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Missie en visie Swazoom 
  

  
Inleiding 
Swazoom heeft 66 voorschoolgroepen op 27 peuterspeelzaallocaties, voor kinderen in de leeftijd van 

2 1/2 - 4 jaar. In dit pedagogisch beleid staat beschreven wat wij belangrijk  vinden voor de kinderen en 
gezinnen die gebruik maken van onze voorscholen. Achtereenvolgens komen aan bod: waarom wij 
voorschoolse educatie bieden, ouderbetrokkenheid, werkwijze voorschoolse educatie,  medewerkers 

en de groep, de zorgstructuur, doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie, gezondheid en 
hygiëne, veiligheid en klanttevredenheid/klachten. Aan het einde vindt u een samenvatting. Voor 
complete informatie adviseren wij u het gehele beleid door te nemen.  

 
Swazoom voldoet ruimschoots aan de landelijke normen (1) aan de aanvullende Amsterdamse 
kwaliteitseisen (2), zoals vastgesteld in de "Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzalen en 

voorschoolse educatie 2016".  
Documenten waarnaar in dit plan wordt verwezen zijn te vinden in het digital e kwaliteitshandboek, dat 
door de (pedagogisch) medewerkers kan worden geraadpleegd. Deze documenten kunnen door 

ouders en anderen worden ingezien. Met ouders bedoelen wij in dit pedagogisch beleid: de 
ouders/primaire verzorgers c.q. wettelijk vertegenwoordiger(s). 
 

In aanvulling op dit pedagogisch beleid, dat geldt voor alle voorscholen van Swazoom, maakt elke 
locatie een beknopt locatiegebonden pedagogisch beleid, dat de specifieke onderwerpen voor die 
vestiging beschrij ft en een locatiegebonden ouderbeleid.  
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1. Waarom bieden wij voorschoolse educatie? 
Swazoom is van mening dat een prettige, veilige, toegankelijke, stimulerende pedagogische omgeving 
essentieel is voor alle kinderen. Hierin kunnen kinderen zich geborgen en geaccepteer d voelen en 

zich op alle ontwikkelingsgebieden goed ontwikkelen. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2 1/2 
tot 4 jaar. Vaak wordt de nadruk gelegd op taalaanbod. Taal staat echter niet op zichzelf. Het 
opbouwen van een affectieve relatie met elk kind en een vertrouwensband met elke ouder vormt de 

basis. Het ervaren van emotionele veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor (onder meer) 
taalverwerving (3).Het aanbod op de voorschool van Swazoom omvat nadrukkelijk alle 
ontwikkelingsgebieden, omdat deze met elkaar samenhangen en allemaal belangrijk zijn voor een 

kind om zich te ontwikkelen tot een evenwichtig persoon, die goed kan functioneren en zich prettig 
kan voelen in deze samenleving (4). Heel belangrijk is het waarborgen van de emotionele veiligheid, 
de ontwikkeling van de persoonlijke en de sociale competentie van kinderen en de overdracht van 

normen en waarden.  
 
Het werkgebied van Swazoom is Amsterdam Zuidoost. Dit is een woongebied met een grote diversiteit 

aan bevolkingsgroepen. In totaal wonen er ruim 84.000 mensen. Ruim een derde heeft een westerse 
achtergrond, waarvan het grootste gedeelte Nederlands en 9% westers(-allochtoon). Een derde heeft 
een Surinaamse achtergrond. En een derde is van andere niet -westerse komaf, waaronder relatief 

veel mensen met een Ghanese achtergrond en een laag percentage Antillianen, Turken en 
Marokkanen (resp. ca. 5,3 en 1%)  (5). Diversiteit, leren van elkaar en omgaan met cultuurverschillen 
verdient dan ook onze specifieke aandacht.  
 

Ouders zijn belangrijke samenwerkingspartners en ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderdeel 
van de voorschool. Elk kind en gezin maakt deel uit van een groter geheel.  Ouders zijn de primaire 
verzorgers en opvoeders. Veel kinderen groeien op in een veilige, stimulerende pedagogische 

omgeving. Andere kinderen hebben een tweede opvoedingsomgeving, zoals de voorschool, harder 
nodig. Uit diverse onderzoeken(6) blijkt dat er al op jonge, voorschoolse leeftijd moet werden gestart 
met ontwikkelingsstimulering om een goede schoolloopbaan te doorlopen.   

 
Om zo goed mogelijk in te spelen op de vragen en beter te kunnen samenwerken met ouders/ 
opvoeders, bewoners en (zelf)organisaties, werkt Swazoom gebiedsgericht. Ons werkveld is verdeeld 

in 3 gebieden: Bijlmer-Centrum, Bijlmer-Oost en Gaasperdam/Driemond. Deze verdeling sluit aan op 
die van stadsdeel en gemeente. Er zijn twee gebiedsmanagers bij Swazoom, waarvan de ene 
verantwoordelijk is voor het werk van Swazoom in Bijlmer-Centrum en Bijlmer-Oost en de andere 

gebiedsmanager voor Gaasperdam/Driemond. De pedagogisch medewerkers worden 
inhoudelijk, kwalitatief en bij de zorgstructuur ondersteund door VVE-consulenten. 
 

Er is een doorgaande lijn van voorschool naar (de eerste twee jaren van) het basisonderwijs, voor 
kleuters van 4-6 jaar; de vroegschool. Tezamen heet dit voor- en vroegschoolse educatie (VVE).  
  

Hieronder zullen wij de verschillende onderdelen van voorschoolse educatie nader uiteenzetten.  
  
 

2. Ouderbetrokkenheid, visie en ouderbeleid 
De ouder moet haar/zijn kind met een gerust hart aan de medewerkers van Swazoom kunnen 
overlaten. Wij willen graag dat kind en ouder zich welkom voelen op de voorschool. Betrokkenheid van 

ouders bij hun kind is van groot belang, omdat interesse voor wat het kind bezighoudt en het 
ondersteunen van het kind thuis het ontwikkelings-/leereffect en het welbevinden van het kind 
vergroot (7). Ouderbetrokkenheid kan alleen slagen als sprake is van wederzijds respect en begrip 

tussen ouders en medewerkers. De medewerkers van Swazoom en ouders zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het creëren van een sfeer van vertrouwen waarin ouders en organisatie elkaar 
gemakkelijk weten te vinden.  

  
De ouders/primaire opvoeders zijn de belangrijkste personen voor een kind. Zij zijn als eerste 
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verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging. Swazoom stelt zich ten doel dat elk kind en elke 
jongere optimaal opgroeit in een veilige, stimulerende omgeving en dat ouders en betrokken 
opvoeders zich hiervoor competent en verantwoordelijk voelen.  

Het vergroten van het perspectief van het kind en het verbeteren van de leefsituatie kan niet los 
worden gezien van dat van de ouders en het gezin als geheel. Een affectieve relatie tussen ouder en 
kind en met de medewerkers op de (voor)school, heeft invloed op een positieve sociaal-emotionele 

ontwikkeling, die een voorwaarde is voor de cognitieve ontwikkeling en daarmee een optimale 
schoolloopbaan. Ouderbetrokkenheid bij Swazoom is erop gericht ouders te stimuleren en handvatten 
te geven om hun ontwikkelingsondersteunende rol naar het kind toe te versterken.  

 
2.1 Doel 
Ons hoofddoel is ouderbetrokkenheid die ouders in staat stelt  om hun kind, in de eigen omgeving, 

optimaal te ondersteunen bij haar/zijn sociaal-emotionele- en (mede daardoor) cognitieve 
ontwikkeling.  
 

Daarnaast stimuleren wij ouderparticipatie, door praktische hulp,  bijvoorbeeld ouders die meehelpen 
bij activiteiten, meegaan met uitstapjes en;  
 

Medezeggenschap: meedenken van ouders, informatie-uitwisseling, gevraagd en ongevraagd 
advies van ouders in oudercommissies en/of cliëntenraad. 
 

2.2 Doelgroep 
Wij richten ons op ouders met kinderen op de voor- en/of vroegschool (VVE) in de leeftijd 2,5 tot 4-6 
jaar en, in samenwerking met/via de school, met een doorgaande lijn gedurende (de eerste twee jaren 
van) de basisschool. In vervolg op het initiatief dat Swazoom hierin heeft genomen, is vanaf schooljaar 

2016-2017 de doorgaande lijn gedurende groep 3 t/m 8 belegd bij het onderwijs. Uiteraard 
onderschrij ft en ondersteunt Swazoom deze doorgaande lijn.  
 

2.3 Inzet ouderbetrokkenheid  
Swazoom zet ouderbetrokkenheid in op de volgende manieren:  
•    Opstapje: een thuisprogramma waarbij ouders gedurende twee jaar intensief worden begeleid bij 

spelontwikkeling en opvoedvaardigheden. (link naar Opstapje) 
•    Ouder- & Kindinloop, waar kinderen van 0-3 jaar en ouders elkaar kunnen ontmoeten en spelen 
met de kinderen, informatie kunnen uitwisselen en tips kunnen krijgen. (link naar OKI) 

•    De Speel-o-theek; hier kan speelgoed worden geleend en informatie worden verkregen over 
geschikt speelgoed bij de verschillende ontwikkelingsfasen en tips om (met je kind) te spelen. 
(link naar Speel-O-Theek) 

•    Ouderbetrokkenheidsactiviteiten op de voorscholen, bij ouders van kinderen in de VVE-leeftijd: met 
behulp van de inzet van ouderbetrokkenheidsmedewerkers worden gerichte activiteiten voor en met 
ouders (al dan niet samen met de kinderen) georganiseerd, die aansluiten op de vragen/behoeften 

van ouders en de ouderanalyse op locatie en die de (spel-)ontwikkelingsvaardigheden thuis vergroten. 
Er worden bv. uitstapjes in de buurt georganiseerd, gericht op natuur- of cultuureducatie en om ideeën 
op te doen voor betaalbare, leuke en leerzame mogelijkheden in de buurt. Ook is er specifiek 

aandacht voor vaderbetrokkenheid. Ouders worden gestimuleerd om de thema’s en activiteiten die op 
de voorschool plaatsvinden ook thuis met hun kind te doen en mee te doen aan ouderbijeenkomsten 
en activiteiten in de ouderkamer (of elders).  

