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Sardes brengt regelmatig een nieuwsbrief uit
waarin een thema vanuit verschillende
perspectieven wordt belicht. In deze
nieuwsbrief staat het jonge kind centraal en is
er veel aandacht voor de kwaliteit van vve. Zo
leest u over kwaliteitsmetingen die wij
uitvoeren in gemeenten en organisaties. Ook
Herman van Holt
gaan we in op opbrengstgericht werken met
(directeur)
jonge kinderen.
Sardes is in 2014 begonnen met het Expertisepunt Versterk Het Jonge Kind
(VHJK). Dit nieuwe expertisepunt is een platform voor organisaties die zich
bezighouden met de ontwikkeling van jonge kinderen. Ik verwijs u graag naar de
site www.vhjk.nl. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief natuurlijk de agenda, kort
nieuws en informatie over publicaties van Sardes.
Ik wens u veel leesplezier.
Herman van Holt

Een project uitgelicht
Kwaliteitsmeting laat zien waar vve staat
Het einde van de bestuursafspraken tussen de grote 37 gemeenten en het Rijk
over de kwaliteit van vve komt in zicht. In maart 2013 maakten zij afspraken over
het effectief benutten van vve en extra leertijd voor jonge kinderen. De betrokken
gemeenten hebben het te behalen kwaliteitsniveau vastgelegd in streefcijfers. Eind
2015 moet de kwaliteit van vve op het afgesproken niveau liggen.
In Den Haag is sinds de ondertekening van de bestuursafspraken hard gewerkt
aan kwaliteitsverbetering. Caty Bulte, sectordirecteur peuterspeelzalen en
voorschool van SCOH: "We zijn uitermate tevreden en hebben hele goede
handvatten gekregen om verder te werken aan super-vve!".
Lees hier hoe SPCP en SCOH dit hebben aangepakt.
Is zo’n vve-kwaliteitsmeting ook iets voor uw gemeente of organisatie? Neem dan
contact op met Paulien Muller.

Expertise uitgelicht: opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken met jonge kinderen: kansen benutten
Opbrengstgericht werken (OGW) is een belangrijk
instrument om te werken aan de kwaliteit van het
onderwijs en vve in het bijzonder. Veel scholen zijn al
vertrouwd met de werkwijze, recenter zijn ook
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven opbrengstgericht gaan werken. Opbrengstgericht werken geeft
richting aan het dagelijks handelen van pedagogisch
medewerkers en leerkrachten. Sardes ontwikkelde
samen met SLO een werkwijze met een bijbehorende training voor opbrengstgericht werken met peuters en kleuters. OGW kan in iedere praktijk weer anders
worden uitgewerkt. Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de
begeleiding van opbrengstgericht werken met peuters en kleuters. Onze ideeën
hierover hebben we vastgelegd in een kwaliteitskaart. Binnenkort vindt u deze en
andere kwaliteitskaarten op onze site. Hou hiervoor www.sardes.nl in de gaten.
Een opbrengstgerichte cultuur
Deze cyclische manier van werken heeft ook invloed op de totale organisatie: de
verzamelde observatiegegevens worden besproken met collega’s, in een sfeer van
vertrouwen geven zij feedback op elkaars aanpak, evaluatie is gekoppeld aan de
gestelde doelen en vindt plaats in een breder teamverband. De manier van werken
is zichtbaar voor een eventuele invaller. De voorschoolse voorziening en de
school/scholen communiceren over de behaalde resultaten bij de kinderen.
Sardes traint niet alleen pedagogisch medewerkers en leerkrachten in
opbrengstgericht werken, maar begeleidt ook werkbijeenkomsten voor
coaches/intern begeleiders en managers, het liefst in samenhangende
professionaliseringstrajecten voor de gehele organisatie. Ook begeleiden wij
vooruitstrevende roc’s die de opbrengstgerichte werkwijze willen implementeren in
de opleiding en in het curriculum. Aanbod scholing.
Gemeentelijke aanpak
Opbrengstgericht werken is op veel vve-locaties nog onvoldoende
geïmplementeerd, zo blijkt uit het recente oordeel van de vve-inspectie. Er zijn
verschillende voorwaarden waaraan vve-locaties moeten voldoen om dit concept
goed te kunnen toepassen. Denk aan een goed kindvolgsysteem, tijd om
gezamenlijk observatiegegevens te bespreken, motivatie, een opbrengstgerichte
cultuur en samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en scholen.
Een positieve ontwikkeling is dat in sommige gemeenten wordt gestreefd naar een
gezamenlijke aanpak, zodat ook wordt voldaan aan de locatie-overstijgende
voorwaarden. Sardes ondersteunt gemeenten in dit proces, bijvoorbeeld met het in
kaart brengen van de stand van zaken, een visietraject of het opstellen van een
plan van aanpak. Sardes heeft een checklist voor gemeenten gemaakt. In deze
checklist is aangegeven op welke aspecten een gemeente invloed kan uit
oefenen.

