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W I E  Z I J N  W E ? 

Vier Hoog is een team van enthousiaste medewerkers. We maken deel uit van i-mens en bieden 
professionele, kwaliteitsvolle en onderbouwde ondersteuning aan de kinderopvang baby’s en 
peuters. 

Onze organisatie werd opgericht in 2014 en in 2019 traden we toe tot Mentes, het  
ondersteuningsnetwerk voor de kinderopvang. 

Vier Hoog heeft een eigen visie, maar we dragen ook de visies van i-mens en Mentes mee uit. 

We ondersteunen vanuit de kaders van het pedagogisch raamwerk, MeMoQ en het beleidsvoerend 
vermogen. 

W A A R  S TA A N  W E  V O O R ?

De ondersteuners van Vier Hoog willen samen met jou inzetten op het vergroten en verankeren 
van de kwaliteit van je opvang. Zeven principes staan centraal in onze visie.

RUIMTE VOOR DIVERSITEIT

Iedere opvanglocatie is anders. We zien deze diversiteit als een grote meerwaarde en spelen in op 
de eigenheid van elke opvang. Elke eigenheid heeft haar eigen kracht en die vormt voor ons het 
vertrekpunt.

Diversiteit zie je ook terug in ons aanbod. We werken vraaggericht en op maat, zodat we kunnen 
inspelen op de noden en wensen van elke opvang. We zien dit als een grote troef. Daarnaast 
zorgen we voor een breed aanbod aan werkvormen zoals individuele coaching, coaching op 
afstand, lerende netwerken, pedagogische evenementen … Elke opvanglocatie heeft de 
keuzevrijheid voor het ondersteuningsaanbod dat het best aansluit bij haar noden en wensen. 

"Voor Vier Hoog is elke kinderopvang, en zo dus ook elk ondersteuningstraject, uniek!"

IN EEN SFEER VAN VERTROUWEN

Onze ondersteuning gebeurt op basis van vertrouwen én samenwerking. Dit vormt het 
vertrekpunt en de basis van een waardevol traject: vanuit een wederzijds vertrouwen bereiken 
we de beste resultaten. We willen jou en jouw kinderopvang graag leren kennen, we bieden een 
luisterend oor en staan klaar om je verder te helpen bij je vragen of noden. 
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Wanneer we een samenwerking aangaan, zijn we gelijkwaardige partners. We stippelen samen 
het traject uit. Jij zit met andere woorden mee aan het stuur van je eigen traject. 

" Wij zijn super blij zijn met zo’n fantastische en meelevende ondersteuner.  
Dank je wel voor al je begrip, je luisterend oor en je vele adviezen!"

— Groepsopvang Nazareth

EEN GROEIFOCUS

Als ondersteuner willen we jou graag laten groeien en je stevig positioneren in het werkveld.  
We zetten in op het versterken van jouw vaardigheden, talenten, kennis en competenties.  
We bekijken wat je nodig hebt om een eerstvolgende stap(pen) te zetten richting jouw 
veranderwensen. Tijdens het coaching traject onderzoeken we hoe je de aanwezige sterktes kan 
inzetten om het vooropgestelde doel van het traject te bereiken. 

" De samenwerking met mijn ondersteuner is super.  
Ze luistert naar onze noden en zoekt samen met ons naar positieve oplossingen."

— Groepsopvang Destelbergen 

Iedereen groeit op een eigen manier. We houden steeds rekening met jouw tempo en noden. 
Soms gaat het wat sneller, soms wat trager, of soms zetten we eens een paar stappen terug. 
Samen kijken we steeds vooruit. 

" Mijn ondersteuner ondersteunt mij tijdens een individuele coaching steeds bij thema’s 
waar ik op het moment van onze afspraak nood aan heb."

— Gezinsopvang Deinze  

GERICHT OP VERBINDING

Eén van de basisbehoeftes is je verbonden voelen. We geloven dat het verbinden van mensen 
van groot belang is: om elkaar te versterken, te luisteren, te inspireren ... Binnen onze werking 
zetten we sterk in op verbinding en uitwisseling tussen verschillende kinderopvanglocaties (in 
de regio), tussen mensen binnen of buiten je eigen team, met betekenisvolle figuren … We bieden 
een ruim aanbod aan lerende netwerken (in verschillende vormen) en aan diverse thema’s. Zo 
spelen we in op de interesses en leervragen van alle opvanglocaties. Participatie vertrekt steeds 
vanuit de belangstelling van een opvanglocatie voor een bepaald onderwerp dat centraal staat. 

" Kinderopvanglocaties worden vaak met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Vier 
Hoog zorgt ervoor dat locaties elkaar leren kennen en in gesprek kunnen gaan over 
verschillende thema’s."

— Groepsopvang Evergem 

OUT OF THE BOX DENKEN EN HANDELEN 

We denken niet ‘in hokjes’. Vooroordelen, stigmatisering … krijgen bij ons geen plaats.  
Ook in onze manier van aanpak durven we out of the box denken. We hebben oog voor innovatie, 
creativiteit … en durven weleens buiten de lijntjes kleuren. Dit kan je ook zien in ons aanbod:  
we leven ons creatief uit en nemen jullie hier graag in mee. 

"�De�ondersteuners�van�Vier�Hoog�doen�steeds�hun�best�doen�om�alles�op�een�toffe�
manier�uit�te�leggen,�zoals�bijvoorbeeld�in�de�filmpjes�over�pedagogische�thema’s."

 — Groepsopvang Oosterzele 
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STIMULEREN VAN REFLECTIE 

Als ondersteuners vertrekken we vanuit een reflectieve houding. Enerzijds stellen we onszelf 
voortdurend in vraag, en anderzijds zullen we ook jou stimuleren om te reflecteren over je eigen 
visie/aanpak/manier van handelen. Op die manier bewaken we samen dat de kinderopvang én de 
ondersteuning van hoge kwaliteit is. We denken samen na over de huidige manier van werken, 
over de sterktes, de aandachtspunten en de eventuele veranderwensen.

BREDE THEMATISCHE E XPERTISE 

Onze ondersteuning richt zich op inhoudelijke thema’s en onderwerpen die we samen bepalen. 
Een diversiteit aan thematische vragen met betrekking tot de werking kan aan bod komen: 
groot of klein, een uitbreiding van een succeservaring of een werkpunt … Inhoudelijk kan het gaan 
over beleidsvoerende thema’s, pedagogische vraagstukken, administratieve elementen … 
Sommige thema’s zullen we meer verdiepen dan andere, afhankelijk van jouw 
ondersteuningsnood. Als ondersteuners willen we steeds onze expertise verruimen. Wanneer we 
een antwoord niet meteen weten, gaan we er graag samen met jou en eventuele andere partners 
naar op zoek. Op die manier proberen we een meerwaarde te zijn voor jou en jouw kinderopvang. 


