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INLEIDING 

 
In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven we de werkwijze die we bij Kinderdagverblijf 
Kiekeboe in het dagelijks leven met de kinderen naleven. We vinden het belangrijk dat ouders 
kunnen lezen wat onze werkwijze is en op welke visie deze is gebaseerd. Ze kunnen dan 
beoordelen of onze manier van werken past bij hun eigen ideeën en zo een gefundeerde keus 
maken voor het al of niet plaatsen van hun kind in ons kinderdagverblijf. Tevens geeft dit 
beleidsplan onszelf in het werken met de kinderen een houvast. Zo is de werkwijze in de 
verschillende groepen hetzelfde en straalt het kinderdagverblijf een duidelijk herkenbare visie 
uit.  
 
In dit beleidsplan maken we onze visie en de eenheid van werken duidelijk en vertellen we 
waarom we zo enthousiast zijn over onze methodiek. Deze is immers de pijler onder ons 
kinderdagverblijf. Veel zaken, zoals de keuze van de medewerkers, huisvesting, inrichting, 
speelgoedkeuze, organisatie en samenwerking met ouders vinden hun basis in ons 
pedagogisch beleid. Daarom hangt veel van de kwaliteit van ons kinderdagverblijf af van het 
pedagogisch beleid. 
 
In dit plan vertellen we eerst waarom we voor de naam Kiekeboe hebben gekozen en geven we 
onze visie op de ontwikkeling van kinderen. Hieruit volgen dan onze visie op opvoeding en ons 
pedagogisch doel. 
Daarna beschrijven wij onze pedagogische werkwijze. We vertellen welke waarden voor ons 
belangrijk zijn en onder welke voorwaarden we opvoeden. Ter verduidelijking geven we ook 
telkens een concreet praktijkvoorbeeld van deze theorie. De namen die we in deze voorbeelden 
gebruiken zijn fictief. 
Daarna beschrijven we ons werkplan in de kinderopvang en in de buitenschoolse opvang. 
De folders van de kinderopvang en de buitenschoolse opvang vormen een losbladig onderdeel 
van het pedagogisch beleidsplan. De folders geven we apart aan de ouders. 
Omdat de maatschappij verandert en onze visie op kinderopvang steeds in ontwikkeling is, 
mag dit beleidsplan geen star boekwerk zijn waar nooit iets in wordt veranderd. Evenals het 
werk met de kinderen levend, speels en aan verandering onderhevig is, zullen we ook dit 
beleidsplan regelmatig bijwerken en aan onze nieuwe verworvenheden aanpassen. De basis 
echter waarop onze visie is gestoeld: ons respect voor kinderen en de diepe wens om ze een 
eerlijke en goede start te geven, zodat ze vol vreugde en zelfvertrouwen onze maatschappij 
tegemoet kunnen treden, blijft altijd bestaan. 
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ALGEMEEN 

WAAROM DE NAAM KIEKEBOE 
 
‘Kiekeboe!’ zeg je wanneer je plotseling ergens vandaan of uit iets tevoorschijn komt. Je laat 
jezelf plotseling aan een ander zien. Eigenlijk is  ‘Kiekeboe’ zeggen dus een soort geboren 
worden.  
Als een baby geboren wordt, zegt hij in feite ook ‘Kiekeboe’.  
Elke ontwikkeling en elke nieuwe stap is in feite een geboorte van iets nieuws en dus 
Kiekeboe.  
Kiekeboe! is ook een uitroep waaruit alertheid en vreugde spreekt. Vreugde om het nieuwe dat 
bereikt is. Omdat wij dit vreugdevolle proces van ontwikkeling zo belangrijk vinden en 
voortdurend willen stimuleren, hebben we het kinderdagverblijf Kiekeboe genoemd.  
We hopen dat ons kinderdagverblijf een plaats is, waar de kinderen, maar ook alle 
volwassenen die erbij betrokken zijn, zich gelukkig zullen voelen en zich vanuit deze basis 
optimaal en met vreugde zullen ontwikkelen. 
 
