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Inleiding  
Alle kinderen en ouders zijn van harte welkom bij Swazoom Kinderopvang! 
Ons werkgebied is Amsterdam Zuidoost, met een grote diversiteit aan bewoners en culturen.  
Wij willen dat elk kind kan opgroeien in een veilige, liefdevolle omgeving, waarin haar/zijn 
ontwikkeling volledig tot bloei komt. 
 
Onze kinderopvang bestaat uit: 

• Kinderopvang, voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. 

• Voorschoolse educatie, 15 uur per week1, geïntegreerd in onze kinderdagverblijven, voor 
kinderen van 2 (1/2)-4 jaar  

• Tussenschoolse opvang (TSO), voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, in de basisschool 

• Buitenschoolse opvang (BSO), voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op de basisschool 
 
Dit pedagogisch beleid beschrijft wat ouders2 kunnen verwachten van Swazoom Kinderopvang en 
voorschoolse educatie, voor kinderen van 2 tot 4 jaar.3 
 
Swazoom is expert4 op het gebied van voorschoolse educatie en zorgt er - samen met ouders - voor 
dat kinderen een fijne tijd hebben én goed voorbereid naar de basisschool gaan.  
Vanaf 2018 zijn onze voorscholen geïntegreerd in onze kinderdagverblijven, voor alle kinderen van 2 
tot 4 jaar. Fruit, drinken, lunch en luiers zijn, zonder extra kosten voor ouders, inbegrepen.  
 
Dit beleid is overkoepelend voor al onze kinderdagverblijven en van toepassing vanaf 1 januari 2018. 
Elke vestiging maakt daarnaast een locatiegebonden plan, dat de specifieke onderdelen op die 
locatie beschrijft.  
 
Naast kinderopvang, bieden wij nog veel meer educatieve activiteiten voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. Informatie over ons totale aanbod en documenten, zoals ons gezondheids- en 
veiligheidsbeleid, het pedagogisch beleid voor de bso, privacybeleid en de leveringsvoorwaarden, 
kunt u vinden op onze website www.swazoom.nl of via een medewerker van Swazoom.  
 
 
  

                                                           
1 Uit divers onderzoek en het advies van de SER blijkt minimaal 15 uur voorschool het beste te zijn voor de ontwikkeling van 
een kind. Op basis van wensen van ouders is op bepaalde locaties minimaal 10 uur mogelijk. 
2 Met ouders bedoelen we ouders, verzorgers; wettelijk vertegenwoordigers 
3 Het pedagogisch beleid voor de BSO hebben wij apart beschreven, omdat het om een andere leeftijdsgroep gaat, met 
(deels) ander behoeften. De pedagogische doelen en uitgangspunten sluiten wel naadloos aan op wat hier is beschreven. 
4 Swazoom is sinds 2012 elk jaar de best scorende aanbieder, met name op de aanvullende Amsterdamse eisen voor 
voorschoolse educatie, volgens de GGD-inspectie. 

http://www.swazoom.nl/
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1. Praktische werkwijze  
In dit hoofdstuk vindt u alles over onze openingstijden, de lunch, en de gang van zaken op de 
groepen. 

 

1.1. Openingstijden  
Onze kinderdagverblijven zijn (bijna allemaal) gevestigd in een basisschool. Wij sluiten aan op de 
schooltijden van de basisschool. Dit is praktisch voor ouders die andere kinderen op de basisschool 
hebben. Onze kinderdagverblijven zijn tenminste 40 weken per jaar geopend, buiten de 
schoolvakanties.  
 
Al onze locaties hebben een aanbod van 5 uren in de ochtend tot het begin van de middag, in 
principe van 8.30 uur tot 13.30. Daarnaast zijn er locaties die een combinatie bieden met een 
middagaanbod van 2,5 uur, in principe van 14.00 tot 16.30. In verband met de afstemming op de 
openingstijden van de school, kunnen locaties een kwartier tot een half uur eerder of later beginnen 
en eindigen. Alle kinderen krijgen bij ons een aanbod van 15 uur5 voorschoolse educatie, 
geïntegreerd in de kinderopvang. Daar omheen is uitgebreidere of flexibele kinderopvang mogelijk.  

 

1.2 Eten en drinken 
Swazoom is aangesloten bij de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG)6. Gedurende de dag 
drinken wij water en eten wij fruit en de kinderen krijgen een lunch. Dit brengt geen extra kosten 
met zich mee voor ouders. 
 

