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1.  INLEIDING  

1.1 ALGEMEEN   

 

’T Skooltje KINDEROPVANG is een particuliere, kleinschalige kinderopvangorganisatie die voor 

kinderen van 0 tot vier jaar kinderopvang aanbiedt. Het welbevinden van de kinderen staat centraal 

bij onze diensten.  

In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven wij hoe wij bij ‘T Skooltje om willen gaan met de kinderen. 

Wij beschrijven op welke manier wij pedagogisch handelen en welke visie er aan dit handelen ten 

grondslag ligt. Ter verduidelijking zijn er op verschillende plekken in dit plan praktijkvoorbeelden 

toegevoegd.  

Dit beleidsplan beschrijft de uitgangspunten van het pedagogisch handelen. Dit is voor elke locatie 

vertaald in een pedagogisch werkplan. Het pedagogisch beleidsplan en werkplan vormen samen de 

basis voor het handelen van de pedagogisch medewerkers. 

Ons pedagogisch beleid wordt geïnspireerd door de dagelijkse praktijk, inzichten van pedagogen en 

maatschappelijke ontwikkelingen. Omdat dit alles niet stilstaat, zien wij het pedagogisch beleid ook 

als iets dat voortdurend in ontwikkeling is.  

Dit betekent dat dit beleidsstuk regelmatig met alle betrokkenen; pedagogisch medewerkers, 

oudercommissie en directie, wordt bekeken en zo nodig wordt bijgesteld.  

Waar wij in dit plan spreken over pedagogisch medewerkster hebben wij het over de groepsleiding, 

zowel mannelijk als vrouwelijk. Onder de term ouders  verstaan wij alle ouders en/of verzorgers in 

zowel meervoud als enkelvoud.  

1.2 VOOR WIE IS HET PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BEDOELD? 

Dit plan is een leidraad voor het handelen van de pedagogisch medewerkster van het 

kinderdagverblijf. Hierdoor draagt het bij aan een eenduidige werkwijze en verantwoorde 

activiteiten. Daarnaast geeft dit beleidsplan informatie aan alle betrokkenen. Door onze visie en 

werkwijze te omschrijven in de pedagogische werkplannen per locatie hopen wij hiermee een 

duidelijk beeld te kunnen geven over wat wij in de dagelijkse omgang met kinderen, ouders en 

collega's belangrijk vinden.  
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Dit pedagogisch beleidsplan wordt ook gebruikt bij het inwerken van nieuwe pedagogisch 

medewerksters en stagiaires. 

Door in dit plan een duidelijke beschrijving van de visie en het pedagogisch handelen te geven, kan 

de kwaliteit van de opvang getoetst worden. Waarbij er echter altijd voldoende ruimte blijft voor een 

persoonlijke invulling door de verschillende mensen die er werken.  

Alle ouders kunnen kennis nemen van de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en het werkplan 

en het plan bij behoefte inzien. We vinden het belangrijk dat ouders hiermee informatie krijgen over 

de opvang. Zij kunnen daarmee bepalen of zij hun kind bij ‘T Skooltje willen plaatsen.  

De oudercommissie heeft als vertegenwoordiging van de ouders adviesrecht bij de formulering van 

het beleidsplan. Zij worden regelmatig gevraagd het pedagogisch beleidsplan door te nemen en 

feedback te geven aan de directie. Hierdoor wordt de inbreng van ouders bij de dagelijkse gang van 

zaken van de opvang gegarandeerd. We vinden het belangrijk dat pedagogisch medewerkers zich 

bewust zijn van hun rol als opvoeder, en het is in het belang van het kind om dit goed af te stemmen 

met de ouders. 

1.3 HOE HET PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN TOT STAND KOMT  

De algemene visie en de pedagogische visie van ’T Skooltje is het beginsel van dit pedagogisch 

beleidsplan. Samen met de kwaliteitseisen kinderopvang en de wijze waarop wij willen handelen 

vormt dat zich als uitgangspunt met daaruit voortgekomen ideeën. Een aantal van deze ideeën zullen 

doorlopen in onze werkwijze.  

Het plan is door de directie geformuleerd, waarna er feedback wordt gevraagd aan de 

oudercommissie.  

Tijdens teamvergaderingen en studiedagen besteden we met regelmaat aandacht aan verschillende 

aspecten van het pedagogisch beleid en het daarbij behorende werkplan. Hierdoor is de 

implementatie van het beleidsplan en de bijbehorende werkplannen per locatie en de aansluiting bij 

de dagelijkse praktijk gewaarborgd.  

1.4 EVALUATIE 

Het pedagogisch beleidsplan is geen statisch geheel. De invulling van ons pedagogisch handelen zal 

zich blijven ontwikkelen door maatschappelijke- en/of organisatorische ontwikkelingen en nieuwe 
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pedagogische en/of praktische inzichten. Om het beleidsplan aan te laten sluiten bij deze 

ontwikkelingen zullen we het plan regelmatig moeten bijstellen. De directie heeft hierin een 

beleidsbepalende rol en de oudercommissie een adviserende rol. 
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2. DOESTELLINGEN  

2.1 DOELSTELLING EN VISIE  

Missie 

‘T Skooltje KINDEROPVANG  is partner van ouders in de ontwikkelingsgerichte begeleiding van 

kinderen tot 13 jaar. ‘T Skooltje KINDEROPVANG   geeft kinderen de ruimte om in de omgeving waar 

zij wonen te spelen, te leren en te genieten en geeft ouders de mogelijkheid zorg en arbeid te 

combineren. 

2.2 ALGEMENE VISIE 

De algemene visie achter het ontstaan van ‘T Skooltje is simpel en transparant. BACK TO BASIC. 

Terug naar waar het allemaal om draait. Terug naar het begin. Geen ingewikkelde urenconstructies, 

geen mooie praatjes, geen extra services zoals boodschappendiensten, kappers en zwemlessen. 

Gewoon kinderopvang. Persoonlijk. Zoals het hoort. Zoals het in eerste instantie ooit is begonnen en 

zoals het weer moet worden. Vanuit de organisatie, vanuit de ouders en vanuit het kind. 

 

Door die gedachte en de drie aspecten is de algemene visie ontstaan. 

 

“Een kleinschalig, hoogwaardige kwaliteit kinderopvang aanbieden waarin organisatie en ouders 

persoonlijk betrokken zijn en een fijne werkomgeving ontstaat voor de pedagogisch medewerkster. 

Zodra dat in balans is, ouders tevreden zijn en de werknemers iedere dag blij naar hun werk komen. 

kan men pas een veilige, fijne en vertrouwde omgeving creëren voor het kind, dat te allen tijden 

centraal staat.” 

 

Wij bieden opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot 4 jaar. Wij streven ernaar om dit op een 

verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige manier te doen. Bij onze diensten staat het welbevinden 

van de kinderen voorop.  

Wij hebben de volgende locaties en groepsbezettingen  

‘T Skooltje KINDEROPVANG HELMOND 

Boerhaavelaan 42 

5707 SL Helmond 
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Eén verticale groep (0-4 jaar) 

Bezetting: maximaal 16 kinderen per dag 

‘T Skooltje KINDEROPVANG MIERLOSEWEG 

Mierloseweg 128 

5707 AR Helmond 

Eén horizontale groep (0-1,5 jaar) 

Bezetting: maximaal 8 kinderen per dag 

De groepsbezetting is het maximaal aantal te plaatsen kinderen, maar dit inclusief minimaal twee 

flexibele kindplaatsen en twee vrije kindplaatsen per dag voor het ruilen en/of extra dagen . Op de 

groep zijn er maximaal 3 vaste pedagogisch medewerkers, maar dit hangt per dag af van de 

groepsbezetting en leeftijd. 

Bij lage kindaantallen kan er ook voor gekozen worden om de locatie Mierloseweg en Boerhaavelaan 

samen te voegen. Dit wordt altijd na overleg met de ouders gedaan. 

2.3 PEDAGOGISCHE VISIE  

Een kind bevindt zich gedurende de week in verschillende opvoedingssituaties. Het gezin, de 

onderwijssituatie en de kinderopvang vormen samen een driehoek waarbinnen de opvoeding van 

kinderen zich afspeelt. Daarmee is ‘T Skooltje KINDEROPVANG medeopvoeder van kinderen. 

Kinderopvang biedt kinderen een eigen leef- en leeromgeving waarin het elementen vindt, die het 

gezin en het onderwijs niet bieden.  

Bij ‘T Skooltje KINDEROPVANG staan de volgende uitgangspunten centraal: 

2.4 DRIEHOEK VAN WELBEVINDEN 

Pedagogisch handelen vindt plaats binnen de driehoek van welbevinden. ‘T Skooltje 

KINDEROPVANG streeft naar een zo hoog mogelijk welbevinden van: 

het kind 

de klant  

de eigen organisatie 
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2.5 WELBEVINDEN KIND 

Het welbevinden, of het kind zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt, is van belang voor een 

optimaal mogelijke ontwikkeling. (Emotionele) veiligheid is een belangrijke basis hiervoor. 

Zowel het welbevinden tijdens de opvang, als oog hebben voor het welbevinden van het kind in de 

thuissituatie, is de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker in het bijzonder van de 

organisatie in het algemeen. 

 2.6 WELBEVINDEN KLANT  

 

Het welbevinden van het kind hangt samen met de mate waarin de klant (ouder) zich lichamelijk, 

geestelijk en sociaal goed voelt. Dit is van belang zodat de klant als ouder zich zo optimaal mogelijk 

kan ontwikkelen. De verantwoordelijkheid voor dit welbevinden ligt bij de ouders. De medewerker 

heeft naast oog voor het welbevinden van het kind ook oog voor het welbevinden van de ouder en 

brengt dit in relatie tot elkaar. Ouders dienen hiertoe betrokken te worden bij de (mede)opvoeding 

van het kind en bij de ontwikkelingen op locaties. 
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 2.7 WELBEVINDEN ‘T SKOOLTJE KINDEROPVANG 

Het welbevinden van ‘T Skooltje KINDEROPVANG hangt samen met de mate waarin de organisatie 

zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Dit is een metaforische uitleg. Lichamelijk is hierbij 

te beschouwen als het raamwerk van de organisatie, de harde kant van organiseren (o.a. 

managementstructuur, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidstoedeling, voldoende 

(gekwalificeerd) personeel). Het geestelijk welbevinden hangt samen met de zachte kant van de 

organisatie (o.a. een hoog welbevinden van werknemers, een grote mate van zelfstandigheid van 

medewerkers, het werken conform organisatiewaarden). Tot slot is de sociale kant van de 

organisatie te beschouwen als de plaats van de organisatie in het netwerk van organisaties in ons 

werkgebied die betrokken zijn rondom welbevinden kind en ouder (o.a. onderwijsorganisaties, 

gemeenten en zorginstellingen). 

2.8 INTERACTIEPRINCIPES 

In de communicatie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers, tussen pedagogisch 

medewerkers en ouders en tussen collega’s onderling staan de interactieprincipes centraal. 

 Initiatieven waarnemen en volgen: door gericht te kijken en luisteren naar kinderen, creëer je de 

mogelijkheid om initiatieven te zien en te kunnen reageren. 

Initiatieven ontvangen: initiatieven van kinderen zijn onder andere gericht op het 

zoeken van contact. Je kunt laten merken dat je belangstelling 

hebt voor de initiatieven die een kind neemt. Het kind voelt 

zich dan begrepen en bevestigd. 

Benoemen: door te benoemen wat je hoort of ziet krijg je contact met een 

kind. Door te vertellen wat je doet geef je informatie. Het kind 

weet wat er gaat gebeuren en dit geeft rust en duidelijkheid. 
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Beurtverdeling: door een goede beurtverdeling help je het kind ontwikkelen. 

Als er ruimte is om te wachten op de initiatieven van een kind, 

nodig je het kind uit om meer initiatieven te nemen. 

Leiding geven/nemen: het kind leert het meest van positieve bekrachtiging. Als je in 

de ja-reeks blijft, buig je ongewenst initiatief om naar gewenst 

initiatief. 

Ik-benoeming: door de ik-benoeming maak je deel uit van de groep. Het is 

een ondersteuning in het leiding geven en nemen.  

2.9 CIRKEL VAN VERTROUWEN 

 

Bij ‘T Skooltje KINDEROPVANG wordt gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (onder andere 

aan de opbouw van het zelfvertrouwen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aspecten emotionele 

ondersteuning, respect voor de autonomie, informatie en uitleg geven en structuur bieden die in elk 

vak verder zijn uitgewerkt. 
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2.10 KERNWAARDEN ‘T SKOOLTJE KINDEROPVANG  

Bij ‘T Skooltje KINDEROPVANG hanteren wij de volgende kernwaarden: 

Professioneel 

 Ik heb een positieve houding naar kind en klant 

 Ik handel op basis van kennis en ervaring 

 Ik anticipeer op behoeften van klanten en/of kinderen 

 Ik praat correct Nederlands, ben beleefd en klantvriendelijk   

Betrouwbaar 

 Ouders kunnen hun meest waardevolle bezit, hun kind, met een gerust hart door mij laten 

opvangen 

 Ik handel volgens de protocollen vastgelegd in het kwaliteitshandboek 

 Ik kom mijn afspraken na 

 Ik handel naar het pedagogisch beleid waarin ik mede zorg voor veilige opvang 

Hulpvaardig 

 Ik help een kind, ouder, klant, collega, een andere professional 

 Ik neem initiatief (wat kan ik voor u betekenen?) 

 Ik stel open vragen (wie, wat, wanneer, waarom, hoe) aan de klant  

 Ik heb oog voor de ander 

Zakelijk en betrokken 

 Ik handel op basis van de geldende afspraken en regels 

 Ik ben geïnteresseerd in het kind, de klant, de gast, de collega 
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 Ik luister met aandacht en denk mee met de klant  

 Ik heb passie voor mijn vak, in mijn stem klinkt een lach door 
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3 PEDAGOGISCHE DOELEN 

De visie op kinderen en hun ontwikkeling en de rol die medewerkers daarin spelen, leidt tot de 

volgende pedagogische doelen: 

3.1 VEILIGE OPVANG 

 Elk kind voelt zich veilig en vertrouwd op een van onze kinderdagverblijven of buitenschoolse 

opvanglocatie, door de geborgenheid en structuur die er geboden wordt door 

de pedagogisch medewerkers. 

 Elk kind wordt emotioneel ondersteund door de pedagogisch medewerkers en er is sprake 

van respect en waardering voor de autonomie van het kind. 

 De locaties van ‘T Skooltje KINDEROPVANG zijn veilig en voldoen aan de eisen van 

brandweer, Wet Kinderopvang en Voedsel- en warenwet. 

Enkele specifieke uitwerkingen van bovenstaande: 

 Wanneer kinderen nieuw zijn wordt in het intakegesprek met de ouder besproken op welke 

manier de opvang opgebouwd gaat worden, zodat het kind kan wennen aan de nieuwe 

situatie. Ouders kunnen hierin zelf aangeven wat zij zelf fijn vinden voor het wennen. 

 Kinderen worden opgevangen in een stamgroep. Soms verlaten zij deze stamgroep voor 

activiteiten. In het pedagogisch werkplan is te lezen wanneer de stamgroep eventueel 

verlaten wordt. 

 In principe zitten kinderen in een vaste stamgroep. Het is mogelijk dat kinderen in een 

tweede stamgroep worden opgevangen. Dit is altijd in overeenstemming met de ouders voor 

een bepaalde periode. Dit kan in de volgende situaties: 

o Wanneer er wordt samengevoegd, bijv. in vakanties (beschreven in pedagogisch 

werkplan en beleid samenvoegen/verlaten stamgroep). 

o Bij afname van extra uren wanneer dit niet mogelijk is op de eigen stamgroep. 

o Bij een wijziging van dagdelen die nog niet mogelijk is op de eigen stamgroep . 
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 Pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 0-4 jaar kunnen bij ‘T Skooltje 

KINDEROPVANG altijd gehoord of gezien worden door een andere volwassene tijdens het 

uitvoeren van de werkzaamheden (vierogenbeleid). Hoe dit per locatie wordt gerealiseerd, 

staat in het pedagogisch werkplan. 

 Pedagogisch medewerkers worden in voorkomende gevallen ondersteund bij de 

werkzaamheden door andere volwassenen. Als dit op locaties het geval is, is dit terug te 

vinden in het pedagogisch werkplan per locatie. 

 Er zijn altijd zoveel medewerkers aanwezig als noodzakelijk is volgens de voorgeschreven 

beroepskracht-kindratio. 

 Jaarlijks wordt de Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd en besproken met de 

oudercommissie en naar aanleiding daarvan worden de veiligheid en 

de arbeidsomstandigheden verder verbeterd. 

 Veiligheid betekent ook zorgen dat er adequaat gehandeld wordt bij verschillende 

gebeurtenissen die zich in het leven van een kind kunnen voordoen. Daarom zijn er 

protocollen opgesteld, onder andere voor het handelen in geval van ongevallen, ziekte, 

kindermishandeling (meldcode), en ontwikkelingsproblemen (zorgbeleid). 

 Meldcode kindermishandeling is jaarlijks een onderdeel van deskundigheidsbevordering.  

3.2 ONTWIKKELING: SAMEN SPELEN, LEREN EN GENIETEN 

 Elk kind ontdekt in een eigen tempo hoe de wereld in elkaar zit door het opdoen van allerlei 

ervaringen. Onze medewerkers bieden daartoe, in aansluiting op de ontwikkeling van de 

kinderen, mogelijkheden voor uitdaging, verwondering, ontdekken en genieten. 

