Visie: Vanuit Geborgenheid samen op
ontdekkingsreis

Hamertje-tik staat voor geborgenheid voor alle kinderen die bij ons komen. Geborgenheid
bestaat uit het bieden van veiligheid, goede verzorging, oprechte aandacht en een vertrouwde
omgeving met voor het kind bekende leidsters.
Hamertje-tik gaat met de kinderen op ontdekkingsreis. Samen zoeken we naar hun interesses en
kwaliteiten. We laten de kinderen spelen met bekende dingen en daarnaast kennismaken met
nieuwe dingen, we dagen ze uit hun nieuwsgierigheid uit te leven, te leren en te ervaren en zo
zichzelf verder te ontdekken. Eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind
signaleren we en gaan verkennend op zoek naar welke mogelijkheden er wel zijn.
Voor baby’s richten wij onze ontdekkingsreis op de ontwikkeling van de zintuigen: op zien, horen
en voelen met speciale aandacht voor bewegen en voor motorische ontwikkeling.
Voor peuters gaan we verder in de ontwikkeling van de zintuigen: op zien, horen, proeven, voelen
en bewegen. Alles wordt uitdagender en socialer met knutselen, samenwerken, sport en spel,
sociale vaardigheden, motorische vaardigheden, ervarend leren, normen en waarden.
Voorbereiding op activiteiten die ook op het basisonderwijs worden aangeboden krijgt extra
aandacht.
Op de BSO richten wij ons op ontspannende activiteiten en een uitdagend aanbod waarmee de
verschillende zintuigen prettig geprikkeld worden. Dat varieert van sport, spel, toneel, muziek,
dans, kunst, knutselen, yoga, kokkerellen en wat er spontaan ontstaat. Wij sluiten zo optimaal
mogelijk aan bij de interesses van het individuele kind, alles in een ontspannen, huiselijke sfeer
gericht op ontdekken en samenspel. En uiteraard in een veilige omgeving.
Zo bieden wij álle kinderen tijd en mogelijkheden om te ontdekken wie ze zijn en wie ze willen en
kunnen worden.

Kernwaarden
De vijf kernwaarden die bij Hamertje-tik op de voorgrond staan zijn:
1. Liefdevol
2. Uitdagen, ontdekken en creatief
3. Open, respectvol en eerlijk
4. Veiligheid en gezondheid
5. Samenwerkend Leren

Kernwaarde Liefdevol
Onze visie is dat medewerkers van Hamertje Tik meer dan een juridisch contract hebben en
meer dan een financiële beloning verdienen. Van Iedereen wordt verwacht dat er met plezier
wordt gewerkt, met liefde voor het vak. Daar hebben wij met elkaar een gezamenlijke
verantwoordelijkheid in. Als tijdelijk het plezier in het werk of de liefde voor het vak minder is,
treden werkgever en werknemer open, respectvol en eerlijk met elkaar in overleg en nemen een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om het plezier en de liefde weer terug te vinden.
Liefdevol omgaan met kinderen uit zich in geduld hebben, nieuwsgierig zijn naar de kinderen,
eerst vragen voordat er een oordeel wordt gevormd, met elkaar in gesprek zijn en naar elkaar
luisteren. Maar ook een knuffel op zijn tijd, flink lachen met de kinderen, oog hebben voor een
goede verzorging, zorgen voor rustmomenten. Dit alles hoort bij het opvangen van kinderen bij
Hamertje-tik. En natuurlijk zijn er ook regels, waarden en normen, die zorgen voor ieders
veiligheid, maar ook voor ieders plezier. Hamertje-tik wil met begrip en met geduld uitzoeken
wat speelt, wat de beweegredenen zijn zodat we situaties op de juiste manier kunnen begeleiden.
Zo leren we kinderen ook liefdevol, open, eerlijk en respectvol met anderen om te gaan.
Liefdevol omgaan is ook de kinderen écht zien, zien wat ze nodig hebben, kijken naar wat ze nonverbaal zeggen en daar op inspelen. Kinderen opvangen is meer dan alleen opvang bieden.