1.2.1 Lunch 
Omdat kinderen vanaf 1 januari langere tijden komen, bieden wij ze een gezonde lunch aan, volgens 
de richtlijnen van het voedingscentrum. Dit doen wij op een manier die prettig is voor kinderen. Wij 
stimuleren goed en gezond eten, maar dringen geen eten op.  
 
Kinderen krijgen volkoren/bruin brood met gezond beleg, bijvoorbeeld met zuivelspread. Er is ook 
ruimte voor een broodje met honing, pindakaas of appelstroop. Daarnaast krijgen de kinderen 
'snoepgroente', zoals komkommer of tomaatjes. Wij drinken melk, karnemelk, water of thee. Wij 
kunnen rekening houden met bepaalde intoleranties of allergieën, zoals lactose- of glutenvrij eten en 
drinken. Bij specifieke diëten vragen wij de ouders dit zelf mee te geven. Ook houden wij rekening 
met geloofsovertuigingen die van invloed zijn op het eten en drinken. Meer informatie kunt u vinden 
in ons veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

1.3 Stamgroepen, open deurbeleid en mentor 
In onze kinderdagverblijven wordt gewerkt met stamgroepen, soms verdeeld over 2 lokalen. De 
groepen zijn 'horizontaal': er komen peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Er zijn maximaal 167 
kinderen tegelijk in een groep. De groepen kunnen wisselend van samenstelling zijn, omdat 
verschillende kinderen op verschillende dagdelen komen.  
 
                                                           
5 Uit onderzoek en SER-advies blijkt 15 uur effectief te zijn voor de ontwikkeling van een kind. Op bepaalde locaties is 
afname van minimaal 10 uur per week mogelijk. 
6 Meer informatie kunt u vinden in ons veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
7 Afhankelijk van de grootte van de ruimte (minimaal 3,5 m2 per kind) zijn er ook locaties met maximaal 12 of 15 kinderen 
per keer.  
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In de groepen komt relatief een klein aantal kinderen van 2 jaar (in principe maximaal 2 per groep). 
Zo krijgen zij voldoende aandacht. Er worden rustplekken en rustmomenten gecreëerd, met kussens, 
matrassen en dekens. Er kan bijvoorbeeld na de lunch gerust worden met mooie muziek. 
 
Door een open deurbeleid, kunnen vriendjes uit verschillende groepen elkaar regelmatig zien en 
samen spelen. Dat kan tijdens het buitenspelen en bij het binnenspelen. Kinderen hebben zo meer 
ruimte en meer ontdekkingsmogelijkheden. Zo raken de peuters vertrouwd met de kinderen en 
pedagogisch medewerkers op de locatie. Op deze manier is het voor een kind geen grote stap meer 
als het in een andere groep mag spelen. Soms worden groepen samengevoegd, bijvoorbeeld in 
vakanties of op rustige dagen. 
 
Omdat bijna al onze kinderdagverblijven zijn gevestigd in een basisschool, raken kinderen al vroeg 
vertrouwd met het gebouw en de werkwijze op school. Peuters en kleuters kunnen op bepaalde 
momenten, onder begeleiding, bijvoorbeeld in de hal of buiten, samen spelen of bij elkaar op bezoek 
komen. Thema's worden gezamenlijk opgepakt of feesten (bijvoorbeeld Sinterklaas) kunnen 
gezamenlijk worden gevierd.  

 

1.3.1. Waarborgen emotionele veiligheid bij wisselende stamgroepen 
De emotionele veiligheid in wisselende stamgroepen wordt gewaarborgd, op de volgende manier: 

• Doordat elk kind meerdere (in principe vaste) dagdelen afneemt, op dezelfde locatie. 

• Ontwikkelingsgericht werken gaat de hele dag door, maar elk kind krijgt in blokken, 15 uur 
per week voorschoolse educatie. 

• De indeling van de groepen, met speelhoeken, thema’s  en materialen, is vertrouwd en 
herkenbaar.  

• De pedagogisch medewerkers werken (in principe) op vaste dagen. Hierdoor weet het kind 
op welke dag het bij welke juf zit. Er zijn maximaal 3 ‘vaste gezichten’. 

• Elk kind heeft een eigen mentor. De mentor is een van de pedagogisch medewerkers op de 
groep. Zij is het aanspreekpunt voor de ouders en het kind. Bij aanvang van de voorschool 
maken kind en ouders kennis met haar. Met de mentor bespreken de ouders de voortgang 
van de activiteiten en ontwikkeling. Dit gebeurt minimaal 2 x per jaar, tijdens 10-minuten-

gesprekken en tussendoor regelmatig in korte contacten, tijdens het halen en brengen.  