•    ouderbetrokkenheid bij ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd, in samenwerking met/via de 
scholen.  
 

2.3.1   Voorwaarden voor ouderbetrokkenheid  
De werkwijze van de medewerkers op de VVE-locatie is uitnodigend, motiverend en laagdrempelig, 
waarbij ouders als vanzelfsprekend worden betrokken. Ouderbetrokkenheid is tweerichtingsverkeer, 

gericht op uitwisseling en wederkerigheid. Door ouders naar hun mening te vragen over wat volgens 
hen belangrijk is voor hun kind en de expertise van ouders in te zetten bij 
ouderbetrokkenheidsbijeenkomsten en -activiteiten, maken wij gebruik van de kennis, inzicht en 

ervaring van ouders. Er wordt interesse getoond in de ouder in de rol van ouder, maar ook als persoon 
op zich. Het is belangrijk dat de ouder ook goed voor zichzelf zorgt (o.a. uitgangspunten Triple P).  Wij 
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spelen vanuit onze preventieve rol zo vroegtijdig en effectief mogelijk in op de sterke kanten van 
ouders/de thuissituatie en mogelijke ontwikkelingsproblemen bij het kind en/of problemen thuis 
(beschermende en risico-factoren)  

 
Om te komen tot een goede samenwerking met ouders en betrokkenheid van ouders is nodig dat:  
 

• er aandacht is voor een uitgebreide kennismaking met ouders.  
• impliciete en expliciete verwachtingen wederzijds worden uitgesproken.  
• medewerkers ouders en hun kwaliteiten erkennen en hen respecteren als deskundigen en primair 

verantwoordelijk in de opvoeding van hun kinderen.  
• er oog is voor de beschermende- en risicofactoren in de thuissituatie en daarnaar wordt gehandeld.  
• medewerkers informatie aan ouders verstrekken op een manier die bij ouders past (mondeling (in 

een groep of individueel), door iets te laten zien, schriftelijk, via een app, met een tolk enz.) en 
informatie aan ouders vragen over de ontwikkeling van hun kind.  
• ouders worden geïnformeerd en elkaar informeren over/tijdens bijeenkomsten, voorlichtingen en 

cursussen, waarin de Triple P methode (Positief Opvoeden) ook naar ouders toe als uitgangspunt 
worden gehanteerd.  
• VVE-betrokkenen zicht hebben op de mogelijkheden van ouders om de ontwikkeling van hun 

kinderen thuis te stimuleren.  
• er rekening wordt gehouden met de rijke multiculturele samenleving van Zuidoost waarin onder meer 
sprake is van verschillen in opvoedingsstijlen; een aanpak die aansluit bij de diversiteit aan ouders.  

• zo nodig de hulp van een tolk wordt ingeschakeld en materiaal in het Nederlands en evt. andere 
relvante talen beschibaar wordt gesteld.  
• er ouderparticipatie plaatsvindt en ouders in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan 
oudercommissie en/of cliëntenraad.  

 
2.3.2    Ouderbetrokkenheid in de praktijk 
De pedagogisch medewerkers en oudercontactmedewerkers die op de voorschool werken, bouwen 

vanaf het begin een band op met de ouder(s). Bij de start van de voorschool vinden twee gesprekken 
plaats (intake en kennismaking). Eén daarvan is - uiteraard met toestemming van ouder(s)/ verzorgers 
- bij het gezin thuis, in de voor hen vert rouwde omgeving. Zo leren medewerkers van de voorschool en 

ouder(s)/ verzorgers elkaar vanaf het begin goed kennen en worden zij beiden geïnformeerd over wat 
de wederzijdse gewoontes en verwachtingen zijn. Swazoom ziet hierin een grote meerwaarde. In de 
thuissituatie kun je meteen zien in welke situatie een kind opgroeit en daarop inspelen. Het maakt 

beter duidelijk wat Swazoom de ouder kan bieden voor het kind en andersom. Tevens vergemakkelijkt 
het huisbezoek het opbouwen van de affectieve relatie met de ouder en het kind.  Suggesties en 
ideeën van ouders worden gebruikt om uitgangspunten aan te scherpen en de kwaliteit van het 

aanbod te verbeteren.  
 
De ouders worden na plaatsing van het kind bereikt via contactmomenten en met hen in gesprek te 

gaan, bij het halen/brengen van hun kind, tijdens ouderactiviteiten en themabijeenkomsten (soms 
gezamenlijk met de school), maar ook via nieuwsbrieven, schoolkranten, de website, flyers,  posters en 
de Swazoom-app. Ook zijn er meedraai -ochtenden. Ouders worden gestimuleerd om de thema’s en 

activiteiten die op de voorschool plaatsvinden ook thuis met hun kind te doen en mee te doen aan 
ouderbijeenkomsten en activiteiten, zoals kind-ouderuitstapjes in de buurt (OBA, park, kinderboerderij 
enz.), vaderbijeenkomsten, koffie-ochtenden, gecombineerd met (opvoed)thema's. Er zijn (minimaal) 

twee ouderavonden en 10-minutengesprekken per jaar. Wij informeren ouders over voorzieningen in 
de wijk en daarbuiten.  
Wij horen graag van ouders/verzorgers wat zij belangrijk vinden. Het wordt erg gewaardeerd als 

ouders iets komen vertellen over werk, hobby, opleiding of andere bezigheden en bv. workshops of 
informatie geven met en voor de kinderen en/of andere ouders. Er is op de voorschool ruimte voor 
uitingen vanuit de eigen cultuur. Het is leuk en leerzaam als ouders en kinderen voorwerpen, verhalen 

en liedjes vanuit hun eigen achtergrond kunnen laten zien en horen op de voorschool.  
Naast een fijne, stimulerende omgeving voor het kind, vinden wij het ook belangrijk dat een ouder 
goed voor zichzelf zorgt.  Wij stimuleren de ouder om ook tijd voor zichzelf in te ruimen en leuke 

dingen te ondernemen.  
 



 

 

Documenteigenaar: 

Documentbeheerder: 

Versienummer: 

Wijzigingsdatum: 

Chantal Denekamp 

Tamara Dekker 

129 

09-01-2017 

 

Exporteerdatum: 11-01-2017  Pagina 6 van 20 

Als er zorgen zijn om het kind, de ouder en/of het gezin, wordt dit met de ouder(s) besproken. Zo 
nodig worden andere belangrijke personen in het netwerk van kind/ouder betrokken,  zoals oma, tante, 
oppas enz. Als het nodig is wordt, met behulp van de VVE-consulenten en in samenwerking met het 

OKT en/of andere organisaties, de benodigde ondersteuning in gang gezet.  
 
Ouders worden betrokken bij en uitgenodigd voor het gesprek bij de overdracht van hun kind van 

voor- naar basisschool.  
 
2.4 Ouderbeleid per locatie 

Om goed aan te sluiten op de behoeften van ouders op een bepaalde locatie wordt, naast dit 
algemene ouderbeleid, op elke VVE-locatie jaarlijks een analyse van de ouderpopulatie gemaakt. Op 
basis daarvan wordt een (locatie)specifiek plan opgesteld met o.gerichte ouderactiviteiten, dat 

aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de ouders van de locatie.  Dit wordt jaarlijks 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  
 

2.4.1 Opvoedstijl, opleiding en culturele achtergrond  
Bij het stimuleren van ouderbetrokkenheid is het essentieel om rekening te houden met verschillende 
opvoedstijlen en culturele achtergrond. De culturele achtergrond en het opleidingsniveau van ouders 

kunnen van invloed zijn bij de opvoeding, zoals bij het overbrengen van waarden en normen. De mate 
waarin kinderen met een anderstalige achtergrond vaardigheden verwerven in de moedertaal en in 
het Nederlands hangt voor een belangrijk deel af van het aanbod dat zij in beide talen krijgen.   

 
Bij ouders met een niet-Nederlandse achtergrond is het volgende van belang:  
- aandacht voor de perceptie op opvoeding en leren van de ouder vanuit zijn/haar cultuur.  
- uit onderzoek blijkt dat het goed is als ouders thuis de taal spreken waarmee ze het meest vertrouw d 

zijn . 
- het communiceren in de taal die ouders het beste beheersen werkt positief voor de sociale en 
cognitieve ontwikkeling van het kind, ook door het beter kunnen uitdrukken van gedachten en 

gevoelens. Het is altijd goed als ouder(s) veel met hun kind praten, verhalen vertellen, voorlezen en/ 
of zingen in de eigen taal. Het stimuleren van het (ook) gebruiken van de moedertaal in interactie met 
het kind, bij voorlezen of het vertellen van verhalen, zingen van liedjes is dus een goed idee (8). 

- het bieden van ruimte voor uitingen vanuit de eigen cultuur. Het is leuk en leerzaam als ouders en 
kinderen voorwerpen, verhalen en liedjes vanuit hun eigen achtergrond kunnen laten zien en horen op 
de voorschool.  

- het inzetten van ouderbetrokkenheidsmedewerkers uit de eigen cultuur kan drempelverlagend en 
effectverhogend werken.  
 

Bij een directieve opvoedstijl is specifieke aandacht nodig voor:  
- het vergroten van de kwaliteit van de interactie tussen ouder en kind door het responsief gedrag van 
ouders te bevorderen; kijk en luister naar je kind, praat met je kind, geef en neem beurten, volg je 

kind, ga in op initiatieven van je kind; 
- ondersteunend gedrag, dat een actieve inbreng van het kind uitlokt; gericht  op zijn/haar 
belevingswereld, niveau en mogelijkheden. 

 
2.5 resultaten van ouderbetrokkenheid 
De inzet van ouderbetrokkenheid leidt tot de volgende resultaten en effecten:  

•    Ouders zijn (beter) in staat hun rol te pakken, door hun kind te ondersteunen bij zijn/haar 
ontwikkeling. 
•    Ouders weten op welke manier er pedagogisch gewerkt wordt bij de VVE-locatie.  