ONZE VISIE OP DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN 

 
Kinderen maken in de eerste twaalf jaren van hun leven een grote ontwikkeling door. Deze 
eerste jaren leggen de basis en zijn medebepalend voor de rest van hun leven. Het 
spreekwoord ‘Hij heeft het met de paplepel ingegoten gekregen’ maakt dit al duidelijk. Wat je 
in de eerste jaren van je leven leert, zit als het ware in je botten. Dit is zo vertrouwd en 
vanzelfsprekend dat je je later niet kunt voorstellen, dat je het ooit niet hebt gekund. Sterker 
nog: je herinnert je helemaal niet meer dat je het hebt geleerd en je realiseert je ook vaak niet 
dat je iets kunt wat een ander misschien niet kan. Bij dit laatste hebben we het niet over de 
natuurlijke zaken die elk kind leert, zoals bijvoorbeeld leren lopen. We hebben het over zaken 
zoals bijvoorbeeld ‘je goed kunnen aanpassen, respect hebben voor een ander, creatief zijn en 
dergelijke.’ 
Helaas is deze onbewuste inprenting ook het geval bij zaken die je later als een ballast met je 
mee gaat dragen en waarbij je heel veel moeite moet doen om er verandering in aan te 
brengen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer van een zeer jong kind het zelfvertrouwen 
ondermijnd wordt. Elk kind wordt geboren met zelfvertrouwen en de wil om te leren en vooral 
‘zelf’ te leren en ‘zelf’ te doen.      
 

Dit zelfvertrouwen kunnen we door 
onze opvoeding ondersteunen of 
ondermijnen. De taak van ons als 
volwassenen is om vanuit inzicht in de 
verschillende ontwikkelingsfasen van 
het kind de weg naar het ‘groot’ worden 
te begeleiden, zodat het unieke ‘zelf’ 
dat in elk kind aanwezig is, zich kan 
manifesteren. 
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ONZE VISIE OP OPVOEDEN  
 
Onze pedagogische visie wordt voor een groot deel geïnspireerd door de inzichten van 
Thomas Gordon en Elly Singer. Opvoeden is een zaak van respect, inzicht, kundigheid en 
evenwicht. We vinden dat in het proces van opvoeden zowel het kind als de opvoeder tot hun 
recht moeten komen. Beide moeten elkaar respecteren en rekening met elkaar en elkaars 
mogelijkheden houden. De volwassene is ermee bekend hoe de wereld in elkaar zit en stuurt 
en leidt de kinderen, maar mag geen misbruik maken van zijn macht en de kinderen niet in 
hun innerlijke vrijheid te beknotten. Het is juist zijn taak om het unieke in elk kind te 
bevorderen. Anderzijds moet ook een kind niet de macht hebben over een volwassene. Behalve 
de respectloosheid die hierdoor ontstaat, is het voor een kind heel onveilig om een volwassene 
te kunnen bespelen. Duidelijke, eerlijke grenzen geven veiligheid en de zekerheid dat alles 
goed is zoals het is. Vanuit het open staan voor de werkelijke behoefte van een ander en het 
serieus nemen van datgene, wat voor hem of haar belangrijk is, komen we samen tot een 
oplossing die voor iedereen bevredigend is. We streven een opvoeden na in evenwicht. 
Het is voor ons heel belangrijk dat er een sfeer van blijmoedigheid in de groep heerst, waarin 
ieder kind samen met de andere kinderen tot zijn of haar recht kan komen.  
Veiligheid en vertrouwen zijn de basis tot het plezier in het ontdekken van iets nieuws. Vanuit 
inzicht in de ontwikkeling van de kinderen en hun mogelijkhen stimuleren we ze on nieuwe 
mogelijkheden te ontdekken en nieuwe vaardigheden op te doen.  
Hierin zijn de kinderen zelf vaak elkaars beste leermeesters en natuurlijk bevorderen we dit 
proces, rekening houdend met de veiligheid van de kinderen.  
Het is voor ons van basisbelang dat de kinderen zich gelukkig en geborgen voelen en positief 
tegenover zichzelf en anderen staan.   
Natuurlijk lost elke leidster vanuit haar eigen mogelijkheden en talenten situaties op, maar als 
basis voor deze persoonlijke accenten geldt een duidelijke eenheid in beleid. Ook nieuwe 
leidsters moet onze werkwijze aanspreken en ze moeten bereid zijn zich in onze visie te 
verdiepen en ermee te werken. De eerste periode waarin ze bij ons zijn worden ze intensief 
begeleid door de kwaliteitsmedewerker, zodat ze volgens onze visie leren handelen. 
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ONS PEDAGOGISCH DOEL EN DE BEVOEGDHEID VAN DE LEIDSTERS

