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Voorwoord 

In deze brochure beschrijven we de visie waarnaar we streven in de kinderdagverblijven van de Stad Gent. 
Samen met u, als eerste opvoeder, helpen we uw kind op zijn eigen wijze ontwikkelen. Samen zorgen we voor 
een veilig opvoedingsmilieu voor uw kind binnen de groep. De professionaliteit van al onze medewerkers kan uw 
vertrouwen hierbij sterken. 
Ik ben ervan overtuigd dat ook de inbreng van u en uw kind ons zal helpen om deze visie te realiseren. 

Jeanine De Buysscher
Directeur Dienst Kinderopvang
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Inleiding 

De kinderdagverblijven van de Stad Gent staan open voor alle kinderen en hun ouders. Gelijkwaardigheid en 
respect voor diversiteit door socio-culturele afkomst, huidskleur, extra zorgbehoefte, religie, taal, sekse en 
politieke of andere overtuiging, kenmerken onze voorzieningen. Zo vervullen we de sociale, pedagogische en 
economische functies van de kinderopvang. 

Een kinderdagverblijf is een plaats van en voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Een plaats waar kinderen zich goed 
voelen, zich thuis voelen, en waar er een kinderbegeleider is die door hen geboeid is, voor hen zorgt en hen 
begrijpt. Een plaats ook waar ze met hun vriendjes kunnen spelen en waar ze graag naartoe komen omdat er 
zoveel te beleven valt. Een plaats waar er een rijk aanbod is aan speelgoed en aan diverse activiteiten.

Een kinderdagverblijf is ook een plaats van en voor ouders, die als eerste opvoeders een evenwaardige partner 
zijn in de opvoeding van hun kind in het kinderdagverblijf.
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Kinderdagverblijven willen ertoe bijdragen de totale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. We willen dit 
doen door een kwalitatief hoogstaande opvang te bieden.

De begeleiding van de kinderen gebeurt door professionele medewerkers. Via bijscholing en teamoverleg blijven 
ze op de hoogte van nieuwe inzichten in de ontwikkeling van jonge kinderen, zowel individueel als in groep.

Via samenwerking met de buurt, buurtorganisaties, nabijgelegen scholen en opvang helpen ze kinderen en 
ouders mee op weg om hun plekje te vinden in de grotere wereld. 

Met deze brochure stellen we de visie voor van de kinderdagverblijven  van de Stad Gent, die de basis vormt 
voor elke werking.
Daarbinnen legt elk kinderdagverblijf zijn eigen specifieke accenten.
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Het kind 

Het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind in de groep staat centraal

In de kinderopvang staat het welbevinden van kinderen centraal. Dat houdt in dat er zorg en aandacht is 
voor de gezondheid en de veiligheid van de kinderen, zodat ze zich goed in hun vel voelen en zich geborgen 
voelen. Zo kunnen kinderen genieten van de opvang. Zo beleven ze plezier aan hun dagelijkse ontdekkingen en 
vorderingen, hebben ze deugd aan elkaar en aan de mensen en de dingen om hen heen.

We organiseren de opvang in leefgroepen met kinderen van diverse leeftijden en met eigen vaste 
kinderbegeleiders. Hierdoor bieden we de kinderen de kans om een hechte relatie op te bouwen met elkaar en 
met de kinderbegeleiders. 

In de groep heeft een vertrouwde aandachtsbegeleider oog  voor elk kind individueel, voor de eigenheid van 
elk kind, voor zijn eigen dag- en ontwikkelingsritme, zijn gewoonten en rituelen. De wenperiode is hiervoor een 
eerste belangrijke schakel. Ouders kunnen de kinderbegeleider tonen hoe zij hun kind eten geven, te slapen 
leggen, verzorgen en troosten.
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Kinderbegeleiders informeren ouders over de dagelijkse werking en tonen hoe zij omgaan met de kinderen in 
de groep. Kinderen kunnen zo langzaam wennen aan hun nieuwe omgeving, aan de nieuwe vriendjes en aan de 
kinderbegeleiders. 