• Onder begeleiding kunnen kinderen af en toe de stamgroep verlaten, om op een andere plek 
activiteiten te doen. Dit wordt begeleid door de pedagogisch medewerker. Uitgangspunt bij 
het open deurbeleid is, dat kinderen op elk moment terug kunnen naar de stamgroep. 

• Voor de herkenbaarheid hangen op de locatie foto's van de medewerkers en – met 
toestemming van de ouders – ook van de kinderen.  

• Voor de dagstructuur wordt gebruik gemaakt van foto's of pictogrammen, zodat elk kind kan 
zien welke activiteiten er worden gedaan.  

 

1.4 Pedagogisch medewerkers 
Onze medewerkers hebben passie voor het werk en zijn gekwalificeerd voor het werken met jonge 
kinderen en voorschoolse educatie. Er zijn 2 pedagogisch medewerkers op de groep en maximaal 3 
‘vaste gezichten’ per week voor een kind.  
 
Er is een evenwichtige verdeling tussen HBO- en MBO-medewerkers. Een aantal HBO-pedagogisch 
medewerkers heeft een combinatiefunctie. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor 
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ouderbetrokkenheid en/of de inzet van extra zorg, als kinderen dat nodig hebben. De pedagogisch 
medewerkers worden aangestuurd door de gebiedsmanagers. 

 

1.4.1 Invalkrachten 
Ons uitgangspunt is: dezelfde gezichten op de groep. Bij tijdelijke uitval van een vaste pedagogisch 
medewerker wordt gewerkt met gekwalificeerde invalkrachten. Swazoom heeft een vaste invalpool 
en contact met een aantal uitzendbureaus. Wij zetten zoveel mogelijk dezelfde invaller in, die al 
bekend is met deze groep. 
 

1.4.2 Stagiaires en vrijwilligers 
Swazoom werkt met stagiaires die een beroepsopleidende leerweg volgen (BOL stagiaires). Een BOL-
stagiaire staat extra (boventallig) op de groep. Bij inzet van beroepskrachten in opleiding wordt 
rekening gehouden met de opleidingsfase, conform de CAO Kinderopvang. Stagiaires voeren, onder 
begeleiding van de pedagogisch medewerker, taken en werkzaamheden uit, als onderdeel van hun 
leerproces. De praktijkbegeleider blijft verantwoordelijk. 
 
Op een aantal voorscholen wordt gewerkt met vrijwilligers, bijvoorbeeld ouders. Zij zijn behulpzaam 
bij de uitvoering van de spel-, eet- en drinkactiviteiten en feesten op de voorschool en vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker. Zij staan niet alleen op een groep, zijn 
aanvullend (boventallige) en voeren geen zorgtaken uit. 
 

1.5 Wennen op de voorschool 
Om kinderen en ouders rustig aan de nieuwe situatie op de voorschool te laten wennen hebben wij 
een wenprocedure. Natuurlijk kunnen we samen met ouders in redelijkheid kijken of een andere 
wenperiode beter aansluit. In principe gaat het wennen 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 het kind een kwartier eerder opgehaald. 

• Als de voorgaande keren goed zijn verlopen, kan het kind op de normale tijd opgehaald 
worden. 

Mocht het nodig zijn, dan wordt samen met de ouder(s) een aangepast wenprogramma opgesteld. 
 

1.6 Brengen en halen 
We maken van het brengen van de kinderen een leuk moment, met aandacht voor kind en ouder. 
Vooral jonge kinderen kunnen moeite hebben met afscheid nemen. Wij hebben daarom 'samenspel', 
waarin de ouder even kan blijven en 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. Het helpt als een ouder duidelijk afscheid neemt van het kind. De pedagogisch 
medewerker kan daarbij ondersteunen, door bijv. samen de ouder gedag te zeggen en uit te 
zwaaien. 
 
Op tijd brengen is fijn voor het kind en het groepsproces. In overleg met de pedagogisch medewerker 
kan een kind incidenteel later worden gebracht. Er kan rekening worden gehouden met bijzondere 
persoonlijke omstandigheden. 
  
Het op tijd ophalen van het kind is belangrijk voor het kind. Daarvan kan dan ook niet worden 
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afgeweken. Wij vragen ouders om het aan te geven als een kind soms door iemand anders wordt 
opgehaald. Als dit bij ons niet bekend is, zullen wij contact opnemen met de ouders. Het is niet 
wenselijk dat peuters door jonge broertjes of zusjes worden opgehaald. Als het niet anders kan, valt 
dit onder de verantwoordelijkheid van de ouders. 
 

