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INLEIDING
Werken met kinderen doe je niet zomaar. Het vraagt visie, kwaliteit en
professionaliteit van zowel de organisatie als haar vrijwilligers.. Dit pedagogische
beleidsplan beschrijft onze visie op het werken met kinderen. Het geeft richting en
houvast aan het handelen van vrijwilligers in het werkveld.
Als een pedagogisch beleid eenmaal is ingevoerd, is het niet klaar. Sterker nog: als
met het pedagogische beleid wordt beoogd om de kwaliteit te verbeteren, kan het per
definitie nooit ‘af’ zijn. Naast de geplande evaluatiemomenten wordt ook tussendoor
elk signaal (opgedane ervaringen, nieuwe kennis, etc.) benut, om het beleid verder te
ontwikkelen en te optimaliseren, breder uit te werken en aan te passen aan nieuwe
omstandigheden.
Vrijwilligers geven aan waar zij in de naleving problemen ondervinden. Allereerst
wordt er gekeken naar praktische oplossingen die in overeenstemming zijn met het
pedagogische beleid. Wanneer dit niet haalbaar blijkt, zal er gekeken worden wat er
aan de hand is en wat er nodig is om wel tot een oplossing te komen.
Na implementatie van het beleid vindt er een evaluatiefase plaats. Samen met de
vrijwilligers wordt er concreet naar de inhoud en de uitvoering gekeken en worden er
voorstellen voor verbetering besproken. Hierbij wordt ook aandacht besteedt aan
zelfevaluatie van de vrijwilliger. Iedere betrokkene zal zich af moeten vragen wat zijn
of haar eigen rol hierin is. De focus ligt vooral op dat wat goed is.
Onder kinderen en ouders wordt er jaarlijks klanttevredenheidsonderzoeken
gehouden. Hiermee krijgen we inzicht in hoe kinderen en ouders de uitvoering van
het beleid ervaren.
Na de evaluatiefase wordt het beleidsplan aangepast en opnieuw geïmplementeerd.
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PEDAGOGISCHE DOELEN EN VOORWAARDEN
Pedagogische doelen




Een veilige en uitdagende plek bieden waar kinderen zich prettig en
geaccepteerd voelen.
Aandacht voor de kinderen.
Zorgdragen dat kinderen zich spelenderwijs kunnen en durven te ontwikkelen
in een ontspannen en uitdagende sfeer.

Pedagogische voorwaarden
Om te kunnen werken aan de pedagogische doelen, zijn er voorwaarden nodig waar
het werken met kinderen aan moet voldoen. Deze voorwaarden zijn hieronder
toegelicht.


Veilige omgeving
De ruimte waar activiteiten plaats vinden is veilig, zowel binnen een
accommodatie als in de open ruimte.



Bereikbaarheid
Vrijwilligers (en bestuurslid) zijn bereikbaar voor kinderen, ouders, partners en
andere betrokkenen, zodat er direct gereageerd kan worden op signalen en
calamiteiten.



Calamiteitenplan/Protocollen
Er zijn calamiteitenplannen en protocollen, afhankelijk van de ruimte waar de
activiteit plaats vindt. Deze zijn van belang om goed en professioneel te
handelen in probleemsituaties.



Spelaanbod
Het spelaanbod sluit aan op de behoefte en ontwikkelingsniveau van het kind.
Hierbij wordt tevens rekening gehouden met trends en rages.



Leeftijdsdifferentiatie
Activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Er wordt rekening
gehouden met groepsdynamische processen.



Grenzen
Door grenzen te stellen weet een kind waar het aan toe is en wat er van hem
wordt verwacht en wat het kind ook van de vrijwilligers mag verwachten. Het
kind leert ook zelf grenzen aan geven.
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Respect
Een kind voelt zich geaccepteerd en gewenst als het respectvol wordt
behandeld. Dit is belangrijk om zich veilig te voelen. Vrijwilligers geven hierin
het goede voorbeeld. Ook respect voor de omgeving is erg belangrijk.



Normen en waarden
Respecteren van elkaars normen en waarden zorgt ervoor dat kinderen
ervaren dat ze mogen zijn wie ze zijn, ongeacht hoe ze er uit zien, waar ze
vandaan komen en wat hun sociale achtergrond is.



