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Visie Pedagogisch kwaliteitshuis

ViaViela staat voor kleinschalige opvang waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, met oog voor de eigenheid 

van het kind en ruimte voor talentontwikkeling. Deze visie, vertaald naar ver schillende uitgangspunten in ons 

pedagogisch beleid, vormt de basis voor de opvang die wij samen met jou willen bieden. Iedere dag weer.

Van visie naar de praktijk
Een visie en pedagogisch beleid geven je richting in je handelen als 
gastouder. Dat klinkt goed, maar wat betekent dit in de dagelijkse 
praktijk? Het Pedagogisch kwaliteitshuis helpt je hierbij. 

Het Pedagogisch kwaliteitshuis
Met behulp van het Pedagogisch Kwaliteitshuis maak je, aan de hand 
van praktische voorbeelden, jouw pedagogisch handelen zichtbaar. 
Voor jezelf, voor ouders en voor de GGD. Dit maakt de professionaliteit 
van jouw opvang nog tastbaarder. Kom binnen, dan leiden we je rond! 

Fundering 
Het huis is gebouwd op een stevig fundament, bestaande uit de 4 
pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen-Walraven. De 
beschrijving hiervan vind je terug in het pedagogisch beleid van 
ViaViela. 

Deur
De deur is de ingang van het huis. Hier komen het pedagogisch basis-
doel ‘waarborgen van de emotionele veiligheid’ en de interactie tussen jou en je opvangkind samen. Opvang begint 
met een veilige hechting. Ontbreekt deze, dan kunnen we niet bij het huis naar binnen.

Ramen
In het huis zitten ramen. Ieder raam heeft een andere betekenis: als gastouder gebruik je verschillende vormen 
van pedagogische inzet om de basisdoelen in de praktijk te brengen. Vormen van pedagogische inzet zijn: jij als 
gastouder, andere kinderen, de speel-leeromgeving en activiteiten. 

Dak 
Op de zolder vind je de drie kernwaarden van ViaViela: veilige hechting, oog voor de eigenheid van het kind en 
talentontwikkeling. Deze kernwaarden worden zichtbaar wanneer je alle basisdoelen in de praktijk brengt en 
vormen zo het dak van het huis. 

Zaadjes
In de grond zitten zaadjes, hieruit ontkiemen de bloemen. Deze bloemen staan symbool voor de kinderen. Zij kunnen 
gaan bloeien naast het stevige huis: jij, de gastouder. 

Jij geeft kleur aan jouw huis
Het Pedagogisch kwaliteitshuis staat er. Nu mag jij het naar jouw smaak gaan inrichten. Met een eigen pedagogische 
aanpak die voor jou, voor je opvangkinderen en voor hun ouders voelt als ‘thuis’. Wil jij aan de slag met het 
Pedagogisch kwaliteitshuis? Vraag jouw ViaViela contactpersoon naar de mogelijkheden.
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