 Elk kind wordt verzorgd in de mate waarin hij/zij dit nodig heeft. Aan kinderen die dit nodig 

hebben wordt volledige verzorging geboden. Kinderen die al zelfstandiger zijn, worden 

daarin steeds gestimuleerd. Hygiënerichtlijnen vormen de basis voor het handelen m.b.t. 

verzorging. 

 Elk kind ontwikkelt persoonlijke competenties als zelfvertrouwen, zelfstandigheid, veerkracht 

en creativiteit, onder andere door een positieve stimulerende benadering door 

de pedagogisch medewerkers. 

 Elk kind ontwikkelt sociale competenties door in de groep te communiceren met anderen, te 

onderhandelen en samen te werken. 

 De ontwikkeling van alle kinderen wordt periodiek gevolgd, besproken en vastgelegd in het 

kinddossier. 
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 Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van kinderen wordt een KIJK! registratie 

ingevuld, een plan van aanpak gemaakt en kan er gebruik worden gemaakt van de expertise 

van andere organisaties. De sociale kaart van ‘T Skooltje KINDEROPVANG  is hiervoor een 

belangrijke informatiebron. 

 ‘T Skooltje KINDEROPVANG   heeft een zorgbeleid, gericht op het handelen in geval van 

geïntegreerde opvang van zorgkinderen. 

3.3 SAMEN MET OUDERS 

 De communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers verloopt open en er wordt 

informatie uitgewisseld aan het begin en eind van de dag tussen de thuis- en de 

opvangsituatie. De betrokkenheid van ouders stellen wij zeer op prijs. Hun inbreng verhoogt 

onze kwaliteit.  

3.4 PEDAGOGISCH MEDEWERKERS 

 Tijdens de breng- en haalmomenten worden ouders mondeling geïnformeerd over het 

verloop van de dag en over de ontwikkeling van het kind. Daarnaast zijn er op de locatie 

daglijsten waarop de activiteiten van de dag zijn terug te vinden en wordt er dagelijkse een 

schriftje voor iedere kind geschreven. 

 Naast een intakegesprek is het mogelijk om indien nodig gesprekken met ouders te houden. 

 Ouders kunnen meedenken en meepraten in de oudercommissie over zaken die de eigen 

locatie aangaan. Meer informatie hierover is te vinden in het pedagogisch werkplan van de 

locatie. 

 Er bestaat een klachtenregeling. Op alle locaties is een klachtenfolder aanwezig. Deze staat 

ook op onze site : www.t-skooltje.nl 

 De mening vande klant over ‘T Skooltje KINDEROPVANG wordt gevraagd na de start, 

vervolgens jaarlijks en na beëindigen van de overeenkomst. Dit om diensten te evalueren en 

eventueel te verbeteren. 
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3.5 OOG VOOR ELKAAR 

 Elk kind leert bij ‘T Skooltje KINDEROPVANG  de volgende waarden en normen: respect voor 

elkaar, rekening houden met elkaar en elkaar helpen als dat nodig is. Pedagogisch 

medewerkers dragen vanuit hun voorbeeldfunctie deze waarden en normen uit. 

 ‘T Skooltje KINDEROPVANG  is ervan bewust dat iedereen vanuit eigen achtergrond en 

ervaring een eigen manier van kijken heeft. Daarom wordt er bij ‘T Skooltje 

KINDEROPVANG  naar elkaar geluisterd en staat men open voor ieders ideeën, zowel van 

ouders/verzorgers en kinderen, als van de medewerkers. 

 ‘T Skooltje KINDEROPVANG  is een organisatie die niet is gestoeld op een religieuze 

levensovertuiging. Dit betekent dat er aandacht wordt besteed aan de nationaal erkende 

feestdagen en tradities. 

 Een goed functionerend team bestaat bij ‘T Skooltje KINDEROPVANG  uit prettige collegae 

die samen een veilige werkomgeving creëren, die goed voor elkaar zorgen, respect hebben 

voor elkaar en waardering voelen van elkaar en de leiding. Deze werkomgeving maken wij 

samen. 

 ‘T Skooltje KINDEROPVANG  wil graag met de HKZ-certificering aan de slag. Dit certificaat is 

een teken dat de organisatie de zaken intern goed op orde heeft, de klant centraal stelt en 

voortdurend werkt aan verbetering van de zorg of dienstverlening. 
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4. PEDAGOGISCH WERKPLAN 

Elke locatie heeft op basis van dit pedagogisch beleidsplan een locatiespecifiek pedagogisch 

werkplan gemaakt. In het werkplan staat beschreven hoe het beleid in de praktijk wordt 

vormgegeven, waarom dat op deze manier gebeurt en geeft richting aan het werk van de 

pedagogisch medewerkers.  

Het werkplan is geschreven om inzicht te geven aan ouders over de opvang van hun kind. Minimaal 

eenmaal per jaar wordt het pedagogisch werkplan geëvalueerd en eventueel vernieuwd en 

besproken in de ouderwerkgroep. Het pedagogisch werkplan is terug te vinden op de locatie.  

4.1 VISIE OP DE ONTWIKKELING VAN HET KIND  

 

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.  

Door een kind een veilige, inspirerende en stimulerende omgeving te bieden, kan een kind zich 

optimaal ontwikkelen, voelt het zich gewaardeerd en kan het zelfvertrouwen opbouwen. Onze 

kindvisie gaat er vanuit dat kinderen krachtige, sociale en creatieve wezens zijn. Kinderen zijn 

nieuwsgierig en leergierig en aan de volwassenen is het de taak te zien wat een kind wil leren en 

daarbij de voorwaarde te scheppen die nodig zijn. Het is onze taak te luisteren en te kijken naar een 

kind en waar te nemen waar de behoefte liggen.  

4.2 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN  

 

Er is bewust gekozen voor een aanpak die flexibel is en die de kinderen en pedagogisch medewerkers 

de ruimte geeft met elkaar op ontdekkingstocht te gaan. De kinderen hebben een duidelijke 

dagritme en structuur op een dag, maar krijgen zo min mogelijk een vast aanbod aan activiteiten 

aangeboden. De medewerkers zullen hun aanbod zoveel mogelijk proberen aan te passen op de 

vraag van de kinderen, binnen de gestelde structuur van de dag. Zo krijgen ze weinig te maken met 

standaard werkjes. Door goed naar de kinderen te kijken en te luisteren spelen de pedagogisch 

medewerkers in op de interesses van de kinderen.  

We gaan er vanuit dat kinderen van nature nieuwsgierig en leergierig zijn.  
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Voorbeeld 

De kinderen spelen buiten en kijken goed tussen de struiken. Een kind ontdekt een slak en blijft 

geïnteresseerd kijken wat deze slak aan het doen is. De pedagogisch medewerkster komt nu ook 

kijken en vraagt het kind wat hij ziet. Het kind antwoord: ‘Deze slak heeft een mooi huis en hij draagt 

hem op zijn rug’.  

Daar speelt de pedagogisch medewerkster op in door het kind te vragen hoe andere dieren wonen 

en hoe het kind zelf woont. Hierdoor ontstaat een gesprek en al snel komen er meer kinderen 

nieuwsgierig deelnemen aan het gesprek. Ze hebben met elkaar zoveel ideeën dat de pedagogisch 

medewerkster voorstelt klei te pakken. Zo kunnen de kinderen zelf een huis maken voor een dier. 

Van de slak word een mooie foto gemaakt en later van alle kleihuizen ook. Gezamenlijk krijgt dit 

project een mooi plekje op de groep, en de kinderen kunnen ‘s middags trots aan hun  

ouders vertellen over de slak en de huizen.  

 

Bij het doen van activiteiten is een pedagogisch medewerkster zich ervan bewust gericht te zijn op de 

stimulering van de algehele brede ontwikkeling van alle kinderen, ontwikkeling op het gebied van: 

 Motorisch 

 Sociaal 

 Emotioneel 

 Cognitief 

 Creatief 

 Taalontwikkeling 

 Bijbrengen van normen en waarden met respect voor de eigenheid van het kind. Dit als 

voorbereiding op het basisonderwijs.  

 

Het kind wordt gestimuleerd in de ontwikkeling, doordat het de ruimte krijgt en de mogelijkheid 

geboden wordt om te experimenteren met zijn/ haar eigen kunnen, met materiaal en met mensen 

(kinderen en volwassen). Kinderen kunnen veel van elkaar leren door samen te spelen, delen, zingen, 

knutselen en door rekening met elkaar te houden, voor jezelf te leren opkomen en ruzies op te 

lossen.  

Het aanbieden van een vaste dagindeling is de basis om de kinderen te stimuleren in hun 

ontwikkeling en samenspel met andere kinderen. De kinderen worden uitgedaagd zichzelf te zijn in 

de groep, waardoor zij leren te vertrouwen op hun eigen mogelijkheden. Dit vertrouwen bevordert 

het zelfbewustzijn en zelfstandigheid om uit te groeien tot evenwichtige sociale kinderen.  
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Het streven is het kind vertrouwd te maken met de verschillende materialen en het gebruik hiervan 

te stimuleren. Dit doen wij door uitnodigende speelsituaties te creëren en in te spelen op de 

behoefte en ideeën van het kind. Bij alle activiteiten gaat het om het bieden van mogelijkheden en 

het kind ervaringen op te laten doen.  

4.3 WAARDEN EN NORMEN 

In elke relatie tussen kind en volwassene vindt overdracht van waarden en normen plaats. Zo ook in 

de relatie tussen de pedagogisch medewerkster en een kind. Dit kan zowel gericht als ongericht 

plaatsvinden. Omdat wij ons ervan bewust zijn dat wij voortdurend bezig zijn met het overdragen 

van waarden en normen, geven de pedagogisch medewerksters altijd het goede voorbeeld aan 

kinderen. Daarbij gaan wij uit van onze gezamenlijke visie en hanteren wij de pedagogische 

uitgangspunten die in het volgende hoofdstuk omschreven worden.  

Wij zijn ons ervan bewust dat de waarden en normen die binnen de opvang gelden kunnen 

verschillen van de waarden en normen bij de kinderen thuis. Met respect voor de waarden en 

normen van alle gezinnen proberen wij hiermee om te gaan. Wij houden waar mogelijk rekening met 

deze waarden en normen. Soms zijn de waarden en normen van het kind thuis niet te verenigen met 

de waarden en normen die bij het kinderdagverblijf gelden. Dan hanteren wij de normen en waarden 

die bij het kinderdagverblijf gelden en zullen wij de situatie met de ouders van het kind bespreken.  

Voorbeeld  

Tijdens de lunch vinden wij het belangrijk dat dit meer is als een eetmoment. Het is een gezamenlijke 

activiteit en een sociaal moment van de dag. We stimuleren de kinderen om elkaar te helpen, met 

elkaar te praten en op elkaar te wachten. Een van de kinderen vind dit lastig, thuis mag hij als zijn 

broodje op is lekker gaan spelen. Door het kind te laten zien hoe gezellig het is om gezamenlijk het 

tafelmoment te beleven en samen af te ronden aan tafel wordt ook dit kind uitgedaagd om te blijven 

zitten. De pedagogisch medewerkster benoemt naar dit kind dat ze weet dat hij thuis van tafel mag, 

maar ook hoe gezellig ze het vindt dat hij nog aan tafel zit en vraagt hem een ervaring te delen met 

de andere kinderen.  

Met de ouders wordt gesproken over dit verschil, zodat zij ook weten dat hun kind hier mee bezig is.  
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5. PEDAGOGISCHE UITGANGSPUNTEN  

 

Vanuit een omgeving waarin het kind zich veilig voelt kan het op ontdekkingstocht. Als kinderopvang 

bieden we die veilige omgeving. Stap voor stap leert het kind omgaan met verschillende situaties, 

soms letterlijk met vallen en opstaan. De leiding is er om het kind op te vangen als het nog niet lukt 

en los te laten als het er aan toe is om het opnieuw te proberen.  

 

Vanuit het kind:  

We werken vanuit de visie dat rust en veiligheid de basis zijn om zowel individueel als binnen een 

groep tot maximale ontplooiing te kunnen komen. We volgen het kind in zijn ontwikkeling en passen 

het aanbod van activiteiten daarop aan. Zorgzaamheid en creativiteit zijn daarbij sleutelwoorden. 

 

De belangrijkste principes daarin zijn dat de kinderen: 

 

 goede verzorging en individuele aandacht krijgen; 

 zich in een rustige omgeving veilig en op hun gemak kunnen voelen; 

 met elkaar leren omgaan, leren samen spelen en plezier beleven;  

 zich op eigen wijze en in eigen tempo kunnen ontwikkelen; 

 materialen en activiteiten aangeboden krijgen om hun eigen creativiteit te ontwikkelen; 

 door een terugkerend dagritme een veilige structuur ervaren. 

 

Vanuit de ouder:  

Zowel de ouders als het kind moeten een vertrouwd gevoel hebben bij de opvang. Goede afspraken 

en communicatie met de ouders zijn daarvoor basisvoorwaarden. Structuur en continuïteit zijn voor 

het kind van groot belang, maar ook het gevoel dat het welkom is.  

 

 Een transparante en duidelijke informatieverstrekking aanbieden; 

 Persoonlijke communicatie tussen ouder en groepsleiding, maar ook tussen ouder en 

directie; 

 Ruimte en tijd maken voor de ouder; 

 Ouders de ruimte geven hun verhaal kwijt te kunnen en laten meedenken. 

 

Vanuit de organisatie: 

Het is aan de leidster een klimaat te scheppen waarin ieder kind zich veilig en geborgen voelt. Het is 
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aan de directie een klimaat te scheppen waarin de pedagogisch medewerker zich veilig voelt en in 

een prettige sfeer kan werken. 

 Transparant en duidelijk 

 Zorgdragen voor een gezond werkklimaat 

 Zorgdragen dat de pedagogisch medewerkers tijd en de ruimte krijgen hun passie uit te 

oefenen; het omgaan met kinderen. 

5.1 FYSIEKE EN EMOTIONELE VEILIGHEID  

‘T Skooltje zorgt voor een huiselijke omgeving, een ‘thuis’ waar kinderen zich kunnen ontspannen en 

zichzelf kunnen zijn, zich emotioneel veilig voelen en waar ze veilig kunnen spelen.  

Het is aan de pedagogisch medewerker een klimaat te scheppen waarin ieder kind zich veilig en 

geborgen voelt.  

De pedagogisch medewerker is betrokken bij de kinderen en is zich bewust van de verschillende 

behoeftes van de kinderen en probeert hierin zoveel mogelijk het individuele kind tegemoet te 

komen zonder de groep tekort te doen. Dit doet zij zowel passief als actief.  

 De pedagogisch medewerker communiceert op een betrokken en voor kinderen begrijpelijke 

wijze met de kinderen.  

 De pedagogisch medewerker benadert de kinderen op respectvolle manier.  

 De pedagogisch medewerker zorgt voor een open en ontspannen sfeer in de groep.  

 De kinderen worden uitgenodigd tot participatie.  

 Er wordt met vaste pedagogisch medewerkers gewerkt, waarmee de kinderen vertrouwd 

zijn.  

 Het kind maakt onderdeel uit van een groep die bestaat uit voor hem/ haar bekende 

kinderen.  

 De pedagogisch medewerker heeft ’s morgens bij het brengen en ’s middags bij het halen van 

het kind een mondelinge overdracht met de ouders.  

  

De pedagogisch medewerker zorgt door haar houding, verbale en non-verbale communicatie en 

stemgebruik dat de kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen. De kinderen kunnen en mogen 

zichzelf zijn. De pedagogisch medewerker speelt in op spel / conflictsituaties tussen kinderen en 

stimuleert of lost op in samenspraak met de kinderen.  
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5.2 MOTORISCHE ONTWIKKELING  

Kinderen zijn altijd in beweging. De motorische ontwikkeling is in de leeftijd van 0 tot 4 jaar een 

belangrijk aandachtspunt. De mogelijkheden om te bewegen, hierin te ontwikkelen en beheersing te 

krijgen over de spieren zijn essentieel in deze leeftijd. Een baby heeft de ruimte nodig heeft om de 

grote motoriek te oefenen, zoals het kunnen rollen en kruipen en van daaruit later te kunnen lopen 

en als dreumes de wereld te verkennen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken zoals klimmen, 

klauteren en uiteindelijk als peuter zelfs een beetje te kunnen balanceren. Parallel hieraan loopt de 

kleine motoriek, zoals de dreumes die zelf leert een puzzelstukje te pakken en op de juiste plek te 

leggen of de peuter die het potlood vasthoudt en leert zoveel mogelijk binnen de lijntjes te kleuren.  

Bij de inrichting van de groep is hierop geanticipeerd en zijn er ook genoeg materialen om de 

motorische ontwikkeling zo optimaal mogelijk te ondersteunen zonder dat dit ten koste gaat van de 

veiligheid.  

5.3 PERSOONLIJKE COMPETENTIES  

‘T Skooltje biedt gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Hiermee wordt 

bedoeld dat het kind zich kan ontwikkelen op brede persoonlijkheidskenmerken zoals zelfstandigheid 

en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit.  

Het is aan de pedagogisch medewerker de persoonlijke competenties van de kinderen te 

onderkennen, te waarderen en te stimuleren. Dit doet ze door betrokken te zijn met het kind en het 

kind ruimte te bieden om zichzelf te zijn.  

 De pedagogisch medewerker ondersteunt en stimuleert kinderen individueel.  