Grenzen
Door consequent met afspraken om te gaan, weet het kind wat wel en niet
mag of kan en weet wat consequenties kunnen zijn. De vrijwilliger kiest ( in
overleg met de coordinator) een bij de leeftijd en het kind passende maatregel
en zal in principe voor een belonende dan voor een corrigerende maatregel
kiezen. Een juiste vorm voor het aangeven van grenzen is aangeven aan het
kind wat mag in plaats van wat niet mag.



Omgangsafspraken
Regels zijn onvermijdelijk om de fysieke veiligheid te waarborgen. Naast deze
opgelegde regels, worden er samen met de kinderen omgangsregels
geformuleerd; afspraken over hoe er met elkaar wordt omgegaan. Door
kinderen hierbij te betrekken, voelen zij zich serieus genomen, zullen zij
makkelijker deze afspraken naleven en leren zij elkaar aan spreken op
gedrag.



Aandacht
Door open te staan voor signalen en te reflecteren op situaties samen met het
kind, wordt er actief gewerkt aan het scheppen, creëren en waarborgen van
een veilig klimaat.



Ruimte voor eigen initiatief
Om eigen initiatieven te ondernemen moet het kind zich veilig voelen om dit te
kunnen en te durven doen. Vrijwilligers stimuleren de eigen initiatieven van
kinderen en prijzen deze om hun prestaties.



Nieuwe dingen
Nieuwe dingen dagen kinderen uit om kennis te maken met het onbekende en
vergroot het zelfvertrouwen.



Inspraak
Bij het ontwikkelen en vormgeven van activiteiten hebben kinderen inspraak
en mogen meedenken aan de invulling van het programma. Dit zorgt ervoor
dat de activiteiten van en voor de kinderen is.



Discriminatie bespreekbaar maken en tegen gaan
Kinderen leren dat er verschillende mensen, meningen en
geloofsovertuigingen zijn. Zij leren hun mening formuleren en uiten op een
respectvolle manier naar anderen toe.
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Verantwoordelijkheid geven
Door kinderen actief te betrekken bij allerlei zaken voelen zij zich serieus
genomen en wordt hun verantwoordelijkheidsgevoel vergroot.



Serieus nemen
De vrijwilliger luistert actief naar kinderen en houdt daarbij rekening met de
belevingswereld van het kind. Door kinderen serieus te nemen ervaren zij dat
ze geaccepteerd worden zoals ze zijn.



Complimenten
Door het kind te attenderen op dingen die goed gaan, groeit het
zelfvertrouwen en daarmee ook het zelfbeeld. Het kind leert door te zetten en
uitdagingen aan te gaan.



Belonen
Het geven van complimenten is één manier van belonen. Om bepaald
(negatief) gedrag te veranderen in positief gedrag krijgen kinderen taken en
verantwoordelijkheden bij bijvoorbeeld een activiteit. Kinderen willen er graag
bij horen en kan dus ingezet worden als beloning.



Persoonlijke aandacht/ individuele aandacht
Vrijwilligers hebben vaak te maken met groepen kinderen. Ook in een groep is
er ruimte voor individuele aandacht.



Actief luisteren
Kinderen doen graag hun verhaal en hierin willen zij serieus genomen worden.
Doordat vrijwilligers actief luisteren naar het kind, krijgt deze de persoonlijke
aandacht waar het behoefte aan heeft en krijgt het kind het gevoel dat hij er
toe doet en belangrijk is.



Inleven
Vrijwilligers kunnen zich inleven in de wereld van het kind.



Betrokken
De vrijwilliger is betrokken bij het welzijn van het kind. Bij signalen en
knelpunten wordt er samen met de coordinator (eventueel bestuurslid) en kind
naar oplossingen gezocht.



Bespreekbaar maken
Door tijdig onderwerpen te bespreken, wordt voorkomen dat iets kleins kan
transformeren in iets groter. Door een open houding worden eventuele taboes
verbroken en wordt de drempel voor kinderen om iets te bespreken verkleind.



