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Missie en visie Swazoom 
Swazoom is dé organisatie in Zuidoost die voor kinderen en jongeren een stimulerende, herkenbare 
en veilige omgeving creëert, door de inzet van onze preventieve pedagogische expertise. 
  
Inleiding  
Alle kinderen en ouders1 zijn van harte welkom bij Swazoom Kinderopvang! 
Ons werkgebied is Amsterdam Zuidoost, met een grote diversiteit aan bewoners en culturen.  Wij 
vinden het belangrijk dat elk kind kan opgroeien in een veilige, liefdevolle omgeving, waarin haar/zijn 
ontwikkeling volledig tot bloei komt. Swazoom is expert2 op het gebied van voorschoolse educatie en 
zorgt er - samen met ouders - voor dat kinderen een fijne en leerzame tijd hebben. Kinderen kunnen 
bij ons spelend leren. Swazoom is de beste voorbereiding op de basisschool! 
  
Onze kinderopvang bestaat uit: 

• Kinderopvang met voorschoolse educatie, voor alle kinderen van 2 (1/2) tot 4 jaar 
• Tussenschoolse opvang (TSO), op een aantal locaties, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, in de 

basisschool 
• Buitenschoolse opvang (BSO)3 op een aantal locaties, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op de 

basisschool 

 Dit pedagogisch beleid beschrijft wat ouders kunnen verwachten van Swazoom Kinderopvang met 
voorschool. Zowel praktisch als inhoudelijk. Onze voorscholen zijn geïntegreerd in onze 
kinderdagverblijven, voor alle kinderen van 2 (1/2) tot 4 jaar. Fruit, drinken, lunch en luiers zijn, 
zonder extra kosten, inbegrepen. 
 
Dit pedagogisch beleid is overkoepelend voor al onze kinderopvanglocaties met voorschoolse 
educatie. Elke vestiging maakt een locatiegebonden plan, dat de specifieke onderdelen op die locatie 
beschrijft. Wij verwijzen u ook naar ons beleid Veiligheid en Gezondheid. Dat beleid en meer 
informatie over Swazoom, kunt u vinden op onze website www.swazoom.nl 
 
Wilt u meer weten over Swazoom Kinderopvang? Neemt u gerust contact op met ons Serviceteam: 
telefonisch: 020 - 569 68 14 of per e-mail: kinderopvang@swazoom.nl 
 
  
   
 
 
 

                                                      
 
1 Met ouders bedoelen wij ouders/verzorgers; wettelijk vertegenwoordigers 
2 Swazoom is vanaf 2012 elk jaar de best scorende aanbieder, met name op de aanvullende Amsterdamse eisen voor 
voorschoolse educatie, volgens de GGD-inspectie. 
3 Hiervoor verwijzen wij u naar het pedagogisch beleid BSO 

 

http://www.swazoom.nl/
mailto:kinderopvang@swazoom.nl
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1. Praktische werkwijze  
  
1.1. Openingstijden  
Onze kinderdagverblijven zijn (bijna allemaal) gevestigd in een basisschool. Wij sluiten zoveel 
mogelijk aan op de schooltijden. Dit is praktisch voor ouders die andere kinderen op de basisschool 
hebben. Onze kinderdagverblijven zijn 40 weken per jaar geopend, buiten de schoolvakanties. 
  
Alle kinderen krijgen bij ons (minimaal) 15 uur4 voorschoolse educatie, geïntegreerd in de 
kinderopvang. Al onze locaties hebben een aanbod van 5 uur in de ochtend tot het begin van de 
middag. Dit varieert per locatie: in principe van 8.30 tot 13.30 uur. Locaties kunnen een kwartier tot 
een half uur eerder of later beginnen en eindigen. Daarnaast zijn er locaties die een combinatie 
bieden met een middagaanbod van 2,5 uur. De middagtijden zijn in principe van 14.00 tot 16.30 uur. 
Bepaalde locaties beginnen 's middags een kwartier tot een half uur eerder of later. De exacte 
openingstijden van alle locaties kunt u vinden op onze website. Daaromheen is, op sommige locaties, 
verlengde of flexibele opvang mogelijk. 
  