We willen de kinderen de mogelijkheid geven zich optimaal te ontwikkelen binnen deze 
maatschappij. We geven de ruimte voor de eigenheid van elk kind, maar leren hem of haar ook 
om zich aan anderen aan te passen en brengen de kinderen op de hoogte van de in onze 
maatschappij geldende normen en waarden. Het doel is dat de kinderen leren een weg te 
vinden tussen deze twee gegevens en het evenwicht tussen beide leren bewaren. 
We streven na dat de kinderen zich ontwikkelen tot gelukkige, evenwichtige mensen met 
verantwoordelijkheidsgevoel die hun eigen vaardigheden onderkennen en benutten. We 
voeden ze op tot volwassen mensen die sociaal vaardig zijn en weten, dat je je pas echt goed 
kunt voelen, als een ander ook de kans krijgt om tot zijn recht te komen. 
De leidsters hebben een pedagogische of verzorgende beroepsopleiding op minimaal niveau 
drie.  
 
 
STAGIAIRES EN VRIJWILLIGERS  
 
Naast het team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers leiden we in ons 
kinderdagverblijf ook stagiaires op. Deze stagiaires maken deel uit van het team en worden 
begeleid door onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Wij zijn een gecertificeerd, 
erkend werk- en leerbedrijf en als zodanig geregistreerd door het SBB.   
Wij stimuleren het werken met stagiaires. Dit doen we enerzijds gedaan om mee te werken aan 
de profilering en professionalisering van het beroep en anderzijds om de kwaliteit binnen onze 
kinderopvang te vergroten.  
 
Wij hebben een samenwerking met de PW-dagopleidingen niveau 3 en 4 van het ROC in 
Hengelo en Almelo. Jaarlijks geven wij aan hoeveel stageplaatsen wij beschikbaar hebben. 
Wij proberen elk schooljaar nieuwe stagiaires voor de groepen aan te nemen en maken gebruik 
van het stagebeleid dat aanwezig is in ons kinderdagverblijf. Dit beleid is bestemd voor 
iedereen die direct of indirect met de stagiaires binnen het kinderdagverblijf te maken heeft. 
Hierin staat wat wij van hen verwachten en wat hun bevoegdheden zijn.  De werkzaamheden 
van een stagiaire stelt de stagebegeleidster in overleg met haar vast.  
De stagiaires moeten bij ons solliciteren. Ze sturen een sollicitatiebrief en worden uitgenodigd 
voor een kennismakingsgesprek. 
Voor de aanvang van de stage sluiten we een stage-overeenkomst af. Iedere stagiaire moet 
voor aanvang van de stage een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen en aan 
ons overhandigen.  De stagiaires worden boventallig ingezet en zijn dus extra naast de 
pedagogisch medewerkers in de groep. Dit beleid is conform de voorwaarden van de CAO 
Kinderopvang. 
We werken niet met stagiaires die een Beroepsbegeleide Leerweg (BBL) volgen. 
 
Vrijwilligers worden alleen boventallig ingezet zoals bijvoorbeeld bij de BSO als begeleider in 
de moestuin of in de kinderopvang voorleesoma. 
Ook vrijwilligers moeten altijd een Verklaring Omtrent Gedrag aan ons overhandigen. 
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VEILIGHEID, GEBORGENHEID EN VERTROUWEN  
 

Ons motto is: veiligheid, 
geborgenheid en vertrouwen. 
De veiligheid betreft zowel 
fysieke als emotionele veiligheid.  
Aan emotionele veiligheid en 
een gevoel van geborgenheid 
besteden we veel aandacht, 
omdat kinderen zich alleen 
kunnen ontwikkelen en durven 
experimenteren wanneer aan 
deze basisvoorwaarden is 
voldaan. Dit doen we 
bijvoorbeeld door structuur aan 
te bieden. Wat niet mag, dat 
mag niet en dat is elke dag en 
bij elke leidster hetzelfde. Wat 
wel mag, dat mag altijd en dat is 
goed en fijn.  