Collega uitgelicht: Heleen Versteegen
Pareltjes in de kinderopvang
In deze rubriek stellen we een collega aan u voor. Deze keer
senioradviseur en trainer Heleen Versteegen. Heleen is
coördinator van het expertisepunt Versterk het jonge kind.
“Vaak zie je aan de inrichting van de groepsruimte of er goede
kwaliteit wordt geleverd: of kinderen prettig zelfstandig kunnen
spelen en tegelijkertijd worden uitgedaagd. Zo’n
peuterspeelzaal waar kinderen in een kraampje warme chocolademelk en hotdogs
verkopen of opeten. Buiten vriest en sneeuwt het nog lang niet, maar in deze
peuterspeelzaal is het al volop winter. Met bewondering bekijk ik hoe creatief en
met welke eenvoudige middelen deze pedagogisch medewerkers het thema voor
kinderen en ouders tot leven laten komen. Maar het echte genieten start bij mij als
ik zie hoe één van de pedagogisch medewerkers op natuurlijke wijze in het spel
van twee kinderen komt en precies de goede vragen stelt, terwijl ze samen hotdogs
maken.” Lees verder.

Kort nieuws
Vliegende start met de TINK-trainersopleiding
Binnen een week waren de eerste trainerstrajecten vol. En inmiddels zijn de eerste
trainers getraind in Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang. Nieuwe
data voor de training staan op onze website.
Werken met 21ste eeuwse vaardigheden
vraagt om lef
‘Als je leerlingen meer invloed wilt geven op
het leerproces, moet je ze vooral vertrouwen
geven en als leerkracht durven loslaten’, aldus
een van de leerkrachten die aan de slag ging
met 21ste eeuwse vaardigheden. Leerkrachten
hebben ervaren dat het werken met deze
vaardigheden om lef vraagt, om leerkrachten
die de methode en hun vaste gewoontes durven loslaten. Op woensdag 21 januari
jl. presenteerden leerkrachten en directeuren van zeven scholen van het
schoolbestuur INOS in Breda hun project 21ste eeuwse vaardigheden.
Wilt u meer lezen over een van onze thema's? Kijk dan op onze website
www.sardes.nl

Publicaties uitgelicht
Discussiepaper ‘Visie op het stelsel voor
het jonge kind’
Lange tijd was het belangrijkste doel van de
kinderopvang ouders te helpen om de zorg
voor jonge kinderen te combineren met betaald
werk buitenshuis. Het tij lijkt echter te keren.
Lees meer.
Congrespaper vmbo ‘Gepersonaliseerd
leren voor leerlingen en docenten’
Het paper diende als voorbereiding op het congres deze maand, om de geesten te
rijpen zogezegd, maar is natuurlijk ook interessant om na te lezen. Lees meer.
Kijk voor deze publicatie en voor meer interessante artikelen over het jonge kind op
www.sardes.nl en www.versterkhetjongekind.nl.

Trainingsaanbod
TINK-trainersopleiding van start
De TINK-training leert pedagogisch medewerkers en gastouders hoe zij de zes
interactievaardigheden kunnen toepassen in hun eigen praktijk.
Nascholing Versterk het jonge kind
Een nascholingsaanbod om het werk van de professional op de groep te
verbeteren en te ondersteunen.
Train-de-trainer Digidreumesen
Ben je trainer? Sluit je dan aan bij het Digidreumes netwerk. De training
Digidreumesen informeert en inspireert pedagogisch medewerkers om media in te
zetten in het werken met jonge kinderen (vanaf circa 2 jaar).
Training Digidreumesen
De training Digidreumesen informeert en inspireert pedagogisch medewerkers om
media in te zetten in het werken met jonge kinderen (vanaf circa 2 jaar).
De Kleine Kapitein
Een training voor leerkrachten en pm’ers waarin zijn executieve functies en
zelfsturing leren herkennen en ermee leren werken.

Agenda
4 maart 2015
Hoge snelheidssessie Alle onderwijsmodellen in één dag »
5 maart 2015
Werkconferentie Passend Onderwijs: na de start »
2 april 2015
Opbrengstgericht werken in het curriculum voor PW »
23 april 2015
10e jaarcongres Brede School over 21ste eeuwse vaardigheden »

Bijeenkomsten in de Verdieping
Weet u dat Sardes over een prachtige vergaderlocatie beschikt? Wij organiseren
hier regelmatig inspirerende bijeenkomsten. Ook is het mogelijk om deze ruimte te
huren. Kom ook naar De Verdieping.

Advies- en onderzoeksbureau Sardes is werkzaam in de educatieve sector
en stelt zich ten doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te
vergroten. Wij voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstukken
over onderwijs, opvang en opvoeding. Sardes wil wetenschap, beleid en
praktijk bij elkaar brengen en samen met haar opdrachtgevers komen tot
adequate oplossingen en effectieve werkwijzen.

Sardes, Postbus 2357, 3500 GJ Utrecht, tel. 030-2326200, secretariaat@sardes.nl, www.sardes.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse hebt getoond in ons werk.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.
Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Meldt u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