•    De pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de locatie] zijn op de hoogte van de manier 
waarop ouders hun kind opvoeden, van wederzijdse (ongeschreven) regels, normen en waarden.   
•    Ouders en alle VVE-betrokkenen weten elkaar gemakkelijk te vinden en aan te spreken en hun 

denkbeelden én deskundigheid uit te wisselen, knelpunten signaleren en oplossen.  
•    De pedagogisch medewerkers/leerkrachten van de VVE locatie kunnen indrukken in de gr oep 
vergelijken met achtergrondinformatie vanuit thuis.  

•    Ouders kunnen op basis van relevante informatie hun kinderen gericht begeleiden,  waardoor de 
kans dat de persoonlijke ontwikkeling van kinderen optimaal verloopt toeneemt.   
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•    Betrokken ouders leveren een belangrijke bijdrage aan het praktische reilen en zeilen en zullen 
eerder tot actieve deelname aan activiteiten bereid zijn.    
•    Suggesties en ideeën van ouders worden gebruikt om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren  

•    Bij probleemsignaleringen wordt gebruik gemaakt van de procedure 'kinderen die opvallen'  
•    Zonodig hanteren wij het stappenplan van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
van Swazoom.  

 
2.6  Maatwerkmodel  
In het maatwerkmodel van de gemeente Amsterdam is de intensiteit van ouderbetrokkenheid vanaf 

2016 ingedeeld in 4 categoriën, gebaseerd op het percentage doelgroepkinderen op locatie:  
 
Categorie 1     weinig behoefte/inzet     0-20% doelgroepkinderen 

Categorie 2     normale behoefte/inzet     20-60% doelgroepkinderen 
Categorie 3     extra behoefte/inzet     60-85% doelgroepkinderen 
Categorie 4     XL behoefte/inzet     85-100% doelgroepkinderen 

 
Wij vinden het belangrijk dat elk kind en elke ouder de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig h eeft. Ook 
kinderen die geen doelgroepkind zijn, hebben soms extra inzet nodig t.a.v. zorg en/of 

ouderbetrokkenheid.  
  
2.7 Wennen op de voorschool  

Om kinderen en ouders rustig aan de nieuwe situatie op de voorschool te laten wennen, gaat de 
wenprocedure als volgt:  
·         De eerste keer is de ouder de hele ochtend of middag aanwezig.  
·         De tweede keer wordt gekeken wat het beste is voor het kind: een gedeelte blijven of weggaan. 

Het kind wordt een half uur eerder opgehaald. 
·         De derde keer wordt opnieuw gekeken wat het beste is voor het kind. Het kind wordt een 
kwartier eerder opgehaald.  

·         Als de voorgaande keren goed zijn verlopen, kan het kind op de normale tijd opgehaald worden.  
·         Mocht het wennen moeilijk gaan, dan wordt samen met de ouder een aangepast 
wenprogramma opgesteld.  

  
2.8 Brengen en halen 
Het brengen van het kind is een belangrijk moment. Het kind zal afscheid moeten nemen van de 

ouders/ verzorgers. Vooral jonge kinderen kunnen hier moeite mee hebben. Wij hebben daarom 
samenspel, waarin de ouder samen met het kind bijvoorbeeld een puzzel of een tekening kan maken. 
Dit maakt het voor het kind makkelijker en ouders raken zo actief betrokken bij de activiteiten. Wij 

vinden het belangrijk, dat een ouder altijd duidelijk afscheid neemt van het kind. De pedagogisch 
medewerker kan daarbij ondersteunen door bijv. samen de ouder uit te zwaaien.  
  

Na de starten de leidsters met het programma en het werkt storend als er dan nog kinderen 
binnenkomen. Alleen na overleg met de pedagogisch medewerker en vanwege een grondige reden 
kan een kind later worden gebracht. Er kan, in overleg, rekening worden gehouden met bijzondere 

persoonlijke omstandigheden. 
  
De kinderen moeten op tijd worden gehaald op de tijden die gelden voor de betreffende voorschool. 

Op tijd ophalen is voor het kind heel belangrijk.  
Indien een ouder het kind niet op tijd ophaalt volgen er gesprekken en handelen de pedagogisch 
medewerkers volgens het ‘Protocol brengen en halen’ (zie het digitale kwaliteitshandboek).  

Het is niet wenselijk dat peuters door jonge broertjes of zusjes of door voor ons onbekenden worden 
gebracht en gehaald. Als dit gebeurt, zijn de ouders hiervoor verantwoordelijk.  
 

 
3. Werkwijze voorschoolse educatie  
De voorschool staat open voor alle kinderen. Het aantal dagdelen dat peuters naar de voorschool 

komen is afhankelijk van de indicatie door het OKT ( afd. Jeugdgezondheidszorg). Kinderen met een 
voorschool "ja-indicatie" kunnen gratis vier dagdelen komen. "Niet-doelgroepkinderen" kunnen twee 
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dagen per week worden geplaatst. Ouders van deze laatstgenoemde kinderen kunnen desgewenst 
twee dagdelen per week bijkopen, volgens vastgestelde ouderbijdragen (VNG-richtlijnen), afhankelijk 
van inkomen, op voorwaarde dat er geen wachtlijst is. Ook kinderen die in een 'focusgebied' wonen 

(en geen recht hebben op KOT; Kinderopvangtoeslag) kunnen gratis 4 dagdelen worden geplaatst. 
Met uitzondering van Nellestein, Gein en Driemond, zijn alle gebieden in Zuidoost Focusgebied.  De 
kind-ouder-administratie (KOA) kan hier informatie over geven. Wij staan ook open voor kinderen met 

een beperking, op voorwaarde dat dit in het belang is van het kind en het (eventueel met extra 
ondersteuning) haalbaar is op de voorschoolgroep.  
  

3.1 Opbrengst-, ontwikkelingsgericht werken en KIJK! 
Kinderen kunnen op de voorschool in de eerste plaats lekker spelen. Spelen is leren! Er is op de 
voorschool aandacht voor de verschillende ontwikkelingsniveaus van de kinderen, zowel in het grote 

geheel, in groepjes als individueel. Wij maken gebruik van individuele-, groepsplannen en 
niveaugroepjes, om elk kind te kunnen bieden wat het nodig heeft. Er wordt ontwikkelingsgericht en 
opbrengstgericht gewerkt. Hieronder wordt verstaan: het bewust, systematisch en cyclisch werken aan 

maximale resultaten op cognitief, sociaal -emotioneel en motorisch gebied. Er wordt gewerkt aan de 
SLO-doelen. Dit zijn richtlijnen van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeln bij het 
bereiken van ontwikkelingsdoelen aan het einde van de voorschoolperiode. Deze doelen dienen als 

ondersteuning voor de medewerkers, waar zij naartoe kunnen werken. Vanzelfsprekend kijken wij 
naar de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. De toegepaste VVE-programma's (zie 3.2) 
zijn hierbij een hulpmiddel.  

Er wordt een nieuw toetsingskader van de inspectie |(GGD) geïmplementeerd. De inhoud; een 
beredeneerd aanbod, wordt meer bepaald door de organisatie zelf, waarbij het resultaat van hoge 
kwaliteit moet zijn.  
De ontwikkeling van alle kinderen wordt gevolgd met behulp van het  programma KIJK! Dit observatie- 

en registratieprogramma wordt gebruikt als hulpmiddel bij de uitvoering. Hierin kunnen gestructureerd 
ontwikkelingsgegevens over het kind worden opgeslagen, zodat het kind gericht stimulans kan worden 
gegeven op zijn/ haar niveau. Er zijn vier domeinen: taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek. 

KIJK! wordt gefaseerd ingevoerd. Voor elke locatie wordt een implementatieplan gemaakt en 
uitgevoerd.  
Er wordt, indien nodig, per kind een handelingsplan gemaakt. Dit wordt,  in overleg met de ouders, 

uitgevoerd en eventueel tussentijds bijgesteld.  
  
3.2 De VVE programma’s 

Swazoom werkt op de voorschool met twee erkende VVE-programma’s als hulpmiddel bij het 
ontwikkelings- en opbrengstgericht werken. Dit zijn Piramide of Uk en Puk. In 2015 zijn de 
pedagogisch medewerkers van het programma Puk en Ko omgeschoold in Uk en Puk, dat beter 

voldoet aan de (SLO-)doelen op de voorschool. Er is een doorgaande lijn met de aan de voorschool 
gekoppelde basisschool (vroegschool). Tezamen heet dit voor- en vroegschoolse educatie (VVE).  
  

3.2.1 Piramide 
Piramide is een totaalprogramma. Dit houdt in dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden van 
het kind. Er wordt dus niet alleen op gelet of het kind goed leert praten of tellen, maar ook o f het 

prettig met anderen kan omgaan en plezier heeft in het spel. Het gaat binnen Piramide om het welzijn 
van het kind, waardoor er voor het kind ruimte is om zich op alle mogelijke gebieden te 
ontwikkelen. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen individuele hulp; tutoring. Er wordt 

gewerkt met twaalf thema’s, verdeeld over een schooljaar, zoals eten en drinken en verkeer.  
  
3.2.2 Uk en Puk 

Met behulp van het programma Uk en Puk leert de peuter in eigen tempo en stap voor stap de 
Nederlandse taal. Naast taal wordt er in de activiteiten ook aandacht besteed aan beginnend rekenen, 
zoals tellen, het verschil tussen groot en klein en de begrippen veel en weinig. Ook wordt er aandacht 

besteed aan de sociaal -communicatieve vaardigheden, zoals opkomen voor jezelf, samen spelen en 
speelgoed delen.  
Er zijn tien verschillende thema’s, zoals: “eet smakelijk” of “dit ben ik”. Bij de thema’s horen 

activiteiten, die aansluiten bij de belevingswereld van de peuter en die de ontwikkeling stimuleren. De 
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pop Puk levert een speelse bijdrage bij de uitvoering van dit programma en mag af en toe mee 
logeren met een van de kinderen.  
  