 De pedagogisch medewerker heeft een band met het kind en zorgt hier voor een goede 

interactie met het kind.  

 Spelmateriaal, activiteiten en inrichting sluiten aan bij de leeftijd en belevingswereld van het 

kind.  

  

De pedagogisch medewerker stimuleert een kind door grenzen te ontdekken en te verleggen van wat 

een kind kan, wil of durft. De pedagogisch medewerker maakt het kind bewust van de eigen 

capaciteiten en kwaliteiten van een kind, speelt in op grapjes, humor en "gek doen", gaat in op 

initiatieven van een kind, beloont, prijst en complimenteert waardoor het kind positieve bevestiging 

en zelfvertrouwen krijgt.  
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5.4 SOCIALE COMPETENTIES  

‘T Skooltje biedt gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties.  

Hiermee worden alle varianten op het gebied van sociale kennis en vaardigheden bedoeld, zoals:  

 het zich in een ander kunnen verplaatsen  

 communicatie  

 samenwerken 

 anderen helpen 

 conflicten voorkomen en oplossen  

 

De pedagogisch medewerker heeft een belangrijke rol in het helpen ontwikkelen van deze sociale 

competenties. Haar voorbeeldfunctie zal de kinderen helpen hun sociale vaardigheden verder te 

ontwikkelen.  

 De pedagogisch medewerker stimuleert en ondersteunt de kinderen in het groepsproces en 

interactie.  

 De pedagogisch medewerker ondersteunt de kinderen in het voorkomen, aangaan en 

oplossen van conflicten.  

 De pedagogisch medewerker zorgt voor een goede sfeer in de groep waarin ieder kind 

gerespecteerd wordt en recht heeft op een eigen plek in de groep.  

  

De pedagogisch medewerker stimuleert vriendschap, communicatie en samenwerking bij kinderen 

onderling. Zij gaat bewust om met conflicten tussen kinderen en reikt kinderen de middelen aan om 

conflicten zelf op te lossen. Samen delen en samen ervaren binnen situaties waarmee kinderen 

gezamenlijke betekenisvolle ervaringen op kunnen doen.  

De rol van de pedagogisch medewerker in de interactie tussen kinderen is afhankelijk van de situatie: 

sturend, ondersteunend, corrigerend, verzorgend, gangmakend, bemiddelend.  

5.5 OVERDRACHT VAN NORMEN EN WAARDEN  

‘T Skooltje draagt bij aan het eigen maken van normen en waarden die in de samenleving waar de 

kinderen deel van uitmaken als maatschappelijk aanvaard worden beschouwd.  

 

 In de groep zijn afspraken, regels en omgangsvormen duidelijk en bekend 
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 Afspraken, regels en omgangsvormen worden, waar dit kan, uitgelegd aan de kinderen.  

 De pedagogisch medewerker ziet toe op de naleving van regels, afspraken en 

omgangsvormen en grijpt in als er onwenselijke situaties ontstaan.  

 De pedagogisch medewerker refereert aan de regels, afspraken en omgangsregels wanneer 

het gedrag hiervan afwijkt en legt uit waarom deze regels, afspraken en omgangsregels er 

zijn op een voor het kind te begrijpen manier. Gewenst gedrag wordt zoveel mogelijk 

onderstreept door positieve bekrachtiging en kinderen die niet het gewenste gedrag laten 

zien hierdoor op het gewenste gedrag attent te maken.  
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6. OP DE GROEP (ALGEMEEN) 

 

De groep heeft een eigen dagritme. Door vaste activiteiten op bepaalde tijden hebben de dagen voor 

de kinderen een herkenbaar ritme. Deze structuur biedt hun houvast en rust. Voor de allerjongsten 

kinderen wordt het dagritme gevolgd zoals dat met hun ouders is afgestemd - in lijn met het ritme, 

dat de kinderen thuis volgen. Zij hebben dus hun eigen drink- en slaapritme. De kinderen worden 

tussendoor regelmatig verschoond. Tijdens dit moment is er bij uitstek tijd voor persoonlijke 

aandacht voor het kind zoals even knuffelen, aankijken, praten of zingen.  

 

Voor de andere kinderen geldt de volgende dagindeling:  

 

7.30 - 9.00 uur   kinderen worden gebracht  

9.30 uur kinderen gaan aan tafel en krijgen limonade en fruit gezamenlijke activiteit 

zoals zingen,  

verhaaltje vertellen, spelletje  

10.00 – 11.30 uur  vrij spelen:  

-buiten (als het weer het toelaat)  

-binnen (opdeling in kleinere speel groepen met bv 

knutselen/bouwen)  

10.00 - 10.45 uur  verschonen en naar toilet gaan  

11.30 uur   gezamenlijke broodmaaltijd  

12.30 - 13.00 uur  halve-dag-kinderen worden gehaald en gebracht  

12.30 - 13.00 uur  verschonen en naar toilet gaan  

12.30 - 14.30 uur  kinderen gaan naar bed  

rustmoment voor kinderen zonder middagslaap  

14.00 - 15.00 uur  vrij spel  

15.00 – 16.30 uur  kinderen gaan aan tafel voor koekje en drinken  

gezamenlijke activiteit zoals zingen, verhaaltje vertellen, spelletje, vrij spel 

16.30 - 18.00 uur  vrij spel  

    kinderen worden opgehaald  

16.00 - 16.30 uur  verschonen en naar toilet gaan  

  

Buiten de verschoontijden worden de kinderen regelmatig gecontroleerd en zo nodig verschoond.  
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6.1 GROEPSINDELING 

 Op ‘T Skooltje Helmond aan de Boerhaavelaan 42 te Helmond werken we met één leeftijdsgroep, 

namelijk: De verticale groep voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar. Maximaal 16 kinderen  

Op ‘T Skooltje Helmond aan de Mierloseweg 128 werken we met één leeftijdsgroep, namelijk: De 

horizontale groep voor kinderen van 8 weken tot 1,5 jaar. Maximaal 8 kinderen. 

Binnen deze groep speelt de groepsleiding in op de verschillende leeftijden van de kinderen en 

worden er bijvoorbeeld leeftijdsafhankelijke speelhoekjes gecreëerd.  

  

Voor de groep geldt dat ze een vast team groepsleiding hebben.  

Kinderen hebben dus te maken met steeds dezelfde pedagogisch medewerkster met wie ze een band 

van vertrouwen kunnen opbouwen.  

  

Het uitgangspunt is dat er zo min mogelijk één beroepskracht alleen aanwezig is op het terrein of in 

het gebouw. Er is (bijna) altijd een andere volwassene (pedagogisch medewerksters, stagiaires of 

groepshulp) op het terrein of gebouw aanwezig. Indien dit toch het geval is, wordt er altijd via de 

camera meegkeken en is de achterwacht binnen 5 minuten op plaats van bestemming. 

  

De redenen voor het kiezen van een verticale groep: 

 Het nabootsen van een groot gezin (daar wordt een baby ook niet apart gehouden).  

 Een verhogend effect van rekening houden met en leren van elkaar.  

 Meer uitdaging en diversiteit voor de pedagogisch medewerkers.  

 Het kind wordt niet overgeplaatst naar een andere leeftijdsgroep maar blijft in zijn/haar 

vertrouwde omgeving voor 4 jaar.  

 Kinderen kunnen een hechtere band opbouwen met de pedagogisch medewerker en de 

andere kinderen in de groep.  

 Er is minder concurrentie omdat kinderen die zich langzamer of sneller ontwikkelen dan hun 

leeftijdgenootjes minder opvallen in de gemengde groep.  

 

Op de groep van 0-4 jaar werken wij met maximaal 16 kinderen inclusief twee flexibele kindplaatsen 

en maximaal drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Op de groep van 0-1,5 jaar vangen wij 

maximaal 8 kindjes per dag op. 

Als de baby’s slapen zijn de activiteiten meer gericht op de kleinere groep dreumesen/peuters 

waarbij het samen doen een belangrijke rol speelt. Als de baby’s er weer bij zijn worden de 
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activiteiten daar op aangepast en komen het stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

weer aan bod.  

Zo blijkt de zorgzaamheid naar elkaar en het rekening houden met en leren van elkaar heel goed te 

werken.  

6.2 ZINDELIJKHEIDSTRAINING  

Als het kind hieraan toe is laten wij het langzaam vertrouwd raken met ‘het potje’. Zodra blijkt dat 

het kind het potje eng vindt, stoppen we hiermee. Na enige tijd zullen wij het opnieuw proberen. Als 

het kind eenmaal vertrouwd is geraakt met het potje beginnen we, in samenwerking met de 

ouder(s)/verzorger(s), met daadwerkelijke zindelijkheidstraining. 

6.3 RESPECT  

Kinderen en pedagogisch medewerksters leren met respect om te gaan met andere kinderen, andere 

ouders, pedagogisch medewerksters, materialen en spelmateriaal. Daardoor voelt iedereen zich 

gewaardeerd en kunnen kinderen zichzelf zijn.  

Dit geven wij vorm door:  

 Actief naar kinderen te kijken en te luisteren, en kinderen serieus te nemen, door 

bijvoorbeeld door de knieën te gaan en de kinderen aan te kijken als je met ze praat;  

 Kinderen uit te nodigen om hun mening te geven en na te denken over hun behoefte, door 

regelmatig de kinderen te vragen wat ze willen;  

 De mening van de kinderen te respecteren, door de kinderen keuze mogelijkheden te geven;  

 Kinderen waarden en normen en sociale vaardigheden bij te brengen. Door ze te laten 

samenwerken, samen spelen en elkaar helpen; 

 Kinderen te leren om respect te hebben voor zichzelf en voor anderen, door naar elkaar te 

luisteren;  

 Kinderen te leren respect te hebben voor hun omgeving, materialen zoals het speelgoed, de 

meubels en voor het eten, door samen op te ruimen, en zorg te dragen voor de ruimte en de 

spullen.  

 Als pedagogisch medewerkster het goede voorbeeld te geven door de afspraken en regels na 

te leven.  
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Voorbeeld:  

De kinderen zien tijdens de wandeling een hond. Een aantal kinderen is erg enthousiast en wil graag 

de hond even aaien. Na bij de eigenaar van de hond nagegaan te zijn of dit goed is, spelen de 

kinderen enthousiast met de hond. Twee kinderen staan aan de kant. De pedagogisch medewerker 

observeert en bemerkt dat deze twee kinderen angstig zijn. En zelfs na een uitnodiging van 

pedagogisch medewerker om samen te aaien willen ze dit niet.  

Hierop gaat één pedagogisch medewerker vast met de angstige kinderen een stukje verder 

wandelen, terwijl een andere pedagogisch medewerker samen met de kinderen de hond nog even 

gedag zegt. Later komt de groep weer bij elkaar, en besluiten ze samen voor de hondenknuffel op de 

groep een mooi nestje te bouwen.   

6.4 KWALITEIT  

Wij waarborgen de kwaliteit en de continuïteit door:  

 Het inzetten van gediplomeerde pedagogisch medewerksters, volgens de richtlijnen van de 

CAO; te werken met vaste pedagogisch medewerkers en een vaste invalpoule;  

 Het houden van verschillende overlegvormen waarin onder andere de gang van zaken en het 

welbevinden van de kinderen wordt besproken;  

 Het continu in gesprek blijven met ouders over het kind en rekening te houden met 

gebeurtenissen en veranderingen in de thuissituatie van het kind;  

 Tussentijdse kindbesprekingen voeren;  

 Beleidsbepaling en kwaliteitsbewaking door de directie;  

 Kwaliteitsbewaking door de oudercommissie, door adviesrecht;  

 Het opstellen en regelmatig aanpassen van beleidsplannen en bijbehorende werkplannen;  

 Het hanteren van de richtlijnen, uitgangspunten, regels en procedures die omschreven staan 

in beleidsplannen, werkplannen en/of een handboek.  

 Het houden van een jaarlijkse studiedag voor alle personeel.  

6.5 UITDAGING, PERSOONLIJKE EN SOCIALE ONTWIKKELING   

We willen een plek bieden die kinderen uitdaagt en stimuleert te ontdekken welke mogelijkheden en 

grenzen het kind heeft. Hiermee stimuleren wij kinderen in hun ontwikkeling.  
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Dit geven wij vorm door:  

 Een voor de kinderen aangepaste ruimte aan te bieden, waardoor kinderen worden 

uitgedaagd om zelfstandig, onder de begeleiding van de pedagogisch medewerksters, en met 

andere kinderen activiteiten te ondernemen;  

 Spel materiaal en ruimte te bieden voor activiteiten voor alle kinderen en voor verschillende 

leeftijdscategorieën en kinderen met verschillende interesses. Dit gebeurt zowel in 

georganiseerde vorm (activiteiten) als in ongeorganiseerde vorm (vrij spel);  

 Ruimte en materiaal beschikbaar te hebben waardoor kinderen de ruimte hebben voor 

creatieve ontwikkeling;  

 Kinderen de gelegenheid te bieden om met leeftijdgenootjes te kunnen spelen.  

 Flexibel in te spelen op de ontdekkingen en bevindingen van de kinderen.  

 Goed te kijken en luisteren naar de kinderen, ze uit te dagen om te leren en te ontdekken.  

 Pedagogisch medewerkers niet in te zetten om hun kennis primair aan de kinderen over te 

dragen, maar de kennis beschikbaar te stellen aan de ontwikkeling van de kinderen 

6.6 FYSIEKE EN EMOTIONELE VEILIGHEID   

Kinderen wordt een klimaat geboden waarin zij zich zowel fysiek als emotioneel vertrouwd voelen en 

plezier kunnen beleven.  

Het bieden van emotionele veiligheid geven wij tijdens de opvang vorm door:  

 Respect te tonen voor kinderen en hun waarden, normen en mening, door actief naar de 

kinderen te luisteren;  

 Door te werken met vaste pedagogisch medewerkerkers en een vaste invalpoule;  

 Door de kinderen in vaste ruimtes activiteiten te laten doen;  

 Door kinderen de gelegenheid te bieden hun emoties te uiten op een manier die niet 

schadelijk is voor het kind zelf, andere kinderen en de omgeving, door bijvoorbeeld het kind 

de mogelijkheid te geven zich even terug te trekken;  

 Het hanteren van regels en het aanbieden van een vaste dagindeling (structuur); daarmee 

geven we grenzen en mogelijkheden aan van wat er kan en mag;  

 Het streven naar zoveel mogelijk continuïteit in het personeelsbestand, waardoor kinderen 

de kans krijgen om bekend te raken met de pedagogisch medewerksters en met hen een 

band krijgen. Het kind moet altijd bij de pedagogisch medewerksters terecht kunnen en 

kunnen vertrouwen op de goede zorg van de pedagogisch medewerkster. Hierdoor zal een 

kind zich sneller uitgenodigd voelen om zichzelf en zijn omgeving te ontdekken.  
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Het bieden van fysieke veiligheid geven wij tijdens de opvang vorm door:  

 Het bieden van een vaste en veilige ruimte met kindvriendelijk uitdagend en stevig 

speelmateriaal en meubilair;  

 De dagelijkse aanwezigheid van een pedagogisch medewerkster met een kinder- EHBO 

diploma of vergelijkbaar;  

 Het hanteren van regels en afspraken, waaronder de afspraak dat fysieke en verbale agressie 

en geweld niet zijn toegestaan;  

 Het opruimen en dagelijks schoonmaken van de ruimtes;  

 Het uitvoeren van risico-inventarisaties;  

 Het registreren van (bijna) ongevallen.  

 

Voorbeeld 

Joris is vandaag voor het eerst in het kinderdagverblijf en dat vindt hij erg spannend. Van te voren is 

hij al een keer met zijn moeder komen kijken, maar vandaag is hij voor het eerst een uurtje zonder 

zijn moeder op de groep. De pedagogisch medewerker praat met Joris. Ze vraagt naar zijn gevoel en 

benoemt dit. Ze verteld aan Joris wie er zijn zodat hij een eerste kennismaking met de andere 

kinderen heeft. Ook laat ze de groep zien en vertelt welke stoel van hem is en wat zijn eigen plekje in 

de groep is om zijn spullen op te bergen. Joris hoeft niet mee te doen, hij mag kijken wat er gebeurt 

en als hij zin heeft mag hij mee doen. Na een poosje wordt hij opgehaald door zijn moeder.  

De volgende dag komt Joris weer, hij ziet dezelfde pedagogisch medewerker als gisteren en weet 

haar naam nog. Ze komt weer naar hem toe en vertelt dat ze blij is hem te zien. Hij weet nog van 

gisteren hoe het gaat op de groep en durft best mee te spelen met de kinderen.  
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7.  ACCOMMODATIE, SPELMOGELIJKHEDEN, INRICHTING EN VEILIGHEID  

 

De accommodaties van ’T Skooltje voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt.  

Om de doelstellingen zoals deze verwoord staan te kunnen realiseren is het uiteraard van belang dat 

de inrichting in onze groepsruimte daarop afgestemd is Iedere locatie beschikt over een grote 

speelruimte. 

 In deze ruimte worden verschillende hoekjes gecreëerd, zoals een poppenhoek, leeshoek etc., dit 

geeft zowel overzicht en structuur als geborgenheid. De ruimte is speciaal voor kinderen ingericht. Er 

is voldoende speelgoed en materiaal aanwezig. Daarnaast is er een keuken, voorzien van 

afwasmogelijkheid /magnetron/koelkast.  

Tevens is er een buitenspeelplaats met verschillende speelmogelijkheden alwaar de kinderen onder 

toezicht op een uitdagende manier kunnen spelen. De buitenspeelplaats is afgesloten van de weg.  

