‘ZiKo-Vo’ leert je anders naar kinderen kijken

‘Een beeld van
een kind’
Hoe kun je een kind goed opvolgen en je aanpak afstemmen op zijn ontwikkeling? Een
vraag waarop het kindvolgsysteem ZiKo-Vo een antwoord geeft. Dit systeem voor de
allerkleinsten van 0 tot 3 jaar werd in 2008 ontwikkeld door Ecego (het Expertisecentrum
voor Ervaringsgericht Onderwijs), in opdracht van Kind en Gezin.

Z

iKo-Vo is een vrij eenvoudige manier om de ontwikkeling van
baby’s en peuters op te volgen. Om de twee maanden vul je
een ‘portret’ in van elk kind in zijn opvangsituatie. Op basis
van dit portret kun je bepaalde acties ondernemen voor de opvang of
voor elk kind apart. Eigenlijk is ZiKo-Vo een vertaling van ZiKo:

‘Geen enkel kind ontsnapt nog
aan onze a
 andacht’
Annick Vanderper en Lut Devolder, verantwoordelijken
kinderdagverblijf Wieltjeshove
‘Wij zijn in januari vorig jaar met ZiKo-Vo gestart, en
meteen zagen we de voordelen. Je gaat de kinderen intenser observeren, het is leuk voor de ouders en het komt ook
de communicatie tussen ouders en begeleiders ten goede.
Dit volginstrument brengt veel aspecten in het groeiproces
in beeld, en je ontdekt de interesses en mogelijkheden van
elk kind in de groep.
Of het nu veel of weinig komt, van elk kind vult een vaste
begeleidster één keer per twee maanden het portret in. Dat
portret wordt eerst besproken met de staf. Die bespreking
nodigt uit om dingen in vraag te stellen, na te denken en
actiepunten voor meer welbevinden en betrokkenheid uit
te diepen. Een groot voordeel van dit volgsysteem is dat
je niet alleen het verhaal van de iets drukkere kinderen op
tafel legt, maar dat ook de stillere kinderen aan bod komen.
En dat is een verschil met vroeger: nu ontsnapt geen enkel
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het ‘zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van
kinderen in de opvang’ voor onthaalouders. Maar intussen wordt het
ook steeds meer in kinderdagverblijven gebruikt, en in een licht aangepaste vorm heeft het ook ingang gevonden in het kleuteronderwijs.
De toevoeging ‘Vo’ staat voor ‘volgsysteem’.

kind meer aan onze aandacht. Daarna gaan we het portret
met een van de ouders bespreken. Zo worden de overeenkomsten tussen de opvang- en de thuissituatie duidelijk.
Het positief benoemen van alle domeinen vraagt een bepaalde manier van denken. Het invullen van de ontwikkelingsdomeinen lukt al aardig. Alleen de elementen “ontdekken van
de wereld” en “zelfsturing” zijn moeilijker in te schatten.
We stellen vast dat bij ons de rol van de begeleidster in het
verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid nog
niet altijd goed is uitgewerkt, maar het is zeker de bedoeling
dat de observaties als leidraad dienen om een kwalitatieve
opvang op maat van de kinderen te garanderen. Daarvoor
is een intensere begeleiding noodzakelijk om concrete
kwesties te kunnen verwoorden, tot een goede synthese te
komen en observaties te koppelen aan acties.
Het totaalpakket van ZiKo en ZiKo-Vo is iets waar we negen
jaar geleden naar uitkeken. Door het gebruiken van die
systemen, is er heel wat veranderd: elk kind krijgt zijn eigen
plek in de opvang.’
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Als het kind zich goed voelt en intens bezig is, weet
je dat je a
 anpak aansluit bij wat het kind nodig heeft.
Elk kind is speciaal
ZiKo-Vo stelt de beleving van kinderen centraal. Het volgsysteem
biedt een stramien om gericht te observeren en van daaruit te reageren. Het helpt je te antwoorden op belangrijke vragen als ‘Hoe goed
voelt dit kind zich in de opvang?’ (welbevinden) en ‘Hoe geboeid is
het bezig?’ (betrokkenheid).
Het fijne aan ZiKo-Vo is dat je het als gebruiker kunt aanpassen aan
wat je zelf haalbaar vindt. De basis is altijd een figuur, waarmee je
visueel duidelijk maakt hoe het kind de opvang beleeft en wat die
beleving beïnvloedt. Het portret geeft een overzicht van de stappen
die het kind in zijn ontwikkeling gezet heeft, en als je er de vorige
portretten bij neemt, zie je in één oogopslag de evolutie die het
doormaakte.
In de acht ontwikkelingsdomeinen rond de figuur wordt opgelijst
waar het kind staat, wat zijn talenten zijn en welke vragen de bege
leider daarbij eventueel heeft. In ieders ontwikkeling zijn er enkele
mijlpalen, maar toch ontwikkelt elk kind vooral via een eigen spoor.

