
 

 

‘Samen goed voor later’ en pedagogische aansturing KION  
 
In de projectperiode ‘Samen goed voor later’ heeft KION een structuur opgezet voor 
pedagogische aansturing. Met behulp van deze structuur verbetert en waarborgt KION de 
pedagogische kwaliteit op haar locaties en daarmee ook de vier pijlers uit ‘Samen goed voor 
later’.   
 
Pedagogische doelen Wko en uitganspunten KION 
De pedagogisch aansturingsstructuur is gebaseerd op de vier pedagogische doelen uit de 
Wet Kinderopvang. Deze zijn vertaald naar de pedagogische uitgangspunten van KION: 
Kijken en luisteren naar kinderen, Bieden van emotionele veiligheid, betrokkenheid en 
warmte, Ritme en structuur, Respect voor autonomie, Bevorderen positieve contacten 
tussen kinderen, We stimuleren kinderen respect te hebben voor anderen en hun omgeving, 
Brede uitgaging en plezier, Samen met ouders en anderen uit de omgeving van de kinderen, 
Fysieke veiligheid.  
Er is een duidelijke relatie tussen de uitgangspunten van KION en de vier pijlers van ‘Samen 
goed voor later’: Samen meedoen, Samen verantwoordelijk voor elkaar, Samen conflicten 
oplossen, Samen omgaan met verschillen.   
 
Pedagogische aansturingsstructuur 

A. Cyclische aandacht voor pedagogische doelen Wkttp 

Ieder jaar staat één van de pedagogische doelen uit Wet Kinderopvang centraal, vertaald 
naar twee of drie pedagogische uitgangspunten van KION.  

B. Meten van de pedagogische kwaliteit 

Met behulp van een observatie wordt op iedere groep de kwaliteit van de uitvoering van de 
pedagogische uitgangspunten die centraal staan, vastgesteld. Op basis van de resultaten 
stelt de manager met het team een plan van aanpak op.  
Aan het eind van het jaar wordt dezelfde pedagogische meting herhaald om te kijken of het 
plan van aanpak effect heeft gehad.  

C. Aandachtsfunctionarissen pedagogiek 

Geselecteerde en opgeleide pedagogisch medewerkers voeren de pedagogische meting uit, 
ondersteunen de manager bij de opzet en uitvoeren van plan van aanpak.  

D. Sturen op pedagogiek door management 

Managers hebben concrete informatie over de stand van zaken van de pedagogische 
kwaliteit. Hierdoor kunnen ze hierop sturen. Dit gebeurt op alle niveaus: groep, locatie, 
cluster, rayon, werksoort.   

E. Ondersteuning door Pedagogiek en Kwaliteit 

De afdeling Pedagogiek en Kwaliteit ondersteunt deze structuur, bijvoorbeeld door het 
inhoudelijk ondersteunen van de aandachtsfunctionarissen pedagogiek en het bieden van 
een aanbod dat aansluit bij de resultaten van de meting / behoeften van de locaties.  
 
Resultaat 
De inbedding van de pedagogische aansturing binnen de algemene aansturingsstructuur 
van KION waarborgt op alle niveaus voortdurende aandacht voor de pedagogiek.  
Het meetinstrument brengt veel in beweging. Scores zijn bij effectmeting verbeterd.  
 



 

 

Meer informatie?  
Monique Vos, hoofd Pedagogiek en Kwaliteit, m.vos@kion.nl 
 
Voorbeeld-items1  

Rekening houden met tempo van individuele kinderen  

(Kijken en luisteren naar kinderen, 0-4 jaar) 

Pm houden rekening met het tempo van individuele kinderen.  
Bv kinderen doen een activiteit in eigen tempo. Sommige kinderen zijn hier langer mee bezig dan anderen. Als een 
kind klaar is, mag het iets anders gaan doen. Of als ze naar buiten gaan, laten pm de kinderen in hun eigen tempo 
door de gang naar de buitenruimte lopen en kruipen. Tijdens verzorgingsmomenten passen pm hun tempo aan aan 
het tempo van het kind. Etc.  

JA  = 8 NEE = 4 

 
Aanmoediging & bevestiging 

(Emotionele veiligheid, betrokkenheid en warmte, 0-4 jaar)  

De kinderen horen niet of 
nauwelijks bevestiging of 
aanmoediging van de pm.  

De kinderen horen enige 
bevestiging en aanmoediging van 
de pm.  

De kinderen horen vaak bevestiging 
en aanmoediging van de pm die 
betrekking hebben op hun gedrag, 
belangstelling, ideeën en gevoelens. 
Bv Dat is een lange druppel verf! Wat 
ben je aan het bouwen met je 
blokken? Kijk, nu staat je toren 
rechtop! Je lacht, je vindt bananen 
zeker lekker.  