 

Ook buiten worden er verschillende materialen aan de kinderen aangeboden om ze te stimuleren op 

ontdekking te gaan, bijvoorbeeld de natuur, water en een zandbak. We vinden het belangrijk dat 

kinderen elke dag buiten spelen, afhankelijk van het weer zullen we dan ook dagelijks buiten spelen.  

 

De slaapkamers zijn aangrenzend aan de speelruimte en zijn voorzien van gecertificeerde ledikantjes. 

Ieder kindje slaapt in een eigen bedje om de veiligheid en  het vertrouwen te waarborgen. 

 

Op de groep is er ruimte voor:  

 spelletjes (bordspellen, puzzels, zintuigspelletjes)  

 creatieve activiteiten;  

 fantasie/rollen spel (auto’s, poppen, verkleden,keuken e.d.)  

 boekjes lezen  

 constructiespel (duplo, blokken)  

 sport en bewegingspelletjes  

 muziek  

 ontdekkingsspel  

 

Wij zullen de creativiteit van een kind stimuleren en een rijk aanbod aan materialen beschikbaar 

hebben. Bij knutselactiviteiten gaan we zoveel mogelijk uit van de creativiteit van het kind. We zullen 

de kinderen materialen aanbieden, maar geen pasklaar voorbeeld. Hierdoor is het kind vrij in zijn 

eigen ideeën, zonder een voorbeeld te moeten volgen. 
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Dagelijks worden de ruimtes schoongemaakt. Dit houdt in dat er dagelijks stof gezogen, en gedweild 

wordt, de toiletten worden schoongemaakt, vuilnisbakken gereinigd worden etc.  

Jaarlijks vindt er een inspectie van de blus apparatuur door de brandweer plaats. Daarnaast voeren 

wij jaarlijks een risico inventarisatie uit op het gebied van veiligheid en gezondheid. Tevens is er een 

bevoegde bedrijfshulpverlener binnen de organisatie. De GGD voert regelmatig inspecties uit, 

waaronder het nagaan of de risico inventarisaties zijn uitgevoerd en het plan van aanpak m.b.t. deze 

inventarisatie wordt uitgevoerd.  
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8.  BASISHOUDING VAN DE PEDAGOGISCH MEDEWERKER  

 

De basishouding van een pedagogisch medewerker wordt omschreven in de beroepscode voor 

pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Een beroepscode beschrijft hoe men zich als 

beroepsbeoefenaar behoort te gedragen. Wij als ‘T Skooltje gebruiken deze code als basis.  

8.1 ALGEMENE BASISHOUDING ZOALS OMSCHREVEN IN DE BEROEPSCODE 

 De pedagogisch medewerker verzorgt en begeleidt het kind met respect zonder onderscheid 

te maken in levensbeschouwing, waarden, normen en gewoonten van het kind (ouders, 

verzorgers)  

 De pedagogisch medewerker houdt vertrouwelijke informatie geheim die zij tijdens de 

uitoefening van haar beroep krijgt. (privacy reglement)  

 De pedagogisch medewerker oefent haar beroep op basis van deskundigheid uit, de 

pedagogisch medewerker kent de grenzen van haar beroep.  

 De pedagogisch medewerker werkt mee aan de ontwikkeling en waardering van het beroep, 

en aan haar eigen professionalisering in relatie tot relevante maatschappelijke 

ontwikkelingen. (zo nodig past zij haar beroepsuitoefening hierop aan)  

 De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor haar eigen beroepsmatig handelen ze 

is bereid daarover verantwoordelijkheid af te leggen.  

 De pedagogisch medewerker gedraagt zich zodanig dat het aanzien en het vertrouwen in het 

beroep behouden blijft.  

8.2 SENSITIEF-PROACTIEF  

Voor een pedagogisch medewerker binnen ‘T Skooltje vertalen wij deze code in ons pedagogisch 

beleid naar een sensitief-proactief basis en werkhouding, het zogenaamde “open armen beleid”.  

Deze sensitieve-proactieve aanpak is de basis van ons pedagogisch handelen.  

 

Definitie van sensitief-proactief:  

“Het onderkennen van de gevoelens en behoefte van anderen en hiermee rekening houden en op 

reageren, als ook het onderkennen van de invloed van het eigen gedrag op anderen”.  
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Om sensitief-proactief te kunnen zijn, om ruimte te hebben voor anderen, is het van belang zelf in 

evenwicht te zijn. Dan pas kun je open staan voor, en reageren op de eigenheid van alle kinderen, 

ouders/verzorgers en collega’s, zonder vooroordelen.  

 

Een pedagogisch medewerker die sensitief-proactief is;  

 Kan goed luisteren, is geduldig, anderen voelen zich gehoord.  

 Toont belangstelling door middel van actief ingaan op vragen/uitspraken van andere. 

Waardoor de ander zich gezien voelt.  

 Vindt balans tussen gesprekken voeren met de kinderen en overleg met een collega.  

 Besteed positieve aandacht aan elk kind, als individu, en toont warmte en openheid.  

 Hecht waarde aan een warme, constructieve en veilige sfeer in de groep, en draagt daar 

actief zorg voor.  

 Toont respect voor de eigenheid van anderen.  

 Stelt zich op als de gastvrouw van de vestiging waar zij werkt.  

 Staat open voor gevoelens en behoefte van anderen en realiseert zich dat bepaald gedrag 

bepaalde reacties en gevoelens bij mensen zal oproepen en houdt hier bewust rekening 

mee.  

 Stelt zich flexibel op en past haar stijl aan, naar de behoefte van anderen.  
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9.  GANG VAN ZAKEN  

9.1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT   

Alle algemene regels met betrekking tot de organisatie van het kinderdagverblijf waaronder 

openingstijden, prijzen, betalingswijze etc. staan omschreven in ons huishoudelijk reglement. Dit 

reglement ontvangen alle ouders bij plaatsing van hun kind. Bij wijzigingen in het reglement worden 

ouders op de hoogte gesteld.  

9.2 GROEPSINDELING  

In de verticale groepen van ‘T Skooltje  zitten maximaal 16 kinderen welke worden begeleid door 

maximaal 3 pedagogisch medewerkers (en eventueel een stagiaire). Op de horizontale babygroep is 

dit maximaal acht kindjes per dag. Het kan zijn dat er een BBL leerling meewerkt op de groep. Deze 

leerling wordt formatief ingezet. Dit houdt in dat er gewerkt wordt van volledig boventallig naar 

100% inzetbaar aan het einde van de opleiding. De opbouw hiervan gaat aan de hand van de 

stagebeoordelingsgesprekken, in samenspraak met de begeleiding vanuit school en werkveld.  

Daarnaast wordt er samengewerkt met stagiaires, die altijd boventallig op de groep staan. 

Er is gekozen om de groep op de Boerhaavelaan van 0-4 jaar verticaal in te delen. Dit houdt in dat 

kinderen van 0 tot 4 jaar gezamenlijk een ruimte delen. Er wordt hierbij gelet op een opbouw in 

leeftijd.  

 

Op de babygroep hebben we een horizontale groep van 0-1,5 jaar. 

 

 Uitgangspunt is dat elke pedagogisch medewerker minimaal 2 dagen werkt op  vaste dagen, 

dit om zo veel mogelijk vaste gezichten op de groepen te hebben.  

 Bij eventuele gedragsproblemen of een lichamelijke en/of verstandelijke handicap wordt bij 

plaatsing op de opvang en continuering van de plaatsing per geval beoordeeld conform de 

omschreven procedure. Het welzijn van het kind zelf, de andere kinderen en de pedagogisch 

medewerksters evenals een prettige en veilige sfeer op de groep zijn hierbij van groot 

belang. Dit mag niet in het gedrang komen door plaatsing of de aanwezigheid van een kind.  
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9.3 BIJ AFWIJKING VAN DE BKR 

Ondersteuning is als volgt vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio 

 Volgens de wet mag een beroepskracht nooit alleen in het pand aanwezig zijn als er wordt 

afgeweken van de BKR. Er dient dan altijd een andere beroepskracht of volwassenen 

aanwezig te zijn. Dit vangen wij op door op die momenten met mnimaal twee pedagogisch 

medewerkers, of één pedagogisch medewerkster en een andere volwassene (stagiaire) te 

werken. 

 Indien er wordt afgeweken van de BKR, en er zou maar één pedagogisch medewerkster in 

het pand zijn zonedr andere volwassene, worden alle pauzes van de pedagogisch 

medewerkers in het kindcentrum gehouden. De pedagogisch medewerker zal het pand dan 

niet verlaten. 

 Bij openen en sluiten streven wij ernaar om met twee pedagogisch medewerkers te openen 

en/of te sluiten, indien er op die tijden wordt afgeweken van de BKR. Mocht dit niet lukken, 

dan wordt de stagiaire rond die tjd ingezet, zodat er altijd twee volwassenen aanwezig zijn. 

 Tijdens het openen en sluiten zijn er (bijna) altijd meerdere volwassenen in het pand 

aanwezig. De kinderen worden gehaald en gebracht door de ouders en blijven vaak even 

praten. Hierdoor is het tijdens de drukkere haal en brengmomenten, waarop er wordt 

afgeweken van de BKR, altijd een inloop van meerdere volwassenen. 

 De directie is op de drukke momenten in de ochtend of middag, vaak aanwezig, zodat de 

leidster niet alleen op de groep staat, indien er wordt afgeweken van de BKR.   

9.4 BASISPRINCIPES 

Naast deze praktische maatregelen zijn er een aantal basisprincipes van toepassing op de 

preventieve maatregelen tegen misbruik:  

 een open aanspreekcultuur binnen de kinderopvangorganisatie 

 een goede omgang met de seksuele ontwikkeling van kinderen 

 de kinderen het bewustzijn en bewaken van de eigen grenzen aanleren.  
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9.5 OPEN AANSPREEKCULTUUR 

Zoals in de maatregelen staat vermeld is er bij ‘T Skooltje KINDEROPVANG een open aanspreek 

cultuur. Door de geringe omvang van de organisatie en het kleinschalige karakter van onze locatie is 

het contact persoonlijk en zijn er korte communicatielijnen.  

Onze locatie heeft een eigen leidinggevende die de medewerkers kan aanspreken op gedrag wat niet 

gepast is of niet passend bij het beleid van ‘T Skooltje KINDEROPVANG. Ook medewerkers onderling 

spreken elkaar aan op niet passend gedrag. Er zijn vaste teams op een groep, wat er voor zorgt dat 

men elkaar gemakkelijker aan kan spreken. Tevens draagt het werken met vaste teams bij aan het 

opbouwen van een vertrouwensband met het kind. 

9.6 BEWUSTZIJN EN BEWAKING VAN EIGEN GRENZEN 

Het begeleiden van de kinderen in de bewustwording en het leren aangeven van hun eigen grenzen 

is belangrijk. De kinderopvang is een veilige plek om dit te oefenen. Bij ‘T Skooltje KINDEROPVANG 

wordt er daarom van jongs af aan spelenderwijs aandacht aan besteedt. De kinderen leren wat ze 

wel en niet fijn vinden en leren om dit aan te geven aan de ander. Ook leren kinderen dat, als je 

iemand bijvoorbeeld een knuffel of aai wilt geven en de ander dat niet wil, je deze grens van de 

ander dient te respecteren. Dit geldt voor zowel het contact van de kinderen onderling als met 

volwassenen.  

In het bewust worden van je eigen grenzen en dit aan te leren geven is de begeleiding van een 

pedagogisch medewerker vaak gewenst. Wanneer een pedagogisch medewerker bijvoorbeeld ziet 

dat het ene kind (vaak lief bedoeld) het andere kind aanraakt, maar dat het andere kind dat niet fijn 

vindt wordt daar over gesproken. Het kind wat de aanraking als niet prettig ervaart leert zich bewust 

te zijn van zijn grenzen en dit aan te geven. Het kind dat de ander aan wilde raken of liefkozen leert 

in de geval de grenzen van het andere kind te respecteren. 

9.7 WARMTE EN EEN GEZONDE SEKSUELE ONTWIKKELING 

De genomen preventieve maatregelen mogen niet leiden tot minder intimiteit en warmte in de 

opvang die we bieden, kinderen kunnen lichamelijke koestering nodig hebben voor hun 

welbevinden. Daarnaast is een positieve invalshoek bij de begeleiding van seksuele ontwikkeling 

belangrijk. Het mag niet zo zijn dat een angstige en afwijzende cultuur ten opzichte van seksualiteit 

gaat overheersen, wat een gezonde ontwikkeling in de weg kan staan. (Schreuder, Abrahamse & van 

der Linden, 2012) 
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Het begeleiden van onderling (lichamelijk) contact en  aandacht voor de gezonde seksuele 

ontwikkeling van belang. 

De oudere peuters zijn vaak bezig met het verschil tussen jongens en meisjes  en nieuwsgierig naar 

het andere geslacht. Ze zijn zich alleen nog niet bewust van wat wel en niet hoort. Begeleiding van 

een pedagogisch medewerker is hier gewenst en bestaat met name uit informatie en uitleg geven 

over wat wel en niet hoort.  

Daarom is er onder andere begeleiding van een pedagogisch medewerker bij de toiletronde van de 

peuters. De begeleiding van de pedagogisch medewerker bestaat met name uit informatie en uitleg 

geven. Bijvoorbeeld over de betekenis van bepaalde scheldwoorden en waarom we dit niet tegen 

elkaar zeggen.(Schreuder, Boogaard, Fukkink & Hoex, 2011). 

Bronvermelding 

 Branchevereniging Kinderopvang & Boink. (2012)  

 Convenant Kwaliteit Kinderopvang.  

 Verkregen op 7 november 2012 via 

http://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht/?newsId=d18a8419-355a-4d86-9bfc-

acee343c1e56 

 Schreuder, L., Abrahamse, S., & van der Linden, P. (2012). Preventie van seksueel misbruik in 

de kinderopvang. Utrecht: Nederlands Jeugd Instituut (NJI) 

 Schreuder, L., Boogaard, M., Fukkink, R., & Hoex, J., (2011). Pedagogisch kader kindercentra 

4-13 jaar. Amsterdam: Reed Business. 

‘T Skooltje KINDEROPVANG voldoet aan de gestelde (bouwtechnische) eisen. Daarnaast zijn de 

omgangsvormen voor al onze medewerkers vastgelegd in het document ‘Beroepscode 

Kinderopvang’. We blijven werken aan  een open aanspreekcultuur. Niet alleen voor de pedagogisch 

medewerkers, maar ook voor de ouders. 

9.8 EVALUATIE EN BIJSTELLING 

Uiteraard blijven we de ontwikkelingen volgen. In de loop der tijd zullen er ‘best practice’ ontstaan, 

waarvan we kunnen leren. Ook zullen de inspecties van de GGD bij ons en anderen mogelijk 

verbeterpunten op kunnen leveren. Het uitvoeringsbeleid kan hier dan op aangepast worden.  

 

http://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht/?newsId=d18a8419-355a-4d86-9bfc-acee343c1e56
http://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht/?newsId=d18a8419-355a-4d86-9bfc-acee343c1e56
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10. VEILIGHEID  

 

Veiligheid en hygiëne zijn bij ‘T Skooltje belangrijk. Ouders moeten hun kind met een gerust hart 

achter kunnen laten op ons kindercentrum. Binnen een veilige en hygiënische omgeving hebben 

kinderen de vrijheid om zich goed te kunnen ontwikkelen.  

10.1 VEILIGHEIDSBELEID 

Doelstelling 

In het VEILIGHEIDSBELEID is terug te vinden welke zaken op gebied van veiligheid bij ’T Skooltje 

KINDEROPVANG standaard zijn geregeld. Hierdoor zijn in de Risicoinventarisatie veiligheid en 

gezondheid vragen afgedekt door een verwijzing naar dit protocol. 

 

Minimaal jaarlijks worden bij de locaties van ’T Skooltje KINDEROPVANG de risico’s geïnventariseerd 

met behulp van de Risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid.  

Er zijn een aantal mogelijkheden om risico’s te proberen te voorkomen. Door het maken van 

huisregels en werkafspraken die risicovol gedrag beperken en door het realiseren van technische 

oplossingen. In de volgende paragraaf staan de standaard technische oplossingen die bij ’T Skooltje 

KINDEROPVANG gerealiseerd worden (al of niet voorgeschreven door wetgeving) weergegeven met 

daaraan gekoppeld de documenten waar eventueel meer informatie te vinden is. 

 Op alle locaties van ’T Skooltje KINDEROPVANG zijn de voor de kinderen toegankelijke ruiten 

voorzien van veiligheidsglas of van een veiligheidsfolie. 

 De deuren van alle locaties zijn voorzien van een vingersafe, zodat het niet mogelijk is om 

met de vingers aan de binnenkant van de deur bekneld te raken. 

 Alle keukenkastjes bij ’T Skooltje KINDEROPVANG zijn voorzien van kindveilige sluitingen. 

 Alle stopcontacten zijn kindveilig of voorzien van beveiliging, waardoor het niet mogelijk is 

hier iets in te steken. 

 De locaties van ’T Skooltje KINDEROPVANG voldoen aan de eisen die de brandweer aan 

kinderopvanglocaties stelt. Dit betekent dat er ontruimingsplannen zijn die jaarlijks worden 
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geoefend, de blusmiddelen en rookmelders worden jaarlijks gecontroleerd en de 

nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven. 

 Boxen en bedden voldoen aan de eisen die beschreven zijn in de warenwet en die door de 

voedsel- en warenautoriteit worden gecontroleerd. 