2. Pedagogische doelen 
Kinderen kunnen in onze kinderdagverblijven in de eerste plaats lekker spelen. Spelen is leren! Er is 
aandacht voor de algehele ontwikkeling. Wij begeleiden de kinderen bij hun totale ontwikkeling en 
stimuleren ze om steeds een stapje verder te komen, zowel in de groep, in kleine groepjes als 
individueel, passend bij het kind. 
 
Wij werken aan de hand van vier pedagogische hoofddoelen, gebaseerd op de uitgangspunten van 
pedagoog professor Marianne Riksen-Walraven8. Deze doelen zijn verweven in onze gehele 
werkwijze en hebben wij als volgt ‘vertaald’: 
 

1. Heeft een kind het naar zijn zin? (emotionele veiligheid) 
2. Leert een kind iets dat zinvol is voor haar/hem? (persoonlijke competenties) 
3. Speelt een kind met andere kinderen? (sociale competenties) 
4. Leert een kind op een sociale en respectvolle wijze met anderen om te gaan (normen en 

waarden) 
 
Om het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen professioneel vorm te geven, 
hanteren wij een aantal hulpmiddelen.  
De toegepaste voorschool(VVE-)programma's9 zijn een hulpmiddel om te zorgen dat elk kind een 
fijne tijd heeft en een goede start kan maken op de basisschool. Er is ruimte voor eigen inbreng van 
de pedagogisch medewerkers, zolang het in het belang is van het kind. De SLO-doelen10 zijn voor ons 
richtlijnen bij het bereiken van ontwikkelingsdoelen aan het einde van de voorschoolperiode. Ook 
het 'Profiel Jonge Kindvoorziening' van de gemeente is uitgangspunt bij onze werkwijze. Wij 
gebruiken het kindvolgsysteem ‘KIJK! zodat onze werkwijze aansluit bij de ontwikkeling van het kind. 
De voortgang wordt regelmatig met ouders besproken. Als er extra ondersteuning nodig is, op de 
groep of daarbuiten, wordt dit, altijd in overleg met ouders, in gang gezet.  
 
Hieronder gaan wij in op de pedagogische doelen en hoe we omgaan met de verschillende 
ontwikkelingsgebieden11, die allemaal met elkaar samenhangen: 
 

2.1 Heeft een kind het naar zijn/haar zin? Emotionele veiligheid 
Om zich veilig te voelen en zich op taalgebied en alle andere gebieden goed te ontwikkelen, heeft 
een kind een veilige basis nodig. Ouders en pedagogisch medewerkers zijn partners in de 
ontwikkeling en opvoeding van het kind.  
 
Wij creëren, samen met de kinderen en de ouders, een fijne, gezellige sfeer in de groep, waar 
iedereen zich thuis voelt. De pedagogisch medewerkers zijn sensitief in wat dit specifieke kind nodig 

                                                           
8 De pedagogische doelen van prof M. Riksen-Walraven zijn ook in de wet verankerd 
9 Puk en Ko en Piramide 
10 van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling 
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heeft. Samen met ouders kijken wij naar de beste aanpak. Zo kan het kind zich optimaal ontwikkelen, 
binnen zijn/haar eigen vermogen.  
Voorspelbare positieve omgangsvormen en -communicatie zijn belangrijk. Bij de peuter groeit zo het 
vertrouwen dat hij/zij kan rekenen op zorg, ondersteuning en respect. Het kind voelt zich erkend. We 
staan open voor vragen en opmerkingen. 
 

2.2 Leert een kind iets dat zinvol is voor hem/haar? Persoonlijke competentie 
Kinderen leren bij ons zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit te ontwikkelen. Wij 
besteden aandacht aan spraak-/taal, beginnend rekenen, motoriek/bewegen, waaronder een 
gezonde leefstijl. Kunst, cultuur en creativiteit zijn belangrijke elementen; elk kind kan zich daarmee 
uiten op een manier die bij hem/haar past. 
 
Kinderen willen dingen graag zelf doen. Zij onderzoeken hoe de omgeving eruit ziet en wat er te 
beleven is. Wij bieden de kinderen de ruimte om zelf de wereld om zich heen te ontdekken, te 
onderzoeken en te verkennen en begeleiden hen daarbij, met respect voor de autonomie van het 
kind. Het kind leert zelfstandig te kiezen en handelen en ontwikkelt zelfredzaamheid. 
 