Kernwaarde Uitdagen, ontdekken en creatief
Uitdagen, ontdekken en creatief zijn kernwaarden die absoluut horen bij onze visie. Dat zie je
terug in ons aanbod en in hoe we met kinderen en ook met elkaar omgaan. Vallen en opstaan.
Binnen de grenzen van veiligheid kan er ook ruzie worden gemaakt, worden spelletjes gedaan
waarna kleding meteen de wasmachine ingaat, waarbij je ook wel eens vieze dingen ruikt en
natuurlijk ook heel lekkere. Wat we zoal bieden met betrekking tot uitdagen, ontdekken en
creatief:

o Gesproken taal neemt een belangrijke plaats in bij Hamertje-tik. Voorlezen, samen boekjes
lezen, kringgesprekjes, liedjes zingen, benoemen wat je doet en wat je ziet, het zijn allemaal
elementen om spraakvaardig te worden. Het aanbieden van verschillende thema’s zorgt er voor
dat de woordenschat jaarlijks groeit door verschillende activiteiten. Hamertje-tik werkt met
een voorleescoordinator om taalontwikkeling van de kinderen extra te stimuleren.
o Daarnaast werkt Hamertje-tik met gebaren taal (op te starten in 2017). Deze taal, die
gebruik maakt van gebaren door de handen en het lijf, ondersteunt de gesproken taal.
Spreken met je handen, je uiten met je handen, contact maken als je de woorden nog niet
kunt uitspreken of nog niet kent, communiceren in stilte en op afstand, het kan allemaal met
gebarentaal. Dit is niet alleen voorbehouden voor mensen die doof zijn. Er zijn veel voordelen
aan het leren van gebarentaal, leren kijken bijvoorbeeld, maar ook veel meer bewegen en
sneller woorden onthouden en makkelijker verbindingen kunnen leggen. Het is
wetenschappelijk bewezen dat kinderen die opgroeien met gebarentaal, makkelijker en sneller
woorden en zinnen leren!
o Knutselen is creatief waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van verschillende materialen.
Maar ook muziek maken, muziek luisteren, of juist heel stil zijn en dansen. Met verf kun je
prachtig stempelen, kleuren, mengen en kunstzinnig bezig zijn. Een blote voetenpad kun je
opzoeken in de natuur, maar kun je ook op je locatie zelf maken. Het aanbod daagt uit en
wisselen we af in thema’s, in materiaal en welke zintuigen hierbij gebruikt gaan worden!
o Uitdagen is ook grenzen verkennen. Een potje stoeien, een workshop judo of een
zangwedstrijd of karaoke, passen daar allemaal in. Voor de allerkleinsten werken we met
grondmateriaal: rollen op een matras, schommelen in een hangmat, slapen in een ‘lutjepotje’.
Het zijn allemaal ontdekkingen die worden aangeboden en grenzen die worden verlegd.

Kernwaarde Open, respectvol en eerlijk
Binnen Hamertje Tik hechten we aan open, respectvol en eerlijk zijn naar elkaar. Onze
medewerkers naar de kinderen en ouders, kinderen onderling, medewerkers onderling. Het is niet
altijd makkelijk, vooral niet als het gaat om minder leuke dingen. Als we open, respectvol en
eerlijk met elkaar omgaan dan zijn we een voorbeeld voor de kinderen. Als we bewust zijn van een
verantwoordelijke houding naar onszelf dan dragen we dat ook naar anderen over.

