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De missie van de opvang is 
 

De Egeltjes wil kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben en hun 

gezin een plaats geven in onze samenleving. 

De mengelmoes van mensen met verschillende nationaliteiten, gezinsvormen en 

achtergronden die je in de straten van Sint-Truiden tegenkomt, vind je ook bij De 

Egeltjes.  Een bonte mix dus, met één constante; de extra zorgbehoefte, een 

begrip dat we zeer ruim invullen. 

Egeltjes zijn peuters of kleuters met stekeltjes. Als ze bang of boos zijn, rollen ze 

zich op en zetten ze hun stekeltjes op.  Zo kunnen ze zich beschermen tegen 

gevaar, maar tegelijkertijd sluiten ze zich ook af.  Het kan dan moeilijk zijn om 

met hen om te gaan. Het gaat om kinderen in een kwetsbare situatie.  

Bij De Egeltjes bieden we hen een veilig nestje en zoeken we samen met het hele 

gezin hoe deze kindjes zich kunnen ontrollen en hun stekeltjes goed kunnen leren 

gebruiken.   

Op die manier willen we er vooral zijn voor die gezinnen die moeilijk de weg naar 

de kinderopvang vinden.  Deze kinderen hebben immers vaak het meeste baat bij 

een kwaliteitsvolle en stimulerende omgeving die tegelijk een plek is waar ze 

zichzelf kunnen zijn. Daarnaast willen we ook met ouders op weg gaan over 

verschillende levensdomeinen heen, zodat zij gehoord, gezien en gesteund worden 

en zich verbonden voelen met zichzelf, anderen en de samenleving. 

  



De visie (doelstellingen en 
strategie) over het 
pedagogisch beleid van de 
opvang is 
 

De werking van De Egeltjes laat zich inspireren door een hele reeks 

wetenschappelijke bevindingen en theorieën. Die theorieën haken allemaal op 

elkaar in, maar elkeen op zich biedt een verfrissende invalshoek. Samen vormen 

ze een raamwerk dat ons dagelijks handelen stuurt. We houden de visie levend 

door er regelmatig bij stil te staan met het hele team. Het volgende deel biedt een 

overzicht van die verschillende theorieën en legt meteen uit hoe we ze in de 

praktijk omzetten.  

 

Kwaliteitsvolle ECEC  

"Kleine kinderen, grote kansen", daar geloven we in. Kinderen zijn krachtig en 

dragen een enorm groeipotentieel in zich mee. Het is de taak van opvoeders en 

van onze samenleving om die innerlijke kracht te laten ontplooien. Maar niet alle 

kinderen krijgen deze kansen. Kinderen worden geboren met verschillende kansen 

en dit zet zich verder. ECEC staat voor Early Childhood Education and Care (vroege 

educatie en zorg tijdens de kindertijd). Het begrip duidt op het geheel van 

basisvoorzieningen voor jonge kinderen (kinderopvang, kleuterschool, 

opvoedingsondersteuning, …). Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 

kwaliteitsvolle basisvoorzieningen kunnen zorgen voor spectaculaire positieve 

effecten op de ontwikkeling van kinderen. Voor kwetsbare gezinnen, waar kinderen 

vaak minder ontwikkelingskansen hebben, zijn zulke voorzieningen essentieel 

(Vandenbroeck & Van Lancker, 2014).  

 

  



Welbevinden en betrokkenheid als basis van Ervaringsgericht Leren 

De Egeltjes wil kwaliteitsvolle opvang bieden voor alle gezinnen. Om dat waar te 

maken kiezen we voor een pedagogisch kader waarbinnen welbevinden en 

betrokkenheid vanuit een ervaringsgerichte aanpak centraal staan. 

Alles begint bij welbevinden. Kinderen moeten zich goed voelen in de opvang. Een 

kind dat zich goed en veilig voelt, is ontspannen, gelukkig en open voor de wereld 

om zich heen. Het durft verkennen, experimenteren en zijn grenzen verleggen. 