1.2 Lunch 
Kinderen krijgen een gezonde lunch. Dit brengt geen extra kosten met zich mee voor ouders. 
Swazoom is aangesloten bij de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG)5 . Gedurende de dag 
drinken de kinderen water en eten zij fruit en crackers. Wij bieden een gezonde lunch aan, volgens 
de richtlijnen van het voedingscentrum, op een manier die prettig is voor kinderen. Wij eten 
gezamenlijk aan tafel en dringen geen eten op. Kinderen krijgen volkoren/bruin brood met gezond 
beleg, bijvoorbeeld met zuivelspread of humus, pindakaas of appelstroop. Daarnaast krijgen de 
kinderen 'snoepgroente', zoals komkommer of tomaatjes. De kinderen drinken melk, karnemelk, 
water of thee. Wij houden rekening met geloofsovertuigingen. Wij kunnen rekening houden met de 
meest voorkomende allergieën, zoals glutenallergie of lactose-intolerantie. Bij zeer specialistische 
diëten vragen wij ouders het eten en/of drinken zelf mee te geven.  
  
1.3 Stamgroepen, open deurbeleid en de mentor 
In onze kinderdagverblijven wordt gewerkt met stamgroepen. De groepen zijn 'horizontaal': er 
komen peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Er zijn maximaal 166 kinderen tegelijk in een groep. Een 
aantal locaties heeft twee stamgroepen. Groepen kunnen wisselend van samenstelling zijn, omdat 
verschillende kinderen op verschillende dagdelen komen. Soms zijn er redenen om groepen tijdelijk 
samen te voegen, bijvoorbeeld op rustige dagen. Altijd in overleg en met toestemming van ouders 
kan een kind dan tijdelijk en goed begeleid in een andere stamgroep worden ondergebracht. Als het 
kan, gebeurt dat op dezelfde locatie. 
  
Door een open deurbeleid, kunnen kinderen uit verschillende groepen elkaar regelmatig zien en 
samen spelen. Dat kan tijdens het buitenspelen en bij het binnenspelen, bijvoorbeeld in de hal. 
Kinderen hebben zo meer ruimte en meer ontdekkingsmogelijkheden. Zij raken vertrouwd met de 
kinderen en pedagogisch medewerkers op de locatie. Op deze manier is het voor een kind geen grote 

                                                      
 
4 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. 
5 Meer informatie kunt u vinden in ons veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
6 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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stap meer als het in een andere groep mag spelen. 
 
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 samen spelen of bij elkaar op bezoek komen. Thema's worden gezamenlijk opgepakt of 
feesten kunnen gezamenlijk worden gevierd. 
 
Wij wisselen activiteiten af met rustmomenten. Op sommige locaties worden gezamenlijke 
rustmomenten gecreëerd, bijvoorbeeld na de lunch, op de bank en/of met kussens en dekentjes, met 
rustige (klassieke) muziek. Wij houden  rekening met de individuele behoeftes van kinderen. Er is op 
elke locatie een aantal matrasjes en slaapzakjes beschikbaar, voor kinderen die even willen rusten of 
slapen. 
  
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 pedagogisch medewerker hij/zij zit. Er zijn maximaal 3 ‘vaste 
gezichten’ voor een kind. 

• 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. Uiteraard kan de ouder ook altijd zelf een gesprek aanvragen met de mentor/een 
van de pedagogisch medewerkers. 

• 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 in de kinderopvang en voorschoolse educatie. Er is een evenwichtige verdeling tussen hbo- 
en mbo-medewerkers. Een aantal hbo-pedagogisch medewerkers heeft een combinatiefunctie van 
pedagogisch medewerker en ouderconsulent. De pedagogisch medewerkers worden aangestuurd 
door de gebiedsmanagers. 
  
1.4.1 Invalkrachten 
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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. Op een bepaalde groep wordt zoveel mogelijk dezelfde 
invaller ingezet, die al bekend is met deze kinderen. 
  
1.4.2 Stagiaires en vrijwilligers 
Swazoom is een erkend leerbedrijf en werkt volgens de normen van de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB; voorheen bij Calibris). Swazoom werkt met stagiaires die een 
beroepsopleidende leerweg volgen (BOL stagiaires), conform de cao Kinderopvang. Eventueel kan 
een snuffelstage worden vervuld. Een stagiaire staat altijd boventallig op de groep. Bij inzet van 
stagiaires wordt rekening gehouden met de opleidingsfase. Stagiaires voeren, onder begeleiding van 
de pedagogisch medewerker, taken en werkzaamheden uit, als onderdeel van hun leerproces. De 
taken en leerdoelen zijn afhankelijk van opleiding(sniveau) en worden vooraf met de stagiaire en de 
school besproken en vastgelegd. Stagiaires voeren geen zelfstandige verzorgende taken uit. De 
pedagogisch medewerker blijft verantwoordelijk. 
  