We hebben een vast dagritme, zodat de kinderen precies weten waar ze aan toe zijn en wat er 
komen gaat.  
Wanneer een kind zich door een ander kind bedreigd voelt, grijpen we in.  
Dezelfde gezichten komen elke week terug. Elke groep heeft een aantal vaste leidsters, die 
bijgestaan worden door andere bekende leidsters, zodat er in geval van ziekte of vakantie ook 
leidsters zijn die de kinderen goed kennen. 
Ter wille van de rust werken we in de kinderopvang niet zo graag met halve dag opvang. We 
streven ernaar dat de kinderen zoveel mogelijk hele dagen komen. We hebben gemerkt dat de 
kinderen dit zelf ook het prettigst vinden. Ze kennen het dagritme en vinden het niet fijn om dit 
halverwege te moeten onderbreken. 
Vertrouwen is in ons kinderdagverblijf heel belangrijk. Dit betreft het vertrouwen van de 
kinderen in ons, het vertrouwen van ons in de kinderen en het vertrouwen tussen de 
kinderen onderling.  
Heel belangrijk is natuurlijk ook het vertrouwen, dat de ouders van de kinderen in ons stellen. 
Dit is de basis van ons werken. Als dit vertrouwen er niet is, kunnen wij niet op een gezonde 
basis met de kinderen werken en kunnen de ouders ze niet met een gerust hart bij ons 
achterlaten. Wij doen ons uiterste best om het vertrouwen dat de ouders ons geven waard te 
zijn. 
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AANNAMEBELEID 

 
Indien (aanstaande) ouders overwegen hun kind aan te melden, sturen we hen de folder van 
ons kinderdagverblijf. Deze folder vormt een onderdeel van dit pedagogisch beleidsplan. 
Aansluitend hebben we een gesprek waarin we ons pedagogisch beleid bespreken, hun 
vragen beantwoorden en ze door het gebouw rondleiden. Indien ze besluiten aan te melden, 
vullen ze het aanmeldingsformulier in en kijken we of er op de gewenste dagen plaats is. 
Indien dit het geval is, sturen we hen een plaatsingsovereenkomst.  
Enkele weken voordat het kind bij ons komt neemt de leidster van de groep contact met de 
ouders op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek maken de 
leidster, de ouders en het kind kennis met elkaar. Ze nemen alles wat in onze ‘intakemap’ zit 
met elkaar door. We vragen ouders een uitstapjesverklaring in te vullen. Vanzelfsprekend is dit 
geheel vrijwillig. Indien van toepassing vullen ze ook de paracetamol- en/of 
buikslaapverklaring in (als hun kind op de buik slaapt zijn ze verplicht dit in te vullen). Tevens 
bespreken we indien nodig het wenschema en noteren we of het kind inentingen heeft gehad. 
Broertjes en zusjes hebben voorrang voor een plaats. 
Indien er geen plaats is, plaatsen we het kind op de wachtlijst en nemen we zodra er plaats is 
contact op met de ouders.  
 
DE METHODE VAN THOMAS GORDON 

 
We baseren ons op de visie van Thomas Gordon die ervan uitgaat, dat macht binnen relaties 
schadelijk is. We proberen evenwicht in de relatie met de kinderen te bereiken door ik-
boodschappen te geven en actief te luisteren. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat 
er in de communicatie geen verliezer is en de kinderen leren hun problemen zelf op te lossen.  
De ik-boodschap gebruiken we om ons eigen gevoel of onze eigen wensen aan de kinderen 
kenbaar te maken. Hierdoor drukken we geen stempel op het kind, maar houden het probleem 
bij onszelf.  
Als een kind zich gedraagt op een manier die we niet willen, wijzen we het kind niet als 
persoon af, maar proberen we samen met hem of haar het gedrag te corrigeren. We vinden het 
belangrijk dat de kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. 
We proberen de gevoelens van de kinderen te benoemen. De kinderen mogen hun emoties 
tonen en hun gevoelens uiten, ook als die soms wat minder leuk zijn. We helpen hen om 
hun gevoelens op een sociaal aanvaardbare manier te uiten. 
We benoemen onze eigen gevoelens door het geven van ik-boodschappen. 
We stimuleren de kinderen om zelf problemen op te lossen hen helpen hen indien nodig hierbij. 
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DE METHODE VAN ELLY SINGER 