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 met andere kinderen en volwassenen. 
 

2.2.1 Cognitieve ontwikkeling 
Kinderen gaan 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 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. Dit stimuleren wij dan ook 
volop. 
 
De pedagogisch medewerkers leren 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. Al spelend besteden wij aandacht 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 in welke volgorde gebeurtenissen plaatsvinden.  
 

2.2.2 De spraak-/taalontwikkeling 
Op onze kinderdagverblijven komen kinderen met verschillende (culturele) achtergronden, die thuis 
soms een andere taal spreken. De pedagogisch medewerker leert de Nederlandse taal 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.  

De groepsruimte wordt zo ingericht, dat de omgeving uitdaagt tot taal, bijvoorbeeld met thematafels 
met allerlei voorwerpen. Er worden (thema)hoeken ingericht, met bijvoorbeeld een winkeltje, een 
bouwhoek en een poppenhoek. Swazoom gaat met de kinderen naar de bibliotheek en er zijn 
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voorleesboeken op de groep. Pedagogisch medewerkers creëren kansrijke momenten om met de 
kinderen te praten, zoals tijdens het fruit eten en bij de begeleiding van het spel. De kinderen 
worden gestimuleerd om met elkaar en de medewerkers in gesprek te gaan. 

Vanuit de GGD is er preventieve logopedie op locatie. Alle kinderen waarbij dat nodig is, worden 
gescreend door een logopediste en zo nodig verwezen voor verdere behandeling, als er meer aan de 
hand is met de spraak-/taalontwikkeling, anders dan een eventuele achterstand door een andere 
thuistaal. 
  

2.2.3 De motorische, lichamelijke en senso-motorische ontwikkeling 
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. 
 

• De grove motoriek wordt gestimuleerd door lopen, dansen, klimmen en gooien met een bal. 
Swazoom werkt met het programma Jump In en Beweegkriebels, waarbij kinderen onder 
begeleiding beweegactiviteiten doen.  

• De fijne motoriek leren kinderen ontwikkelen door iets te pakken, vasthouden, tekenen, 
knippen, kleuren, plakken, verven, voorbereiden op schrijven van cijfers en letters. 

• De senso-motorische ontwikkeling gaat over de zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en 
proeven en het ervaren van bewegen en aanraken. De kinderen kunnen bijvoorbeeld kleien, 
proeven en ervaren van eten, naar buiten te gaan, enz. 

 

2.2.3.1 Gezondheid 
Letterlijk lekker in je vel zitten maakt alles makkelijker. Swazoom is aangesloten bij de Amsterdamse 
Aanpak Gezond Gewicht  (AAGG). Voor de peuters werken wij met 'Jump In'. Er is aandacht voor 
gezond eten en drinken en voor lekker bewegen. Wij maken daarbij gebruik van het programma 
'Beweegkriebels.' Meer informatie vindt u in ons gezondheids- en veiligheidsbeleid. 
 

2.2.4 Creatieve ontwikkeling 
De kinderen werken met thema’s als kleur, vorm, licht en ruimte. Ze leren materialen hanteren, zoals 
klei, verf, papier of textiel. Er wordt bijvoorbeeld een ‘schilderatelier’ georganiseerd. 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.  
  
'Kleintjekunst' en 'Atelier in een koffer' komen regelmatig bij ons langs op de groepen. Deze 
samenwerkende organisaties laten kinderen en pedagogisch medewerkers kennis maken met een 
breed cultuur-educatief aanbod van muziek- en theatervormen12 en het omgaan met verschillende 
materialen. Door het cultuureducatie-aanbod, wordt ook aandacht besteed aan het ervaren van 
bewegen op muziek en het ervaren van geluiden en gewaarwordingen in de omgeving. Daarmee 
wordt bijvoorbeeld een ritme in gang gezet, waarop kinderen gaan trommelen. 
 

2.3 Speelt een kind met anderen? Sociale competentie 
Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om goed te kunnen communiceren, 
samenwerken, anderen helpen, voor jezelf opkomen, conflicten voorkomen of oplossen. 
 

                                                           
12 Dankzij het Amsterdams fonds voor de kunsten. 
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Het kinderdagverblijf is voor sommige kinderen de eerste ontmoeting met leeftijdsgenoten. Het 
omgaan met anderen stimuleert de sociale ontwikkeling. De peuters horen eerst bij de jongsten en 
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. Door met andere kinderen en 
volwassenen om te gaan leert het kind zijn/haar eigen identiteit te ontdekken: 'wie ben ik'. Door het 
stimuleren van sociale competenties geven we kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot 
personen die goed kunnen functioneren in de samenleving. 
 