Naast het welbevinden staat ook de betrokkenheid van de kinderen centraal. Dat is de wijze waarop ze 
uitgedaagd worden om geboeid en geconcentreerd te spelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

De kinderbegeleider stimuleert via intensieve contacten elk kind individueel, in zijn verschillende 
ontwikkelingsgebieden. Hij betrekt het kind in het dagelijkse leven, laat ruimte om de omgeving te verkennen en 
te exploreren, en om met materialen te experimenteren. 
De activiteiten sluiten aan bij de drang van kinderen om de wereld te verkennen en spelen in op hun 
mogelijkheden en interesses.
Het kind wordt vooral geprikkeld om dingen te doen, te ondernemen. De vrije keuze staat hierbij centraal.
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In de kinderopvang zijn de kinderen samen met andere kinderen en leren ze ook samen te leven. Het is een 
sociaal gebeuren waarbij de kinderbegeleider de kinderen stimuleert respectvol om te gaan met elkaar. Dat 
kan onder meer door verschillen en gelijkenissen tussen kinderen in beeld te brengen en positief te benoemen, 
door kinderen te helpen bij het oplossen van ruzies, door oog te hebben voor onrecht en door op te komen voor 
kwetsbare kinderen.

Cruciaal bij dit alles is dat de kinderbegeleider geboeid is door kinderen en hun leefwereld. Kinderen worden 
benaderd met een open positieve geest, aangemoedigd en ondersteund. 
De kinderbegeleider observeert en past zich aan het kind aan.
De kinderbegeleider beschikt over een basishouding die we kunnen omschrijven als warm, vriendelijk en 
respectvol voor elk kind individueel.
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De ouders 

De eerste en 
belangrijkste partners 
in de opvang
Jonge kinderen vinden het fijn als thuis en opvang elkaar aanvullen, als het geen gescheiden werelden zijn. 
Ze vinden het prettig als ze ervaren dat hun ouders en kinderbegeleiders samen zorg voor hen dragen. 
Ouders* zijn dan ook altijd welkom in de opvang. 
De kinderbegeleiders gaan op een respectvolle manier om met de ouders, hun verhalen en de thuissituatie.
Ouders en kinderen worden uitgenodigd een ‘stukje‘ thuis mee te brengen, zodat elk kind in de opvang een 
weerspiegeling vindt van zijn familie, taal, religie en sociale afkomst.

*Met ouders bedoelen we elke volwassene die instaat voor de zorg en opvoeding van het kind.



18 19

Samen leven – ouders als partner in de opvoeding van hun kind  

De opvang staat niet enkel open voor ouders, maar heeft hen ook nodig.
De ouders zijn de eerste en belangrijkste opvoeders van hun kind. De kinderbegeleiders zorgen er dan ook voor 
dat ze de ouders nauw betrekken bij de wijze waarop het kind wordt opgevangen. 

De wenperiode is hiervoor een eerste belangrijke schakel. Er wordt tijd gemaakt om te luisteren naar de wensen, 
vragen en zorgen van ouders. Kinderbegeleiders overleggen samen met de ouder op welke wijze de opvang 
hiermee rekening kan houden. 
Daarnaast is ook het dagelijkse contact met de ouders tijdens het brengen en halen van de kinderen belangrijk. 
Ouders en kinderbegeleiders wisselen dan informatie uit en delen ervaringen. 
Ten slotte zijn er nog tevredenheidgesprekken met de aandachtsbegeleider. Tijdens deze gesprekken wordt er 
tijd gemaakt om kinderen, ouders en kinderbegeleiders blijvend op elkaar af te stemmen.
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Samen doen – ouders als partners in de werking 

Het team van professionele medewerkers staat garant voor de basiskwaliteit van de opvang. 
Ouders kunnen met hun inbreng een belangrijke meerwaarde bieden. Elke ouder wordt dan ook uitgenodigd en 
gestimuleerd om op zijn eigen manier deel te nemen aan de werking. Zo kunnen ouders mee feesten, samen met 
de kinderen activiteiten doen, de ruimte verfraaien, speelgoed herstellen, brochures een nieuwe look geven …
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Samen denken en beslissen – ouders als partners in het beleid 

Samen met ouders beleid maken zorgt voor een goede afstemming van de opvang op de noden en wensen van 
kinderen en ouders.
Ouders worden dan ook uitgenodigd en gestimuleerd om samen met het team na te denken en samen te 
beslissen over belangrijke aspecten in de opvang van de kinderen.
Zo kunnen ouders mee beslissen bij de keuze van uitstappen, de aankoop van speelgoed, de thema’s van de 
ouderbijeenkomsten, de plaats van de thuistaal in de opvang … 
Op die manier biedt de opvang niet enkel de kinderen, maar ook de ouders een plaats waar ze zich erkend en 
gewaardeerd voelen. Een plaats waar nieuwe ervaringen, uitdagingen en contacten kunnen ontstaan. Een plaats 
waar kinderbegeleiders, verantwoordelijken en ouders er samen voor zorgen dat kinderen er zich goed voelen.
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Het team 
Warme en betrokken professionals 