Op een aantal voorscholen wordt gewerkt met vrijwilligers. Zij zijn behulpzaam bij de uitvoering van 
de spel-, eet- en drinkactiviteiten, zoals fruit snijden en uitdelen en bij het voorbereiden en uitvoeren 
van feesten op de voorschool. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de pedagogisch 
medewerker. Ze zijn aanvullend/boventallig en voeren geen zelfstandige verzorgende taken uit. De 
eindverantwoordelijkheid ligt bij de gebiedsmanager. 
 
1.5 Wennen  
Natuurlijk willen wij dat elk kind en elke ouder zich welkom voelt bij ons. De pedagogisch 
medewerker neemt de tijd voor ouder en kind. Om kinderen en ouders rustig aan de nieuwe situatie 
op de voorschool te laten wennen hebben wij een wenprocedure. Deze kan natuurlijk worden 
aangepast, als dat beter past bij de behoefte van het kind en de situatie van de ouders. In principe 
gaat het wennen als volgt:  

• Voor de ingang van het contract kan de ouder met het kind, op afspraak, een of enkele keren 
een (paar) uur komen kijken. 

• Na ingang van het contact kan het kind zonder ouders komen wennen. Dan wordt gekeken 
wat het beste is voor het kind: dat ouders een gedeelte blijven of weggaan. Het kind wordt 
een half uur eerder opgehaald. 

• De volgende keer wordt het kind een kwartier eerder opgehaald. 
• Als de voorgaande keren goed zijn verlopen, kan het kind op de normale tijden worden 

gebracht en opgehaald. 

Mocht het wennen moeilijk gaan, dan wordt samen met de ouder(s) (alsnog) een aangepast 
wenprogramma opgesteld. 
  
1.6 Brengen en halen 
Het brengen van het kind is een belangrijk moment. Vooral jonge kinderen kunnen moeite hebben 
met afscheid nemen. Wij hebben 'samenspel', waarin de ouder even kan blijven en samen met 
haar/zijn kind bijvoorbeeld in een van de speelhoeken kan spelen of samen een puzzel of een 
tekening kan maken. Dit kan het voor het kind makkelijker maken. Het helpt als een ouder duidelijk 
afscheid neemt van het kind. Het kind kan verdrietig of boos zijn wanneer de ouder weggaat. De 
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peuter kan rekenen op begrip en ondersteuning van de pedagogisch medewerker, bijvoorbeeld door 
samen te zwaaien, het er even over te hebben en aan te geven dat papa/mama weer terug komt, 
(bijvoorbeeld) na de lunch. Dit kan zichtbaar gemaakt worden met foto's/pictogrammen van de 
dagstructuur. Het kind kan vervolgens worden begeleid richting spel. 
 
Er wordt een dagprogramma met activiteiten aangeboden, zoals de kring of activiteiten in kleine 
groepjes. Wanneer een kind bijvoorbeeld tijdens de kring wordt gebracht, kan dit storend zijn voor 
de kinderen die al midden in deze activiteit zitten, maar ook voor het kind dat binnen komt. Het kind 
valt midden in een activiteit waarvan hij/zij het begin niet heeft meegekregen. Op tijd komen is dus 
een fijne start van de dag voor iedereen.  
In overleg met de pedagogisch medewerker kan een kind incidenteel later worden gebracht. Er kan 
rekening worden gehouden met bijzondere persoonlijke omstandigheden. 
  
Om het dagdeel ook weer fijn af te sluiten is het voor het kind belangrijk dat het op tijd wordt 
opgehaald. In de regel kijken alle kinderen weer uit naar hun ouders en het kan een kind onzeker 
maken wanneer alle kinderen zijn opgehaald en hij/zij nog moet wachten na sluitingstijd. Dit is ook 
niet wenselijk voor onze medewerkers. Van de ophaaltijden kan niet worden afgeweken. Als dit 
(herhaaldelijk) gebeurt zal de mentor/pedagogisch medewerker met de ouder(s) in gesprek gaan, om 
dit op te lossen.  
 
Wij vragen ouders om het bij de pedagogisch medewerker aan te geven als een kind door iemand 
anders wordt opgehaald. Als dit niet bij ons bekend is, zal de medewerker contact zoeken met de 
ouder(s). 
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.  
 



 

 
 
 

  Pagina 8 van 17 
 

2. Pedagogische doelen 
Kinderen kunnen in onze kinderdagverblijven met voorschool in de eerste plaats lekker spelen. 
Spelen is leren! Er is aandacht voor de algehele (spel)ontwikkeling. Naast het bieden van vrij spel, 
begeleiden wij de kinderen professioneel en gericht. Wij stimuleren ze om spelend steeds een stapje 
verder te komen, zowel in de groep, in kleine groepjes als individueel, passend bij het kind en op 
zijn/haar eigen tempo. Daarbij hebben we een aantal hulpmiddelen. De toegepaste VVE-
programma's (Piramide en Uk en Puk) zijn hulpmiddelen om te zorgen dat elk kind een fijne en 
leerzame tijd heeft en een goede start kan maken op de basisschool.  
  