3.3 Ontwikkelingsgebieden 
Hieronder staat beschreven aan welke ontwikkelingsgebieden wij op onze voorscholen aandacht 
besteden en waarom. 

  
3.3.1 De sociaal-emotionele ontwikkeling 
Om zich veilig te voelen en zich op taalgebied en alle andere gebieden goed te ontwikkelen, heeft een 

kind een veilige basis nodig. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding 
van het kind. De pedagogisch medewerker bouwt met elk kind een affectieve relatie op en met elke 
ouder ouder een vertrouwensband. Zij of hij toont empathie (inlevingsvermogen) en sensitiviteit voor 

wat dit kind nodig heeft om zich te ontwikkelen binnen zijn eigen vermogen. Het hanteren van 
voorspelbare positieve omgangsvormen en -communicatie zijn belangrijk. Bij de peuter groeit zo het 
vertrouwen dat het kan rekenen op zorg, ondersteuning en respect. Het kind voelt zich erkend. De 

pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen in het omgaan met emoties, zoals blijdschap, 
boosheid of verdriet. Hierdoor zal het kind zich veilig voelen op de voorschool, ontwikkelt de 
gewetensvorming zich en zal het leren dat het op een prettige manier kan samenspelen en 

samenwerken.  
  
3.3.2 Sociale competentie  

Een kind dat sociaal competent is, heeft geleerd met andere kinderen en volwassenen om te gaan. De 
voorschool is voor sommige kinderen de eerste ontmoeting met leeftijdsgenoten. Het omgaan met 
anderen stimuleert de sociale ontwikkeling van kinderen. De peuters horen (aanvankelijk) bij de 
jongsten of (later) bij de oudsten. Zij nemen verschillende posities in, leren van elkaar en van de 

volwassenen. Zo kan elk kind brede sociale kennis en vaardigheden opdoen.  
  
3.3.3 Persoonlijkheidsontwikkeling en zelfredzaamheid  

De pedagogisch medewerker biedt de kinderen op de voorschool de ruimte om zelf de wereld om zich 
heen te ontdekken, te onderzoeken en te verkennen en begeleidt hen daarbij. Zij/hij heeft respect voor 
de autonomie van het kind. Kinderen hebben uit zichzelf de drang om dingen zelf te willen doen en te 

kunnen. Zij onderzoeken hoe de omgeving eruit ziet en wat er te beleven is. Het kind leert zelfstandig 
te kiezen en handelen en ontwikkelt zelfredzaamheid. Door met andere kinderen en volwassenen om 
te gaan leert het kind zijn eigen identiteit te ontdekken: “wie ben ik”. De medewerkers op de 

voorschool zorgen ervoor dat de activiteiten aansluiten bij de belevingswereld van het kind en 
stimuleren het om telkens een stapje verder te komen, waardoor zelfvert rouwen toeneemt en de 
peuter zich optimaal kan ontwikkelen. We geven gelegenheid tot het ontdekken van nieuwe dingen en 

het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden, zoals creativiteit.  
  
3.3.4 Taalontwikkeling 

Het bevorderen van de taalontwikkeling is een belangrijk onderdeel op de voorschool. Op de 
voorschool zitten kinderen met verschillende culturele achtergronden die thuis soms een andere taal 
spreken. De pedagogisch medewerker leert de Nederlandse taal spelenderwijs aan kinderen op een 

voor peuters aantrekkelijke manier, door dingen te (laten) benoemen, voor te lezen, liedjes te zingen 
met de peuters en thema’s aan te bieden, zoals de seizoenen, verkeer enz.  
Ouders worden door de pedagogisch medewerker en de oudercontactmedewerker gestimuleerd om 

thuis en in de omgeving leuke dingen met hun kind te doen, al dan niet aansluitend op de thema's 
waar op dat moment mee gewerkt wordt op de voorschool. Een bezoek aan de kinderboerderij of 
bibliotheek behoort ook tot de mogelijkheden. 

Vanuit de GGD is er preventieve logopedie in de voorscholen. Alle kinderen waarbij dat nodig geacht 
wordt, worden gescreend door een logopediste en zo nodig verwezen voor verdere behandeling, als 
er meer aan de hand is met de taalontwikkeling dan een (eventuele ) taalachterstand als gevolg van 

Nederlands als tweede taal.  
  
3.3.5 De cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling 

Kinderen leren spelenderwijs de wereld om zich heen ontdekken. In het begin leert het kind alleen van 
concrete materialen, na verloop van tijd vormen zich beelden en woorden in de gedachten en wordt 



 

 

Documenteigenaar: 

Documentbeheerder: 

Versienummer: 

Wijzigingsdatum: 

Chantal Denekamp 

Tamara Dekker 

129 

09-01-2017 

 

Exporteerdatum: 11-01-2017  Pagina 10 van 20 

de taal een steeds belangrijker instrument om mee te leren en te denken. Het denken van het kind 
ontwikkelt zich, doordat het kind steeds beter leert informatie uit de omgeving te ontvangen, te 
verwerken en zijn gedrag daarop aan te passen. Het zelfstandig bedenken van oplossingen is van 

groot belang voor de cognitieve ontwikkeling van het kind en wordt op de voorschool gestimuleerd.  
  
3.3.6 Het overbrengen van waarden en normen; socialisatie  

Normen en waarden beïnvloeden wat we doen, ons zelfbeeld, zelfvertrouwen en onze relaties met 
anderen. Kinderen leren stap voor stap hoe zij zich horen te gedragen en welke regels er belangrijk 
zijn in het omgaan met elkaar en binnen de samenleving. De pedagogisch medewerker leert kinderen, 

samen met ouders, inzicht te krijgen in die normen en waarden.  
Op de voorschool hebben we te maken met de Nederlandse cultuur, diverse andere culturen en 
subculturen. Hierdoor krijgen kinderen te maken met verschillende waarden en normen. Swazoom 

vindt het belangrijk om naast de Nederlandse cultuur open te staan voor andere culturen. Er wordt 
aandacht besteed aan feestdagen en andere verschillende culturele uitingen. Kinderen mogen 
(culturele) voorwerpen van huis meenemen. Ouders worden gestimuleerd verhalen uit hun eigen 

cultuur te vertellen. Op de voorschool is respect voor andere waarden en normen. Basiswaarden 
van veiligheid voor kind en medewerker staan te allen tijde voorop.  
  

3.3.7 De motorische (lichamelijke en senso-motorische) ontwikkeling 
De motorische ontwikkeling van kinderen kent verschillende mijlpalen. Kinderen leren (meestal 
achtereenvolgens) zitten, kruipen, staan, lopen, rennen, huppelen en fietsen. Ze leren hoe ze zich 

steeds beter kunnen bewegen en hoe ze kun lichaam kunnen gebruiken. 
Kinderen nemen de wereld om zich heen waar en leren hun omgeving kennen door het gebruiken van 
hun zintuigen.  
De pedagogisch medewerker stimuleert alle aspecten van de (senso-)motorische ontwikkeling:  

De grove motoriek wordt gestimuleerd door lopen, dansen, klimmen en gooien met een bal.  
De fijne motoriek wordt bevorderd door pakken, vasthouden, tekenen, knippen, kleuren, plakken, 
voorbereiden op schrijven cijfers en letters.  

De senso-motorische ontwikkeling betreft horen, zien, voelen, ruiken en proeven en het ervaren van 
bewegen en aanraken.  
Swazoom werkt met het programma Beweegkriebels, waarbij kinderen onder begeleiding 

spelenderwijs beweegactiviteiten doen. Door het cultuureducatie-aanbod van Kleintje Kunst 
wordt aandacht besteed aan het ervaren van allerlei geluiden en gebeurtenissen in de omgeving.  
  

3.3.8 Creatieve ontwikkeling 
Expressieve activiteiten zijn belangrijk op de voorschool. Als kinderen spelen, ontwikkelen z e de 
mogelijkheid zelf vorm te geven aan de wereld om hen heen en zich uit te drukken. De pedagogisch 

medewerker stimuleert de creativiteit van de kinderen. Wij maken gebruik van de organisatie Kleintje 
Kunst, die kinderen en pedagogisch medewerkers kennis  laat maken met een breed cultuur-educatief 
aanbod van muziek- en theatervormen. Dit aanbod stimuleert ook het bewust kijken, luisteren en 

ervaren van de omgeving (zie ook 3.3.7). 
  
De kinderen werken aan hun beeldende ontwikkeling door op een creatieve manier met thema’s als 

kleur, vorm, licht en ruimte bezig te zijn. Technisch leren ze diverse materialen hanteren, zoals klei, 
verf, papier of textiel. Het bezig zijn op een manier die bij het kind past is belangrijker dan het 
eindresultaat. Kinderen hoeven niet allemaal dezelfde plak- of kleurwerkjes te maken.  

  
3.3.9 (Ontluikend) rekenen, oriëntatie op ruimte en tijd  
De pedagogisch medewerker leert kinderen spelenderwijs hoe ze de wereld om zich heen kunnen 

ordenen: vormen, tellen, vergelijken. Ook wordt kinderen geleerd zich te oriënteren op de wereld om 
zich heen en werken aan ruimte- en tijdsbesef, ruimte- en tijdsbegrippen; het benoemen van 
lichaamsdelen, kamers in een huis, de buurt of op reis gaan. De kinderen leren ook beseffen in welke 

volgorde gebeurtenissen plaatsvinden.  
  
3.3.10 Aandacht voor de seksuele ontwikkeling 

Peuters ontdekken het verschil tussen jongens en meisjes. Het ontdekken en verkennen hoort bij het 
opgroeien van het kind. De seksuele ontwikkeling van peuters wordt positief benaderd door in te gaan 
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op vragen van kinderen over seksualiteit, rekening houdend met het niveau van het kind. Er worden 
duidelijke grenzen gesteld.  
 