 
Elly Singer heeft de groepsdynamische processen onderzocht die zich afspelen binnen een 
groep kinderen.  
Op basis hiervan heeft zij bekeken hoe leidsters deze processen op een positieve manier 
kunnen beïnvloeden. 
Wij stimuleren een positieve groepsinteractie en baseren ons hierbij op de ideeën van Elly 
Singer. 
Wanneer de kinderen deel uitmaken van een groep, ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden. 
Voorwaarde hiervoor is de veiligheid binnen de groep en de ruimte om met sociale contacten te 
kunnen experimenteren. 
Wanneer je een aantal kinderen bij elkaar zet, wil dit nog niet zeggen dat ze een echte groep 
zijn. Een echte groep moet zich vormen en een eigenheid ontwikkelen. De groep krijgt dan een 
eigen uitstraling.  
 
Een groep is pas een groep wanneer ze een historie heeft, dus wanneer je met elkaar op 
gezamenlijke ervaringen kunt terugkijken. 
We bevorderen het ontstaan van een echte groep door met elkaar activiteiten te doen, samen te 
eten, samen te spelen en, zeer belangrijk, samen rituelen te laten terugkeren.  
 
Rituelen zijn bijvoorbeeld:  
Vaste liedjes, zoals een ochtendwelkomstliedje, een liedje voor het eten, een liedje voor het 
opruimen, voor het slapen………….. 
Een vast gegeven gedurende de dag, zoals voorlezen voor het slapen gaan. 
Feesten op een vaste manier vieren, zoals verjaardagen, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, het 
Kiekeboefeest………….. 
In een groep spelen zich dynamische processen af. De leidster ziet wanneer zij in deze 
processen in moeten grijpen en wanneer ze dit juist niet moet doen. 
Wanneer ze bijvoorbeeld ziet dat een groep kinderen met elkaar speelt en samen iets opbouwt, 
bemoeit ze zich hier niet mee. 
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DE VIER BASISDOELEN VAN MARIANNE RIKSEN-WALRAVEN 

 
De pedagoog Marianne Riksen-Walraven heeft de vier belangrijkste pedagogische basisdoelen 
beschreven.  
Deze basisdoelen zijn: 
1. Het bieden van een gevoel van fysieke en emotionele veiligheid. 
2. Het bevorderen van persoonlijke competentie:  
zelfvertrouwen, zelfstandigheid, een positief zelfbeeld, motorische-creatieve en cognitieve 
vaardigheden en de taalontwikkeling.    
3. Het bevorderen van sociale competenties: omgaan met andere kinderen en het aangaan van 
relaties met anderen (kinderen, volwassenen en dieren. 
4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving 
eigen te maken. 
 
Hieronder gaan we dieper op deze basisdoelen in: 
1. Het bieden van een gevoel van fysieke en emotionele veiligheid 

Als kinderen zich veilig voelen genieten ze en 
hebben ze het naar hun zin. 
Als de kinderen zich onveilig voelen, staan ze niet 
open om te spelen en te leren.  
Een kind dat zich niet veilig voelt trekt zich terug, 
durft niet te experimenteren en gaat geen nieuwe 
positieve contacten aan. 
Het gevoel van veiligheid wordt in hoge mate 
bepaald door het gedrag en de houding van de 
groepsleidsters. Daarnaast wordt het bepaald 
door de ruimte, de sfeer, de omgeving en het 
contact met de andere kinderen. Kinderen die zich 
veilig voelen kunnen profiteren van alle nieuwe 
kansen en mogelijkheden die we hen bieden. 
De leidsters kijken goed hoe de kinderen zich 
voelen en luisteren naar hen. Ze zien wat een kind 
leuk vindt, maar ook wat een lastige of 