De pedagogisch medewerker zorgt voor een aanbod en planning, die uitgaat van de behoefte van het 
individuele kind en past het (VVE-)programma hierop aan. Het gebruik maken van kansrijke 
momenten om een thema of (taal)activiteit aan te bieden, is gedurende het dagdeel een belangrijk 
onderdeel. De SLO-doelen7 zijn 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!' Hiermee worden de ontwikkelingsgebieden geobserveerd 
en geregistreerd, om te kijken of onze werkwijze aansluit bij de ontwikkelingsbehoeftes van het kind. 
De voortgang wordt regelmatig door de mentor/pedagogisch medewerker met ouders besproken. 
Als er extra ondersteuning nodig is, op de groep of daarbuiten wordt dit, altijd in overleg met ouders, 
in gang gezet. Wij hebben zorgconsulenten in dienst, die medewerkers en ouders hierbij kunnen 
ondersteunen. 
 
Hieronder gaan wij in op de pedagogische doelen en hoe we omgaan met de verschillende 
ontwikkelingsgebieden8 , die allemaal met elkaar samenhangen: 
  
2.1 Heeft een kind het naar zijn 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  van het kind. 
  
De pedagogisch medewerkers op de groep sluiten aan bij wat dit kind nodig heeft. Zo kan het kind 
zich optimaal ontwikkelen, binnen zijn/haar eigen vermogen. Wij creëren een fijne, gezellige sfeer in 
de groep, waar kinderen en ouders zich thuis voelen. Er is aandacht voor elk kind en elke ouder. We 
staan open voor vragen en opmerkingen. Voorspelbare positieve omgangsvormen en -communicatie 
zijn belangrijk. Bij de peuter groeit zo het vertrouwen dat het kan rekenen op ondersteuning, respect 
en zorg.  
  
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 alle ontwikkelingsgebieden: spraak-/taal, beginnend rekenen, 
motoriek/bewegen, waaronder een gezonde leefstijl. Kunst, cultuur en creativiteit zijn belangrijke 
elementen. 

                                                      
 
7 van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling 
8 De doelen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van pedagoog professor Marianne Riksen-Walraven en in de wet Innovatie 
Kwaliteit Kinderopvang (IKK) verankerd. 
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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 geeft het kind ruimte voor het uiten van emoties, zoals blijdschap, 
boosheid of verdriet en begeleidt de kinderen daarbij. 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. 
   
2.2.1 De rijke speel-leeromgeving 
Om kinderen volop de ruimte te geven om zich te ontwikkelen, zijn de groep en de buitenruimte zo 
ingericht, dat deze uitnodigen tot zelfstandig en in groepjes spelen, leren en ontdekken. Dit gebeurt 
uiteraard onder begeleiding en binnen bepaalde regels en grenzen (zie ook ons beleid veiligheid en 
gezondheid).  
 
Met behulp van het VVE-programma, thematisch werken en het vrije en gerichte activiteitenaanbod 
wordt een pedagogisch-didactisch klimaat geschapen. De inrichting is afgestemd op de leeftijd, 
ontwikkelingsstadia en de verschillende interesses van kinderen en draagt bij aan de brede 
ontwikkeling.  
 
In de groepsruimte zijn speelhoeken ingericht die ontdekkend spel stimuleren. Zo is er een 
bouwhoek en een poppenhoek. De speelhoeken kunnen wisselen van (VVE-)thema en inrichting. Er 
kan bijvoorbeeld een winkeltje worden ingericht of aandacht worden besteed aan het thema 
verkeer, met auto's en een verkeerskleed.  
 
Er is speelmateriaal, zoals puzzels, boekjes, blokken en verkleedkleren. Speelmateriaal dat daarvoor 
geschikt is, is laag geplaatst; op de grond en in lage kasten. Zo kunnen kinderen het zelf pakken en 
opbergen.  
 
Kinderen kunnen ook spelen met eenvoudig materiaal, zoals wc-rollen, doppen en deksels. Er is een 
grote tafel waaraan (gezamenlijk) kan worden geknutseld, gekleid of geschilderd. Kinderen 
mogen zoveel mogelijk zelf kiezen met welk materiaal ze werken en hoe een werkje eruit ziet.  
 