De pedagogisch medewerkers vergroten het groepsgevoel door doelgerichte activiteiten te 
organiseren met de kinderen, zoals samen schilderen of samen met een bal over te gooien. De 
medewerkers zorgen ervoor dat de activiteiten aansluiten bij de belevingswereld van het kind. 
 

2.4 Leert een kind op een sociaal en respectvol met anderen om te gaan? Normen en 
waarden 
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.  
 
De kinderen leren thuis en bij Swazoom wat wel en niet mag. Er zijn veel ongeschreven 
gedragsregels: je mag een ander geen pijn doen, samen delen, om de beurt. Kinderen leren 
kennismaken met (andere) omgangsvormen in onze samenleving en hoe je daarmee om kunt gaan. 
Zij leren ook grenzen aan gedrag te hanteren. 
 
Er wordt aangesloten bij programma’s in de basisschool, zoals ‘de Vreedzame School’, ‘stop en hou 
opu’. 

3. Ouderbetrokkenheid 
Wij willen graag dat kinderen en ouders zich welkom voelen op de voorschool en dat de ouder 
zijn/haar kind met een gerust hart achterlaat. Ouders worden nauw betrokken bij het reilen en zeilen 
op de voorschool. Een positieve, betrokken houding van ouders zorgt ervoor dat een kind zich goed 
voelt en helpt een kind bij de algehele ontwikkeling.13 
 
Onze ouderconsulenten werken - soms gecombineerd met de functie van pedagogisch medewerker - 
op de kinderopvang met voorschool en, in een doorgaande lijn, op de basisschool (vroegschool), 
waar de voorschool mee samenwerkt. Swazoom Kinderopvang heeft een coördinator 
ouderbetrokkenheid. Zij levert een bijdrage aan en zorgt voor afstemming rond het (algemene) 
ouderbeleid en de uitvoering. Er zijn korte lijnen met de ouder- en kindadviseurs van het OKT. 
 

3.1 Doelen ouderbetrokkenheid 
Ons hoofddoel bij ouderbetrokkenheid is dat ouders 'hun rol kunnen pakken'. Een rol die ouders in 
staat stelt om hun kind, ook in de eigen omgeving, optimaal te ondersteunen bij haar/zijn sociaal-
emotionele- en (mede daardoor) algehele ontwikkeling. Ouderconsulenten zijn daarin een 
belangrijke schakel.  
 

                                                           
13 o.a. Sardes, 2013 
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Swazoom Kinderopvang zorgt ervoor dat: 
1. ouders weten hoe het voor- en vroegschoolse programma in elkaar zit;   
2. ouders weten wat hun kind doet op de voorschool;  
3. ouders weten hoe het staat met de ontwikkeling van hun kind;  
4. ouders weten wat zij thuis aan de ontwikkelingsstimulering kunnen doen en hoe zij dit kunnen 
doen. Ouders worden hiertoe effectief gestimuleerd. 
 
ad. 1  en 2. Ouders kunnen met hun kind een activiteit doen tijdens ‘samenspel’. Er zijn 
‘dagrapportjes’. Door middel van de website en een informatiebrochure worden ouders 
geïnformeerd. Er is een ouderportaal en een ouderapp voor informatie-uitwisseling. zijn 
themaboekjes en er worden ouder-kindactiviteiten georganiseerd.  
 
Omdat er in Zuidoost veel Ghanese gezinnen wonen, heeft Swazoom heeft o.a. twee Ghanese 
bereikbaarheidsmedewerkers, die ouders op een voor hen vertrouwde wijze kunnen ondersteunen. 
 
De wederzijdse verwachtingen worden besproken tijdens het intakegesprek. Op elke locatie werken 
ouderconsulenten en/of pedagogisch medewerkers met ouders aan het bevorderen van 
betrokkenheid bij hun kind. De medewerker draagt zorg voor een goede, respectvolle en 
wederkerige relatie met de ouders.  
 
ad. 3. De voortgang en hoe het met een kind gaat thuis en op de groep, wordt geregeld besproken 
tussen ouders en medewerkers bij haal- en brengmomenten. Minimaal 2 x per jaar plant de mentor 
van het kind een afspraak in. Hierbij wordt - met behulp van het kindvolgsysteem KIJK! - de 
ontwikkeling besproken. Gezamenlijk wordt gekeken hoe het beste kan worden aangesloten bij wat 
het kind nodig heeft. 
 
ad. 4. Elke locatie maakt jaarlijks, naar aanleiding van gesprekken met en vragen en behoeftes van 
ouders, een ouderanalyse. De analyse vormt het startpunt voor een jaarlijks plan met een visie, 
doelen en gerichte ondersteuning en/of activiteiten. 
 
