
 

 

 

 

ONZE MISSIE EN ONZE VISIE 

Buitenschoolse opvang FERM Tienen  is een samenwerking tussen de stad Tienen en Ferm 
Kinderopvang. Ferm Kinderopvang is een vzw die kinderopvang organiseert op maat van ouders en 
kinderen van 0 tot 12 jaar over gans Vlaanderen. Deskundigheid, betrokkenheid en creativiteit staan 
centraal. Ferm Kinderopvang vzw is één van de grote spelers in het opvanglandschap. 

Wat is de missie van onze kinderopvang? 
 Kinderopvang op maat van kinderen en ouders en op maat van medewerkers en partners. 
 Kinderopvang duurzaam, creatief en vernieuwend met een open blik op de wereld. 

Kinderopvang waar iedereen zichzelf kan zijn, verbonden met elkaar en met de organisatie. 
Waar afspraken ondersteuning bieden en waar ieder kan groeien, bouwend aan de 
maatschappij van morgen. 

De Pedagogische Visie van Ferm Kinderopvang met 8 ankerpunten 
We houden rekening met het unieke van elk kind. Elk kind hoort erbij. We geven ruimte aan hun 
ontdekkingsdrang. We spelen in op wat de kinderen aanbrengen. We werken vanuit een sterke 
pedagogische visie. We willen samen blijven leren in verwondering. 
 
De opvang in Tienen zal worden uitgebouwd rond volgende 8 ankers: 
1. Elk kind is krachtig 
2. Ouders zijn de eerste opvoeders 
3. Spelend opvoeden 
4. Een warm hart hebben en geven 
5. Samen leven en groeien 
6. Verschillen geven rijkdom 
7. Het gewone wordt bijzonder 
8. Beleef de natuur binnen en buiten 
 
Aansluitend in deze visie:  
Kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom in de opvang 
We ondersteunen ouders en medewerkers hierbij maximaal. We zoeken hoe we voor deze kinderen, 
en de kinderen die samen met hen opgevangen worden, een optimaal aanbod kunnen creëren. 
 
We hebben aandacht voor de sociale functie van kinderopvang 
We besteden in de kinderopvang extra aandacht aan gezinnen die hun kinderen opvoeden in 
moeilijke omstandigheden. We werven ook medewerkers aan uit alle groepen in de samenleving. 
 
We kiezen voor een competentie- en talentenbeleid 
Wij ondersteunen de persoonlijke en professionele groei van al onze medewerkers en 
kinderbegeleid(st)ers. We vertrekken daarvoor vanuit ieders talenten en leerstijlen. We zetten een 
structuur op waardoor we elkaar inspireren en ontwikkelen. Elke medewerker is mee 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang. We prikkelen bv. onze kinderbegeleid(st)ers om 
onder andere hun buitenspelaanbod onder de loep te nemen. 

https://www.samenferm.be/
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