Een hoog welbevinden is niet vanzelfsprekend voor kinderen. De stap naar de 

opvang, naar onbekende verzorgers, gewoontes en ruimtes is groot. Daarom is 

het nodig om actief en intensief te werken aan welbevinden, om er voor te zorgen 

dat elk kind zich veilig, geborgen, gewaardeerd en verbonden kan voelen. 

Naast welbevinden is ook oog voor betrokkenheid een cruciale factor in het bieden 

van kwalitatieve opvang. Betrokkenheid wil zeggen dat kinderen geboeid bezig 

zijn, dat ze kunnen opgaan in hun spel, in de ervaring. Het is in deze betrokkenheid 

dat ontplooiingskansen zich voordoen. Kinderen kunnen betrokken zijn op hun spel 

en hun activiteit als deze aansluit bij hun interesses en ontwikkelingsniveau. Een 

activiteit die te gemakkelijk is, zal een kind gauw gaan vervelen, het verliest zijn 

interesse. Een activiteit die te moeilijk is zal leiden tot frustratie en het kind zal 

afhaken. Maar een activiteit die aansluit bij de interesse en het 

ontwikkelingsniveau kan een kind boeien en uitdagen. Betrokkenheid is een 

uitstekende indicator voor ‘in ontwikkeling zijn’.  

Kinderen die zich goed voelen en betrokken zijn op hun spel, zijn kinderen in 

ontwikkeling. Deze ontwikkeling ondersteunen en stimuleren is een belangrijke 

taak van de kinderopvang. Om te weten hoe je een kind kan ondersteunen in de 

verschillende stappen van zijn ontwikkeling is het noodzakelijk om te weten waar 

het kind staat.  

Kinderen zijn krachtig en hebben alles in zich om zich te ontplooien, ze willen leren 

en groeien. Maar ze hebben voldoende nestwarmte nodig om uit te vliegen. We 

creëren een veilige omgeving waar de kinderen zich goed voelen en gaan op zoek 

naar hun sterktes en interesses.  Zo kunnen we de horizon van de kinderen 

verruimen en leerkansen bieden op de verschillende ontwikkelingsdomeinen.  

 

  



Groeien in taal  

Taal is een belangrijk gegeven in ieders leven. Heel wat egeltjes kampen echter 

met een taalachterstand of komen uit een anderstalig gezin. Taalstimulering is dan 

ook één van de pijlers van het pedagogische aanbod. Als basis voor taalstimulering 

hanteren we het groeimodel van taal.  Taal is geen voorwaarde voor communicatie, 

maar communicatie is een voorwaarde voor taalverwerving.   

 

Natuurbeleving  

Natuurbeleving: buiten spelen, mogen ontdekken en experimenteren, kunnen 

bewegen en rust vinden maakt dat de band tussen kind en natuur vanzelfsprekend 

is. Ze ontdekken zo zelf de waarde van de natuur. Goed voor het kind en goed 

voor de natuur. Buiten spelen, buiten leven en eten is een meerwaarde voor 

kinderen. Het stimuleert hun fantasie, biedt kinderen ruimte en rust. Kleine 

kinderen leren de wereld kennen via hun zintuigen. Buiten is er vanalles te 

beleven, vanalles te ontdekken. Alle zintuigen worden geprikkeld, alle 

ontwikkelingsdomeinen worden aangesproken. Kinderen worden uitgedaagd om te 

kijken, te voelen, te luisteren, te verkennen, te vragen en te benoemen, te 

bewegen en samen te delen. Maar buiten spelen doet meer dan dat met een kind. 

Buiten spelen maakt kinderen weerbaarder, ze leren omgaan met risico’s en hun 

grenzen verleggen. Frisse lucht bevordert tevens de gezondheid van kinderen. 

Wetenschappelijk onderzoek biedt steeds meer aanwijzingen dat de toename van 

welvaartziekten onder kinderen samenhangt met de toenemende vervreemding 

tussen kinderen en natuur. Buiten spelen is ook een meerwaarde voor de natuur 

en onze samenleving. Kinderen van bij het begin de natuur laten beleven en laten 

genieten van buiten zijn bouwt een band op met de natuur. Dit legt een cruciale 

basis voor latere positieve ervaringen in de natuur. Het schept de voorwaarde voor 

kinderen en latere volwassenen die zorg dragen voor hun omgeving, voor jonge 

en minder jonge mensen die op een duurzame manier in het leven staan. 