bedreigende situatie voor hem of haar oplevert. Ze geven een onzeker en twijfelend kind steun, 
zodat het zich kan ontspannen en iets nieuws uit durft te proberen. 
De leidsters zorgen voor een vrolijke en positieve sfeer in de groep. Het dagritme en vaste 
regels bieden struktuur en duidelijkheid, zodat ook kinderen die zich minder snel op hun gemak 
voelen gelukkig en ontspannen kunnen zijn. 
am de emotionele veiligheid te bevorderen zorgen we voor de aanwezigheid van bekende 
leeftijdsgenootjes en vaste leidsters. 
Zoals we bij de methode van Gordon zien, spreken de leidsters in de ik-vorm en luisteren ze 
actief naar de kinderen.  
Bij het aanbieden van activiteiten gaan de leidsters uit van de ontwikkeling van de kinderen. 
De leidsters praten niet over ‘grote mensen’ zaken en geven de kinderen hun onverdeelde 
aandacht. 
De leidsters geven met grenzen nooit angs of schuldgevoelens mee aan de kinderen. Ze zijn 
concreet en duidelijk in hun correcties. 
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De regels zijn duidelijk en de leidsters zijn consequent.  
Hierdoor hoeven de kinderen niet bang te zijn, dat ze ongewild iets verkeerds doen en het 
vermindert de prikkel om de grenzen steeds af te tasten. Het geeft rust en veiligheid, waardoor 
de kinderen op kunnen gaan in hun spel en het contact met elkaar. 
De leisters benoemen emoties van de kinderen en leren hen deze gedifferentieerd te uiten. 
De activiteiten zijn mede gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen. 
De leidsters geven de kinderen responsiviteit en emotionele steun. Ze staan open voor de 
signalen die de kinderen geven, weten hoe ze die signalen moeten interpreteren en hoe zij er 
tijdig en adequaat op kunnen reageren. 
Hierdoor voelen de kinderen zich begrepen en veilig. 
De leidsters werken professioneel en scholen zich voortdurend bij. 
 
2. Het bevorderen van persoonlijke competentie 
Dit is uitgewerkt in zeven competentie gebieden: 
a. Het gevoel er te mogen zijn en op anderen te kunnen vertrouwen. 
b. Cognitieven intelligentie: de behoefte om de wereld om je heen te begrijpen. 
c. Communicatieve intelligentie: jezelf kenbaar kunnen maken in taal. 
d. Motorisch-zintuiglijke competentie: streven naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 
e. Kreatief beeldende competentie: jezelf uiten in beweging, geluid en materiaal. 
f. Sociale competentie: inzicht in het eigen ‘ik’ en de relatie tot anderen. 

