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ZiKo-Vo

Een kindvolgsysteem voor baby’s en peuters
Voor onthaalouders en begeleid(st)ers van kinderen van 0 tot 3 jaar

ZiKo-Vo
volgt de ontwikkeling
van het kind, maar ook
hoe het zich in de opvang
voelt en hoe betrokken
het bezig is in zijn/
haar spel.
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ZiKo-Vo helpt
om elk kind beter te
leren kennen.

ZiKo-Vo maakt
een portret van wie
het kind nu is.

ZiKo-Vo vertrekt
van wie het kind is en
wat het kan.

ZiKo-Vo
zoekt naar interessegebieden van het kind en
zijn/haar relaties
met anderen.

ZiKo-Vo zorgt
voor een aanpak op
maat van elk kind.

ECEGO

ZiKo-Vo verrijkt
de communicatie tussen
ouders en begeleid(st)ers
in de opvang.

Met ZiKo-Vo maakt de begeleid(st)er een ‘portret’ van elk kind in de groep.
Op één voorgestructureerd blad beschrijft de begeleid(st)er
zijn/haar beeld van het kind; hoe hij/zij het kind kent.
Dat ‘kindportret’ vormt het hart van het volgsysteem.
Het invullen verloopt in 6 stappen. De begeleid(st)er gaat na:
• hoe het kind zich voelt in de opvang en hoe intens het daar
speelt;
• wie het kind nu is;
• zijn/haar spel en relaties;
• zijn ontwikkeling op verschillende gebieden;
• welke vragen hij/zij heeft aan de ouders;
• wat hij/zij nog meer voor dit kind kan doen;
Eens vertrouwd met het opzet, kan men elk portret op
10 minuten invullen. Doorgaans wordt dat om de twee
maanden herhaald, zodat de kinderen van nabij worden
gevolgd.
Zowel begeleid(st)ers als ouders kunnen dit in- of aanvullen.
Als beide partijen dit doen, wordt het instrument nog rijker.
Over heel wat zaken in het portret praat de ouder
waarschijnlijk al met de begeleid(st)er en/of omgekeerd. Het
portret wil die dagelijkse gesprekjes niet vervangen, maar ze
aanvullen en verrijken.

Reacties van begeleid(st)ers:
“Het doet je dieper nadenken over je manier van
werken met een kind.”
“Heel interessant, leuk en volledig en je hebt er
dadelijk iets aan.”
“Er wordt vooral meer gepraat over hoe het kindje
thuis is. Vind ik prima!”
“Zou verplicht moeten zijn.”
“Zeer goed, vooral als kind opgevangen wordt door
meerdere personen.”
“Plezant om (de positieve kanten van) de kinderen
nog meer te kennen.”
Reacties van ouders:
“Je krijgt zo beter zicht hoe je kind functioneert bij
de onthaalmoeder. Het geeft een concreet beeld
van de manier van leren daar: spelen, zichzelf zijn,
emoties, ...”
“Heel leuk en interessant. Het biedt een heel goed
beeld van de ontwikkeling van je kind en je staat als
ouder ook extra stil bij hoe je je eigen kind verder
kan stimuleren en het geeft je tips.”
“Toch verrassend dat er dingen op staan die je nog
niet weet of anders zijn dan thuis.”
“Heel leuk om te zien hoe ze is veranderd.
“Leuke vergelijking met mijn bevindingen. Heel
duidelijk. Een goede geruststelling.“

ZiKo-Vo wil een zicht krijgen op ‘wie dit kind nu is’.
Daarom wordt de beleving van het kind in kaart
gebracht, samen met zijn interessegebieden en een
kijk op zijn/haar relaties met anderen. De ontwikkeling
wordt gevolgd in 8 ontwikkelingsdomeinen: grote
motoriek, kleine motoriek, taal, verstandelijke
ontwikkeling, ontdekken van de wereld, sociale
ontwikkeling, goed in je vel zitten en zelfsturing/
ondernemen.
ZiKo-Vo is ontwikkeld in het kader van een samenwerkingsakkoord van ExpertiseCentrum voor
ErvaringsGericht Onderwijs (K.U.Leuven) met Kind
& Gezin. Het is een variant van het ZelfevaluatieInstrument voor welbevinden en betrokkenheid van
Kinderen in de Opvang (ZiKo). Waar ZiKo je helpt je
aanpak en werking te evalueren, ligt de focus bij
ZiKo-Vo op het volgen van individuele kinderen en
ontwikkelen van acties op maat van elk kind.