 De speeltoestellen van ’T Skooltje KINDEROPVANG worden jaarlijks geïnspecteerd en naar 

aanleiding hiervan worden verbeteringen van de toestellen doorgevoerd. In de tuinen van ’T 

Skooltje KINDEROPVANG worden eventuele giftige planten verwijderd. Schadelijke planten 

worden niet toegepast in nieuwe situaties. In bestaande gevallen worden de risico’s 

ingeschat en daarnaar gehandeld. 

De volgende werkafspraken zijn vastgelegd in genoemde protocollen. 

 Tassen van medewerkers worden in een afgesloten ruimte opgeruimd 

 Schoonmaakmiddelen dienen te worden bewaard in een afgesloten kast 

 Buggy’s mogen de vluchtwegen niet blokkeren     

 

10.2 ACHTERWACHTREGELING 

                                                                     

1.   Toepassing 

Het document is belangrijk voor alle pedagogisch medewerkers, facilitair/administratief personeel en 
directie. 

  
2.   Doel van het document 

Bij ’T Skooltje KINDEROPVANG is veiligheid één van de doelen van ’T Skooltje KINDEROPVANG. 

Als  zich een calamiteit voordoet, dan is het nodig dat er voldoende pedagogisch medewerkers 
(achterwacht) ingezet kunnen worden om goed en snel te kunnen handelen en alle betrokken 
kinderen op te vangen. 

Dit document geeft aan hoe de achterwacht geregeld is binnen ’T Skooltje KINDEROPVANG. 
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De achterwacht is opgezet volgens de Wet Kinderopvang (WK) en de richtlijnen van de 
Maatschappelijke Ondernemersgroep (MO). Tevens is gelet op kosten en werkbaarheid voor 
de pedagogisch medewerkers. 

De achterwachtregeling betekent:  

dat er op alle locaties*, ingeval van calamiteiten, altijd een beroep gedaan moet kunnen worden 
op een tweede pedagogisch medewerker of tweede volwassene. 

*Ook opvanglocaties waar  10 of minder kinderen (de kleine groepen) worden opgevangen en 
één pedagogisch medewerker werkt. 

3.   Werkwijze 

Eisen WK en toelichting MO 

“Voor de flexibiliteit in de organisatie is het mogelijk dat in de dagopvang ten hoogste drie uur per 
dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten worden ingezet, maar nooit minder dan de helft 
van het afgesproken aantal pedagogisch medewerkers. Is er in zo’n situatie slechts één pedagogisch 
medewerker in het kindercentrum, dan is ter ondersteuning ten minste een andere volwassene als 

‘achterwacht’ aanwezig in het kindercentrum.” (uit toelichting MO). 

“Voor de buitenschoolse opvang kunnen ten hoogste een half uur per dag minder pedagogisch 
medewerkers worden ingezet, maar ook nooit minder dan de helft van het afgesproken 

aantal pedagogisch medewerkers. Is er in zo’n situatie slechts één pedagogisch medewerker , dan is 
er ter ondersteuning tenminste een volwassene als ‘achterwacht’ in het kindercentrum aanwezig”. 

10.3 UITVOERING ACHTERWACHT 

In geval van calamiteiten, moet altijd een beroep kunnen worden gedaan op een 
tweede pedagogisch medewerker  of tweede volwassene. 

Onder calamiteiten wordt verstaan: een situatie waarin een pedagogisch 
medewerker en/of leidinggevende op basis van deskundigheid oordelen dat een tweede volwassene 
nodig is om ondersteuning te bieden op de groep. De volwassene is bij voorkeur een pedagogisch 
medewerker , volgens het schema verderop in dit protocol. Op sommige plaatsen kan in overleg een 
beroep gedaan worden op de facilitair medewerker*. 

Het gaat bijvoorbeeld om situaties bij: een (ernstig) ongeval, brand, evacuatie en andere. 

(* structureel regelt de directie dit.) 



PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 

 

 

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN ‘T SKOOLTJE KINDEROPVANG   46 

 

 KDV Locaties 

Bij ’T Skooltje KINDEROPVANG wordt binnen de KDV locaties voldaan aan het vierogenprincipe, 
geadviseerd vanuit de Commissie Gunning. Binnen dit vierogenprincipe worden ook stagiaires en 
facilitair medewerkers als 2e persoon aangemerkt. Dit betekent dat zij ook meetellen als 2e persoon 
in de achterwachtregeling. 

De KDV locaties zijn opgenomen als achterwachtlocatie in het onderstaande schema. 

De afstand van de achterwachtlocatie tot de locatie waar zij achterwacht voor zijn, zijn op loop en 
fietsafstand met een maximum tijd van 5 minuten. 

 Wanneer achterwacht vragen? 

 Op basis van eigen deskundigheid kunnen pedagogisch medewerkers in geval van 
een calamiteit om achterwacht vragen. 
Zie ook protocol Handelen na een ongeval. 

 In onderstaand overzicht is zoveel mogelijk rekening gehouden dat pedagogisch medewerkers 
binnen 5 minuten op de fiets de locatie kan bereiken. 

10.4 WIE TE BELLEN ALS ACHTERWACHT 

 

Helmond Boerhaavelaan 42 5707 SL Helmond < 5 minuten 

Achterwacht = 
Mierloseweg 128 

en/of directie 

Emmie: 06-24425559 (di, wo, do, vr) 
Priscilla: 06-21667864 (ma, do) 

Lisa: 06-46284513 (ma, di, wo, do, vr) 
Estelle: 06-16373066 (ma, di, wo, do, vr) 

 

 Reistijd van 
achterwacht 
bedraagt per 

fiets/auto minder 
dan 5 minuten 
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Mierloseweg 

 

Mierloseweg 128 

 

5707 AR 

 

Helmond 

 

< 5 minuten 

Achterwacht = 
Boerhaavelaan 42 

en/of  directie 

Lianne: 06-15332983 (ma, di, do, vr) 
Lieke: 06-53368991 (wo, do) 

Marlou: 06-14492626 (ma, di) 
Femke: 06-50870478 (ma, di, wo) 

Estelle: 06-16373066 (ma, di, wo, do, vr) 

 

 Reistijd van 
achterwacht 
bedraagt per 

fiets/auto minder 
dan 5 minuten 

 

OP VRIJDAG IS ROBBERT OOK ALS ACHTERWACHT BESCHIKBAAR        06-10305264 

 Verlengde opvang 

’T Skooltje KINDEREOPVANG heeft verlengde opvang. Voor het KDV wordt de achterwacht ingevuld 
met behulp van het vierogenprincipe. 

Wanneer één locatie verlengde opvang heeft en de andere locatie, dat als achterwacht fungeert, 
niet, dan is de tweede/derde pedagogisch medewerker  of een volwassene achterwacht.  

Opties: 

 De pedagogisch medewerker,  die als tweede komt (ochtendtijden) of als eerste weggaat 
(avondtijden) waardoor haar collega alleen staat, is telefonisch bereikbaar voor calamiteiten. 
Voorwaarde is wel dat zij binnen 10 minuten op de locatie aanwezig kan zijn. 

  Een buurtbewoner 

 De facilitair medewerker (Robbert) 

 Directie is altijd beschikbaar als achterwacht bij verlengde opvang 

Bij calamiteiten altijd directie bellen! 

10.5 VIEROGENBELEID 

Naar aanleiding van de zedenzaak is de commissie Gunning ingesteld om onderzoek te doen naar de 

toedracht van de Amsterdamse zedenzaak met als doel om hieruit lessen te trekken voor een betere 

en veiliger kinderopvang.  
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Na gedegen onderzoek naar de praktijk van de kinderopvang, de regelgeving, het toezicht en 

hulpverlenende instanties is de commissie Gunning met een rapport vol aanbevelingen gekomen.  

De commissie richt zich met haar aanbevelingen tot alle betrokkenen bij de kinderopvang. De 

aanbevelingen zijn niet alleen relevant als het gaat om seksueel misbruik, maar ook als het gaat om 

kindermishandeling of andere veiligheidsrisico's.  

 Na het bekend worden van het rapport Gunning hebben we de aanbevelingen voor de kinderopvang 

naast onze eigen praktijk, protocollen en werkinstructies gelegd en zijn we verder gegaan met het 

aanpassen van protocollen, acties voor bouwkundige aanpassingen in de locatie en het 

personeelsbeleid.  

Dit document gaat over hoe ‘T Skooltje KINDEROPVANG het zogenaamde vier ogen en oren principe 

toepast in het beleid.  

Het vier ogen en oren principe betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde 

vorm, toezicht moeten houden op kinderen in kinderdagverblijven. De branche organisatie 

kinderopvang heeft samen met Boink een brochure uitgegeven over het 4-ogenprincipe in de praktijk. 

Deze brochure dient als achtergrond informatie bij ons beleid.  

 Uit het rapport Gunning 

Stelt verplicht dat er altijd twee volwassenen zijn die de kinderen in een groep kunnen zien of horen. 

In de mix van de dagelijkse praktijk zijn er naar de mening van de commissie voldoende 

mogelijkheden om dit te realiseren. Te denken valt niet alleen aan aanwezigheid of directe nabijheid 

van pedagogisch werkers, maar ook aan de inzet van bijvoorbeeld stagiaires, groepshulp en/of 

vrijwilligers. Ook het kortere tijd aan het begin of het eind van de dag samenvoegen van groepen, en 

bouwkundige en technische maatregelen voor transparantie in het gebouw kunnen alternatieven zijn. 

Een achterwacht is naar de mening van de commissie niet voldoende.  

Een deel van de sector past overigens het vierogen principe al met succes toe, met behoud van de 

financiële continuïteit. Een vierogen principe verkleint niet alleen het risico ten aanzien van seksueel 

misbruik, maar ook het risico ten aanzien van kindermishandeling in brede zin, terwijl er -meer 

generiek gesproken- sneller en effectiever kan worden ingegrepen als een kind of een pedagogisch 

werker iets overkomt. Bovendien kan de sector het vierogen principe benutten als impuls voor verdere 

kwaliteitsverbetering.  
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Hoe geeft ‘T Skooltje KINDEROPVANG MIERLOSEWEG vorm aan de uitvoering van het 

vierogenprincipe? 

De ‘achterwachtregeling’ en het zogenoemde ‘vier- ogen- principe’ zijn samengebracht in dit 

uitvoeringsbeleid vier ogenprincipe ter preventie van misbruik. Hierin is uitgewerkt hoe wij samen 

zorgdragen voor een veilige omgeving voor de kinderen en de medewerkers. 

Wie wordt betrokken bij het beleid? 

Hoewel het woord anders doet vermoeden, gaat het om meekijken of meeluisteren. Over de wijze 

waarop een kinderdagverblijf dit principe invoert heeft de oudercommissie adviesrecht. Vervolgens 

is het kinderdagverblijf verplicht de ouders te informeren over de wijze waarop vorm is gegeven aan 

het vierogenprincipe. 

Het eindresultaat is hetgeen ik u nu over informeer. 

Van principe naar praktijk… 

Zoals zo vaak bij nieuwe regelgeving, is er geen strikte uitvoeringsrichtlijn meegegeven door de 

wetgever. Dit is een voor- en een nadeel. Het nadeel is dat je nooit kunt stellen dat je het 100% goed 

of 100% slecht doet. Het voordeel is dat er ruimte is om voor elke situatie een oplossing op maat te 

bedenken die recht doet aan de specifieke omstandigheden. 

De Brancheorganisatie BOINK heeft een brochure uitgegeven waarin een vijftal praktijkvoorbeelden 

wordt geschetst. Om te laten zien hoe het vierogenprincipe in deze vijf gevallen in praktijk is 

gebracht, worden 5 ondernemers en 5 leden van de bijbehorende oudercommissies aan het woord 

gelaten. Zij vertellen, allemaal vanuit hun eigen perspectief, hoe ze het vierogenprincipe in de 

dagelijkse praktijk toepassen en ervaren en wat voor effect het heeft op hun dagelijkse gang van 

zaken. Deze brochure is bij deze notitie als bijlage gevoegd en is ook door de oudercommissie 

betrokken bij haar advisering. 

‘T Skooltje KINDEROPVANG heeft haar collega’s geconsulteerd om te horen hoe zij er mee omgaan.  

 

Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOINK (2012) betekent het vier ogen principe dat er 

ten alle tijden iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren bij de opvang van kinderen.  

‘’Het vier- ogenprincipe is voor convenantpartijen de basis voor veiligheid in de kinderopvang. De 

uitwerking van dit vier ogen principe is maatwerk. De invulling zal voor iedere organisatie anders zijn, 
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passend bij het pedagogisch beleid en financiële haalbaarheid.’’ (Brancheorganisatie kinderopvang & 

BOINK, 2012). 

Het vier ogen principe is één van de maatregelen ter preventie van misbruik. De kans op misbruik in 

de kinderopvang is gering, zeker in verhouding tot het aantal gevallen in het algemeen in Nederland.  

Desondanks zijn er extra preventie maatregelen genomen. Bij ‘T Skooltje KINDEROPVANG zijn er in 

alle groepsruimtes, slaapkamers, hallen en verschoonruimtes camera’s opgehangen. Alle 

medewerkers van ‘T Skooltje kunnen altijd, 24/7 live via hun smartphone of computer de beelden 

bekijken en meeluisteren. 

‘T Skooltje geeft per locatie invulling aan het vier ogen principe en de preventie van misbruik, 

onderverdeeld in de onderwerpen bouwkundige aanpassingen, personeel, samenwerking en overige 

maatregelen. 

Hoe het vierogenbeleid precies is beschreven staat in het beleid “vierogenbeleid” en specifiek 

beschreven in het pedagogisch werkplan van iedere locatie. 

10.6 ZORGPLAN 

Signaleren en doorverwijzen zorgkinderen 

Wij proberen er voor te zorgen dat kinderen zich bij onze opvang plezierig voelen en zich kunnen 

ontwikkelen. Om te kunnen beoordelen of dit lukt, worden alle kinderen zo goed mogelijk in het oog 

gehouden. Door steeds te letten op signalen van een kind ontstaat een indruk van het kind: of het 

gewend is, of het zich ontspannen voelt, of het aansluiting heeft met de groep, of het moe is en hoe 

het zich ontwikkelt. 

Als het nodig is bespreken pedagogisch medewerkers het gedrag van het kind met de ouders en/of 

de pedagogisch medewerkers passen hun manier van omgaan met het kind of met de groep aan.  

Binnen onze kinderopvang vormt de observatiemethode ‘KIJK!’ voor een verbreding van dit 

basisaanbod. 

Uitgangspunt van deze methode is het bieden van goede zorg vanuit een stevige basis met veel 

aandacht voor een goede samenwerkingsrelatie tussen ouders en kindercentrum. Het is niet de taak 

van de pedagogisch medewerkers om systematisch gegevens te verzamelen over de ontwikkeling 

van alle kinderen zoals het consultatiebureau dat doet. Wel hebben pedagogisch medewerkers de 
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taak om van alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling te kunnen signaleren wanneer de 

ontwikkeling anders verloopt dan normaal en het bespreken van de zorg met de ouders.  

Wij hebben een samenwerkingsverband met Centrum Jeugd en Gezin. U kunt bij het CJG terecht met 

alle vragen over opvoeden en opgroeien. Natuurlijk hebben de opvoedondersteuners  van het CJG 

niet direct op alle vragen een antwoord. Zij helpen u wél altijd verder op weg met informatie, 

adviezen of begeleiding. Het uitgangspunt daarbij is altijd wat u zelf wilt en kunt. We kunnen u altijd 

in contact brengen met het CJG of eventueel doorverwijzen naar andere instanties, deze staan 

vermeld op onze sociale kaart. Uiteraard gebeurt altijd alles in overleg met u als ouder(s).  

Ons vaste aanspreekpunt met het Centrum Jeugd en Gezin is Monique Basten. 

Met zorgkinderen wordt bij ’T Skooltje KINDEROPVANG gedoeld op de kinderen die bij de 

pedagogisch medewerkers van onze kinderopvang zorg om hun ontwikkeling oproepen en/of zij 

hebben zorg nodig anders dan wat normaal geboden wordt in kindercentra. 

 Ook ouders kunnen zich zorgen maken en dit delen met de pedagogisch medewerker. Wij spreken 

over zorgkinderen en niet over risicokinderen. Zorgkinderen komen in alle groeperingen van de 

bevolking voor, op alle kindercentra worden pedagogisch medewerkers in meer of mindere mate 

geconfronteerd met zorgkinderen.  

Er zijn wel bepaalde groepen mensen waarbij problemen vaker voorkomen, dit zijn de zogenaamde 

doelgroepkinderen of kinderen uit risicogroepen.  

Het gaat dan om:  

 Laag opleidingsniveau, laaggeschoold werk, laag inkomen, werkloosheid van de ouders;  

 Gezinnen met niet-Nederlandse culturele achtergrond;  

 Eén-oudergezinnen;  

 Psychische en/of gezondheidsproblemen in het gezin. In een gezin waar meerdere 

problemen spelen is de kans op het ontstaan van ontwikkelingsproblemen bij het kind 

groter. Echter niet alle kinderen die opgroeien in risicovolle omstandigheden zijn per 

definitie zorgkinderen.  

De zorg van de pedagogisch medewerker kan betrekking hebben op:  
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 Aspecten in de ontwikkeling van het kind. Er kan sprake zijn van een achterstand of een 

stoornis, waarbij er vermoedelijk meer gerichte ontwikkelingsstimulering is gewenst. Ook 

kunnen er twijfels zijn over het lichamelijk functioneren.  