  
4.    Medewerkers en de groep 
Swazoom is de uitvoerder van alle peuterspeelzalen met voorschool in Amsterdam Zuidoost.  De 

(pedagogisch) medewerkers op de groep en de andere medewerkers worden per gebied aangestuurd 
door een gebiedsmanager. Wij hebben, naast pedagogisch medewerkers, VVE-consulenten in dienst 
die ondersteuning bieden op de groepen, bij implementatie en (borging van) kwaliteit.  Hun taak t.a.v. 

zorg wordt uiteengezet in hoofstuk 5 over de zorgstructuur. Ook zijn er 
ouderbetrokkenheidsmedewerkers op locatie (zie hoofdstuk 2). 
  

4.1  De pedagogisch medewerkers  
De pedagogisch medewerkers zijn degenen die dagelijks de voorschoolgroepen uitvoeren en de 
kinderen een fijne, stimulerende omgeving bieden, onder meer met behulp van de VVE-programma’s. 

  
De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd in pedagogisch werk op minimaal een MBO -3 of -4 
niveau of een gerichte HBO-opleiding. Op alle groepen werken een MBO-er en een HBO-er samen. 

Alle medewerkers zijn of worden geschoold in het erkende VVE-programma waarmee op de groepen 
wordt gewerkt en/ of hebben de start- en basistraining van de Gemeente Amsterdam gevolgd en 
volgen (zo nodig) de koptraining. De pedagogisch medewerkers voldoen aan de Amsterdamse 

taalnorm.  
  
Swazoom investeert in kennis en vaardigheden van haar medewerkers. Het effectief uitvoeren van de 
voorschool hangt samen met de kwaliteit van uitvoering door de medewerkers  (10). De pedagogisch 

medewerkers worden door de gebiedsmanagers aangestuurd en door de VVE-consulenten (zie ook 
hoofdstuk 3 en 5) inhoudelijk gecoacht bij het verhogen van de kwaliteit op de groep en de borging en 
implementatie van instrumenten als hulpmiddel bij het ontwikkelings - en opbrengstgericht werken, 

zoals KIJK! De ondersteuning richt zic ook op het in de praktijk brengen van het pedagogisch 
beleid, het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden en de zorgstructuur. Elk 
jaar worden verplichte en vrijwillige bij - en nascholingsbijeenkomsten en trainingen georganiseerd. 

Praktische toepasbaarheid op de groep d.m.v. coaching on the job en Video Interacite Begeleiding 
(VIB) is een belangrijk aandachtspunt. Ook hierin vervullen de VVE-consulenten een belangrijke 
rol. Regelmatig wordt relevante VVE-informatie verspreid (onder meer) via de Swazoom-

Nieuwsbrief. MBO-medewerkers kunnen, in overleg met de gebiedsmanager en indien haalbaar, via 
een EVC-traject HBO-niveau bereiken.  
  

4.2  Beroepshouding 
Swazoom verstaat onder een goede beroepshouding dat pedagogisch medewerkers met passie voor 
en betrokkenheid bij het kind en zijn/haar leefomgeving werken, respectvol handelen, enthousiast, 

integer en positief zijn en verantwoordelijkheid nemen in hun werk. De pedagogisch medewerkers zijn 
of worden getraind in de methode positief opvoeden van Triple P.  
  

Triple P hanteert vij f basisprincipes waarin de belangrijkste pedagogische boodschap is samengevat:  

 Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden.  

 Kinderen laten leren door positieve ondersteuning.  

 Een aansprekende discipline hanteren.  

 Realistische verwachtingen hebben van het kind, niet te hoog, maar zeker niet te laag.  
 Goed als opvoeder voor jezelf zorgen. 

  

4.3  Stagiaires en vrijwilligers  
De locaties waar stagiaires meedraaien hebben een certificaat van Calibris als erkend leerbedrij f. De 
stagiaires voeren onder begeleiding van de pedagogisch medewerker taken en werkzaamheden uit 
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als onderdeel van hun leerproces. De pedagogisch medewerker blij ft verantwoordelijk. Swazoom 
werkt niet met beroepskrachten in opleiding, maar met stagiaires  die een beroepsopleidende leerweg 
volgen (BOL stagiaires). Een BOL-stagiaire staat extra op de groep. 

Op een aantal voorscholen wordt gewerkt met vrijwilligers. Zij zijn behulpzaam bij de uitvoering van de 
spel- en eet- en drinkactiviteiten op de voorschool en vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
pedagogisch medewerker. Ze zijn additioneel en mogen geen zorgtaken uitvoeren.  De 

eindverantwoordelijkheid ligt bij de gebiedsmanager.  
  
4.4  De groep 

Er zitten maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 ½ -4 jaar per keer in een voorschoolgroep(11). Er 
werken minimaal twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers op de groep. Swazoom hanteert 
het vierogenprincipe (zie hoofdstuk 8, Veiligheid). Het uitgangspunt is dezelfde gezichten op de groep, 

maar dit is niet altijd haalbaar. Bij tijdelijke uitval van een vaste pedagogisch medewerker wordt 
gewerkt met gekwalificeerde invalkrachten. Swazoom heeft een vaste invalpool en daarnaast een 
contract met een aantal uitzendbureaus. Bij voorkeur wordt op een bepaalde groep zoveel mogelijk 

dezelfde invaller ingezet, die al bekend is met deze groep. 
  
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste pedagogisch medewerkers, vaste stamgroepen en een 

gestructureerde dagindeling. Onder begeleiding kunnen de kinderen soms de vaste groep verlaten.  
Swazoom vindt het belangrijk dat pedagogisch medewerkers herkenbaar zijn. Op de groep hangen 
foto's van de medewerkers en – met toestemming van de ouders – ook van de kinderen.  

  
De kinderen die volgens de criteria van de gemeente Amsterdam d oor het Ouder- en Kindcentrum 
(OKC) zijn geïndiceerd als doelgroepkind voor de voorschool komen 4 dagdelen (12 uur) per week. 
De andere kinderen komen 2 dagdelen per week. In bijzondere omstandigheden kan hiervan (tijdelijk) 

worden afgeweken. Ook is het, mits er voldoende plaats is (doelgroepkinderen gaan voor), voor 
ouders van “niet-doelgroepkinderen” mogelijk om 2 dagdelen per week bij te kopen, zodat hun kind 
ook 4 dagdelen kan komen.  

  
De groepen worden ingedeeld, conform de richtlijnen van het gebruikte VVE-programma, zodat een 
gevarieerde speelruimte ontstaat, met bv. een bouwhoek, poppenhoek, enz. Er is minimaal 3,5 m2 

speelruimte per kind in de groep en 3 m2 buitenruimte beschikbaar. De kinderen spelen (in principe) 
elke dag buiten. Ook worden er uitstapjes georganiseerd, onder begeleiding van pedagogisch 
medewerkers en ouders.  

  
  
5.     Zorgstructuur  

Swazoom vindt het belangrijk dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben of kinderen met 
een beperking de voorschool kunnen bezoeken, voor zover dit in het belang is van het kind, de ouder 
en/ of de groep. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben en hun ouders, hebben wij een zorgvuldig 

opgezette zorgstructuur. Swazoom heeft een procedure Kinderen die Opvallen en een schematische 
weergave daarvan, vastgelegd in het digitale kwaliteitshandboek. Wij hebben een 
aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld die ondersteunt bij het zo nodig in gang 

zetten van het stappenplan van de meldcode (zie hoofdstuk 9, Veiligheid) en eventuele toeleiding naar 
“Veilig Thuis” (v/ h AMK en Steunpunt Huiselijk Geweld). Deze onderwerpen komen regelmatig 
terug tijdens jaarlijkse studiedagen. 

  
5.1 VVE-consulenten 
Wij hebben HBO-medewerkers op pedagogisch gebied in dienst in de functie van VVE-consulent. De 

VVE-consulenten hebben elk een aantal voorschoolgroepen onder hun hoede. VVE-consulenten zijn 
betrokken bij kind- en groepsbesprekingen en intervisie. Pedagogisch medewerkers hebben de 
training Kinderen die Opvallen gevolgd en de VVE-consulenten de verdiepende variant daarvan. De 

VVE-consulenten zijn (naast hun kwaliteitsborgende rol (zie hoofdstuk 3 en 4) de intern begeleider op 
het gebied van de zorgstructuur bij Swazoom. Het kan gaan om het advisere n van de pedagogisch 
medewerkers over het voeren van gesprekken met ouders en het in gang zetten van extra 

ondersteuning op de groep en/ of peuterverlenging. Zo nodig wordt (i.s.m. het  OKT) verwezen naar 
een externe organisatie. VVE-consulenten maken jaarlijks een analyse van kinderen die opvallen, die 
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Swazoom gebruikt voor het verbeteren van de (zorg)structuur en organisatie. Zij hebben de peuter-IB-
opleiding gedaan (of gaan dit doen) en vervullen een belangrijke rol in de doorgaande lijn van voor- 
naar basisschool, bij de aansluiting op (de IB-er van) de basisschool. Ook hebben zij regelmatig 

overleg met de VVE-coördinator van de gekoppelde basisschool. 
  
Als kinderen (of ouders) opvallen wordt dit door de pedagogisch medewerker zo nodig besproken met 

de VVE-consulent. Zij biedt de pedagogisch medewerker ondersteuning bij het gericht observeren en 
signaleren. Het programma KIJK! wordt gefaseerd ingevoerd, om dit beter mogelijk te maken en te 
registreren. De VVE-consulenten zijn hierbij sleutelfiguren en ondersteunen bij het maken en 

uitvoeren van de implementatieplannen van KIJK! per locatie.  Ook ondersteunen zij de pedagogisch 
medewerkers bij het kiezen van de juiste ondersteuning op de groep (bijv. OKIDO) en het eventueel 
verwijzen van de kinderen en/ of gezinnen, naar instellingen, zoals VTO -Vroeghulp. Er zijn korte lijnen 

met het OKT. Er wordt niet alleen gekeken wat het kind nodig heeft, maar ook de opvo eder en/of het 
gezin als geheel. Er wordt toegeleid naar voorzieningen in en buiten het gebied: van culturele 
voorzieningen, kinderboerderij, buurthuis, OBA, Home Start, zelforganisaties tot MaDi, Samen Doen -

teams en/of andere (hulpverlenings)instellingen. In bepaalde gevallen kan gebruik worden gemaakt 
van de mogelijkheid tot Sociaal-Medische Indicatie (SMI) of peuterverlenging.  
  