Er worden bijvoorbeeld kind-ouder-uitstapjes in de buurt georganiseerd, gericht op natuur- of 
cultuur. Of uitstapjes rond een (voorschool)thema, zoals verkeer. Zo kunnen ouders, in contact met 
elkaar, ideeën op te doen voor leuke, leerzame en betaalbare mogelijkheden in de buurt. Ook is er 
specifiek aandacht voor vaderbetrokkenheid. Ouders worden gestimuleerd om mee te doen aan 
ouderbijeenkomsten en -activiteiten in (o.a.) de ouderkamer. Als ouders specifieke kennis of 
vaardigheden hebben, worden zij van harte uitgenodigd om dit in te zetten bij kind-ouderactiviteiten. 
Er zijn gezellige ouderbijeenkomsten. De thema's en activiteiten van de kinderopvang/voorschool 
worden met ouders besproken en/of uitgevoerd. Ouders krijgen materialen mee om thuis met hun 
kind de liedjes en spelletjes die de kinderen hebben geleerd, te doen. Er worden uitstapjes, 
wandelingen in de buurt en andere (kind-) ouderactiviteiten georganiseerd. Er wordt gezamenlijk 
eten bereid of workhops gegeven, bijvoorbeeld over leuke en gezonde traktaties. Zo doen ouders 
ideeën op over wat ze met hun kind kunnen doen. Ouders die een speciale vaardigheid hebben 
(bijvoorbeeld muziek, kunst, verhalen vertellen), worden van harte uitgenodigd daar iets mee te 
doen op de kinderopvang. Er is ook ruimte voor individuele gesprekken, om ouders op weg te helpen 
met hun vragen. 
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3.2 Ouderparticipatie en (centrale) oudercommissie 
Wij stimuleren ouderparticipatie, bijvoorbeeld ouders die meehelpen bij activiteiten en/of meegaan 
met uitstapjes. 
 
Swazoom nodigt ouders van harte uit om deel uit te maken van de centrale oudercommissie of een 
oudercommissie op locatie. Als er op een locatie, na diverse inspanningen geen oudercommissie is, 
wordt er door de centrale oudercommissie (minimaal) een keer per jaar een bijeenkomst voor 
ouders georganiseerd, om ouders bij het beleid te betrekken.  
 

4. Zorgstructuur 
Swazoom heeft een procedure 'kinderen die opvallen'. De pedagogisch medewerkers worden hierin 
geschoold.  Zorgen om een kind worden altijd met ouders besproken. Samen wordt gekeken wat de 
beste ondersteuning is voor kind- en ouder. De pedagogisch medewerkers worden vraaggericht 
ondersteund door onze zorgconsulenten. Er zijn korte lijnen met de ouder- en kindadviseurs van het 
Ouder- en kindteam (OKT). 
 
Swazoom Kinderopvang 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.  
 
In geval van (vermoedens van) kindermishandeling, is er een stappenplan voor de meldcode. Wij 
blijven zoveel mogelijk in gesprek met ouders om de juiste ondersteuning in te zetten. De veiligheid 
van het kind en onze medewerkers staan hierbij voorop. Zie ook ons gezondheids- en 
veiligheidsbeleid. 
   

4.1 Voorschool Plus 
Swazoom heeft de Voorschool Plus, waar kinderen, die, in principe, na extra ondersteuning, naar het 
reguliere basisonderwijs zouden kunnen, in twee kleine groepjes van maximaal 8 kinderen per groep 
worden geplaatst, onder begeleiding van twee gespecialiseerde pedagogisch medewerkers. Ook hier 
wordt spelenderwijs, met behulp van een VVE-programma, gewerkt aan alle ontwikkelingsgebieden.  
 
Er 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. 
  