Voor de buitenruimte geldt eveneens dat speeltoestellen en speelmaterialen, zoals fietsjes en 
speelauto's, zijn afgestemd op de leeftijd van de peuters. Er wordt ook gespeeld met natuurlijke 
materialen, zoals takjes, water en zand. Uitgangspunt is dat je met van alles wat je tegenkomt iets 
kunt doen of maken. Zo ontdekken de kinderen veel (nieuwe) dingen.  
 
De leerrijke speelomgeving stimuleert kinderen om zich te ontwikkelen op het gebied van sociaal-
emotionele vaardigheden, taal, rekenen, motorische vaardigheden en creativiteit. 
 
2.2.2 Cognitieve (verstandelijke) 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 
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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. 
  
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. Er wordt gewerkt aan  ruimte- en tijdsbegrippen, het benoemen van lichaamsdelen, 
kamers in een huis, de buurt (bijvoorbeeld met een uitstapje) of op reis gaan. De kinderen leren ook 
in welke volgorde gebeurtenissen plaatsvinden, bijvoorbeeld via foto's en pictogrammen van de 
dagstructuur of de dagen van de week. 
  
2.2.3 Taalontwikkeling 
Op onze kinderdagverblijven met voorschool 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. De pedagogisch medewerkers creëren kansrijke momenten om met de kinderen te 
praten, zoals tijdens het fruit eten en tijdens de begeleiding van het spel. De kinderen worden 
gestimuleerd om met elkaar te spelen en te praten. 
 
Vanuit de GGD is er preventieve logopedie op de locaties. Alle kinderen bij wie dat nodig is, worden 
gescreend door een logopediste en zo nodig verwezen voor verdere behandeling, als er iets aan de 
hand is met de spraak-/taalontwikkeling, dan een eventuele achterstand door een andere thuistaal. 
  
2.2.4 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. ‘Jump In’ is een gezondheidsprogramma vanuit de gemeente, in het kader van de 
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG), waar Swazoom aan meedoet. Dit draagt bij aan 
gezond eten, drinken en bewegen.  

• De grove motoriek wordt gestimuleerd door lopen, dansen, klimmen en gooien met een bal. 
Onder andere met behulp van het programma 'Beweegkriebels', kunnen kinderen onder 
begeleiding leuke beweegactiviteiten doen. 

• De fijne motoriek wordt bevorderd door pakken, vasthouden, tekenen, knippen, kleuren, 
plakken, voorbereiden op schrijven cijfers en letters. 

• De senso-motorische ontwikkeling gaat over de zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en 
proeven en het ervaren van bewegen en aanraken. Ook hier wordt aandacht aan besteed, 
bijvoorbeeld door te kleien, aandacht te besteden aan het proeven en ervaren van eten, naar 
buiten te gaan, enz. 

 2.2.5 Creatieve ontwikkeling 
De kinderen werken aan hun creatieve ontwikkeling, door met thema’s als kleur, vorm, licht en 
ruimte bezig te zijn. Er wordt bijvoorbeeld op de locatie een 'schildersatelier' georganiseerd. 
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Kinderen leren zich creatief te uiten en materialen te 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. 
 
Wij maken gebruik van 'Kleintjekunst'9. Kunstenaars laten kinderen en pedagogisch medewerkers 
kennis maken met een breed cultuur-educatief aanbod van muziek- en theatervormen. in 
combinatie met verschillende materialen, zoals klei. Door dit aanbod wordt ook aandacht besteed 
aan het ervaren van bewegen op muziek en het bewust ervaren van geluiden en gewaarwordingen in 
de omgeving, wat ook de senso-motoriek bevordert. 
 
Samen met het Bijlmerparktheater wordt jaarlijks een peuterfestival georganiseerd, met 
voorstellingen voor deze jonge doelgroep. Hier kunnen kinderen met ouders en pedagogisch 
medewerkers naartoe. 
  
2.3 (Hoe) gaat een kind om met anderen? Sociale competentie 
Met sociale competentie wordt bedoeld dat het kind leert om samen te spelen, communiceren, 
samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen of oplossen. 
 
In de peuterleeftijd spelen kinderen nog niet altijd samen, maar veel parallel. Er is een sterke `ik`-
ontwikkeling . Peuters gaan zich oriënteren op andere kinderen en volwassenen om zich heen. 
Samenspelen en samenwerken zijn competenties die zich gaandeweg gaan ontwikkelen. 
 