De warme overdracht van kinderen die opvallen vindt drie maanden voor de datum van overgang naar 
de basisschool plaats. Swazoom sluit aan bij de ontwikkelingen in het kader van “Passend 
Onderwijs”. Er is contact met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en Swazoom over de 

mogelijkheden hoe wij gezamenlijk deze procedure kunnen stroomlijnen, met behulp van het 
"groeidocument". De basisschool heeft de verantwoordelijkheid om een kind dat extra ondersteuning 
nodig heeft en de schoolleeftijd heeft bereikt, mogelijkheden te bieden om op school geplaatst te 
worden, zo nodig met extra hulp, dan wel met ouders een geschikt alternatief te zoeken.  

  
5.2  Voorscholen die extra zorg bieden 
Om kinderen die een extra zetje nodig hebben, ook te kunnen laten profiteren van het 

voorschoolaanbod heeft Swazoom twee voorscholen die extra zorg bieden: de Voorschool Plus en de 
Zebra.  
  

5.2.1 Voorschool Plus  
Swazoom heeft de Voorschool Plus, waar kinderen, die, in potentie,  na extra ondersteuning, naar het 
reguliere basisonderwijs kunnen, in twee kleine groepjes van maximaal 8 kinderen per groep worden 

geplaatst, onder begeleiding van twee HBO-pedagogisch medewerkers. Ook hier wordt spelenderwijs, 
met behulp van een VVE-programma, gewerkt aan alle ontwikkelingsgebieden. Als extra aanbod kan 
een beroep worden gedaan op extra ondersteuning door een psycholoog/orthopedagoog en/of 

gezinsbegeleider, vanuit het OKT (ouder- en kindteam). Mocht het reguliere basisonderwijs niet 
haalbaar blijken, wordt met ouders naar andere mogelijkheden gezocht.  
  

5.2.2 Zebra 
In 2014 is een samenwerkingsverband aangegaan tussen MOC (Medisch Orthopedagogisch 
Centrum) in Amsterdam Zuidoost en Swazoom. Na een MOC-indicatie is er (o.a.) de volgende 

mogelijkheid van plaatsing op voorschoolgroep de Zebra. Zo kunnen kinderen in het MOC ook 
profiteren van het voorschoolaanbod en kan gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van het 
MOC voor de begeleiding van de kinderen. Er is twee dagen per week een orthopedagoog aanwezig 

vanuit het behandelteam. Ook in deze groep zitten maximaal 8 peuters.  
  
  

6.     Doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie  
Er is nauwe samenwerking tussen voorschool en basisonderwijs. Elke school heeft minimaal één 
voorschoolgroep van Swazoom in het schoolgebouw. De andere groepen zijn dichtbij de school. Wij 

maken gebruik van de erkende VVE-methodes Piramide of Uk en Puk als hulpmiddel in onze 
voorscholen, met een doorgaande lijn naar de samenwerkende basisschool, waar de VVE-methodiek 
doorloopt in de eerste twee schooljaren (vroegschool). Tezamen heet dit voor- en vroegschoolse 

educatie (VVE). Vanaf juli 2016 is de eis dat in de voor- en vroegschool met hetzelfde VVE-
programma moet worden gewerkt, losgelaten. 
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De samenwerking tussen voor- en basisschool is steeds verder ontwikkeld, van samenwerking rond 
VVE-thema’s naar een meer gezamenlijke visie op pedagogiek en leerdoelen. Er is op uit voerend 
niveau overleg tussen de pedagogisch medewerker/|VVE-consulent van de voorschool en de 

leerkrachten. Op elke school is een onderwijskracht als VVE-coördinator aanwezig. Ook op staf- en 
managementniveau is er overleg. De voorschool maakt samen met de basisschool een jaarplanning 
voor de (gezamenlijke) thema’s. Elk jaar wordt er een gezamenlijk jaarwerkplan gemaakt waarin 

punten als pedagogisch klimaat, doorlopende leerlijn, ouderbeleid, zorgbeleid, overdracht 
kindgegevens, gezamenlijk overleg en nascholing beschreven worden, specifiek voor de locatie en 
hoe daar, met duidelijk omschreven doelen, vorm aan wordt gegeven. In het belang van de 

doorgaande lijn proberen we zoveel mogelijk tot gemeenschappelijke activiteiten te komen, zoals de 
Kinderboekenweek en het afsluiten of starten van een thema.  
  

Er is in Amsterdam Zuidoost een structurele samenwerking tussen voorscholen en (besturen van) 
basisscholen in de vorm van de Projectgroep VVE, voorgezeten door de directeur van het PPOZO 
(Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost). Hieraan wordt deelgenomen door alle betrokken VVE-

partijen in Zuidoost en de accounthouder VVE van de gemeente. De accounthouder houdt ook 
structureel overleg met de VVE-coördinatoren van de basisscholen.  
 

Om een eenduidige lijn te krijgen met de samenwerkingspartners en om de doorgaande leerlijn te 
garanderen, sluit de voorschool van Swazoom aan op specifieke (leer)programma’s die de school 
hanteert. Te denken valt aan het aansluiten op bijvoorbeeld het Jenaplan, Dalton, Montessori  of Steve 

Jobsonderwijs. Op veel scholen in Zuidoost wordt gewerkt met de methode de Vreedzame School 
en/of de Vreedzame Wijk. Swazoom werkt met de methode Positief Opvoeden (Triple P). 
Laatstgenoemde methodes kunnen in het verlengde van elkaar worden gebruikt. Er wordt 
samengewerkt met de intern begeleider (IB -er) van de school. De VVE-consulent speelt hierbij een 

belangrijke rol (zie hoofdstuk 5). Er is nauw contact tussen voor - en basisschool op verschillende 
niveaus en er wordt een gezamenlijk jaar-werkplan gemaakt. Onze voorscholen sluiten ook zoveel 
mogelijk aan bij de schooltijden. 

  
Als een kind de basisschoolleeftijd bereikt is er ca. een maand van tevoren een warme overdracht 
naar de basisschool. Er wordt gebruik gemaakt van het overdrachtsformulier van de Gemeente 

Amsterdam. Er wordt gefaseerd overgegaan op de digitale overdracht in het programma KIJK!. De 
voorschool maakt een rapportage met de bevindingen vanuit de voorschool, die door ouders kan 
worden ingezien en aangevuld. Ouders worden uitgenodigd bij het overdrachtsgesprek met de 

basisschool. Er worden door Swazoom geen gegevens van andere organisaties aan anderen 
verstrekt. Dit kunnen ouders zelf aan de school of andere organisatie geven, indien aan de orde.   
 

Bij kinderen die extra zorg nodig hebben vindt de overdracht drie maanden van te voren plaats.  In het 
kader van “Passend Onderwijs” biedt de basisschool, als het kind de schoolleeftijd bereikt, 
mogelijkheden om een kind dat extra zorg nodig heeft te plaatsen of samen met ouders een geschikt 

alternatief te zoeken. Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen heeft in dit kader (o.a. samen 
met Swazoom) een groeidocument ontwikkeld.  
 

  
7.     Gezondheid en hygiëne 
7.1 Hygiëne, Risico-inventarisatie Gezondheid (RIG) 

Het hygiëne- en veiligheidsbeleid is opgenomen in het digitale kwaliteitshandboek. Jaarlijks wordt door 
de pedagogisch medewerkers een Risico-inventarisatie Gezondheid (RIG) gemaakt, met behulp van 
de risicomonitor. Hierin wordt beschreven en vastgelegd welke acties nodig zijn om 

gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken. Deze wordt doorgesproken met de betreffende 
gebiedsmanager. Pedagogisch medewerkers volgen een training om de RIG te hanteren en actueel te 
houden. 

  
Hygiëne is bij onze voorscholen een erg belangrijk onderdeel ter voorkoming van overdracht van 
ziekteverwekkers. Swazoom heeft daarom een Hygiënebeleid vastgesteld waarin het handelen 

rondom hygiëne is vastgelegd ‘Hygiënebeleid VVE peuterspeelzalen Swazoom’ (opgenomen in het 
digitale kwaliteitshandboek).  
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7.2 Gezonde voeding/gezond gewicht 
De pedagogisch medewerker zal tijdens het intakegesprek met de ouders vragen wat het kind wel en 

niet mag eten. Het is belangrijk voor de pedagogisch medewerker om te weten of een kind een 
allergie, een dieet of een voedingsgewoonte vanuit een geloofsovertuiging heeft. We houden op onze 
voorscholen rekening met de verschillende voedingsgewoontes.  

Swazoom doet mee met het Amsterdamse Aanpak Pact Gezond Gewicht en (op een aantal locaties) 
met Jump In. Kinderen krijgen op de voorschool gezond eten en drinken. Er wordt op onze 
voorscholen gezamenlijk fruit gegeten en water gedronken. Er is aandacht voor beweging (o.a. met 

behulp van het programma Beweegkriebels) binnen en buiten.  
Tijdens verjaardagen bieden wij de ouders/verzorgers de mogelijkheid om hun kind een gezonde 
traktatie uit te laten delen. Belangrijk is, dat de ouder/ erzorger met de pedagogisch medewerker 

overlegt wat er uitgedeeld kan worden. De pedagogisch medewerker of oudercontactmedewerker kan 
hier eventueel tips over geven.  
  

7.3 Een kind dat ziek is 
Een kind dat ziek is en koorts heeft kan niet op de voorschool komen. Er wordt gehandeld naar het 
Handboek Gezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal, opgesteld door de GGD en 

het rijksinstituut voor gezondheid en milieu. Er is een link naar de meest recente versie via het digitale 
kwaliteitshandboek. 
Als een peuter ziek is, verzoeken wij de ouders te bellen naar de voorschool, zodat de pedagogisch 

medewerkers op de hoogte zijn en het aan de andere kinderen verteld kan worden.  
Als een kind een besmettelijke kinderziekte heeft zoals de bof of rode hond is het belangrijk dat de 
voorschool dit weet en andere ouders op de hoogte kan stellen.  
Als de peuter ziek wordt tijdens de ochtend of de middag proberen wij de ouders te bereiken zodat het 

kind opgehaald kan worden. Alle ouders moeten aan de pedagogisch medewerker doorgeven waar zij 
in geval van nood te bereiken zijn.  
Swazoom heeft richtlijnen opgesteld in hoe te handelen bij ziekte en ongevallen  

Zie hiervoor het ‘Beleid ziek te en ongevallen Swazoom’ (opgenomen in het digitale 
kwaliteitshandboek).  
 

