In 3 stappen naar een

krachtige kinderopvang
een LKK-proof kwaliteitsaanpak

LKK-proof
LKK heeft met wetenschappelijk
gevalideerde modellen vastgesteld
wat kwaliteit in de kinderopvang is
en hoe je dit meet. De integrale
opzet zorgt ervoor dat uw
organisatie een stevige
ontwikkelstap zet op weg naar een
krachtige kinderopvang!

Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) blijkt dat
Nederlandse pm’ers minder sterk zijn in het stimuleren van
kindontwikkeling dan in het bieden van pedagogische ondersteuning.
Herkent u dit? Zijn in uw organisatie de veiligheid en de verzorgende
vaardigheden van de pm’ers op orde en kan juist hun vakkundigheid
versterkt worden? Sardes biedt professionalisering voor pm’ers en
pedagogisch coaches waarbij de stimulering van kindontwikkeling
centraal staat.
Sinds 2017 is LKK hét instrument voor het bepalen van kwaliteit van
kinderopvang. De Universiteit Utrecht en Sardes voeren de landelijke
kwaliteitsmeting uit. De nieuwste inzichten uit LKK zijn door Sardes
verwerkt in een ‘LKK-proof’ professionaliseringsaanpak, bestaand uit
drie stappen:

Stap 1 Diagnose
Met ons kwaliteitskader analyseren wij de stand van zaken in uw organisatie op vier domeinen: 1) interactie
tussen pm’er en kind, 2) interacties tussen kinderen, 3) interactie met materialen en 4) activiteitenaanbod.
We brengen hiermee in beeld welke aspecten van het stimuleren van kindontwikkeling versterkt kunnen
worden in uw organisatie. Wij kijken naar de rol van de pm’ers, de pedagogisch coaches en de kenmerken
van de organisatie.
Stap 2 Ambitie bepalen
Wij peilen via een teamgesprek en in dialoog met management en directie waar de ambities van uw
organisatie liggen. Dit combineren wij met de diagnose van stap 1; dat wordt uw ontwikkelplan. Hierin
beschrijven we wat nodig is om uw organisatie te versterken en het vormt de basis van het
professionaliseringsprogramma.
Stap 3 Professionaliseringsprogramma
We bieden een maatwerkprogramma van workshops en masterclasses voor pm’ers en pedagogisch coaches.
Pm’ers krijgen bijvoorbeeld workshops over effectieve spelbegeleiding, het stimuleren van het denken,
prikkelende gesprekken voeren en het aansluiten bij en uitdagen van kinderen. Wij kijken naar wat al goed
gaat en ontwikkelen samen wat er beter kan. Voor pedagogisch coaches zijn er uitdagende masterclasses
over onderwerpen zoals het opzetten, vormgeven en onderhouden van een lerende organisatie en
feedbackcultuur en het ontwikkelen van coachingsvaardigheden.
Resultaat
Met deze aanpak zorgt u ervoor dat u een krachtige kinderopvang van hoge kwaliteit biedt en baseert u zich
op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. U biedt kansen aan kinderen en u kunt zich onderscheiden van
andere kinderopvangaanbieders. U biedt kinderen (en ouders) de drie V’s: veiligheid, verzorging, én
vakkundige begeleiding.
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Visie op de kinderopvang
Kinderopvangorganisaties kunnen bijdragen aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Maar wat is
kwalitatief sterke kinderopvang, en hoe organiseer je dit? Sardes heeft hiervoor een model ontwikkeld.
Kwaliteit bestaat allereerst uit wat het kind dagelijks ervaart: interactie met de pedagogisch medewerker,
haar vakkundigheid, de inrichting van de speelomgeving en de betrokkenheid van ouders (de roze ring in het
model). Voorwaardelijk hiervoor zijn een lerende cultuur, heldere en democratische structuur, ruimte voor
innovatie en heldere doelen (visie en missie): de tweede ring. Hierop zijn pedagogisch leiderschap en
monitoring en evaluatie sterk van invloed: de derde ring. In de buitenste ring staat samenwerking met
partners waardoor de organisatie zijn maatschappelijke betekenis verkrijgt. Sardes benadert kinderopvangorganisaties vanuit een ‘systeemvisie: wij kijken wat er nodig is op het niveau van de organisatie, locatie én
de groep, en naar de samenhang van deze niveaus. Zo worden kwaliteitsimpulsen effectief.
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De Sardes LKK-proof kwaliteitsaanpak sluit aan bij bovenstaande visie. We gaan uit van wetenschappelijke
inzichten (de LKK-monitor), nemen ambities, visie, missie en doelen van de organisatie mee, en het
professionaliseringsprogramma zet in op de vakkundigheid van de professionals, hun kennis en
vaardigheden, hun vermogen om een prikkelende speelleeromgeving te creëren en kinderen optimaal
stimuleren.
Ervaring en expertise
Sardes heeft veel ervaring met professionalisering in de kinderopvang o.a. door de ontwikkeling van de TINKtraining, onze opleiding tot babyspecialist en Vversterk. We beschikken over een sterk netwerk van toptrainers. We ondersteunen kinderopvangbestuurders bij het ontwikkelen van strategisch beleid, hebben
ervaring met het versterken van de lerende organisatiecultuur en we begeleiden verandertrajecten.