De voorschool is voor sommige kinderen de eerste ontmoeting met leeftijdsgenoten. Het omgaan 
met anderen stimuleert de sociale ontwikkeling. 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. Door met andere kinderen en 
volwassenen om te gaan leert het kind zijn/haar eigen identiteit te ontdekken en ontwikkelen: 'wie 
ben ik'. 
  
De pedagogisch medewerkers vergroten het groepsgevoel en de groepscohesie door doelgerichte 
activiteiten te organiseren met de kinderen, zoals samen schilderen, een spel of beweegactiviteit te 
doen of een kringgesprek. De medewerkers zorgen ervoor dat de activiteiten aansluiten bij de 
belevingswereld van het kind. Kinderen kunnen bijvoorbeeld samen (leren) spelen in de 
themahoeken of rollenspellen doen met poppen. Of er wordt gezamenlijk een (bal)spel gedaan. 
   
2.4 Normen en waarden 
De kinderen leren wat wel en niet mag. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels: je mag een ander 
geen pijn doen, samen delen, om de beurt. Spelenderwijs, in de dagelijkse omgang met de kinderen 
proberen wij ze dit bij te brengen. 
 
Kinderen leren kennismaken met (andere) omgangsvormen in onze samenleving en hoe je daarmee 
om kunt gaan, bijvoorbeeld aan de hand van een thema 'wie ben ik en wie ben jij'. Op de voorschool 
is respect voor andere waarden en normen. Er wordt aandacht besteed aan feestdagen en andere 
verschillende culturele uitingen. Ouders worden gestimuleerd bijvoorbeeld verhalen uit hun eigen 

                                                      
 
9 dankzij het Amsterdams fonds voor de kunsten (AFK) 
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cultuur te vertellen. 
 
Kinderen leren gaandeweg, door samen spelen en speelgoed delen, wachten op je beurt, enz. ook 
grenzen aan gedrag. Agressieve of discriminerende uitlatingen en lichamelijk geweld worden niet 
getolereerd. Als kinderen grenzen overschrijden wordt op de voorschool geen straf gegeven. Er 
wordt met het kind gepraat. Eventueel wordt het even apart genomen om af te koelen en het goed 
te maken. Daarna worden kinderen liefdevol weer bij de activiteiten betrokken.  
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3. Ouderbeleid; ouderbetrokkenheid 
Wij willen graag dat kind en ouder 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. De ouders kennen hun kind het beste. Swazoom en ouders zijn partners in de 
ontwikkeling van het kind. 
 
Op elke locatie hebben wij ouderconsulenten. Sommigen werken in een combinatiefunctie van 
ouderconsulent en pedagogisch medewerker. Zij werken in een doorgaande lijn, zowel op de 
voorschol als de vroegschool, waar de voorschool nauw mee samenwerkt. Swazoom heeft een 
coördinator ouderbetrokkenheid. Zij zorgt voor afstemming en input voor beleid. Er is een ouderapp 
en een ouderportaal, voor informatie-uitwisseling. 
Swazoom heeft bereikbaarheidsmedewerkers, die ouders vanuit hun specifieke (culturele) 
deskundigheid op een voor hen vertrouwde wijze kunnen ondersteunen en informeren. 
  
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 optimaal te ondersteunen bij haar/zijn ontwikkeling. Ouderbetrokkenheid 
bevordert positief gedrag bij kinderen, ten opzichte van leeftijdgenoten en volwassenen. Het 
bevordert een positieve houding ten aanzien van leren. Het hangt positief samen met lagere 
doublurecijfers, minder schooluitval, hogere cijfers en meer deelname aan vervolgonderwijs, zo is uit 
divers onderzoek gebleken. Swazoom voert een beleid waardoor de volgende (sub)doelen worden 
bereikt: 
  
3.1.1 Ouders weten hoe het programma voor voorschoolse educatie werkt 
Er wordt informatie verstrekt aan ouders over de werkwijze en het VVE-programma op de 
voorschool en basisschool. Ouders krijgen informatie via onze website, bij aanmelding en intake, 
tijdens ouderavonden, ouder-/themabijeenkomsten en open dagen. Er zijn VVE-themaboekjes voor 
ouders.  
  
3.1.2 Ouders weten wat hun kind doet op de voor- en vroegschool 
Ouders kunnen met hun kind spelen, tijdens ‘samenspel’ op de voorschool. Ouders kunnen af en toe 
meedraaien in de groep en worden betrokken bij activiteiten en feesten op de (voor)school. Er is 
regelmatig contact met de mentor/pedagogisch medewerker, o.a. tijdens 10-minutengesprekken. 
Ook tussendoor is er altijd gelegenheid om iets te vragen of te bespreken. 
  