4.2 De Zebra 
Swazoom heeft een samenwerkingsverband aangegaan met het MOC (Medisch Orthopedagogisch 
Centrum) in Amsterdam Zuidoost. Na een MOC-indicatie is er de mogelijkheid van plaatsing op 
voorschoolgroep de Zebra. Zo kunnen kinderen in het MOC ook profiteren van het voorschoolaanbod 
en kunnen beide organisaties gebruik maken van elkaars deskundigheid, voor de begeleiding van de 
kinderen en hun ouders. Er is twee dagen per week een orthopedagoog aanwezig vanuit het 
behandelteam. Ook in deze groep zitten maximaal 8 peuters. 
  



Pedagogisch beleid Swazoom kinderopvang met voorschoolse educatie 2018 

 
 

  Pagina 14 van 15 

5. Een doorgaande lijn van voorschool naar basisschool  
De meeste kinderopvanglocaties met voorscholen van Swazoom zijn gevestigd in een basisschool. 
Swazoom en de basisschool werken nauw samen, vanuit een gezamenlijk visie. In een jaar-werkplan 
worden de doelen, samenwerking bij de pedagogische en didactische aanpak vastgelegd.  
 
De peuters en kleuters maken op verschillende momenten kennis met elkaar, tijdens het binnen- en 
buitenspelen en bij gezamenlijke thema’s en activiteiten (bijvoorbeeld de kinderboekenweek) en 
feesten.  
 
De medewerkers en leerkrachten volgen gezamenlijke trainingen, zoals 'Leerkracht' of de Vreedzame 
School. Er loopt een ‘pilot combinatiefunctie’,  waarbij pedagogisch medewerkers en leerkrachten 
elkaar in het werk aanvullen en van elkaar leren. Wij werken samen met de IB14-er t.a.v. zorg en extra 
ondersteuning. Op de basisschool is een VVE-coördinator aanwezig, die vanuit de school zorgt voor 
de doorgaande lijn.  
 
Wij hebben afspraken gemaakt over de overdracht en de doorgaande leerlijn in groep 1 en 2 (de 
vroegschool)15. Ouders worden uitgenodigd bij het overdrachtsgesprek. Ouders hebben inzicht in de 
gegevens van Swazoom die worden overgedragen. Er worden geen gegevens van andere organisaties 
gegeven aan de school. Dat kunnen ouders zo nodig zelf doen. Meer informatie vindt u in ons 
privacybeleid. 
 

5.1 Buitenschoolse opvang 
Als kinderen naar de basisschool gaan, kunnen kinderen gebruik maken van onze buitenschoolse 
opvang (BSO). Dit is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar; de basisschool-leeftijd. De 
pedagogische doelen van de BSO sluiten naadloos aan op de aanpak van de voorschool. Omdat het 
een andere leeftijdsgroep betreft, met deels andere behoeftes en activiteiten, hebben wij hiervoor 
een apart pedagogisch beleid. Dit beleid is via de website of een medewerker van Swazoom te 
verkrijgen. 
 
Naast de buitenschoolse opvang organiseert Swazoom een uitgebreid aanbod voor kinderen en 
jongeren in het sociaal-cultureel werk. Meer informatie vindt u op onze website www.swazoom.nl 
 

6. Klanttevredenheid  
Uiteraard horen wij het graag als ouders tevreden zijn. Dit kunt u bij ons melden. Om de 
klanttevredenheid te meten, worden periodiek, eens per twee jaar, klanttevredenheidsonderzoeken 
gehouden. Hiernaast wordt onder de ouders waarvan de kinderen het kinderdagverblijf verlaten, een 
exit-meting gehouden. De resultaten van deze onderzoeken worden verwerkt in ons beleid en de 
uitvoering. 
  

                                                           
14 IB-er = intern begeleider 
15 tezamen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
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7. Klachtenregeling 
Swazoom doet er alles aan om haar activiteiten goed te laten verlopen. Wij hopen dat u tevreden 
bent met onze dienstverlening. Wij stimuleren onze medewerkers om zorgvuldig met mensen en 
situaties om te gaan. Ideeën en suggesties stellen wij op prijs. 
 

Waar kunt u een klacht indienen? 
Iedereen die te maken heeft met Swazoom; met de activiteiten en diensten en de mensen die 
werken voor Swazoom, kan een klacht indienen.  
De klachtencoördinator behandelt het klachtenformulier. Dit klachtenformulier is te vinden op de 
website van Swazoom www.swazoom.nl.  
 
 
Wilt u meer weten over Swazoom Kinderopvang of wilt u uw kind aanmelden? Neemt u gerust 
contact op met ons Serviceteam: telefonisch: 020 - 569 68 14 of per e-mail: 
kinderopvang@swazoom.nl 
 
 
 
 
 
 

http://www.swazoom.nl/
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