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Als leren je lief is



”Wij willen opvang bieden, maar ook bijdragen 
aan een goede samenleving. Uiteindelijk zijn 
onze kinderen de burgers van de toekomst.” 

 
Pedagogisch medewerker, kinderopvang 

 
 
De kinderopvang heeft een waardevolle functie bij 
de socialisatie van jonge kinderen. De kinderopvang 
is namelijk een oefenplaats voor het ontwikkelen 
van sociale vaardigheden, die de kinderen later 
nodig hebben in de ‘echte’ samenleving. Door  
aandacht te geven aan de diversiteit van achter-
gronden, talenten en behoeften van kinderen,  
krijgen zij inzicht in zichzelf en leren ze op een  
positieve manier bij te dragen aan de groep. Dit 
geldt ook voor ouders/verzorgers en professionals. 
Participatie van alle kinderen, professionals en  
ouders/verzorgers staat centraal in De Vreedzame 
Kinderopvang. 
 
 
”It takes a whole village to raise a child.” 

 
Afrikaans gezegde 

 
 
Wat brengt De Vreedzame Kinderopvang  
voor het kind, de pedagogisch medewerker, 
het team, de organisatie én de ouder?  
 

”Je mag er zijn, je doet ertoe, je hoort bij ons. 
Dat is die groepsvorming die ook heel sterk  
in Vreedzaam zit. Dat is een groot goed.  
Dat je zorg voor elkaar draagt en dat je mag 
zijn zoals je bent.” 

 
Leidinggevende, kinderopvang 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Wat betekent Vreedzame Kinderopvang  
voor het kind?  
De Vreedzame Kinderopvang ondersteunt pedagogisch mede-
werkers bij de begeleiding van sociale vaardigheden bij jonge 
kinderen. Binnen een veilig sociaal klimaat ervaren kinderen 
in verschillende sociale situaties dat ze ertoe doen, dat ze  
gehoord en gezien worden, verantwoordelijkheden mogen 
nemen en van jongs af aan een stem krijgen. Deze ervaringen 
dragen bij aan hun ontwikkeling en sluiten aan op de kern-
doelen van het SLO. Voorbeelden hiervan zijn; opkomen voor 
jezelf, inleven in de ander, herkennen van gevoelens van jezelf 
en de ander, keuzes maken, zien dat kinderen verschillend en 
hetzelfde zijn en conflicten (met begeleiding) kunnen oplossen. 
 
 

De eigen kracht van kinderen 
wordt benut door kinderen een 
stem te geven, ze serieus te 
nemen en zich verantwoordelijk 
te laten voelen voor de  
gemeenschap. 
 
 
Wat betekent De Vreedzame Kinderopvang 
voor de pedagogisch medewerker?  
Het succes van De Vreedzame Kinderopvang wordt bepaald 
door de pedagogisch medewerker zelf. Pedagogisch mede-
werkers leren hoe zij kinderen op een positieve manier kunnen 
stimuleren door bewust ‘het goede voorbeeld’ te geven en 
kansen te grijpen in praktijksituaties. Door coaching en training 
krijgen pedagogisch medewerkers steeds meer inzicht in de 
invloed van hun handelen. Denk bijvoorbeeld aan het bewust 
inzetten van interactievaardigheden, zoals een sensitieve  
houding en het bevorderen van zelfstandigheid van kinderen. 
 



 
 
 
 

”Een groot voordeel van de Vreedzame aanpak 
is dat er eenduidigheid ontstaat in de  
benadering van kinderen. Een gelijke aanpak 
geeft duidelijkheid voor het kind, maar ook 
rust op de groep en de locatie.” 

 
Pedagogisch medewerker, kinderopvang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat betekent De Vreedzame Kinderopvang 
voor het team? 
Door met elkaar in gesprek te gaan, leert het team om  
bewuster te kijken naar het eigen handelen en naar dat van 
collega’s. Dit draagt bij aan een eenduidige lijn in de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen én aan een positieve 
teamvorming, waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich durft 
uit te spreken. 
 
Scholing, praktijkopdrachten en groepsbezoeken worden  
ingezet om te leren re ecteren op het pedagogisch handelen 
van het team. Je staat samen stil bij vragen als: Geven we  
alle kinderen een stem en mogen ze meebeslissen? Geven we 
complimenten aan de kinderen en aan elkaar? En hoe gaan we 
om met conflicten tussen kinderen op de groep en in het team? 
 