Een voorbeeld is: op een locatie hebben ouders zelf ervaren hoe gewerkt kan worden met 
(Montessori-)voorschoolmaterialen op de verschillende ontwikkelingsgebieden. 
  
3.1.3 Ouders weten hoe het gaat met de ontwikkeling van hun kind 
Dit is een taak van de pedagogisch medewerkers/de mentor op de groep. Er worden groepsplannen 
gemaakt. Het observeren en registreren van de ontwikkelingsgebieden gebeurt met kindvolgsysteem 
KIJK! Dit wordt gebruikt om te kijken of onze aanpak aansluit bij de ontwikkelingsbehoeftes van het 
kind. 
 
Er zijn geregeld contactmomenten met ouders. Twee keer per jaar is er een 10-minutengesprek met 
ouders en de mentor, over de ontwikkeling van het kind. Als er zorgen zijn wordt er een individueel 
handelingsplan gemaakt en kunnen medewerkers worden ondersteund door onze zorgconsulenten 



 

 
 
 

  Pagina 14 van 17 
 

(zie ook Zorgstructuur, hoofdstuk 4) 
  
3.1.4 Ouders weten wat zij thuis aan ontwikkelingsstimulering kunnen doen 
Er worden ouderbijeenkomsten en ouder(-kind-)activiteiten georganiseerd. Samen met ouders wordt 
bijvoorbeeld gebrainstormd over hoe zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind. Er 
kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd, gericht op  kennismaking, uitwisseling van ervaringen 
en onderlinge steun. Ouders kunnen ideeën opdoen en ervaren hoe je met simpele materialen een 
activiteit met je kind kunt doen, zoals trommelen. Er worden ouder-kindactiviteiten georganiseerd 
aan de hand van een thema, bijv. ‘wat heb jij aan vandaag?’ Hoe speel en knutsel je samen met je 
kind? Hoe kun je de aandacht/concentratie van je kind verhogen?  
  
Er worden samen met ouders excursies georganiseerd vanuit thema’s. Bijvoorbeeld verkeer; een 
boottocht of een wandeling door de wijk. Dit kan ook bij het thema wonen: ‘hier woon ik’ en naar 
Ikea. Naar de kinderboerderij bij thema lente. Naar de supermarkt, vanuit thema eten en drinken. 
Een bezoek aan de bibliotheek. Voorleesochtenden, enz. 
 
Mede-opvoeders, zoals oma's en tantes worden uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten. 
Grootouders brengen veel ervaring in tijdens bijeenkomsten en maken de maatschappelijke context 
zichtbaar in opvoeden toen en nu. 
  
3.1.4.1 Gezondheid 
Een van onze doelen is het bevorderen van de gezondheid. Er is aandacht voor gezonde traktaties. 
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een workshop of een gezamenlijk ontbijt. Met ouders en 
kinderen kan er bijvoorbeeld een hindernisbaan en bootcamp worden georganiseerd.   
  
3.2 Ouderanalyse en (kind-)ouderactiviteiten 
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. 
 
3.3 Ouderparticipatie en oudercommissie 
Ouderparticipatie houdt bijvoorbeeld in dat ouders meehelpen bij activiteiten, feesten of uitstapjes. 
Of dat ouders hun kennis en vaardigheden inzetten voor de voorschool. 
  
Swazoom nodigt ouders van harte uit om deel te nemen aan een oudercommissie, om mee te 
denken over het beleid en ons te adviseren. Eventueel wordt een centrale oudercommissie 
opgericht. De oudercommissies op de locaties kunnen (een deel van) de beleidsadvisering aan een 
centrale oudercommissie overdragen. 
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4. Zorgstructuur 
 
4.1. Zorgconsulenten en extra zorg op de groepen 
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. 
 
Swazoom heeft een procedure 'kinderen die opvallen'. De pedagogisch medewerkers worden hierin 
geschoold. Zorgen om een kind worden altijd met ouders besproken. Onze zorgconsulenten zijn 
deskundig op dit gebied en kennen de mogelijkheden. Zij ondersteunen de pedagogisch 
medewerkers en ouders bij de zorg(coördinatie) op de groep en/of bij andere organisaties. Samen 
met hen wordt gekeken wat de beste ondersteuning is voor kind- en ouder en hoe dit het beste in 
gang gezet kan worden. 
  
In geval van (vermoedens van) kindermishandeling, is er een stappenplan voor de meldcode. Ook 
hierbij ondersteunen de zorgconsulenten de medewerkers. 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. 
   
4.2 Voorschool Plus 
Swazoom heeft een 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. 
Als extra aanbod kan een beroep worden gedaan op 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. 
  