Het pakket bestaat uit vier delen (elk apart verkrijgbaar).
ZiKo-Vo: Handleiding
Een praktische handleiding voor de begeleid(st)er over het stap voor
stap invullen van het volgsysteem.
€ 3,20 – ISBN 978-90-78765-69-1

ZiKo-Vo: Pakket portretten
(goed voor 8 kinderen)
Dit pakket bestaat uit 8 mapjes.
In elke mapje vindt u 12 portretten om in te vullen en een
infoblad voor de ouders, zodat
ook zij weten wat het volgsysteem inhoudt.
€ 18,50 – ISBN 978-90-78765-70-7

ZiKo-Vo: Aanpakfiches
Er zijn 12 aanpakfiches voorzien met tips voor de begeleid(st)er om de
aanpak en organisatie te verbeteren, waarin wordt ingegaan op enkele
pedagogische principes in het zoeken naar acties voor elk kind.
€ 3,40 – ISBN 978-90-78765-72-1
Verkrijgbaar vanaf mei 2009

ZiKo-Vo: Achtergrond en
praktijksuggesties
Gratis als download via
www.cego.be.
Deze download geeft meer zicht
op de achtergrondvisie van het
volgsysteem. Daarnaast biedt het
verantwoordelijken en stafleden
ondersteuning bij het invoeren
van het volgsysteem bij een team
begeleid(st)ers.

NU OOK VERKRIJGBAAR
ZiKo-Vo: Navulset
30 losse portretten (onder krimpfolie) om uw mapjes aan te vullen.
€ 6,00 – ISBN 978-90-77343-35-7

Auteurs: Ferre Laevers m.m.v. Mieke Daems, Griet De Bruyckere, Bart Declercq, Kristien Silkens, Gerlinde Snoeck

ZiKo-Vo bevat een praktijkgerichte handleiding, waarmee gebruikers zelf aan de slag kunnen.
Indien gewenst kan er rond specifieke onderdelen van het instrument (welbevinden, betrokkenheid,
ontwikkelingsgebieden en aanpak) verder vorming aangevraagd worden bij CEGO vzw.
Vormingen hierover bestaan in verschillende formules. Meer informatie omtrent de vormingen,
kostprijs en contactgegevens zijn te vinden op www.cego.be, 016 32 57 40, cego@ped.kuleuven.be.

Bestelbon

CEGO PUBLISHERS

NAAM:

VOORNAAM:

KLANTNUMMER AVERBODE:

Leveringsadres:
VOORZIENING:
STRAAT:

NR.:

POSTCODE:

PLAATS:

TEL.:

E-MAIL:

NAAM:

VOORNAAM:

Factureringsadres (indien verschillend van leveringsadres):
VOORZIENING:
STRAAT:

NR.:

POSTCODE:

PLAATS:

TEL.:

E-MAIL:

Ik wens: ZiKo-Vo – Een kindvolgsysteem voor baby’s en peuters
ex.

7995

Handleiding

€

ex.

7196

Pakket portretten

€ 18,50

ex.

7197

Aanpakfiches [in voorbereiding – richtdatum mei 2009]

€

3,40

ex.

7206

Navulset

€

6,00

3,20

Totaal: €

DATUM:

HANDTEKENING:

Terugsturen naar:
Uitgeverij Averbode – Klantendienst
Postbus 54 – 3271 Averbode
Tel.: 013/78 01 16 – Fax: 013/78 03 83
bestelservice@verbode.be
www.averbode.be

CEGO PUBLISHERS

In België betaalt u € 4,95 verzendkosten voor elke bestelling onder de € 250,00 (nazendingen worden niet extra aangerekend). Bij bestellingen boven € 250,00 worden
geen verzendkosten aangerekend. (Prijzen per 01/02/09 onder voorbehoud van prijswijziging.)