Om dat spoor zo goed mogelijk te kunnen volgen, wordt het kind
in dit systeem alleen met zichzelf vergeleken en zijn geen strikte
normen vastgelegd.
Bovendien bekijkt het volgsysteem elk ontwikkelingsdomein als één
samenhangend geheel en niet als een optelsom van losse vaardig
heden. Of het kind nu een puzzel legt of een deksel op een potje
past, het oefent op dezelfde manier zijn ‘kleine motoriek’.
Daarbij ligt de nadruk altijd op het positieve, hoewel invullen wat
een kind kán en niet wat het niét kan, in de praktijk niet altijd makkelijk is. Maar het zorgt er wel voor dat je op een andere manier
naar kinderen gaat kijken.
Om het positieve nog meer te benadrukken, werkt ZiKo-Vo met
kroontjes boven elk ontwikkelingsdomein. Door een bepaald kroontje in te kleuren, kan de begeleider aangeven wat het ‘talent’ is van
elk kind. Of een kind ‘zwakker’ is of ‘sterker’ dan leeftijdsgenootjes,
is hier van geen tel: bij elk kind wordt gezocht naar iets wat hem of
haar goed ligt.
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‘ZiKo-Vo helpt mij om genuanceerder
naar kinderen te kijken’

Door de ogen van het kind
Zowel ZiKo-Vo als ZiKo zijn instrumenten die vertrekken
vanuit hetzelfde principe: je kijkt in de eerste plaats naar
hoe een kind het maakt in de opvang. Als het zich goed
voelt (welbevinden) en intens bezig kan zijn (betrokkenheid), weet je als begeleider dat je aanpak aansluit bij
wat het kind nodig heeft.
Bij ZiKo gebruik je de beleving van tien kinderen tijdens
hetzelfde halfuur. Je probeert naar je opvang te kijken
door de ogen van deze kinderen en zo mogelijkheden te
vinden om je eigen werking bij te sturen. Die ‘scanning’
kan gebeuren door een teamlid of de verantwoordelijke.
ZiKo-Vo vertrekt niet vanuit die momentopname maar
neemt het kind zelf als uitgangspunt. Door het invullen
van een portret maak je – onrechtstreeks – een analyse
van wat dit kind nodig heeft om zich goed en uitgedaagd te voelen. Hierdoor krijg je automatisch tips over
wat je in jouw werking voor dat ene kind kunt doen.
De beide volgsystemen vullen elkaar dus duidelijk aan.
Als begeleiders zelf op regelmatige basis – bijvoorbeeld
om de twee maanden – ZiKo-Vo-portretten invullen,
blijven ze aandacht hebben voor het welbevinden en de
betrokkenheid van elk kind. En een halfjaarlijkse scanning van een halfuurtje opvang met ZiKo geeft je een
beeld van waar je als groep staat. <
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Marian Waignein, onthaalmoeder
‘Een jaar geleden introduceerde onze dienstverantwoordelijke
ZiKo-Vo. Ik ben er meteen mee aan de slag gegaan, want ik was
niet tevreden over het kindvolgsysteem waar ik tot dan mee
werkte: een boekje met routinevragen waarop je ja of nee moest
antwoorden. Met ZiKo-Vo benader je het kind op een heel andere
manier. Zelfs als ik zijn naam op het portret niet invul, weet de
dienstverantwoordelijke toch over wie het gaat. Bij het vorige
systeem was dat niet zo.
Ik vul de portretten om de twee à drie maanden in, voor alle
kinderen op hetzelfde moment. De week erop geef ik het mee
aan de ouders, met de vraag om het aan te vullen. Als zij het
terugbezorgen, praten we erover. En in de laatste week van die
maand bespreek ik de portretten met de dienstverantwoordelijke.
Bij het invullen leg ik vooral de nadruk op het middenluik van het
portret: hoe het kind de opvang beleeft. Bij de ontwikkelings
domeinen geef ik een eerste aanzet en vraag daarna de ouders
om aan te vullen met voorbeelden uit de thuissituatie. Hun reacties zijn super. Ze vinden het fijn om te zien hoe hun kind in de
opvang is en wat zijn relatie is met de anderen. Zo staan ouders
ook eens stil bij de ontwikkeling van hun spruit, en bovendien
krijg ik op die manier veel informatie van hen. Zelfs bij “zorgenkinderen” is het makkelijker om een gesprek te voeren aan de
hand van een portret met concrete voorbeelden.
ZiKo-Vo helpt mij om genuanceerder naar kinderen te kijken, omdat de eigenheid van elk kind zo mooi naar boven komt. Dankzij
de portretten zie ik veel beter hoe een kind evolueert. Zo hebben
de meeste kinderen bij de start een lager welbevinden dan een
paar maanden later. Die ontwikkeling in kaart brengen is erg
motiverend.’

