouders en omgeving.

3.2. Visie
GO! staat voor een duurzame samenleving, een wereld die ook in de toekomst leefbaar is voor
kinderen. GO! is zichtbaar en onderscheidend. Onze medewerkers zijn de spil in de organisatie, en
vertalen in hun dagelijks denken en doen onze identiteit.
Als Stichting GO! vinden we onze grote maatschappelijke betrokkenheid belangrijk en spelen we
voortdurend in op de behoeften van de veranderende maatschappij. Wij volgen de ontwikkelingen op
de voet en hebben een natuurlijke flexibiliteit om GO! Kinderopvang actief, slagvaardig en gericht op
de toekomst verder te ontwikkelen. De groei en ontwikkeling van kinderen maken wij mogelijk door
ook als organisatie te groeien en ontwikkelen. Binnen en buiten Lelystad.
Samenwerken doen wij graag en veel met ouders en andere samenwerkingspartners. We betrekken
ouders bij de opvang van hun kind, zowel op de locatie als digitaal. Wij investeren in een
vertrouwensband met kind en ouder. Op allerlei manieren en in veel gevallen op maat werken we
intensief samen met onze maatschappelijke partners zoals basisscholen, wijkcentra en gemeenten.
We leren kinderen en medewerkers duurzaam denken en handelen. Zo houden we rekening met onze
leefomgeving voor nu en in de toekomst. We streven ernaar om iedere stap te zetten die bijdraagt aan
een duurzame bijdrage aan het milieu.
Medewerkers hebben een GO! uitstraling en het GO!-gevoel. Denk je aan kinderopvang, dan zeg je
GO!. Wij zijn ambitieus, herkenbaar, servicegericht en actief betrokken.
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3.3. Pedagogische visie GO! Kinderopvang
De verschillende diensten van kinderopvang worden door professionals uitgevoerd. Deze zijn erop
gericht een verantwoord pedagogisch klimaat te creëren, waarbij het individuele kind met ouders in
relatie tot de opvanggroep, centraal staat. Dit vanuit de eigenheid van elke werksoort en locatie.

“We bieden een uitdagende leeromgeving aan waarin ieder kind zich kan
ontwikkelen in eigen tempo".

3.4. Pedagogische kwaliteit
Kinderopvang bij GO! is méér dan opvang alleen: We bieden kinderen een omgeving waarin zij
kunnen groeien en ontwikkelen. GO! biedt begeleiding op maat, zo dicht mogelijk bij huis, in de eigen
wijk en binnen het eigen netwerk.
GO! Kinderopvang wil bijdragen aan de optimale ontwikkeling van alle kinderen. Dit doen we binnen
de actuele en toekomstige maatschappelijke context. We stimuleren kinderen in nieuwsgierigheid,
creativiteit, zelfsturing en samenwerkingsvermogen. Dit zijn belangrijke vaardigheden voor de burger
van de toekomst, oftewel de kinderen van nu.
We geven ruimte aan diversiteit. We willen met onze kinderopvang een bijdrage leveren aan het
bestrijden van de hardnekkige kansenongelijkheid in onderwijs en samenleving. Elk kind is welkom.
Niemand wordt uitgesloten.
De Oranje Paraplu beschrijft 13 uitgangspunten van pedagogische kwaliteit bij GO! Kinderopvang.
Deze vormen de basis voor de Hoe van onze opvang. Dit is zichtbaar in het pedagogisch handelen op
de groepen.
De professionals hebben als doel om het welbevinden, de betrokkenheid en de brede ontwikkeling
van kinderen te bevorderen. Zij laten dat terug komen in de
Inrichting op de locatie, het programma op de groep en het activiteitenaanbod. Maar ook door de wijze
waarop ze contact hebben met de kinderen (interactievaardigheden) en de samenwerking met de
ouders.
De Oranje Paraplu beschrijft het algemeen pedagogisch beleid voor alle opvangsoorten van GO!
Kinderopvang, in Lelystad, Almere en Zeewolde.
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Deel 4: Pedagogische coaching: ondersteunen op
pedagogische en educatieve kwaliteit
Om pedagogische kwaliteit te realiseren, gebaseerd op onze pedagogische visie en missie, zet GO!
Kinderopvang coaching in op alle locaties. Dit wordt uitgevoerd door een team van pedagogisch
coaches, de intern begeleider (alleen in Zeewolde) en VE-coaches, voor de locaties met een
voorschool. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, versterking, borging en daarmee
behoud van de pedagogische kwaliteit in onze organisatie.
De coaches maken deel uit van de afdeling Pedagogische Kwaliteit en Beleid (PK&B) en worden
hiërarchisch aangestuurd door de manager pedagogische kwaliteit en beleid. Er is nauwe
samenwerking en afstemming met de beleidsadviseur pedagogische kwaliteit en beleid.
Elke locatie heeft een vaste coach, beschikbaar voor alle professionals die er werken.
De coach stemt de begeleiding af op de individuele ontwikkeling en behoefte van de professionals. De
coach inventariseert, samen met de locatieleiders, de coachingsbehoefte van de professionals en zet
dit om in een begeleidingsplan. De coach ondersteunt met adviezen en coaching “on the job”. Ook
levert de coach een bijdrage aan de voorbereiding, ontwikkeling van het pedagogisch beleid van GO!
Kinderopvang én de vraag ‘Hoe we dit in de praktijk doen’. Dit geldt voor alle werksoorten. Dit doen zij
in nauwe afstemming met de beleidsadviseur en manager van de afdeling pedagogische kwaliteit en
beleid (PK&B).
De inzet van coaching vindt plaats conform de kwaliteitseisen uit de Wet innovatie en kwaliteit
kinderopvang (wet IKK). Daarvoor is de rekenregel pedagogisch beleidsmedewerker opgesteld
(ministerie SZW). Volgens die rekenregel wordt per locatie inzichtelijk hoeveel uur de coach per jaar
beschikbaar is voor coaching en beleid. Grote locaties, met veel professionals, krijgen
vanzelfsprekend meer coachingsuren dan kleine. Voor de coaching op de voorscholen zetten we onze
VE-coaches in, die ook goed thuis zijn in de educatieve kanten van het voorschoolse aanbod.
De coach stemt met de locatieleider en het team af wat de wenselijke werkwijze is: in sommige
gevallen ligt het voor de hand dat de coach wekelijks komt, in andere gevallen kan het zijn dat een
jaarplanning met vaste teamafspraken leidend is, waarbij ook tijd beschikbaar blijft voor
coachingsvragen die zich gedurende het jaar voordoen.
De precieze werkwijze staat beschreven in de notitie “werkwijze coaching GO! Kinderopvang” en
wordt jaarlijks bijgesteld.
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