De leidinggevende, pedagogisch coach en de externe trainer 
ondersteunen hierbij en zorgen voor de borging in de  
organisatie. 
 
 

”We zijn bewuster gaan handelen als team.” 

 
Pedagogisch medewerker, kinderopvang 

 
 
 
 
 
 
 
Wat betekent De Vreedzame Kinderopvang 
voor de organisatie? 
De Vreedzame Kinderopvang creëert een positief sociaal  
klimaat, waarin iedereen op een positieve manier met elkaar 
omgaat. Het programma stimuleert een eenduidige aanpak in 
het pedagogisch handelen waarin iedereen dezelfde taal 
spreekt. Het pedagogisch kader wordt hierdoor zichtbaar in de 
gehele organisatie en vormt zo een oefenplaats voor de nieuw 
te verwerven vaardigheden en attitudes. De Vreedzame Kinder-
opvang helpt bij het ontwikkelen van een krachtige visie op  
sociaal-emotionele competentie (Riksen-Walraven). 
 
De rol van de leidinggevende en de pedagogisch coach is een 
belangrijke factor, zij dragen het gedachtegoed uit door hun 
voorbeeldgedrag. De leidinggevende vormt samen met de  
pedagogisch coach en andere medewerkers de stuurgroep. 
Hierdoor ontstaat draagkracht in de organisatie. De stuur-
groep begeleidt het proces en monitort de kwaliteit van het 
programma. 
 
 

”De Vreedzame Kinderopvang hielp bij de 
nieuwe vormgeving van een, voorheen  
hiërarchische medezeggenschap. Top-down 
is ingeruild voor bottom-up. Nu kijken wij 
vaker naar wie ergens over mee kan denken 
in bijvoorbeeld thema- of klankbordgroepen. 
Ik ben ervan overtuigd dat dit tot veel meer 
draagvlak binnen de organisatie leidt.” 

 
Pedagogisch coach, Spelenderwijs Samen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat betekent De Vreedzame Kinderopvang 
voor de ouders? 
Ouders en de kinderopvang zijn partners in de opvoeding van 
kinderen. Wederzijdse betrokkenheid bij het kind staat  
centraal en ouderparticipatie wordt gestimuleerd. Ouders 
worden meegenomen in het gedachtegoed van De Vreedzame 
Kinderopvang, waardoor ze inzicht krijgen in de uitgangs- 
punten en sociaal-pedagogische aanpak van het programma. 
Daarnaast worden ze uitgenodigd om mee te denken met de 
thema’s en activiteiten van het programma en in de organi- 
satie, zodat zij de activiteiten ook thuis door kunnen zetten. 
 
 

”Er zijn regelmatig ouderavonden over  
De Vreedzame Kinderopvang. Aan de hand 
van kletskaarten laten wij ouders bijvoorbeeld 
met elkaar in gesprek gaan. Dat vraagt wel 
wat lef van jou als professional, want je moet 
zelf wat meer afstand nemen. Maar het 
werkt! Er ontstaan leuke gesprekken en  
contacten tussen ouders.” 

 
Pedagogisch medewerker, Spelenderwijs Samen 

 

Waar draagt het programma nog meer aan bij?  
• De doorgaande lijn met De Vreedzame School,  

bijvoorbeeld binnen een IKC. Op dit moment werken al 
meer dan 1000 basisscholen met het programma. 

• De samenwerking met partners in de wijk, vanuit het  
gedachtegoed van De Vreedzame Wijk, waarbij samen 
wordt gewerkt aan democratisch burgerschap. 

• Het programma sluit aan bij andere vve)-programma’s 
(bijv. Uk & Puk, Piramide en Startblokken) en geeft  
verdieping op het gebied van de sociaal-emotionele  
competenties van jonge kinderen.

Kunnen we helpen?  
Onze adviseurs helpen graag bij het vormgeven  
van de visie op sociaal-emotionele competenties 
en democratisch burgerschap.  
 
Wil je een kennismakingsgesprek of meer  
informatie, neem dan contact op met  
Nicoline Stufkens (n.stufkens@cedgroep.nl)  
of stuur een email met je vragen naar  
devreedzamekinderopvang@cedgroep.nl.

Als leren je lief is
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