 

Systeemdenken 

De systeemtheorie reikt een bril aan die toelaat mensen te zien in relatie tot hun 

omgeving.  Wanneer er zich problemen voordoen kan zowel een verklaring als een 

oplossing gezocht worden binnen dit systeem.  



Bij De Egeltjes primeert een sociaal-pedagogische aanpak op een medisch-

klinische aanpak.  Eerder dan te focussen op individuele problemen gaan we op 

zoek gaan naar een goede omgang waar zowel het kind als zijn omgeving zich in 

kan vinden. 

 

Methodiek Uk en Puk 

We werken met een educatief pakket om kinderen gericht te stimuleren. De Puk 

methodiek is een pakket voor vroege voorschoolse educatie speciaal ontwikkeld 

voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Puk laat kinderen zichzelf ontplooien op alle 

ontwikkelingsdomeinen. Op deze manier brengt Puk structuur in de opvang en is 

hij tevens een herkenbaar figuurtje dat de kinderen veiligheid en troost kan 

bieden. 

  



De visie (doelstellingen en 
strategie) over de 
betrokkenheid/participatie 
van gezinnen is 
 

De Egeltjes wil er zijn voor de ouders. De ouders zijn geen extraatje in onze 

werking, ze zijn een basisingrediënt. Voor de uitbouw van onze ouderwerking 

hebben we ons gebaseerd op het concept van de Crèche parentale of Oudercrèche. 

We geloven dat ouders die mee werken en denken, zorgen voor een betere werking 

en dat dit verrijkend is voor de kinderen, ouders en vaste krachten. We geloven 

dat ouders de eerste opvoedingsverantwoordelijken zijn en blijven en dat ze ons 

heel wat kunnen leren over hun kind. Opvoeden loopt niet altijd vanzelf en ouders 

kunnen ook heel wat leren van de vaste krachten en van mekaar. We geloven dat 

we ouders versterken door hen op hun krachten aan te spreken. Vanuit deze 

overtuiging vinden we ouderbetrokkenheid essentieel. We betrekken ouders als 

gebruiker, vrijwilligers en bestuurder. Ouders als gebruiker wil zeggen dat ouders 

gebruik maken van de opvang en de eventuele ondersteuning die we bieden. We 

zorgen dat deze opvang kwaliteitsvol is en investeren in een positieve band met 

ouders door intensieve communicatie. Ouders zijn ook betrokken als vrijwilliger. 

We nodigen ouders steeds uit om deze rol op te nemen, maar maken er geen 

verplichting van. Een vrijwillig engagement is steeds maatwerk, op het ritme van 

de ouders. Dit zorgt voor een zeer boeiende uitwisseling tussen ouders en 

begeleiders, ouders en kinderen en ouders onderling. Het brengt de thuis van de 

kinderen binnen in de opvang en het geeft ouders een diepgaander beeld van onze 

werking. Ouders betrekken als bestuurder wil zeggen dat we ook samen nadenken 

en beslissen met ouders. Samen nadenken en beslissen zorgt voor een boeiende 

dialoog, gedragen afspraken en een aanbod op vraag van en op maat van de 

ouders!   

  



De Egeltjes zet in op ouderparticipatie op verschillende niveau’s. 

 KIND 

BETROKKENHEID 

OPVANG 

BETROKKENHEID 

BELEID 

BETROKKENHEID 

MEELEVEN Ouders begrijpen 

Ouders respecteren 

 

 

ouders als 

gebruiker 

Informatie, 

uitwisseling en 

afspraken 

 

ouders als 

gebruiker 

Informatie over 

beleidsmatige 

aspecten 

 

ouders als 

gebruiker 

MEEDOEN Ouders worden 

uitgenodigd om 

aanwezig te zijn  

 

 

ouders als 

vrijwilliger 

Ouders kunnen 

meedoen met 

activiteiten 

 

ouders als 

gebruiker 

ouders als 

vrijwilliger 

Ouders kunnen 

meedenken over 

beleidszaken 

 