Kernwaarde Veiligheid en gezondheid:
o Onze materialen en speelgoed zijn van goede kwaliteit, worden regelmatig gereinigd en goed
onderhouden
o Onze inrichting voldoet aan de wettelijke eisen
o We hanteren het vier- ogen beleid dat is afgestemd met de oudercommissie

o We bieden troost als kinderen het nodig hebben
o We bieden duidelijkheid door het stellen van regels en het overbrengen van waarden en
normen die we niet opleggen, maar bespreken met de kinderen
o We laten de kinderen weten dat ze er mogen zijn door op zijn tijd een knuffel of een aai over
hun bol
o We zijn alert op belemmeringen in de ontwikkeling van het kind die binnen en buiten het kind
zijn gelegen. Indien gewenst bespreken we een plan van aanpak met elkaar.
 We bieden ouders gevraagd en ongevraagd onze steun en vakkennis aan bij de verzorging
en opvoeding van kun kind. Dat doen we door te adviseren en niet door te corrigeren.
Indien nodig adviseren we in een persoonlijk gesprek specialisten in te schakelen en daar
bieden we onze bemiddeling bij aan. Medewerkers sluiten aan bij het advies van de
specialist.
 We zijn alert op signalen die mogelijk verband houden met ongewenst gedrag. We zullen
altijd eerst de ouders benaderen voordat we eventuele vervolg stappen ondernemen. We
hebben een netwerk waar we zonder terughoudendheid een beroep op doen indien dat
nodig blijkt. Veilig thuis, de GGD en het consultatiebureau zijn daarin onze partners.
o We zorgen voor stabiliteit in onze teams en in de bezetting. We werken met vaste teams, en
hebben daarnaast betrokken flexwerkers. Met elkaar zorgen we voor kwaliteit en continuïteit
in de dienstverlening.
o Onze medewerkers zijn opgeleid met EHAK (Eerste Hulp aan Kinderen) en/of BHV
(Bedrijfshulpverlening). Minimaal één keer per kwartaal, oefenen we samen met de kinderen
spelenderwijs een EHAK of BHV thema. Dat kan een lesje pleister plakken zijn of een
ontruiming of een thema hulpdiensten.

Kernwaarde Samenwerkend Leren
Alle bovenstaande kernwaarden passen in ons ideaal plaatje. We werken er hard aan om deze
kernwaarden elke dag na te streven. Hamertje-tik streeft voortdurend naar verbetering en
ontwikkeling en dat doen we samen. Samen met de medewerkers, samen met de kinderen en
samen met de ouders zijn we bereid om te leren door kennis en ervaringen met elkaar te delen.
Dan ontstaat ook wat we de kinderen willen bieden, een omgeving waarin geleerd en
geëxperimenteerd mag worden, waar het mogelijk is om te leren door met elkaar om te gaan, om
te leren van goede en minder goede voorbeelden, van successen en van fouten. Maar ook om te
leren dat je mag vertrouwen op je kwaliteiten én op de kwaliteiten van je collega’s, dat die
kwaliteiten worden gezien en worden benut.
Samen zijn we Hamertje-tik!

Uitgangspunten:
1.

We kunnen alleen ontdekken als de veiligheid is gewaarborgd (fysiek en sociaal)

2. We kunnen alleen ervarend leren als we daadwerkelijk mogen ervaren middels de
verschillende zintuigen:
a.

Zien

b. Voelen
c.

Horen

d. Proeven
e.

Ruiken

3. Kinderen moeten hiervoor te allen tijde professioneel begeleidt worden door
medewerkers die zich voortdurend blijven interesseren en ontwikkelen
4. We vertellen open, respectvol en eerlijk de mooie momenten en wat er minder goed is
gegaan of waar onze zorg zit

Hamertje-tik streeft ernaar de volgende Missie te realiseren:

Missie:

Hamertje-tik is in de wijk Beijum de meest
geborgen kinderopvang waar we met elkaar
alles ontdekken.
Hoe gaan wij dat de komende jaren bereiken? Hamertje-tik gaat de komende jaren investeren in:

Liefdevol
We ontwikkelen met elkaar een (meerjaren)programma met workshops waarmee we inhoud gaan
geven aan het begrip ‘liefdevol’. Te denken valt aan workshops:
-