  
8.     Veiligheid 
Er zijn verschillende vormen van veiligheid: fysiek, sociaal-emotioneel, thuis en op de groep. In dit 

hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende aspecten.  
  
8.1 Ouders  

Artikel 247 uit het Burgerlijk Wetboek geeft de basis aan:  
1) Het ouderlijk  gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en 
op te voeden.  

2) Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het 
geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de 
ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders 

geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.  
  
8.1.1 Ouders die uit elkaar zijn 

Ouders moeten hun onderlinge afspraken over de omgangsregeling met hun kind melden bij de 
pedagogisch medewerkers. Ouders die uit elkaar zijn hebben in principe beide zeggenschap. 
Beslissingen worden ook door beiden genomen. Daarnaast kan er sprake zijn van een zorgregeling 

(ook wel omgangsregeling genoemd) die door de rechter is vastgesteld. Hierin staat bij welke ouder 
het hoofdverblijf is en wanneer de andere ouder het kind mag zien/bij zich mag hebben. Er kan ook 
een echtscheidingsconvenant zijn vastgesteld. Als dit niet door de rechtbank is vastgelegd, is het een 

onderlinge afspraak. Bij ons staan het welzijn van het kind en de veiligheid van onze medewerkers 
voorop. 
  

8.1.2 Zo handelen wij bij conflictsituaties als ouders uit elkaar zijn 
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-       Voorop staat het welzijn van het kind. Voor een kind is een scheiding een ingrijpende ervaring. 
Wij kijken samen met ouders wat het beste is voor hun kind en hoe wij ouders en/ of kind daarin 
kunnen ondersteunen.  

-       Er wordt door Swazoom geen partij gekozen voor één van de ouders. We blijven buiten het 
conflict. De verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt niet bij de pedagogisch medewerker maar bij 
de ouders. 

-       Beide ouders hebben evenveel recht op informatie over het kind.  
-       Als de pedagogisch medewerker ziet dat een kind duidelijk ander gedrag vertoont (verdrietig, 
teruggetrokken, agressief), meldt ze dit aan ouders en bespreekt met hen of er hulp moet worden 

gezocht. 
-       De pedagogisch medewerkers kunnen een ouder niet garanderen dat ze het kind niet zullen 
meegeven aan de andere ouder of verzorger. De betreffende ouder zal zelf moeten beslissen of ze 

het kind wel of niet naar de voorschool brengt.  
-       Beslist de ouder om toch het kind te brengen dan gaat de pedagogisch medewerker zo snel 
mogelijk het gesprek met de ouder aan om met toestemming contact op te nemen met de 

buurtregisseur om hem/haar op de hoogte te brengen van de situatie.  
-       Indien de omgangsregeling bepaalt dat één van de ouders het kind niet mag meenemen dan 
wordt er als volgt gehandeld:  

-       De pedagogisch medewerker zal in eerste instantie tegen de betreffende ouder zeggen dat het 
kind niet meegegeven kan worden.  
-       Indien de betreffende ouder dusdanige problemen maakt dat de veiligheid van de groep en/ of de 

pedagogisch medewerker in het geding komt,wordt het kind toch meegegeven. Hierna wordt direct 
112 gebeld en de andere ouder ingelicht.  
  
8.2 Het waarborgen van een veilige omgeving 

Op de voorschool worden kinderen in een prettige, veilige, pedagogische omgeving verzorgd en 
begeleid in hun ontwikkeling. Uiteraard vinden wij een veilige omgeving op de groep voor kinderen en 
medewerkers van essentieel belang, zowel qua ruimte als sociaal-emotioneel. Alle pedagogisch 

medewerkers c.q. medewerkers die op de groep werken, beschikken over een VOG (Verklaring 
Omtrent Gedrag). Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat als er iets gebeurt, er snel 
professionele hulp is. 

  
Het komt voor dat wij ons zorgen maken over de thuissituatie en/ of de veiligheid van een kind. In dat 
geval zal de pedagogisch medewerker in samenspraak met de VVE-consulent (en eventueel de 

gebiedsmanager), haar zorgen met ouders bespreken en zo nodig vervolgstappen inzetten, met 
behulp van het stappenpaln van de meldcode. Ons uitgangspunt is dat elke ouder het beste wil voor 
zijn/ haar kind. Zoveel mogelijk in samenspraak met ouders zullen we zoeken naar het meest 

passende hulpaanbod voor kind en gezin. De veiligheid van het kind en de medewerkers staan 
voorop. 
  

8.2.1 Meldcode 
Swazoom hanteert een meldcode. Dit is een stappenplan hoe te handelen bij (vermoedens van) 
kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Wij hebben een aandachts functionaris. Zij ondersteunt 

andere medewerkers bij het uitvoeren van de meldcode. Zo nodig wordt advies ingewonnen bij of 
melding gedaan bij Veilig Thuis. De werkwijze rond de meldcode is te vinden in het digitale 
kwaliteitshandboek van Swazoom.  

  
8.2.2 Risico-inventarisatie veiligheid (RIV)  
De voorschool biedt een uitdagende omgeving voor peuters. Jonge kinderen zijn nieuwsgierig en 

willen graag dingen ontdekken en uitproberen en zien daarbij geen gevaar. Het gebouw moet een 
gezonde, schone en veilige plek zijn, maar kinderen moeten ook lekker kunnen spelen en ontdekken. 
We passen de omgeving zodanig aan, dat we de risico’s op een aanvaardbaar niveau brengen. De 

Risico Inventaris Veiligheid (RIV) wordt met behulp van de risicomonitor bijgehouden. Deze 
inventarisatie ligt ter inzage in de voorschool. Swazoom heeft een veiligheidsbeleid vastgesteld 
(‘Veiligheidsbeleid VVE peuterspeelzalen Swazoom’); ter inzage op de groep en opgenomen in het 

digitale kwaliteitshandboek) waarin het veilig handelen van de medewerkers is vastgelegd.  
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8.2.3 Vierogenprincipe 
Het ‘vierogenprincipe’ houdt in dat er twee pedagogisch medewerkers aanwezig moeten zijn die de 
kinderen in een groep kunnen zien of horen. Om de veiligheid van kinderen te garanderen is het van 

belang dat pedagogisch medewerkers zo min mogelijk met een kind alleen zijn. Bijna al o nze 
voorscholen zijn gevestigd in schoolgebouwen. Ook zijn er regelmatige andere 
medewerkers, zoals VVE- consulenten en ouderbetrokkenheidsmedewerkers. Hierdoor kan het 

vierogenprincipe nog beter worden gewaarborgd, omdat er vrijwel altijd (extra) toezicht  is. 
  
8.2.4. Vermoedens van k indermishandeling door een beroepskracht  

Bij vermoedens van kindermishandeling of misbruik door een beroepskracht moeten onze 
medewerkers hiervan altijd melding maken bij de directie en leidinggevende en zullen passende 
maatregelen worden genomen.  

  
8.2.5 Ontruimings- en rampenplan 
Op de voorschool is een ontruimings- en rampenplan aanwezig, afgestemd op de locatie in kwestie. 

Er hangt een lijst met welke actie welke pedagogisch medewerker neemt bij brand of een ramp.  
De voorscholen, die in een basisschool gevestigd zijn, volgen het ontruimings- en rampenplan van de 
basisschool. Indien er niemand op de basisschool aanwezig is door bijvoorbeeld een vakantie - of 

studiedag dan heeft de voorschool een eigen ontruimings- en rampenplan dat gevolgd wordt.  
  
Minimaal 1 medewerker op de groep is getraind in het verlenen van eerste hulp. Zij/hij heeft de 

training Bedrijfshulpverlening (BHV) gevolgd. 
  
De ruimte waarin de peuters worden opgevangen is gekeurd door de brandweer en de GGD -inspectie 
Zeker eenmaal per jaar wordt er, meestal in aansluiting met de school waarin de voorschool zit, een 

ontruimingsoefening met de peuters en de aanwezige volwassenen gehouden, zodat iedereen 
voldoende is voorbereid als zich een calamiteit voordoet. 
  

8.2.6 Calamiteiten 
Op een voorschool kunnen zich calamiteiten voordoen, zoals een verwarming die uitvalt of toiletten die 
verstopt zijn geraakt enz. In eerste instantie zal de pedagogisch medewerker met de school waar de 

voorschool is gevestigd overleggen of de facilitaire dienst bellen om er voor te zorgen dat het 
probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. Als verblij f op de voorschool niet mogelijk is, dan wordt 
gekeken of er een alternatieve locatie beschikbaar is. We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat 

een voorschool gesloten moet worden, tenzij het echt niet anders kan.  
In geval van afwezigheid van één van de pedagogisch medewerkers door ziekte of een andere reden 
regelt Swazoom vervanging op de groep en komt er zo mogelijk een gekwalificeerde invalkracht.  

  
8.2.7 Achterwachtregeling bij calamiteiten  
Bij calamiteiten wordt overlegd met de school waarin de voorschool is gevestigd. gebiedsmanagers 

worden ingeschakeld om de groep en de pedagogisch medewerkers te ondersteunen. Indien niet 
bereikbaar moet er contact opgenomen worden met de noodtelefoon van Swazoom, die roulerend 
wordt beheerd door een van de gebiedsmanagers.  

  
  
9.      Klanttevredenheid, Cliëntenraad en klachten 

U kunt natuurlijk met uw eventuele vragen bij ons terecht. U kunt altijd contact opnemen met de 
pedagogisch medewerker op de groep. Ook vindt u informatie in ons informatieboekje en op onze 
website www.swazoom.nl.  