 

ouders als 

vrijwilliger 

MEEDENKEN Ouders formuleren 

wens ivm hun kind 

 

 

ouders als 

bestuurder 

Ouders formuleren 

wensen ivm de 

opvang 

 

ouders als 

bestuurder 

Ouders formuleren 

wensen over het 

beleid 

 

ouders als 

bestuurder 

MEEBESLISSEN Ouders kunnen 

meebeslissen over 

zaken die hun kind 

aangaan 

 

 

 

 

ouders als 

bestuurder 

Ouders kunnen 

meebeslissen over 

een aantal 

pedagogische, 

praktische en 

organisatorische 

zaken 

 

ouders als 

bestuurder 

Ouders kunnen 

meebeslissen over 

beleidsmatige 

aspecten. 

 

 

 

 

ouders als 

bestuurder 

 



De Egeltjes staat voor ouderbetrokkenheid en participatie en wil hieraan werken 

vanuit een toegankelijk en inspirerend kader, dat ruim en tegelijkertijd 

diepgaand is en dat aansluit bij de diversiteit en kwetsbaarheid van de gezinnen.   

Bij De Egeltjes hanteren we de methodiek van de geïntegreerde basisschakels 

Deze methodiek werd door H. Baert (KUL)  ontwikkeld om basiswerkingen een 

kader en kapstokken te geven om te werken rond kansarmoedebestrijding. Maar 

het is vooral een verhaal van versterken en verbinden, wat voor alle ouders een 

krachtige en effectieve manier is om in dialoog en in relatie te treden. 

Kansarmoede is een complex kluwen van problemen op verschillende 

levensdomeinen. Mensen in armoede ervaren een kloof met de rest van de 

samenleving, een verschil in leefwerelden. Ze voelen zich niet verbonden; niet met 

zichzelf (niet goed in je vel), niet met anderen (klein sociaal netwerk), niet met de 

samenleving (maatschappelijke uitsluiting). Om met deze mensen op weg te gaan 

heb je in de eerste plaats een lage drempel nodig. Vanuit de werking wordt er 

vervolgens vertrouwen opgebouwd. Dit vertrouwen maakt dat zorgen en 

problemen bespreekbaar worden. Via sterk maatwerk en een krachtgerichte kijk 

wordt er aan de slag gegaan op de verschillende levensdomeinen. De Egeltjes is 

een basiswerking met een laagdrempelige dienstverlening.  

Eens over de drempel wordt steeds de dialoog met de ouders opgezocht, in alle 

gelijkwaardigheid. Kinderen die naar De Egeltjes komen, krijgen hier een stukje 

van hun opvoeding mee. Het is belangrijk om hierover af te stemmen met de 

ouders. De Egeltjes doet ook dienst als ontmoetingsplaats voor ouders. Door deze 

uitwisseling, vaak over heel alledaagse dingen, ervaren ouders dat ze niet alleen 

staan met hun vragen of onzekerheden en kunnen ze leren van elkaar. 

  



De missie 
Dateert van Mei 2018 

En wordt 3-jaarlijks 

Geëvalueerd door De werkgroep pedagogisch beleid 
 

De visie over het pedagogisch beleid 
Dateert van Mei 2018 

En wordt 3-jaarlijks 

(en bij de MEMOQ-zelfevaluatie) 

Geëvalueerd door De werkgroep pedagogisch beleid 
 

De visie over de betrokkenheid en participatie 

van gezinnen 
Dateert van Mei 2018 

En wordt 3-jaarlijks 

(en bij de MEMOQ-zelfevaluatie) 

Geëvalueerd door De werkgroep pedagogisch beleid 
 

De missie en visies 
Worden geëvalueerd op 

basis van 

Een 3-jaarlijkse evaluatienamiddag met de 

werkgroep pedagogisch beleid obv: 

- Vorming 

- Actuele tendensen in het werkveld 

- Analyse van evaluatie van de werking 

- Analyse van de evaluaties door 

gezinnen en door medewerkers 

- MEMOQ-zelfevaluatie 

- analyse welbevinden en 

betrokkenheid van kinderen 



Eventuele aanpassingen 

worden goedgekeurd 

door 

Het hele team 

 

  














































































































