 Zorg om het kind in de groep. Het gedrag van het kind in de groep roept zorgen op. Het kan 

gaan om druk gedrag, agressief gedrag, obstructief gedrag of aan de andere kant heel 

teruggetrokken gedrag, verlegen, buitenbeentje, niet bij de leeftijd passend gedrag of gedrag 

wat niet passend is bij de situatie. Het gedrag verandert opeens of ontwikkelt zich naar 

extreme vormen.  

 Opvoedingsklimaat of opvoedingsproblemen thuis. De pedagogisch medewerkers kennen de 

ouders vaak goed en zijn tot op zekere hoogte bekend met de thuissituatie. Op basis daarvan 

kan een pedagogisch medewerker soms zorg daarover hebben. O.a. in verband met het 

welzijn en de gezondheid van ouders, de interactie tussen ouder en kind, de sociaal-

economische omstandigheden van het gezin.  

 De overgang naar de basisschool. Als een kind naar de basisschool gaat verandert er het een 

en ander. De pedagogisch medewerker kent een kind goed en zal soms zorg hebben over hoe 

het kind die overgang naar de basisschool zal maken.  

De problemen en/of zorgen die er zijn kunnen invloed hebben op een of meer aspecten van het 

opgroeien van het jonge kind.  

Deze aspecten zijn:  

 De verstandelijke ontwikkeling (cognitief);  

 De motorische ontwikkeling (grove en fijne motoriek);  

 De zintuiglijke ontwikkeling (horen, zien en tast);  

 De lichamelijke ontwikkeling (aandoeningen, afwijkingen, groei);  

 De spraaktaalontwikkeling (begrip, verstaanbaarheid, voorwaarden voor taal, anderstaligen);  

 Contact maken (wel/niet, manier waarop, contact met leeftijdsgenoten en met 

volwassenen);  

 Spelen (spelopbouw, soort spel, gevarieerd, mate van complexheid, fantasiespel);  

 Zelfredzaamheid (zindelijkheid, aan- en uitkleden, eten/drinken).  

De verschillende ontwikkelingsgebieden zijn nauw met elkaar verbonden. Ze zijn wel te 

onderscheiden maar niet te scheiden. Problemen doen zich vaak op meerdere vlakken voor of 

uiten zich op meerdere ontwikkelingsgebieden, bovendien beïnvloeden ze elkaar ook.  
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Hulpmiddelen: KIJK! (observatiemethode)  

De hulpmiddelen voor pedagogisch medewerkers bij het signaleren en verwijzen zijn:  

 Intakeformulier met kindgegevens (bij kennismakingsgesprek)  

 Oudergesprekken 

 Protocol signaleren en doorverwijzen zorgkinderen:  

o handelen bij signalen van opvallend gedrag en vermoedens van een 

ontwikkelingsstoornis  

 Stappenplan signaleren en doorverwijzen zorgkinderen: 

o Observatieformulier  

o Voorbereiding en verslaglegging oudergesprek  

 Verwijsprotocol en hulpmiddelen hierbij  

o Verwijsformulier en toestemmingsverklaring  

 Overdracht naar de basisschool  

o Overdrachtsformulier  

De ontwikkeling van een kind gaat niet altijd vanzelf. Soms zijn er vragen, twijfels en onzekerheden 

over de opvoeding of de ontwikkeling van een kind. De kinderopvang vervult hierbij een signalerende 

en/of ondersteunende rol. 

Signaleren wil zeggen dat pedagogisch medewerkers tekenen of signalen opmerken, die mogelijk te 

maken hebben met afwijkend gedrag of met een afwijking van de normale ontwikkeling. Door hun 

opleiding en ervaring in het werken met kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep, zijn pedagogisch 

medewerksters in staat kinderen op te merken die zich anders gedragen of ontwikkelen dan hun 

leeftijdsgenootjes. Wanneer bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis vroegtijdig wordt gesignaleerd, 

kan in sommige gevallen voorkomen worden dat er zich verdere problemen ontwikkelen. Ook kan er 

op tijd bekeken worden aan welke (extra) zorg het kind behoefte heeft. 

 

Signalering behoort tot het werkterrein van de kinderopvang, echter het stellen van een diagnose 

overschrijdt deze grens. 

Wanneer een pedagogisch medewerker een probleem of ontwikkelingsachterstand signaleert,  is het 

van groot belang dat de pedagogisch medewerkster hierop professioneel en kundig reageert. 

Daarom werken wij aan de hand van een zorgplan. Hierin staat beschreven hoe er met al deze 

verschillende zaken om wordt gegaan. Zoals bijvoorbeeld het bespreken van het probleem met de 

ouders, het bieden van extra zorg en het eventueel doorverwijzen naar de huisarts of een specialist. 
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Een netwerk van specialisten en hulpverleners op het gebied van opvoeding en ontwikkeling van 

kinderen, is in het zorgplan opgenomen. 

Er dient niet alleen op juiste wijze te worden gereageerd op kindproblematiek. Ook wanneer er 

sprake is van gezins – of systeemproblematiek reageert de pedagogisch medewerkster hierop 

professioneel en kundig. Ook hierover zijn richtlijnen omschreven in het zorgplan. 

Wat wij hierbij van groot belang achten, is dat er in ieder geval vanuit de kinderopvang geen 

deskundigen van buiten ingeschakeld worden, als de ouders daar niet mee instemmen. 

 

Enkel wanneer er een duidelijk vermoeden is van kindermishandeling en de ouders zijn hierop niet 

aanspreekbaar, dan moet de kinderopvang in belang van het kind de ouders passeren en deskundige 

hulp inschakelen.  

’T Skooltje KINDEROPVANG hanteert hiervoor DE MELDCODE waarin duidelijk is aangegeven welke 

stappen door wie gezet moeten worden. Deze is ook opgenomen in het zorgplan. 

Bieden van ondersteuning bij vragen over opvoeding of ontwikkeling. 

Kinderen opvoeden is leuk. En al gaat alles goed, toch maakt bijna iedere ouder zich zo nu en dan 

zorgen. Waarom huilt mijn kind nu? Groeit hij wel genoeg? Ontwikkelt hij zich voldoende? Soms heb 

je als ouder dit soort vragen. Of je hebt behoefte aan hulp. 

Pedagogisch medewerksters zijn door hun opleiding en ervaring in het werken met kinderen, in staat 

u van advies te voorzien. Al kan de pedagogisch medewerkster niet altijd een direct antwoord geven 

op elke vraag, zij kan wel een luisterend oor bieden, adviseren, of informeren over bijvoorbeeld 

literatuur die u kunt raadplegen of een instantie waar u terecht kunt met uw vraag. Ook hierbij zal de 

pedagogisch medewerker gebruik maken van het zorgplan. 

Zorgplan 

Binnen ’T Skooltje KINDEROPVANG is de directie aangesteld om de zorg binnen de organisatie te 

waarborgen. 

De directie/zorgcoördinator werkt nauw samen met de pedagogisch medewerkers. Soms heeft de 

pedagogisch medewerker het vermoeden tijdens observaties, of gewoon onderbuik gevoel, dat er 

iets mis is met een kind. Het kan gaan om het gedrag of de ontwikkeling van het kind, of iets in de 

thuissituatie. We praten dan over aandacht/zorgkinderen. 
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De directie/zorgcoördinator maakt deel uit van een netwerk van interne en externe professionals die 

de zorg delen voor kinderen die extra zorg nodig hebben. 

De directie/zorgcoördinator: 

 Communiceert altijd open met de ouders bij een bijzondere zorgvraag van een kind 

(informatie uitwisselen, motiveren tot hulp, verwijzen, terugkoppelen). 

 Gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. 

 Voert individuele of groepsgericht observaties uit. 

 Maakt in overleg met ouders een plan van aanpak op basis van observaties. 

 Adviseert pedagogisch medewerkers met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen. 

 Motiveert pedagogisch medewerkers bij de aanpak rond de zorg van een kind. 

 Onderhoudt contacten met externe instellingen/partners (informatie uitwisselen, verwijzen, 

terugkoppelen). 

 Maakt afspraken met ouders, pedagogisch medewerkers en externe instellingen/partners 

over zorgkinderen en bewaakt deze. 

Handelingsplan 

De pedagogisch medewerkers en de zorgcoördinator hanteren, in overleg met de ouders, het 

handelingsplan om de ontwikkeling van het aandacht/zorgkind planmatig te begeleiden. 

In het handelingsplan wordt aan de hand van gestelde doelen beschreven; wie doet wat, op welk 

moment en de voortgang hierin. 

Tijdens evaluaties wordt bekeken of de gestelde doelen zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel 

nodig zijn. 

De ouders worden betrokken bij het handelingsplan door: 

 overleg voorafgaand aan het opstellen van een handelingsplan; 

 inzage in het handelingsplan 

 informatie over de voortgang van het kind; 

 een periodiek evaluatiegesprek; 

Van de ouders wordt verwacht dat; 

 afspraken die met ouders in het handelingsplan gemaakt worden na te komen; 
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 relevante informatie te verstrekken voor het handelingsplan. 

Beknopte stappenplan Signaleren en doorwijzen Zorgkinderen:  

Door training en ervaring kan de pedagogisch medewerker problemen en afwijkend gedrag van jonge 

kinderen en peuters signaleren. Na observeren en het verzamelen van signalen worden de ouders 

hierover ingelicht. In een observatie wordt een helder en duidelijk beeld beschreven van het kind.  

Een kind dat zich prettig en op zijn gemak voelt is open, nieuwsgierig, levenslustig, tevreden, 

ontspannen, vol zelfvertrouwen en evenwichtig. Soms, door verschillende redenen, gaat de 

ontwikkeling van het kind niet goed. De ontwikkeling kan door omgevingsfactoren, karakter of 

(medische) afwijking een achterstand oplopen.  

Kinderen kunnen dit op verschillende manieren laten zien. Kenmerken kunnen zijn: gesloten, 

afwerend, lusteloos, ontevreden, gespannen, onzeker of onevenwichtig gedrag.  

Het observeren van het welbevinden en betrokkenheid van het kind kan een goed instrument zijn op 

het functioneren van het kind op de dagopvang of in de peutergroep beter en prettiger te laten 

verlopen.  

De pedagogisch medewerker informeert de ouder voorzichtig en zorgvuldig over haar zorgen 

betreffende het kind en bespreekt eventueel een stappenplan/plan van aanpak. Eventueel kan zij 

helpen de weg te vinden naar deskundige hulp. De verantwoordelijkheid ligt bij de pedagogisch 

medewerker en de leidinggevende.  

1. De pedagogisch medewerker maakt zich zorgen over een kind  

 Waarover maak je je zorgen?  

 Het kind observeren en observaties vastleggen  

 Zorgen delen en bespreken met collega’s/directie tijdens kindbespreking  

 Observaties in een gesprek voorzichtig voorleggen aan de ouders.  

2. Handeling pedagogisch medewerker/leidinggevende  

 Contact houden met ouders/toestemming vragen voor overleg met 

wijkverpleegkundige/CJG.  
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 Inschakelen deskundigen : wijkverpleegkundige/CJG, bespreken in team  

 Ontwikkelingen en contacten vastleggen in rapportage.  

 Opstellen plan van aanpak/stappenplan  

 Bespreken met IB-er van basisonderwijs, eventueel observatie van IB-er(met toestemming 

ouders)  

3. Plan van aanpak  

 Observaties en informatie vastleggen  

 Verzamelen gegevens over probleem/zorg  

 Overleggen met ouders  

 Benaderen deskundigen betreffende voortgang/oplossing: wijkverpleegkundige/CJG 

 Eventuele mogelijkheid doorverwijzing aangeven ( PSW, integrale vroeghulp, MKD)  

 Mogelijkheid extra begeleiding vanuit onze locatie.  

4. Nazorg  

 Specifieke informatie vroegtijdig doorgeven in overdracht naar basisonderwijs.  

 Ook zorgdocumentatie aan ouders meegeven  

 Bespreken bij “warme overdracht” basisschool  

 Bij informatievraag zorginstelling: informatie doorgeven , zorgdocumentatie en 

observatieformulier.  

 Mogelijkheid bij wachtlijst dat het kind eventueel langer op het kinderdagverblijf kan blijven. 

HET HELE ZORGPLAN LIGT TER INZAGE OP IEDERE LOCATIE 

10.7 MELDCODE 

Voor de meldcode verwijzen wij u naar het exemplaar dat ter inzage ligt op iedere locatie.  
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10.8 HULP BIJ ONGEVALLEN/BEDRIJFSNOODPLAN 

Het kindercentrum is in het bezit van een calamiteitenplan. De ruimte is voorzien van een 

plattegrond met vluchtroute. De pedagogisch medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten.  

Het bedrijfsnoodplan is per locatie specifiek beschreven en ligt ter inzag op iedere groep. 

10.9 BRANDVEILIGHEID  

‘T Skooltje is in het bezit van een gebruiksvergunning van de brandweer. Er zijn op strategische 

plaatsen in het gehele pand brandblussers opgehangen en er is een directe doormelding naar de 

brandweer op het moment dat het brandalarm afgaat. Eventuele brandgevoelige materialen zoals 

gordijnen zijn behandeld met brandvertragende middelen door een gecertificeerd bedrijf.  

10.10 BEDRIJFSHULPVERLENER  

Alle pedagogisch medewerkers hebben de cursus BHV gevolgd. Bevoegde pedagogisch medewerkers 

gaan jaarlijks op herhaling.  

10.11 OEFENING  

Omdat we het belangrijk vinden dat de pedagogisch medewerkers in geval van een noodsituatie 

goed handelen en om te bekijken of het ontruimingsplan zoals omschreven voldoet, wordt er 

minimaal 1 keer per jaar een oefening gehouden. Door het ontruimingsplan regelmatig te oefenen 

voorkom je zowel bij kinderen als bij pedagogisch medewerkers paniek en kunnen eventuele hiaten 

worden opgespoord.  

10.12 EHBO 

‘T Skooltje vindt het belangrijk dat alle medewerkers zich bewust zijn van bovenstaande zaken en 

weten hoe te handelen in geval van ziektes of ongeval. De pedagogisch medewerkers hebben dan 

ook een basiscursus kinder-EHBO gevolgd en bezoeken een keer per jaar de herhalingen hiervan. 

Tevens wordt er in de teamvergaderingen regelmatig aandacht besteed aan preventie en EHBO  
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 10.13 RISICO-INVENTARISATIE VEILIGHEID EN GEZONDHEID  

 

Jaarlijks wordt het gehele pand doorgelopen en worden alle risico’s op gebied van veiligheid en 

gezondheid geïnventariseerd, in kaart gebracht, beschreven en opgelost door middel van wijzigingen 

in materiaal en/of werkwijze. Alle pedagogisch medewerkers vullen een aftekenlijst in waarop alle 

mogelijke risico’s genoemd staan en schatten hierbij in of het risico op hun groep van toepassing is 

en hoe ernstig het letsel zou kunnen zijn. Wij hanteren daarbij de insteek dat een risico alleen kan 

worden uitgesloten als de situatie in onze vleugel niet bestaat. (Bijvoorbeeld: risico – kind valt van 

trap; als er geen trap aanwezig is wordt dit uitgesloten).  
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11. HYGIËNE  

11.1 HYGIËNEBELEID 

Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan het schoonmaken van de groepsruimten en materialen 

volgens vastgestelde regels en richtlijnen.  

De leiding van het kindercentrum is zich bewust van het belang van goede hygiëne. De groep heeft 

een schoonmaakschema waarop wekelijks wordt bijgehouden wat er is schoongemaakt en wat door 

de leiding wordt gecontroleerd.  

Daarnaast ligt er op iedere locatie een hygiënebeleid. Dit beleid is gebaseerd op de Hygiënecode voor 

kleine instellingen (2012). Door te werken volgens dit protocol voldoet ‘T Skooltje KINDEROPVANG 

aan de wet en kan de voedselveiligheid van kinderen en personeel in grote mate worden 

gegarandeerd. 

11.2 VOEDINGSBELEID 

Het voedingsbeleid bestaat uit de volgende onderdelen: 

Verantwoordelijkheid pedagogisch werker: 

 Voedingsaanbod  

 Werkinstructie bereiden van voeding  

 Werkinstructie bereiden babyvoeding  

 Werkinstructie bewaren van voeding 

Verantwoordelijkheid directie kinderopvang: 

 Werkinstructie controleren temperatuur koelkast en vriezer 

 Formulier temperatuur koelkast en vriezer 

 Werkinstructie registratie voedselopslag 

 Formulier registratie voedselopslag 

In het voedingsbeleid wordt verwezen naar: · 

 Werkinstructie persoonlijke hygiëne 
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 Werkinstructie hygiëne keuken 

Algemene uitgangspunten 

We bieden een gezonde gevarieerde basisvoeding aan in een regelmatig patroon. Er wordt in de 

regel naast de vaste momenten niet meer dan drie keer tussendoor iets aangeboden . Het pakket 

aan basisvoeding is gebaseerd op de richtlijnen van het voedingscentrum. Bij verandering van de 

adviezen passen we ons voedingsbeleid aan. 

Kinderen mogen kiezen wat ze op hun brood of cracker willen. Omdat variatie in voeding belangrijk is 

mogen kinderen steeds uit een bepaalde categorie kiezen bv. een boterham met zoet en een met 

hartig. We beperken de hoeveelheid broodbeleg die we op tafel zetten, omdat jonge kinderen vaak 

nog niet goed kunnen kiezen uit een groot aanbod. 