4 7 10 

 
Ondersteuning initiatieven  
(Respect voor autonomie, 0-4 jaar) 

Kinderen krijgen op hun kop  voor 
hun eigen initiatieven of hun 
initiatieven worden genegeerd. Bv 
Nee, je mag de klei niet van de 
knutseltafel pakken. Jij gaat geen 
verf meer gebruiken, want jij knoeit 
er altijd mee.  

Soms krijgen de kinderen 
ondersteuning van de pm bij hun 
eigen initiatieven.  

Kinderen krijgen vaak ondersteuning 
van de pm bij hun eigen inspanningen 
en initiatieven. Bv “Oh, ga jij de 
zandbak alvast openmaken, wat een 
goed idee! Ik zal je helpen” “ 
 

4 7 10 

 
Pm nemen inbreng van kinderen serieus  

(Respect voor autonomie, 4-13 jaar) 

Pm vragen niet actief naar vragen of 
voorstellen van de kinderen. Er is 
geen of nauwelijks actieve inbreng 
van de kinderen. 
 

Er is ruimte voor de inbreng van 
kinderen over onderwerpen zoals 
inrichting van de ruimte, aanschaf 
spelmaterialen, activiteiten, eten, 
regels en afspraken (via bv een 
ideeënbusje of tijdens 
groepsmomenten) 

Er is ruimte voor de inbreng van 
kinderen over allerlei onderwerpen. 
Hiernaast is er sprake van een 
formele vorm van kinderparticipatie 
(kindervergadering). 

4 7 10 

 
Betrokkenheid kinderen bij beslissingen  
(Respect voor autonomie, 4-13 jaar) 

Beslissingen worden genomen samen met de kinderen. Kinderen zijn ook betrokken bij de uitvoering van de 
beslissingen.  

JA = 8 NEE = 4 

 
Kinderen stimuleren om hun mening te geven  

(Respect voor autonomie, 4-13 jaar) 

Pm moedigen kinderen aan hun mening onder woorden te brengen, om naar elkaar te luisteren en om rekening met 
de mening van anderen. 

JA = 8 NEE = 4 
    

                                                
1
 Tot nu toe zijn de pedagogische doelen Persoonlijke competentie en Bieden van emotionele veiligheid aan de 

orde geweest. De voorbeeld-items zijn afkomstig van deze doelen. Sociale competentie en Overdracht waarden 
en normen moeten nog worden uitgewerkt. Bron eerste drie voorbeelden: Nji Zelfevaluatie Coaching 
Beoordeling. 



 

 
  

VOORBEELD  
SCOREFORMULIER PEDAGOGISCH MEETINSTRUMENT KION 0-4 JAAR 
2013 

 

  

    

 

Naam vestiging Kinderdagverblijf A  

Naam groep Groep 1 Groep 2 Groep 3 Gemiddelde 
score 

Locatie 

Gemiddelde 
score Kion 0-

4 jaar 

Totaalscore 7,79 7,35 7,37 7,50 7,77 

STIMULEREN PERSOONLIJKE 
COMPETENTIE 

     

Totaal stimuleren persoonlijke 
competentie 

7,66 7,22 7,34 7,41 7,68 

Totaal Brede uitdaging & plezier 7,77 7,36 7,53 7,55 7,77 

Totaal Respect voor Autonomie 7,28 6,63 6,59 6,83 7,35 

Ruimte en inrichting  8,25 7,50 7,50 7,75 7,86 

Bewegen motoriek 7,86 6,86 7,84 7,52 7,95 

Zintuigelijk ervaren 6,67 7,33 6,67 6,89 7,27 

Taal en communicatie 8,40 7,78 8,10 8,09 8,07 

Natuur en fysieke omgeving 8,20 6,00 6,80 7,00 6,55 

Ordenen, meten, rekenen 5,00 4,00 4,00 4,33 6,19 

Geluid en muziek, dans en 
bewegen  

7,33 6,60 7,33 7,09 7,51 

Beeldende expressie 6,17 6,83 6,17 6,39 7,07 

Fantasiespel 7,67 8,17 7,25 7,69 7,89 

Tv en computers     7,89 

Dagschema /dagindeling 8,25 7,50 7,43 7,73 7,90 

Vrij spel  8,60 8,00 8,60 8,40 8,35 

Spelactiviteiten in een groep   7,60  7,60 8,10 

BASISHOUDING      

Totaal basishouding 8,19 7,74 7,48 7,80 8,05 

Kijken en luisteren naar kinderen 9,20 8,00 8,60 8,60 8,29 

Emotionele veiligheid, 
betrokkenheid en warmte  

8,25 8,25 7,50 8,00 8,26 

Respect voor Autonomie  8,00 7,50 6,83 7,44 7,90 

Toezicht op spel en ontwikkeling  7,63 7,25 7,25 7,38 7,80 
 

 

    

 
 

  

    

 

Toelichting:  
Een rood gekleurde score is onder de KION-norm (7.5) 

 

    

 


