
Ontwikkelen en Leren  

 

Binnen Kerobei bieden medewerkers in hun pedagogische relatie identificatiemogelijkheden 
voor elk kind. De medewerker neemt zijn eigen persoon mee in deze relatie en draagt aldus 
bij aan de persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Daarmee is de opvoeder niet alleen 
kennis(over)drager, maar ook cultuur(over)drager, identiteits(over)drager en (over)drager 
van maatschappelijke betrokkenheid. De pedagogische relatie is toekomstgericht en 
gebaseerd op hoop, vertrouwen en verwachting. Er is sprake van optimistische pedagogiek.  

Beginselen van pedagogisch optimisme vormen ook de basis in de communicatie met 
ouders.  

Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van het kind. Daarom worden de 
ouders optimaal betrokken bij de ontwikkeling van het kind. Enerzijds door de ouders als 
informatiebron en medeverantwoordelijke te zien en anderzijds door ze van goede informatie 
te voorzien. Binnen de kaders van de vastgestelde visie wordt er in de beleidsvoering 
rekening gehouden met de mening van ouders over onderwijs en opvang.  

De uniciteit en diversiteit van kinderen toont ons elke dag dat er vele vormen van leren zijn. 
De onderwijsgevende en begeleider in de opvang ondersteunt dit met een verscheidenheid 
aan vormen van leren en met keuzes op maat uit deze verscheidenheid. Binnen deze 
verscheidenheid weten we dat het leren op een sociaal constructivistische manier een van 
de meest sterke vormen van leren is. Hierbij is het leren het resultaat van leeractiviteiten van 
de lerende (kind en volwassene). De lerende reflecteert zelf op competenties en leerdoelen, 
bepaalt mede zelf de leerroute en arrangeert de daarvoor benodigde begeleiding en 
ondersteuning. Hierbij is de sociale context van groot belang: samen creëren, argumentatie, 
discussie, dialoog en feedback.  

We gaan uit van de ontwikkelkracht die in elke persoon aanwezig is. Dus ook mogelijkheden 
om zelf verantwoordelijkheid te dragen en de eigen ontwikkelingsweg af te leggen en steeds 
meer zichzelf te worden. Dit bepaalt ook de keuze voor een pedagogisch klimaat waarin 
begrippen als relatie, autonomie en competentie van cruciale betekenis zijn. Voor de 
onderwijsgevende of begeleider maakt dit dat hij/zij dient uit te gaan van vertrouwen, 
uitdaging en ondersteuning. Door eigenaarschap te nemen kan hij/zij het ook aan kinderen 
geven.  

Leereffecten zijn het grootst als er een samenspel is van theorie en praktijk. Vooral als het 
leren vanuit de actie ontstaat door middel van reflectie, verdieping en verankering.  

Zo vormt de beleving een wezenlijk onderdeel van het leren en wordt het leren betekenisvol. 

 