4.3 De Zebra 
Swazoom heeft een samenwerkingsverband met het MOC (Medisch Orthopedagogisch Centrum) in 
Amsterdam Zuidoost. Kinderen die in het MOC zijn geplaatst, kunnen op die locatie dan ook 
profiteren van het voorschoolaanbod van de Zebra. Beide organisaties maken gebruik van 
elkaars deskundigheid, voor de begeleiding van de kinderen en hun ouders en stemmen de doelen 
op elkaar af. Er is twee dagen per week een orthopedagoog aanwezig vanuit het behandelteam. Ook 
in deze groep zitten maximaal 8 peuters. 
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5. Een doorgaande lijn naar basisschool en BSO  
De meeste kinderopvanglocaties met voorscholen van Swazoom zijn gevestigd in een basisschool. De 
voorschool, de basisschool en de BSO werken vanuit een gezamenlijk visie. 
 
5.1 Naar de basisschool 
Wij hebben afspraken gemaakt over de doorgaande leerlijn van de voorschool naar groep 1 en 2 (de 
vroegschool)10  
 
In een jaar-werkplan worden de doelen, samenwerking bij de pedagogische en didactische aanpak 
vastgelegd. Er worden gezamenlijke trainingen gedaan (zoals 'Leerkracht' of de Vreedzame School). 
Pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken samen met verschillende methodes. Op de 
basisschool is een VVE-coördinator aanwezig, die vanuit de school zorgt voor de doorgaande lijn. Er 
worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd, rond VVE-thema's en bijv. de kinderboekenweek. Er 
is samenwerking met de IB-er (intern begeleider) van de school t.a.v. zorg en extra ondersteuning. 
 
Als kinderen de overstap maken naar de basisschool is er een structurele (warme) overdracht. 
Ouders worden bij de gesprekken uitgenodigd (in ieder geval als extra zorg nodig is). Er wordt 
gebruik gemaakt van het Amsterdamse overdrachtsformulier. 
  
5.1 Naar de buitenschoolse opvang (BSO) 
Op een aantal locaties biedt Swazoom buitenschoolse opvang (BSO). Dit is bedoeld voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar;  Onze BSO slaat naadloos aan op de aanpak van de voorschool. 
 
De BSO is gevestigd in het schoolgebouw waar de kinderen op school zitten, vaak in het lokaal van de 
voorschoolgroep. Hierdoor en door combinatiefuncties van voorschoolmedewerker en medewerker 
BSO, kunnen kinderen weer de voor hun vertrouwde gezichten tegenkomen. Ook wordt 
samengewerkt met de kinder- en jongerenwerkers van Swazoom, voor bepaalde projecten, 
bijvoorbeeld sport.  
 
Bij de overgang van voor- naar basisschool worden, met toestemming van de ouders, gegevens van 
Swazoom over de ontwikkeling van het kind overgedragen aan de school en aan de BSO. Dit doen wij 
om zo goed mogelijk aan te sluiten op de (ontwikkelings)behoeftes van het kind. Wij geven geen 
gegevens van andere organisaties door. Dat kunnen ouders eventueel zelf doen. Swazoom heeft een 
plaatsings- en privacybeleid, dat geldt voor alle onderdelen van onze kinderopvang, dus ook voor de 
BSO. Omdat het gaat om een andere leeftijdsgroep dan de voorschool, hebben wij voor de BSO wel 
een apart pedagogisch beleid BSO. Dit kunt u vinden op onze website of verkrijgen via een 
medewerker van Swazoom.  
  

                                                      
 
10 Tezamen is dit voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
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6. Klanttevredenheid  
Uiteraard horen wij het graag als ouders tevreden zijn. Wij houden exitmetingen bij ouders. De 
resultaten hiervan worden verwerkt in ons beleid en de uitvoering. 
  
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.  
 
Interne klachtenregeling 
U kunt altijd in gesprek gaan met een (pedagogisch) medewerker. en/of de leidinggevende. Als u er 
samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen. De klachtencoördinator behandelt het 
klachtenformulier. Dit klachtenformulier is te vinden op de website van Swazoom www.swazoom.nl. 
 
Externe klachtafhandeling 
Mocht het niet lukken tot overeenstemming te komen dan kunnen ouders met een kind op de 
voorschool, hun klacht indienen bij het klachtenloket-kinderopvang. 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.klachtenloket-kinderopvang.nl of telefonisch 
via telefoonnummer 0900 – 1877 (€ 0,20 per gesprek). 
  
  
  
  
   
   
  
 

http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/