Allergieën 

We houden rekening met kinderen die vanwege een allergie of om andere redenen bepaalde 

voedingsmiddelen niet mogen eten. Het kan zijn dat de ouders van deze kinderen zelf zorg moeten 

dragen voor de voeding van hun kind omdat deze niet in het door ons aangeboden voedingspakket 

aanwezig is. Allergieën worden op de stamkaart en het kaartje in de noodmap beschreven. 

Algemene hoeveelheden 

Het voedingscentrum geeft een algemene richtlijn over de hoeveelheden die kinderen per dag aan 

voeding nodig hebben. Ieder kind is echter uniek en het is belangrijk om kinderen te leren luisteren 

naar hun eigen lichaam. Wij bepalen wanneer en wat het kind eet, het kind kan zelf bepalen hoeveel 

het daarvan eet. We dringen geen eten op, het bordje (of de fles) hoeft niet leeg, terwijl een erg 

hongerig kind iets extra’s krijgt. 

We zijn er alert op dat kinderen niet proppen met eten of zich overeten, kinderen die snel eten, eten 

namelijk vaak te veel. Om zicht te houden op wat elk kind binnen krijgt verdient het de voorkeur om 

elk kind een eigen bakje fruit te geven. 

Baby’s tot 1 jaar 

Baby’s hebben hun eigen voedingsschema. Dit schema is te vinden in het overdrachtsmapje voor 0-1 

jarigen. 
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Een baby start met flessenvoeding of afgekolfde borstvoeding. Over het geven van borstvoeding 

dient goed overleg plaats te vinden met de ouders. Pas als ouders dit aangeven wordt op het 

kinderdagverblijf gestart met vaste voeding als fruit en brood. De fruithap bestaat uit dagelijks vers 

gepureerd fruit.  We geven een baby vanaf ongeveer negen maanden een beker, dit is beter voor de 

tanden. Baby’s beginnen vaak met een korstje brood. Als een baby een hele boterham mag dan 

kunnen de korstjes eraan blijven. Snijd de boterham voor een baby nog wel in kleine stukjes. 

Dagelijkse gemiddelde hoeveelheden kinderen van 1 tot 4 jaar 

1-3 boterhammen  

300 ml melk (1 of 2 kleine bekertjes) 

Drinken 0,75 liter (incl. melk)  

1,5 stuks fruit  

½ plak kaas, ½ plak vleeswaren  

Voor tussendoortjes nog ruimte 

voor 100 kcal (een cracker met 

smeerkaas is bv. 70 kcal) 

Het gehele voedingsbeleid is ter inzage beschikbaar op iedere locatie. 
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12 OUDERCONTACTEN EN KLACHTENBEHANDELING  

  

12.1 OUDERCONTACTEN  

 

Wij vinden het contact met de ouder(s) of verzorger(s) zeer belangrijk. Tijdens dit contact willen wij 

voor u een aanvulling vormen op de opvoeding. Over deze aanvulling moeten we samen veel praten, 

zodat zowel ‘thuis’ als op het kindercentrum een zo goed mogelijke afstemming plaatsvindt. Als de 

pedagogisch medewerker weet wat er thuis gebeurt, kan zij uw kind(eren) beter begrijpen en hier 

beter op inspelen.  

Zegt u ons tijdens het halen en brengen gerust wat u van de gang van zaken op het kindercentrum 

vindt. Wij staan open voor elke suggestie die de kwaliteit van ons kindercentrum vergroot.  

  

Bij het kinderdagverblijf schrijven de pedagogisch medewerkers regelmatig in het persoonlijke 

dagboekje van uw kind. Als u ook terug wilt schrijven in het boekje dan is dit altijd mogelijk, waarna u 

het boekje weer inlevert bij de pedagogisch medewerker. Op die manier ontstaat er een leuk 

naslagwerkje voor uw kind over zijn of haar tijd bij het kinderdagverblijf. Heeft u vragen aan de 

pedagogisch medewerkers over uw kind dan kunt u ook te allen tijde  

een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.   

12.2 ZIEKTE VAN HET KIND  

 

Onder ziek zijn, wordt verstaan: koorts, mazelen, rode hond, bof, ernstige diarree en andere 

besmettelijke ziekten.  

De pedagogisch medewerkers hebben ervaring met constatering van ziekten, maar hebben geen 

artsenopleiding gevolgd. Wij hanteren de richtlijnen van de GGD bij het bepalen of een kind bij ziekte 

thuis dient te blijven.  

Wanneer een kind gedurende de dag op het kinderdagverblijf verhoging krijgt, wordt een van de 

ouders/verzorgers telefonisch op de hoogte gesteld. Is een kind niet in orde dan wordt gevraagd om 

het kind op te komen halen. Het kind dient 24 uur koortsvrij te zijn alvorens het weer naar het 

dagverblijf kan komen. Wanneer het kind weer op het kinderdagverblijf aanwezig is, neemt de 

pedagogisch medewerker aan dat het kind gezond genoeg is om mee te doen aan het normale 

dagritme, ook om mee naar buiten te gaan.  
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Wanneer ouders/verzorgers de pedagogisch medewerker verzoeken om bepaalde medicijnen aan 

het kind toe te dienen is dat mogelijk, ouders/verzorgers dienen in dat geval een medicijnverklaring 

te tekenen waaruit blijkt dat dit onder verantwoordelijkheid van de ouders gebeurd. Het kan ook 

voorkomen dat toediening van een bepaalde medicatie of medische handeling niet wordt gedaan op 

het kinderdagverblijf, dit is ter beoordeling van de leiding. Aan het verzoek van een ouder om een 

kind gedurende de dag koortsverlagende middelen toe te dienen zal de pedagogisch medewerker 

geen gevolg geven.  

  

Op het moment dat uw kind zich duidelijk niet lekker voelt, hangerig is en zich anders gedraagt dan 

wat wij van het kind gewend zijn zonder dat er verder echt symptomen zijn van een ziekte, zal de 

pedagogisch medewerker contact met de ouders opnemen om dit aan te geven en om te overleggen 

hoe verder te handelen.  

12.3 OUDERCOMMISSIE  

 

‘T Skooltje heeft een oudercommissie met daarin een gebalanceerde verdeling van ouders die 

gebruik maken van het kinderdagverblijf. De oudercommissie is er voor de ouders om vragen te 

stellen en/of opmerkingen te maken over de opvang. Ook organiseert de oudercommissie jaarlijks 

een ouderbijeenkomst in samenwerking met het kindercentrum. De oudercommissie functioneert 

zelfstandig.  

  

De oudercommissie heeft adviesrecht op een aantal beleidspunten bij het kindercentrum, zoals op 

het pedagogisch beleid en de tarieven van de opvang.  

12.4 RECHT OP PRIVACY  

 

Allereerst kunnen de ouders/verzorgers verzekerd zijn van het feit dat er zorgvuldig omgegaan wordt 

met persoonlijke gegevens. Dossiervorming met betrekking tot gegevens die het kind of de 

gezinssituatie betreffen, wordt voorkomen. Ons kindercentrum registreert een aantal gegevens van 

het kind die van belang zijn voor een kwalitatief goede opvang of die vereist worden door de GGD. 

Deze gegevens worden door de ouders ingevuld op het kind gegevensformulier. Hierbij gaat het om 

informatie met betrekking tot bijvoorbeeld inentingen, telefonische bereikbaarheid op werk of privé. 

Indien van toepassing, wordt de ouder/verzorgers gevraagd een formulier in te vullen waaruit blijkt 

dat zij uitdrukkelijk wensen dat de baby te slapen wordt gelegd in buikligging.  
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Voorts zullen pedagogisch medewerkers voorzichtig omgaan met informatie over kinderen in hun 

contacten met andere ouders/verzorgers.  

Voor alle activiteiten waar kinderen bij betrokken zijn geldt de regel dat de ouder uitdrukkelijk 

toestemming geeft. Alleen in dat geval zal het kind aan de activiteit meedoen.   

12.5 KLACHTBEHANDELING  

Intern Klachtreglement 

Inleiding   

’T Skooltje KINDEROPVANG heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling 

opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van 

ouders en oudercommissies. Oudercommissies volgen dezelfde procedure als ouders. 

Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt 

dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk 

van de klacht kan deze worden ingediend bij de klachtenfunctionaris / directie van ’T Skooltje 

KINDEROPVANG. De klachtenfunctionaris is Estelle van der Ploeg en zij is te bereiken per email: 

info@t-skooltje.nl. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend.   

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de 

weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag of 

aanmelding van het geschil bij de geschillencommissie. ‘T Skooltje KINDEROPVANG is aangesloten bij 

de Geschillencommissie. 

Contactinformatie 

Telefoon: 0900-1877  (€0,20 per gesprek) 

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur  

E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl 

Postadres: Postbus 96802, 2509 JE Den Haag 

Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag 

 

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.  

Het reglement van de Geschillencommissie vindt u in de bijlage 2. 

mailto:info@klachtenloket-kinderopvang.nl?SUBJECT=Contact
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1. Definities 

Organisatie: ’T Skooltje KINDEROPVANG 

Medewerker: De medewerker, werkzaam bij  ’T Skooltje KINDEROPVANG 

Klachtenfunctionaris: De medewerker waar de klachten binnenkomen, die de 

procedure bewaakt en klachten afhandelt uit hoofde van de 

directeur, hier verder genoemd  klachtenfunctionaris. 

Locatiemanager: Diegene die leiding geeft aan de locatie waar het kind is geplaatst 

Ouder: Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te 

maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van de 

kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn - of haar 

kinderen. 

Klager: De ouder die een klacht indient 

Klacht: Schriftelijke uiting van ongenoegen. 

Klachtenloket 

Kinderopvang: 

Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation. 

Geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor  

bindende geschillenafhandeling. 

Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet 

zich daar tegen verzet. 

 

2. Voortraject klacht 
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Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk 

met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de 

medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden 

besproken met de directie. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht 

ingediend worden. 

 

3. Indienen klacht 

 

3.1 Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend met het klachtenformulier, welke u kunt 

vinden in bijlage 1. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht 

ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van 

dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de 

klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht. 

3.2 Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode 

huiselijk geweld en  kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee 

afgesloten.  

 

4. Behandeling klacht 

 

4.1 De directie draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie  van de klacht.  

4.2  De directie bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder. 

4.3 De directie houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de 

klacht. 

4.4 Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. 

4.5 Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de 

gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. 

4.6 De directie bewaakt de procedure en termijn van afhandeling.  De klacht wordt zo spoedig 

mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt 

de directie de klager  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder 

geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.  

4.7 De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete 

termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.  
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5. Externe klachtafhandeling 

 

5.1 Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft 

de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de 

Geschillencommissie.  

5.2 De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder 

redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht 

bij de houder indient. 

5.3 Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden 

voorgelegd aan de Geschillencommissie.  

5.4 De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij ’T Skooltje 

KINDEROPVANG, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie. 

12.6 INZET EN OPLEIDINGSEISEN PEDAGOGISCH MEDEWERKERS  

  

Leidster-kind-ratio kinderdagverblijf  

Op de groep geldt een maximum van 16 kinderen (inclusief twee flexibele kindplaatsen)per groep in 

totaal met 3 beroepskrachten.  

 

Er kan van de hierboven vermelde leidster-kind-ratio worden afgeweken bij aanvang van de 

opvangdag van 07:30 tot 09:00 uur, tijdens de lunchpauze van 13:00 tot 14:30 uur en bij sluiten van 

17:00 tot 18:30 uur door i.p.v. twee beroepskrachten één beroepskracht in te zetten. Hierbij dient er 

wel altijd een andere volwassene in het pand aanwezig te zijn. 

  

Beroepskrachten zijn pedagogisch medewerkers en BBL-leerlingen. BBL-leerlingen volgen de PW3 

opleiding maar hebben tevens een arbeidscontract. De inzetbaarheid van de BBL-leerling wordt in 

samenspraak met school bepaald door de leidinggevende, waarbij aan het begin van de opleiding de 

BBL-leerling boventallig wordt ingezet en vanaf het tweede jaar de BBL-leerling in stappen 

uiteindelijk 100% inzetbaar is.  

  

‘T Skooltje geeft ook BOL-stagiaires de mogelijkheid zich te bekwamen in het vak. Zij zijn geen 

beroepskrachten, hebben geen arbeidsovereenkomst en staan te allen tijde boventallig op de groep. 

Zij dragen geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken op de 

groep. De pedagogisch medewerkers ondersteunen de stagiaire met het ervaring opdoen op de 

groep en de stage-coördinator begeleidt de stagiaire  
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met de opdrachten vanuit de opleiding en de voortgang van de stage.  

12.7 VERKLARING OMTRENT GEDRAG  

 

Iedere volwassene die werkt bij ‘T Skooltje heeft een verklaring omtrent gedrag van het ministerie 

van Justitie, waaruit blijkt dat er geen bezwaren zijn dat de betreffende persoon werkt met kinderen 

of in de nabijheid van kinderen.   

12.8 (SPEL)ACTIVITEITEN BUITEN DE STAMGROEP  

 

 Als de kinderen bij (spel)activiteiten de groep verlaten en in de tuin gaan spelen, is de 

leidster-kind-ratio op kindercentrum niveau maatgevend. Als het weer het toelaat, gaan de 

kinderen naar de buitenspeelplaats 

12.9 ONDERSTEUNING VAN PEDAGOGISCH MEDEWERKERS DOOR ANDEREN  

 

 Op de groep kunnen er stagiaires aanwezig zijn. Deze worden boventallig ingezet en worden 

bekend met de werkzaamheden van de pedagogisch medewerkers en nemen hieraan ook 

deel, onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers en de stagebegeleider. (zie 

Stageplan)  

 De directie verzorgt de werkbegeleiding van de pedagogisch medewerkers en is beschikbaar 

voor ondersteuning. De directie dient tevens als achterwacht.  

 Ouders worden in principe niet ingezet bij de ondersteuning van de pedagogisch 

medewerkers.  

 Eventuele vrijwilligers zijn in het bezit van een geldige VOG en worden begeleid door de 

gediplomeerde pedagogisch medewerkers.  

12.10 OPLEIDINGSEISEN BEROEPSKRACHTEN  

 

Algemeen geldt dat het diploma MBO-PW kwalificatieniveau 3 bevoegdheid geeft tot uitoefening van 

de functie van pedagogisch medewerker. Meer informatie hierover kunt u vinden in de CAO 

kinderopvang in te zien op www.abvakabofnv.nl .  
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12.11 VOERTAAL  

 

De voertaal op ’T Skooltje is Nederlands.  

 

12.12 INSPECTIE RAPPORT  

 

Na inspectie van de GGD verstrekt ‘T Skooltje het inspectieverslag aan de oudercommissie. U kunt de 

rapporten ook digitaal vinden op onze website.  
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13 MEDEWERKERS 

13.1 DAGELIJKSE LEIDING 

Directie 

De directie is verantwoordelijk voor en geeft leiding aan de locatie (met als primair proces 

kinderopvang) in algemene zin op het gebied van personele, organisatorische en budgettaire 

aangelegenheden binnen de daartoe geldende richtlijnen. 

 Pedagogisch medewerker: 

Deze heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse verzorging, begeleiding en medeopvoeding 

van een groep kinderen. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat kinderen zich veilig voelen en 

stimuleert kinderen door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan om zich verder te 

ontwikkelen. 

13.2 INZET ANDERE VOLWASSENEN 

Naast de gediplomeerd leidsters worden er ook oproepkrachten,  stagiaires en vrijwilligers ingezet op 

de groep. 

Oproepkrachten: 

We werken met vaste oproep krachten die in eerste instantie het verlof, vakantie en ziekte van de 

vaste pedagogisch medewerkers opvangen. Om de continuïteit te waarborgen, wordt zoveel 

mogelijk dezelfde invalmedewerker op een groep ingezet. Indien er conform de beroepskracht-kind-

ratio slechts één beroepskracht aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een 

andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld. 

Stagiaires: 

Bij de inzet van stagiaires is het BPV-beleid van toepassing. De stagiaire werkt onder toezicht en 

onder de verantwoordelijkheid van een geschoolde leidster. Zij is een medewerkster bij het 

verzorgen en begeleiden van kinderen.  

 

De stagiaire werkt ten allen tijde boventallig op de groep, naast de reeds geschoolde leidster(s).  

 

Stagiaires zijn beroeps opleidende leerlingen die vanuit de welzijnsopleiding die opleidt voor de 
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functie van pedagogisch medewerker stage lopen binnen de kinderopvang. Daarnaast zijn er zo nu en 

dan stagiaires van de hogere beroepsopleiding pedagogiek.   

De stagiaire ondersteunt de pedagogisch medewerker bij alle voorkomende werkzaamheden en 

vanuit de opdrachten die zij van de opleiding krijgen. Wanneer derdejaars stagiaires in januari een 

‘go’ hebben gekregen (goede stagebeoordeling) kunnen zij ook formatief worden ingezet.   

 Facilitair medewerker: 

Deze draagt zorg voor alle klusjes  van de locatie en voert de taken in het algemeen  buiten de 

openingstijden uit.  

 

Vrijwilliger: 

Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Vrijwilligers maken de maatschappelijke 

betrokkenheid van de lokale samenleving met de doelstellingen en activiteiten van ons zichtbaar en 

tastbaar. Vrijwilligers staan midden in de samenleving en verschaffen ons informatie en signalen over 

wat er bij de mensen leeft. Vrijwilligers hebben kennis en vaardigheden die goed van pas komen voor 

onze organisatie. Daarnaast staan vrijwilligers veelvuldig in contact met het publiek en maken onze 

organisatie daarmee ook zichtbaar in de samenleving. 