Geweldloze communicatie

-

Mindfullness

-

Ervarend leren

-

Muziek in opvoeding

-

De kracht van respectvol aanraken

-

Stagiaires optimaal begeleiden

Uitdagen, ontdekken en creatief
Met onze medewerkers onderzoeken we waar hun eigen talenten liggen. Met deze talenten gaat
de medewerker aan de slag met de kinderen en collega’s.
Alle medewerkers krijgen coaching on the job middels video-coaching. (2017- 2018). Dit biedt
een vakgerichte ontdekkingsreis om nog meer te ontdekken hoe je in je werk staat. De nadruk
wordt gelegd op de genoemde kernwaarden.
We maken de inrichting van de buitenruimtes op beide locaties meer uitdagend. De ambitie is om
in vijf jaar te komen tot ‘ontdek’ tuinen, waar planten, bomen, zand, water, voel- en beweeg
elementen de hoofdtoon zullen voeren.
Om kinderen optimaal uit te dagen, te laten ontdekken en creatief te zijn, koopt Hamertje-tik
tussen nu en 5 jaar bijpassende kledij. Een overal, laarsjes, regenkleding en slofjes voor de
kinderen en duidelijke vrolijke bedrijfskleding voor onze medewerkers en stagiaires.

Hamertje-tik start in 2017 met het invoeren van gebarentaal op de baby- en peutergroepen. Dit
vanuit de overtuiging dat gebarentaal bijdraagt aan onze kernwaarden en onze visie.
De ervaringen worden jaarlijks geëvalueerd. Dit door medewerkers elkaar te laten bevragen op
hun ervaringen en waarnemingen op de groepen en de ervaringen van ouders.

Open, respectvol en eerlijk
Zodra er vragen of zorgen zijn over het welzijn van een kind, gaan medewerkers een open,
respectvol en eerlijk gesprek aan met ouders.
Omdat dit vaak wordt ervaren als ‘moeilijke gesprekken’ worden medewerkers hier in getraind om
zo met meer vertrouwen een dergelijk gesprek te kunnen voeren (2017 en 2018).
Medewerkers van Hamertje-tik moedigen elkaar aan om mee te denken en mee te werken aan de
missie en visie van Hamertje-tik. Medewerkers krijgen veel vrijheid in de uitvoering van hun werk
en in hun contractuele wensen (uren, dagen, rooster, verlof). Daar waar wensen van medewerkers
niet passen of kunnen, wordt dit open, respectvol en eerlijk besproken.
We verwachten van onze medewerkers dat ze open, respectvol en eerlijk naar zichzelf kijken.
Waar liggen talenten en wat zijn leerpunten. Het bespreekbaar maken van zaken die bijdragen
aan werkplezier en een goede inzet van talenten zijn is een must om die zaken ook daadwerkelijk
te bereiken. Eenzelfde houding wordt verwacht van onze medewerkers naar de kinderen. Het
doel is het bieden van ondersteuning bij het opgroeien tot een zelfstandig mens dat met plezier
en nieuwsgierigheid het leven en haar uitdagingen tegemoet treedt.

Veiligheid en gezondheid
Alle medewerkers zijn geschoold in Eerste Hulp aan Kinderen en dit wordt per kwartaal
interactief en speels geoefend. Elk jaar vindt er formele scholing plaats.
Alle medewerkers zijn BHV opgeleid en dit wordt per half jaar interactief en speels geoefend.
Jaarlijks vindt er formele scholing plaats en een ontruimingsoefening.
Alle medewerkers en ouders zijn op de hoogte van het vier-ogen beleid en dragen daar de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor.
Rondom de verjaardag van het kind, wordt er actief een 10- minuten gesprek aan ouders
aangeboden. Hierin worden ervaringen uitgewisseld.
Materialen die worden aangeschaft dragen bij aan onze kernwaarden.

Samenwerkend Leren
Hamertje-tik zet in op een omgeving waar kinderen en medewerkers ruimte krijgen om te leren
en te ontdekken. Waar ruimte is voor eigen talent. Vanuit geborgenheid samen op
ontdekkingsreis! Investeren in kennis en vaardigheden van onze medewerkers, investeren in de
inrichting en omgeving van onze locaties en investeren in een organisatie die gaat voor
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor geborgenheid en ontdekken!
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