Elk team van de stedelijke kinderdagverblijven bestaat uit een divers samengestelde groep van professionele 
medewerkers, van verantwoordelijken en kinderbegeleiders, elk met een eigen achtergrond, waarden en 
normen, wensen en dromen … De basisopdracht van elke medewerker is een gemeenschappelijke kijk en praktijk 
uit te bouwen voor een kwaliteitsvolle opvang. Een opvang die nauw aansluit bij de zorg, noden en diversiteit 
van de kinderen en de ouders. Door teamoverleg, onderlinge communicatie en ondersteuning geven de 
medewerkers elkaar de ruimte om de eigen inbreng, waarden en normen, kennis en kunde te ontplooien.
Om een gemeenschappelijke praktijk te ontwikkelen kijkt elk teamlid met een kritisch oog naar de dagelijkse 
werking en het eigen handelen. Het is dan ook de taak van het team om op regelmatige basis de praktijk te 
observeren, te evalueren en bij te sturen. 
Kinderopvang evolueert mee met de maatschappelijke veranderingen. Zo komen er steeds nieuwe 
ontwikkelingen waardoor visie en praktijk geregeld moeten worden bijgestuurd.
De deelname van de medewerkers aan pedagogische conferenties, studiedagen, werkgroepen en bijscholingen 
zorgt ervoor dat ze aansluiting vinden bij nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de kinderopvang.
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Samenwerken met anderen   
Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden 

Het Afrikaanse spreekwoord ’Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden’ geeft goed weer dat een hele 
gemeenschap verantwoordelijk is voor de opvoeding van een kind. 
Om op te groeien hebben kinderen anderen nodig: andere kinderen en volwassenen, die hen op hun manier 
respectvol benaderen, hen waarderen en samen met hen op weg gaan.
Ook de kinderen en volwassenen van het kinderdagverblijf spelen hierbij een belangrijke rol.
Kinderdagverblijven zijn dan ook geen eilanden. Het zijn plaatsen van ontmoeting met de wijde leefomgeving 
van kinderen, plaatsen waar bruggen gebouwd worden met anderen die mee zorg dragen voor kinderen.
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Samenwerking met Kind en Gezin 

Wie denkt aan jonge kinderen, denkt meteen ook aan Kind en Gezin.  
Deze overheidsdienst staat al jaar en dag in voor de zorg voor het jonge kind. “Kind en Gezin wil, samen met zijn 
partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren”. 

Ook binnen kinderopvang speelt Kind en Gezin een belangrijke rol. Onder meer door inspecties wordt de 
kwaliteit van de opvang geregeld bewaakt en gecontroleerd.  

Samenwerking met buurtorganisaties 

Het kinderdagverblijf maakt deel uit van de buurt en wil er ook een weerspiegeling van zijn.
De buurt verkennen, aankopen doen in de buurtwinkels, spelen op de buurtpleintjes, buurtbewoners uitnodigen 
maakt het opvanginitiatief beter bekend in de buurt en toegankelijker voor de buurtkinderen.
Via nauwe samenwerking en overleg met buurtorganisaties kan expertise worden uitgewisseld. Bij gezamenlijke 
activiteiten als de boekenweek en de buurtfeesten kan elke organisatie zijn eigen expertise inzetten, kunnen de 
krachten worden gebundeld en kunnen nieuwe contacten in de buurt worden gelegd.
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Samenwerking met basisscholen en initiatieven voor 
buitenschoolse opvang 

De samenwerking met de basisschool en de buitenschoolse opvang is belangrijk om ervoor te zorgen dat de 
overgang soepel verloopt, dat ouders en kinderen de nieuwe omgeving op eigen tempo kunnen verkennen en 
tijd krijgen om er zich stap voor stap thuis te voelen. Zo kan de peuter ook geleidelijk aan vertrouwd raken met 
de kleuterleidster, de kinderbegeleiders, andere kinderen en de omgeving.

Een goede informatie-uitwisseling en duidelijke afspraken rond de bijdrage die het kinderdagverblijf kan 
bieden bij deze overstap is voor elk kind aangewezen. Die bijdrage wordt onder meer bepaald door de noden 
van het kind, de wensen van de ouders en de ligging van de school of buitenschoolse opvang. Zo kan de 
verantwoordelijke de ouders ondersteunen bij de inschrijving, kan de kinderbegeleider van het kinderdagverblijf 
de eerste contacten helpen leggen, kunnen kinderen starten met een halve dag school, een halve dag 
kinderdagverblijf, ... Op die manier worden kinderen en hun ouders mee ondersteund in een belangrijke nieuwe 
stap in hun leven.
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Deze brochure is een 
samenwerking van de collegagroep 
verantwoordelijken kinderdagverblijven 
en Dienst Kinderopvang Stad Gent.
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