Signaleren
Vrijwilligers hebben een signalerende functie, zodat er tijdig ingegrepen kan
worden wanneer de veiligheid van een kind in gevaar komt.
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IN VEILIGE HANDEN
Een veilige omgeving is van essentieel belang voor een organisatie als
Kindervakantieland waar gewerkt wordt met en voor minderjarigen. Naast de
verplichte Verklaring Omtrent Gedrag voor iedereen die direct met minderjarigen te
maken heeft, zijn er ook andere maatregelen om seksueel misbruik te voorkomen.
Sommige zichtbaar, andere niet.
Ouders, minderjarigen en medewerkers die merken dat een organisatie aandacht
heeft voor veiligheid, zullen sneller met vragen en problemen naar voren komen.
Mogelijke daders worden eerder afgeschrikt wanneer ze weten dat een organisatie
werk maakt van veiligheid, omgangsvormen en het voorkómen van
grensoverschrijdend gedrag. Dit betekent dat vrijwilligers, stagiaires en vrijwilligers
gebonden zijn aan bepaalde regels. Hier gaat het niet zozeer om de intentie van de
mensen die met kinderen werken, maar om wat de omgeving ziet; aan ouders en
opvoeders laten zien dat hun kind bij ons in veilige handen is.
Dit vraagt om een professionele houding . Niet alleen dient iedereen zich te houden
aan de regels en gedragscode, een ieder zal ook een balans moeten vinden in het
preventieve beleid, pedagogische doelen en het persoonlijke aspect. Vrijwilligers
bijvoorbeeld verbieden kinderen aan te raken, zoals een aai over de bol of een kind
troosten, zal niet ten goede komen van de ontwikkeling van dat kind.
Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarigen zijn niet eenduidig.
Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft
behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om
aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken
die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor
veel kinderen is betrokkenheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.
Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen
en contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en kinderen, die bij ons komen,
absoluut ontoelaatbaar zijn!
Gedragscode vrijwilliger
Waar vrijwilliger staat, wordt ook stagiaire bedoeld.



De vrijwilliger laat aan de buitenwereld zien dat zij niets te verbergen heeft.
Activiteiten worden door twee volwassenen begeleidt.
Indien dit niet mogelijk is, zorgt de vrijwilliger ervoor dat de ruimte open is. Dit
kan door een ruimte te zoeken met bijvoorbeeld veel ramen of door de deur
van de ruimte open te laten. Bij één-op-één gesprekken tussen vrijwilliger en
kind wordt een plek gezocht waar zij zichtbaar zijn voor anderen. Naast
preventie van kindermisbruik wordt er zo voorkomen dat er een verkeerd
beeld kan ontstaan door buitenstaanders en dient tevens ter bescherming van
de vrijwilliger.
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 De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de
minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 De vrijwilliger onthoudt zich ervan de minderjarige te bejegenen op een wijze
die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan
functioneel noodzakelijk is. De vrijwilliger ontvangt de minderjarige niet bij hem
of haar thuis.
 De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend
gedrag ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen,
contacten en relaties tussen vrijwilliger en minderjarige zijn onder geen beding
geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren
zal worden.
 De vrijwilliger zal tijdens uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect
omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden.
 De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen
tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel
 grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode
door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de
rede zijn.
Overtreding van deze code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan
disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een medewerker wordt
verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van minderjarigen zal het
bestuur politie/justitie inschakelen.
Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij
verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen
personen.
In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid
van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover
in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.
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BIJLAGE: 10 GOUDEN AFSPRAKEN
Zo werken we bij Kindervakantieland (10 gouden afspraken)

1) We benaderen kinderen positief ( Leefstijl)
2) We spreken zoveel mogelijk in Plustaal (Leefstijl)
3) We schreeuwen/roepen niet maar lopen naar de kinderen toe.
4) We maken samen afspraken, geen regels.
5) We zorgen voor een veilige omgeving (fysiek en mentaal)
6) We sluiten kinderen niet uit en zonderen ze niet af.
7) We zijn nooit alleen met een kind.
8) We drinken geen alcohol ook niet als de kinderen slapen.
9) We vermijden zoveel mogelijk ‘straf’
10)We hebben respect voor elkaar.

Deze afspraken zijn ook uit het pedagogisch beleidsplan te halen, maar zijn
uitgewerkt in 10 afspraken, zodat deze afspraken goed bekend zijn bij de vrijwilligers
en duidelijk gecommuniceerd kunnen worden.
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