
 
 

 
 

 
 

Kinderen van 2 - 4 jaar

• Voor- en vroegschoolse educatie; 
 ontwikkelen van vaardigheden

Pedagogisch beleid

  010 - 435 56 11                   

Onze visie
Jonge kinderen spelen, zo leren ze de wereld kennen. 
Kinderen zijn nieuwsgierig en spelen uit zichzelf. Ze bele-
ven er plezier aan en kunnen er eindeloos mee bezig zijn. 
Vrij spel is een serieuze aangelegenheid waarbij kinderen 
hun fysieke, emotionele, sociale en cognitieve vermogens 
ontwikkelen. Door samen te spelen leren kinderen om 
rekening te houden met de ander. Ze kunnen hun emo-
ties tonen en verwerken. Vaak gebruiken kinderen rijke 
taal. Als kinderen gevarieerd spelen, zowel klimmen, als 
klauteren als bouwen, hun fantasie gebruiken en goed 
nadenken over wat de ander bedoelt, ontwikkelen kinde-
ren zelfvertrouwen. Dit is de basis is van een gezonde 
ontwikkeling.  

De pedagogische visie van de SKV is gebaseerd op de 
theorie van Vygotski. Kinderen leren nieuwe vaardighe-
den in ‘de zone van naaste ontwikkeling’. De pedago-
gisch medewerkers creëren een omgeving waarin kinde-
ren gevarieerd kunnen spelen. Door hen de juiste vragen 
te stellen, de juiste materialen te geven en de juiste han-
delingen voor te doen, stimuleren zij de kinderen in hun 
brede ontwikkeling. 

We willen graag dat kinderen zelfvertrouwen 
hebben, nieuwsgierig zijn en zich  
emotioneel vrij voelen. Zo kunnen 
zij zich breed ontwikkelen en 
specifieke kennis en 
vaardigheden opdoen.

Onze opvoedingsdoelen
• Bieden van emotionele veiligheid, 
 geborgenheid en vertrouwen
• Ontwikkelen van persoonlijke competenties: zelfstandig-

heid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit
• Ontwikkelen van sociale competenties: communiceren, 

samenwerken, helpen, ruzie oplossen en voorkomen
• Eigen maken van waarden, normen en cultuur.

Deze opvoedingsdoelen staan centraal in de hele dag- 
opvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. 
Iedere leeftijd- en ontwikkelingsfase van kinderen  
vraagt om andere accenten. 

Kinderen van 0 - 2 jaar

• Bewust horen, zien en gaan herkennen
• Motorische ontwikkeling: oog-hand coördinatie
• Ontdekken van de wereld om je heen, zelf  

dingen uitproberen en ervaren
• Ontwikkeling van autonomie; het gevoel dat  

je mag zijn wie je bent

Zand en 
water, fantasie, 

voorlezen, naast 
elkaar spelen, bouwen, 

kleien, sorteren, begrippen, 
knutselen, zingen, kleuren, hele 

zinnen, rollenspel, zindelijk worden, 
buiten scharrelen.

Rollen, zitten, kruipen, lopen, flesje, fruit-
hapje, slapen, de eerste woordjes, knuffelen, 

spelen met de babygym, proeven, voelen.

Dit kan ik!

Dit kan ik met begeleiding!

Dit is nog te moeilijk!