  
9.1 Klanttevredenheid 
Uiteraard horen wij het graag als ouders tevreden zijn. Om dit te meten worden periodiek, eens per 

twee jaar, klanttevredenheidsonderzoeken gehouden. Hiernaast wordt onder de ouders waarvan de 
kinderen de voorschool verlaten, een exitmeting gehouden. De resultaten van deze onderzoeken 
worden verwerkt in ons beleid en de uitvoering.  

  
9.2 Cliëntenraad 
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Swazoom heeft een cliëntenraad. Deze raad bestaat uit bewoners uit Zuidoost die van het aanbod 
van Swazoom gebruik maken. Het doel van de cliëntenraad is om binnen het kader van de 
doelstellingen van de instelling de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. De 

cliëntenraad bevordert naar vermogen tevens de participatie, medezeggenschap en 
belangenbehartiging van cliënten, zodat cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van 
zaken in de eigen leef-, handelings- of begeleidingsomgeving, op het beleidsniveau van de instelling. 

De cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.  Het mailadres 
is: clientenraad@swazoom.nl  
  

9.3 Klachten 
Ouders die niet tevreden zijn kunnen dit bespreken met de betreffende medewerker en/ of zijn/ haar 
leidinggevende. Het is ook mogelijk om intern of extern een klacht in te dienen.  

  
Intern:  
Door direct de klacht met de pedagogisch medewerker of haar leidin ggevende, de gebiedsmanager, 

te bespreken. Swazoom heeft een klachtenregeling, die op onze website staat en ter inzage ligt op de 
voorschool ‘klachtenregeling Swazoom (opgenomen in het digitale kwaliteitshandboek). Voor de 
behandeling van de klachten heeft Swazoom een klachtencoördinator aangesteld. 

  
Extern: 
Mocht het niet lukken tot overeenstemming te komen dan kunnen ouders met een kind op de 

voorschool hun klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In 
bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een geschil rechtstreeks aan 
de geschillencommissie voor te leggen. Meer informatie hierover is te vinden op 
www.degeschillencommissie.nl of telefonisch op nummer 070 – 310 53 10. Indien gewenst kan de 

klachtencoördinator van Swazoom u verder informeren over de in - en externe klachtmogelijkheden.  
  
  

Samenvatting pedagogisch beleid voorscholen Swazoom  
In het pedagogisch beleid staat uitgebreid beschreven wat wij belangrijk vinden voor de kinderen en 
gezinnen die gebruik maken van de voorscholen van Swazoom. Wij adviseren u het gehele 

pedagogisch beleid door te nemen. Hieronder volgt een korte samenvatting.  
  
Wat is voor- en vroegschoolse educatie (VVE)? 

Voorschoolse educatie is gericht op (taal)ontwikkeling in een speelse omgeving, voor peuters in de 
leeftijd van 2 ½ - 4 jaar. Swazoom werkt opbrengst- en ontwikkelingsgericht. Wij gebruiken de VVE-
methodes Piramide en Uk en Puk. 

Vanaf 4 jaar gaan kinderen naar de basisschool. De VVE-methode loopt door in de eerste twee 
basisschooljaren; de vroegschool. Tezamen heet dit voor - en vroegschoolse educatie (VVE). Aan elke 
reguliere basisschool in Amsterdam Zuidoost is een voorschool van Swazoom verbonden.  

  
Swazoom heeft voorscholen op 27 locaties in Amsterdam Zuidoost, in 66 peuterspeelzaalgroepen, 
met maximaal 16 kinderen en minimaal twee pedagogisch medewerkers op een groep. Het aanbod is 

voor doelgroepkinderen gratis,12 uur per week, verdeeld over 4 dagdelen. Het OKT (Ouder- en 
Kindteam, afdeling Jeugdgezondheidszorg) stelt de doelgroepindicatie. Niet -doelgroepkinderen 
kunnen in gratis twee dagdelen per week komen, tenzij ouders 2 dagdelen per week bijkopen Dan 

kunnen ook zij 4 dagdelen per week naar de voorschool.  
  
Alle ontwikkelingsgebieden 

Taal is een belangrijk onderdeel op de voorschool, maar het aanbieden van taal alleen is niet genoeg. 
Het aanbod op de voorschool omvat alle ontwikkelingsgebieden. Emotionele veiligheid is een 
belangrijke voorwaarde voor een goede (taal)ontwikkeling. Kinderen leren op de voorschool ook 

sociale vaardigheden; omgaan met elkaar en met volwassenen. Zij leren dit door samen te spelen, 
elkaar te helpen, om te gaan met emoties als verdriet of boosheid. De activiteiten passen bij wat een 
peuter kan en wij laten ze nieuwe dingen ontdekken. Zo komen ze steeds een stapje verder, 

ontwikkelen ze zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit. Kinderen leren in het eigen gezin 
omgaan met regels en afspraken, gewoontes, waarden en normen. Op de voorschool maken kinderen 
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en ouders ook kennis met andere regels en gewoontes dan ze thuis gewend zijn. Respect voor elkaar 
en veiligheid voor kinderen en medewerkers zijn essentieel.  
  

Ouders  
De ouders/opvoeders c.q. wettelijk vertegenwoordigers zijn de belangrijkste personen voor het kind en 
als eerste verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Ouders/verzorgers en 

voorschool werken nauw samen. Betrokkenheid van ouders bij het kind op de voorschool is van groot 
belang. Het helpt het kind zich goed te ontwikkelen en het is fijn voor een kind als de ouder leuke 
dingen doet met het kind, zoals liedjes zingen, voorlezen in de Nederlandse of eigen taal en of 

uitstapjes maken naar de speeltuin of kinderboerderij. De medewerkers kunnen u informatie geven 
over wat er op de voorschool gebeurt en er worden ouderactiviteiten, zoals themabijeenkomsten, 
koffie-ochtenden of speciale vaderactiviteiten georganiseerd.  

  
Halen en brengen 
Op tijd halen en brengen is belangrijk. Alleen in uitzonderingsgevallen kan, in overleg met de 

pedagogisch medewerker, een kind later worden gebracht. Elk kind moet op tijd worden opgehaald 
door de ouder of, in overleg met de pedagogisch medewerker, een bekende andere volwassene.  
  

Gezondheid en Veiligheid 
Swazoom doet mee aan de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) en Jump In. Er wordt op 
onze voorscholen fruit gegeten en water gedronken. Ouders kunnen met de pedagogisch medewerker 

overleggen welke gezonde tractaties kunnen worden uitgedeeld. Kinderen moeten lekker kunnen 
spelen en dingen uitproberen, maar de hygiëne en veiligheid voldoen aan strenge eisen. Er is 
aandacht voor bewegen (o.a. Beweegkriebels) tijdens het binnen - en buiten spelen.  
  

Extra zorg  
Voor kinderen die extra zorg nodig hebben en hun ouders, heeft Swazoom VVE-consulenten, die de 
pedagogisch medewerkers coachen en extra hulp kunnen inzetten op de voorschoolgroep. Wij kijken 

ook wat een ouder en/ of gezin nodig heeft en kunnen adviseren over voorzieningen en organisaties in 
de buurt. Ook kunnen kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, naar de Voorschool Plus en de 
Zebra, een samenwerking met Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC).  In het kader van 

“Passend Onderwijs” biedt de basisschool,  als het kind de schoolleeftijd bereikt, mogelijkheden om 
een kind dat extra zorg nodig heeft te plaatsen of samen met ouders een geschikt alternatief te 
zoeken.  

  
Kwaliteit  
Wij willen graag dat de voorschool een fijne plek is voor kinderen en ouders. De G GD doet elk jaar 

een inspectie. Swazoom komt sinds 2012 als beste uit de bus, wat betreft de strenge Amsterdamse 
kwaliteitseisen. Swazoom heeft in 2015 het HKZ-keurmerk behaald. De pedagogisch medewerker 
overlegt regelmatig met ouders over hoe het gaat op de voorschool. In het informatieboekje en op 

onze website www.swazoom.nl vindt u alles over de voorschool en onze organisatie. U kunt het 
pedagogisch beleid en andere stukken inzien. En u kunt natuurlijk met uw vragen bij ons t erecht.  
  

Wij horen het graag als ouders tevreden zijn. Om dit te meten worden periodiek 
klanttevredenheidsonderzoeken gehouden. Ouders die niet tevreden zijn, kunnen dit bespreken met 
de betreffende medewerker en/of de gebiedsmanager. Swazoom heeft een cl iëntenraad. Het is 

mogelijk om intern of extern een klacht in te dienen (zie hoofdstuk 9 van het pedagogisch beleid, de 
website of het informatieboekje).  
  

 
 
 

Voetnoten 
(1) Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen  
 (2) vanaf 2012 t/m 2015 is Swazoom elk jaar de best scorende voorschoolaanbieder op de 

Amsterdamse Kwaliteitseisen (GGD-inspectie).  
(3)Tavecchio 2006 e.v.  



 

 

Documenteigenaar: 

Documentbeheerder: 

Versienummer: 

Wijzigingsdatum: 

Chantal Denekamp 

Tamara Dekker 

129 

09-01-2017 

 

Exporteerdatum: 11-01-2017  Pagina 20 van 20 

[4] 'Wat werkt bij het bevorderen van een positieve ontwikkeling' – NJI, 2014 
(5) bron: OIS (Onderzoek Informatie en Statistiek) Amsterdam  
(6) O.a. Mutsaers, Zoon en Baat 2012, Pre-Cool Kohnstamm Instituut e.a., 2015 

[7] Sardes, “Samen Sterk”, 2013  
[8] Kind en Taal, meertaligheid, taalontwikkeling van kinderen, 2014  
 (9) Pre-Cool, Kohnstamm Instituut, 2015  

(10) Van deze leeftijd kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bv. bij Sociaal -Medische Indicatie 
(SMI) of peuterverlenging. En er zijn, afhankelijk van de grootte van de ruimte ook groepen van 15 
kinderen en bijzondere voorscholen met maximaal 8 kinderen (Voorschool Plus en Zebra).  
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