 

De vrijwilliger werkt altijd onder aansturing van een beroepskracht. De beroepskracht coördineert de 

werkzaamheden van de vrijwilliger en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 

activiteiten en dienstverlening. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen, jaarlijks evalueren en 

bijstellen van het vrijwilligersbeleid ligt bij de directie. 

 

De taken voor de vrijwilliger worden vooraf overeengekomen met de pedagogisch medewerker en 

vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst. 

 

De pedagogisch medewerkers van de groep zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken op 

de kinderopvang. Vrijwilligers staan altijd boventallig en worden dus niet meegenomen in 

het kind/leidster ratio. 

Tijdens de openingstijden van de kinderopvang biedt de vrijwilliger ondersteuning door te 

helpen met het werk op de groep. De werkzaamheden kunnen bestaan uit bijvoorbeeld: met 

de kinderen meespelen, voorlezen aan een groepje kinderen, helpen bij het eten en drinken, 

helpen met poetsen etc. De werkzaamheden van de vrijwilliger worden vooraf afgestemd tussen de 

pedagogisch medewerker en de vrijwilliger. 
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De vrijwilliger draagt geen verantwoordelijkheid voor de groep, de eindverantwoordelijkheid 

ligt bij de pedagogisch medewerker. De overdracht met ouders is de verantwoordelijkheid 

van de pedagogisch medewerker. Vrijwilligers worden op vaste dagdelen ingezet, zodat ze 

een vast gezicht zijn voor de kinderen en de ouders. 
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14 PROCEDURE PLAATSING  

  

14.1 RONDLEIDING 

 

Natuurlijk wilt u eerst een goede indruk krijgen van wat ons kindercentrum te bieden heeft en of het 

voldoet aan uw wensen en eisen. Daartoe bieden wij u uiteraard de mogelijkheid. U kunt hiervoor op 

werkdagen telefonisch een afspraak maken, om vrijblijvend rond te kijken en kennis met ons te 

maken d.m.v. een informatiegesprek.  

14.2 AANMELDING  

 

Door middel van het invullen en toesturen van het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor 

opvang bij ´T Skooltje KINDEROPVANG. Op basis van uw inschrijfformulier wordt binnen onze 

organisatie bekeken of we aan de gewenste opvangvraag kunnen voldoen. Indien dit het geval 

is ontvangt u van ons een schriftelijk aanbod van plaatsing, waarin ook de opvangkosten vermeld 

staan. 

 

Voor alle ouders bieden we de mogelijkheid van flexibele opvang. Hierdoor kan ons aanbod 

aangepast worden aan uw vraag. Wij informeren u hier graag verder over. 

Voor  ouders, die werkzaam zijn in onderwijs en geen opvang in schoolvakanties nodig hebben is er 

opvang exclusief schoolvakantie mogelijk. Indien gewenst informeren we u hier ook graag verder 

over. 

14.3 PLAATSING 

Als u de opvangovereenkomst getekend teruggestuurd heeft, is de plaatsing definitief en wordt de 

opvangplaats gereserveerd voor uw kind(eren). U kunt tot een maand voor de startdatum uw 

opvangovereenkomst kosteloos annuleren (zie onze algemene voorwaarden). 

Indien we niet (direct) aan de gewenste opvangvraag kunnen voldoen wordt u op de hoogte gesteld 

van alternatieve plaatsingsmogelijkheden en/of plaatsing op de wachtlijst. 

 

Wij rekenen geen inschrijvingskosten! 
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14.4 INTAKE  

Vervolgens zullen wij u uiterlijk een maand voor aanvang van de opvang een uitnodiging sturen voor 

een intakegesprek, zodat we alle belangrijke zaken betreffende uw kind kunnen bespreken en 

spreken we een wenperiode af. 

 

Van tevoren krijgt u de intakeformulieren thuis gestuurd, samen met toestemmingsformulier. Tijdens 

de intake bespreken wij alle formulieren en beschrijven wij zo nauwkeurig mogelijk het karakter van 

het kind. 

14.5 WENBELEID 

 

 Afhankelijk van de situatie spreken we meestal drie momenten af, te weten:  

 Eerste keer: ’s morgens van 9.00 tot 11.00.  

 Tweede keer: van 9.00 tot 14.30, uw kind maakt dan ook het slaapmoment mee.  

 Derde keer: een dagdeel.  

 

Ook in het wennen zijn wij heel flexibel. Het is zeker ook mogelijk om even erbij te blijven de eerste 

keren. Of wennen aan het afscheid nemen, een boodschap doen en dan uw kindje weer ophalen. 

Alles is mogelijk, want wij zijn ons er volledig van bewust dat die eerste keren ontzettend moeilijk 

zijn!  

 

Ons wenbeleid: 

 

1. Inleiding  

 

Pedagogische medewerkers krijgen regelmatig te maken met nieuwe kinderen en nieuwe 

ouders. Zij moet - steeds opnieuw – een vertrouwensrelatie opbouwen met kinderen en 

ouders. Voor kinderen en voor hun ouders betekent de stap naar een kinderdagverblijf dat zij 

moeten wennen aan een nieuwe situatie. Voor kinderen is het vaak de eerste stap buiten de 

vertrouwde wereld van ouders of familie. Het is van groot belang voor kinderen en ouder dat 

de wenperiode goed verloopt.  

 

Het wenproces gaat stap voor stap. Wanneer is een kind gewend in zijn/haar groep?  
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We onderscheiden twee perioden in het wenproces: De eerste periode van wennen en de 

gehele periode van wennen. 

 

De eerste periode van wennen  

In de eerste periode van wennen moeten ouder en kind zich van elkaar losmaken. Stap voor 

stap leert het kind de overgang van thuis naar het kinderdagverblijf te maken. Kind en ouder 

raken er langzaam maar zeker aan gewend om de dag gescheiden van elkaar door te 

brengen. Dit proces duurt gemiddeld drie dagen. Sommige kinderen en ouders hebben meer 

tijd nodig. Wanneer het kind zonder al te veel verdriet of angst in de groep kan zijn, is de 

eerste periode van wennen afgesloten. Maar nu is het kind nog niet geheel gewend in de 

groep.  

 

De hele periode van wennen  

Na de eerste periode van wennen heeft een kind nog tijd nodig om helemaal vertrouwd te 

raken met zijn/haar nieuwe omgeving. Er zijn heel veel nieuwe indrukken die het kind moet 

verwerken: De pedagogische medewerkers en de groep kinderen (die meestal niet iedere 

dag dezelfde zijn), de ruimte, het spelmateriaal, de regels en het ritme van de groep.  

Sommige kinderen kunnen al vrij snel rustig meedraaien, maar zijn nog wel aan het wennen 

in de groep.  

 

Wanneer is een kind dan gewend?  

We denken dat een kind gewend is als we bij het kind alle van de hierondergenoemde 

gedragingen kunnen waarnemen:  

 Het kind voelt zich zichtbaar op zijn gemak bij alle pedagogische medewerkers van 

zijn/haar groep: het laat zich troosten, helpen, naar bed brengen, ect.  

 Er is non-verbale en/of verbale communicatie tussen pedagogische medewerker en 

kind.  

 Het kind speelt met of naast andere kinderen.  

 Het kind voelt zich op z’n gemak of beweegt zich vrij door de ruimte. Het gebruikt de 

speelhoeken en het spelmateriaal en heeft hier plezier in.  

 Het kind heeft een zeker ritme in de groep gevonden.  
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Voor baby’s betekent dit een min of meer herkenbaar eet- en slaapritme. Voor de andere 

kinderen betekent dit dat zij min of meer in het ritme van de groep kunnen voegen: ze eten, 

drinken, slapen en spelen over het algemeen met de andere kinderen mee.  

We gaan uitgebreid in op de eerste periode van wennen. We doen daarbij een aantal 

aanbevelingen om deze periode zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarna komt het 

wennen in een nieuwe groep (of op een nieuw kindercentrum) aan de orde. Vervolgens 

staan we stil bij de relatie tussen pedagogische medewerker en ouder in de gehele periode 

van wennen.  

 

2. De eerste kennismaking  

 

De wenperiode begint bij de eerste kennismaking met het kinderdagverblijf. Vaak moeten 

ouders nog wennen aan het idee dat zij hun kind naar een kinderdagverblijf gaan brengen. 

Veel ouders weten weinig of nauwelijks wat van het kinderdagverblijf af. De eerste indruk die 

ouders krijgen van de leiding, het gebouw, en de sfeer in de groep is zeer bepalend voor hun 

houding ten opzichte van het kinderdagverblijf.  

Essentieel is dat er vanaf het begin gewerkt wordt aan het opbouwen van een 

vertrouwensrelatie. De basis voor een goed verlopend wenproces is een goede 

vertrouwensband. Een vertrouwensrelatie ontstaat niet vanzelf, pedagogische medewerkers, 

ouders en kinderen hebben daar tijd voor nodig. Van pedagogische medewerkers mag 

verwacht worden dat zij het initiatief nemen voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie 

met zowel de kinderen als met de ouders.  

 

Hieronder volgt een aantal concrete suggesties om ouder en kind te begeleiden in het 

wenproces.  

 

 Een goed intake gesprek is tweerichtingsverkeer. Je vertelt niet alleen over de 

gewoonten en regels op het kinderdagverblijf, maar luistert ook naar de ideeën en 

verwachtingen van ouders.  

 Probeer vanaf het begin ouder en kind op hun gemak te stellen. Geef ze de ruimte 

om hun gevoelens te uiten. Maak duidelijk dat het heel gewoon is wanneer ze 

moeite met de situatie hebben. Belangstelling voor het kind of de ouder geeft vaak 

een gevoel van vertrouwen.  

 Vertel kort iets over de gang van zaken in de groep. Wat voor pedagogische 

medewerkers vanzelfsprekend is, is voor ouders vaak volkomen nieuw.  
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 Vragen naar praktische zaken kunnen een diepgaander gesprek over opvoeding op 

gang brengen.  

 Maak met de ouder concrete afspraken over de wenperiode. Luister naar de wensen 

van ouders. Houd rekening met de mogelijkheden en onmogelijkheden van ouders. 

Zet om misverstanden te voorkomen deze afspraken op papier  

 Probeer soepel met het wenbeleid en het wenschema om te gaan. Overleg met de 

ouders en zoek samen naar oplossingen voor problemen.  

 Bedenk dat veel ouders niet alle informatie in één keer kunnen onthouden. Herhaal 

informatie en geef ouders de gelegenheid om dingen (na) te vragen. De ene ouder 

zal hier meer behoefte aan hebben dan de andere.  

 

3. Het afscheid  

 

De eerste keer dat het kind in de groep komt, is voor iedereen een spannend moment. 

Ouders kunnen er soms tegen opzien. Voor pedagogische medewerkers betekent het een 

extra inspanning. Bij baby’s moet de pedagogische medewerker extra alert zijn op de reacties 

van het kind.  

Bij jonge baby’s is de wenperiode voor ouders vaak moeilijker dan voor de kinderen. In 

bepaalde perioden kunnen kinderen (tussen vijf à zes maanden en ongeveer anderhalf jaar) 

‘eenkennig’ zijn. In zo’n periode hebben ze vaak extra moeite met het loslaten van de ouder 

en kunnen ze angstig reageren op nieuwe situaties en op ‘vreemde’.  

Ook peuters kunnen in bepaalde perioden (opnieuw) moeite hebben met afscheid nemen. Zij 

kunnen bij het wennen veel houvast hebben aan een vast afscheidsritueel. Bijvoorbeeld: 

zeggen wat er gaat gebeuren en hier consequent aan vasthouden. Het kan verwarrend zijn 

wanneer de ouder te lang in de groep blijft. Je kunt beter met de ouders afspreken dat zij/hij 

eerst weggaat en bij het ophalen nog een poosje in groep blijft. Ook voor de ouders kan dit 

prettiger zijn; zij zien dan niet meer tegen het afscheid op.  

 

Hieronder volgt een aantal suggesties om het afscheid tussen ouder en kind te begeleiden:  

 

 Maak als pedagogische medewerkers onderling goede afspraken over de werkrooster 

en de taakverdeling.  
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 Spreek van tevoren af op welk moment de ouder de groep zal verlaten. Zoek een 

rustig moment uit, zodat één van de pedagogische medewerkers tijd heeft voor 

ouder en kind.  

 Probeer zodra het kind in de groep komt, contact te leggen met het kind. Juist als de 

ouder nog in de groep aanwezig is, is de kans groot dat het kind zich veilig voelt.  

 Probeer de ouder op zijn/haar gemak te stellen. Geef ze (op een ongedwongen 

manier) de kans om voor hun kind te zorgen (bijvoorbeeld: verschonen, fles geven) 

of met ze te spelen. Ouders kennen de dagelijkse gang van zaken nog niet. Hierdoor 

zij ze vaak onzeker over wat ze wel en niet ‘mogen’. Niet alle ouders durven hun 

vragen aan pedagogische medewerkers te stellen.  

 Vertel ouders dat ze op kunnen bellen om te vragen hoe het gaat. Controleer nog 

even waar de ouders bereikbaar zijn.  

 Probeer ouder en kind het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Persoonlijke aandacht 

is hierbij heel belangrijk. Begrip voor de gevoelens van ouder en kind ook. Vooral de 

eerste keer is het afscheid nemen een moeilijk moment.  

 Leg aan ouders uit waarom het belangrijk is dat ze kort en duidelijk afscheid nemen. 

Ook al huilt het kind. Een weifelende ouder brengt het kind (nog meer) in verwarring. 

Voor een ouder is het naar om een huilend kind achter te laten. Probeer de ouder 

gerust te stellen. Iets meenemen van thuis( een doekje, knuffel of speelgoed) kan het 

kind ook steun geven; ze mogen iets vertrouwds bij zich houden in de nieuwe 

omgeving.  

 Wanneer de ouder terug komt in de groep, maak dan even tijd vrij voor een 

gesprekje. Ouders willen meer horen dan: “het ging ( best wel) goed.”  

 Vertel aan het einde van de eerste wenperiode dat het kind extra aandacht krijgt 

totdat het helemaal gewend is binnen de groep. 

 

4. De gehele periode van wennen  

 

Na de eerste wenperiode heeft een kind nog tijd nodig om helemaal vertrouwd te raken met 

de nieuwe omgeving. In de inleiding staan vijf punten genoemd die hierbij van belang zijn. 

Hoeveel tijd een kind nodig heeft om te wennen is uiteraard afhankelijk van het kind en het 

aantal dagdelen per week dat het kind op het kinderdagverblijf komt. Maar ook ouders zijn 

na een weekje nog niet helemaal gewend!  
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Zij hebben tijd en aandacht nodig om met de verschillende pedagogische medewerkers uit 

de groep een vertrouwensrelatie op te bouwen.  

Om het kind beter te leren kennen hebben pedagogische medewerkers vaak behoefte aan 

wat meer informatie over thuissituatie. Veel ouders hebben behoefte aan (herhaling van) 

informatie over de gang van zaken. Vaak zitten ze nog met allerlei vragen of hebben ze 

(opnieuw) moeite hun kind uit handen te geven. Ze moeten (opnieuw) ervaren dat hun kind 

bij de pedagogische medewerker in goede handen is.  

Dit betekent dat pedagogische medewerkers zich in deze periode extra met de nieuwe 

ouders moeten bezig houden. In het eerst volgend oudergesprek kan besproken worden hoe 

de ouder de wenprocedure heeft ervaren en of zij zelf helemaal gewend zijn.  

 

Wanneer een kind moeite heeft om helemaal te wennen, kan samen met de ouders gekeken 

worden wat hieraan gedaan kan worden. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de 

ouder kost tijd. Het vormt de basis van een (vaak jarenlange) samenwerkingsrelatie tussen 

pedagogische medewerkers en ouders. Ouders die tevreden zijn en zich in de crèche op hun 

gemak voelen, zullen dit gevoel overdragen op hun kind. Dat zal het wenproces en het 

welbevinden van het kind ten goede komen. 

14.6 WACHTLIJST  

 

Indien er geen plaats op uw voorkeursdagen en/of datum is, ontvangt u een alternatief aanbod of 

een bericht dat uw aanvraag wordt aangehouden tot er wel plaats is. Dit heet de wachtlijst. Wij 

verzoeken u vriendelijk doch dringend het ons te melden indien u tussentijds afziet van plaatsing of 

elders een plaats heeft gevonden. U helpt daar anderen mee die ook graag een plaats willen.  

14.7 EXTRA DAGEN/ RUILEN  

 

U kunt naast de door u contractueel vastgelegde dagen indien nodig ook een extra dag aanvragen. Of 

de extra dag ook afgenomen kan worden hangt af van het aantal kinderen en pedagogisch 

medewerkers die er op de aangevraagde dag zijn. Wij proberen hier zo flexibel mogelijk mee om te 

gaan, maar zijn hierin ook gebonden door wetgeving. Een afgenomen extra dag wordt achteraf apart 

aan u in rekening gebracht. 
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Ruilen is mogelijk als de groeps- en personeelsbezetting dit toelaat. U mag alle niet opgenomen 

opvandagen gedurende het gehele kalenderjaar ruilen. Aan het einde van het kalenderjaar vindt er 

geen restitutie van de niet opgenomen opvangdagen plaats. 

 

Het ruil en extra dagenbeleid vindt u terug op onze website. 