g. Morele competentie: erbij willen horen en streven naar 
waardering en goedkeuring. 
Een kind moet zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit 
en creativiteit kunnen ontwikkelen. Hij of zij moet zich 
kunnen ontwikkelen op motorisch-, cognitief-, emotioneel- en 
sociaal gebied. 
Met het begrip persoonlijke competentie doelen we op brede 
persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid en 
zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een kind 
in staat om allerlei problemen adequaat aan te pakken en 
zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. 
Een kind met persoonlijke competentie is in staat om zinvol 
bezig te zijn en heeft de mogelijkheid om vaardigheden 
onder de knie te krijgen en zelfvertrouwen op te bouwen. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor het leren van taal, en ook voor de motorische en cognitieve 
ontwikkeling. 
Door middel van de observatie instrumenten die we jaarlijks van elk kind invullen, zien we, 
naast de dagelijkse observaties, hoe kinderen in hun vel zitten. Door goed te observeren zien 
de leidsters wat een kind nodig heeft om zijn persoonlijke competenties verder te kunnen 
ontwikkelen.  
We sluiten daarbij aan bij de belevingswereld van de kinderen.  
We benoemen de ervaringen van de kinderen en helpen ze zo om zich van hun eigen gevoelens 
bewust te worden. We stimuleren de kinderen om hun ervaringen uit te breiden en nieuwe 
dingen te blijven proberen.  
Stimuleren vereist meer dan alleen het aanbieden van stimulerende materialen.  
We moedigen de kinderen aan ermee aan de slag te gaan. We dagen de kinderen uit iets 
nieuws te proberen of bekende dingen op een andere manier te doen. 
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Kinderen hebben zelf ook veel te vertellen. We sluiten aan bij de geluidjes die een baby maakt, 
of bij de dingen die het kind zegt. Op deze manier stimuleren we de taalontwikkeling. 
De motoriek van de kinderen stimuleren we door allerhande spelletjes en spelmaterialen. 
3. Het bevorderen van sociale competenties: omgaan met andere kinderen en het aangaan 
van relaties met anderen (kinderen, volwassenen en dieren 
Met sociale competenties bedoelen we, dat we de kinderen leren om goed te kunnen 
communiceren, samen te werken, anderen te helpen, conflicten te voorkomen of op te lossen en 
het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.. 
Door het stimuleren van sociale competenties geven we de kinderen de kans om zich te 
ontwikkelen tot personen, die goed kunnen functioneren in de samenleving.  
De leidsters observeren de kinderen om te analyseren of hun spel overeenkomt met hun leeftijd, 
of ze voldoende kunnen communiceren met andere kinderen, of ze zich kunnen inleven in 
anderen en of ze conflicten kunnen voorkomen of oplossen. Kinderen van dezelfde leeftijd 
bieden we eerst zelf de mogelijkheid om hun conflict op te lossen, om op die manier de grens 
van zichzelf en de ander te kunnen ervaren. We grijpen in wanneer we zien dat de kinderen het 
niet meer zelf kunnen oplossen en proberen dan samen met de kinderen over het gebeuren te 
praten. We leren hen spelenderwijs om ik-boodschappen te geven en actief naar elkaar te 
luisteren. 
De leidsters stimuleren de kinderen ook onderling te communiceren. 
Kinderen kunnen hun sociale competentie het beste ontwikkelen in een groep, waar voldoende 
kinderen van dezelfde leeftijd zijn. Bovendien moet er voldoende veiligheid, tijd en ruimte zijn 
om op eigen initiatief met elkaar te spelen. 
De kinderen werken  ook samen aan activiteiten, zoals wij onder ‘Activiteiten’ beschrijven. 
De kinderen zijn deel van de groep en nemen op die manier deel aan groepsgebeurtenissen. 
De kinderen leren door de hele dag heen iets voor elkaar over te hebben, elkaar te helpen en 
elkaar te stimuleren en te prikkelen. 
De kinderen leren van elkaar en trekken zich aan elkaar op. Er is gedurende de hele dag plaats 
voor interactie tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de leidsters. 

 
4. Kinderen de gelegenheid bieden om zich normen en 
waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken 
We leren de kinderen wat wel en niet mag en hoe ze zich 
sociaal acceptabel kunnen gedragen. Er zijn veel ongeschreven 
gedragsregels binnen de maatschappij en binnen de 
kinderopvang: je mag een ander geen pijn doen, samen delen, 
om de beurt, etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang 
met de kinderen brengen we ze dit vanaf de baby-
dreumesgroepen bij. Dit basisdoel is de kern van de opvoeding. 
We laten kinderen kennismaken met grenzen, normen en 
waarden, maar ook met omgangsvormen zoals die in onze 
samenleving hun uiting vinden. 
Door middel van de kinderopvang kan er een balans komen 
tussen het individu en de samenleving. Het is namelijk lang 
niet vanzelfsprekend dat geslaagde individuele ontwikkeling 
altijd leidt tot sociaal verantwoordelijkheidsgevoel, tot actieve 
maatschappelijke participatie. De kinderen krijgen bij ons de 
gelegenheid hier langzaam in te groeien en te oefenen. 



 14 

Door goed te kijken naar de kinderen zien we of een kind zich aan regels houdt. Ook zie we hoe 
een kind omgaat met op de beurt wachten, of het kan delen, of het iets voor een ander 
overheeft.....  
Bij dit alles houden de leidsters natuurlijk wel rekening met de leeftijd en fase van de kinderen. 
Ook in het spel bieden we de kinderen de mogelijkheid om zich de regels eigen te maken. 
Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen proberen we de kinderen bij te 
brengen hoe ze kunnen functioneren in een groter geheel: in de groep, in de kinderopvang, en 
in de maatschappij. Dit doen we in het spel, maar ook bij het opruimen van speelgoed, bij 
gesprekjes met de kinderen, tijdens de maaltijden en bij de dagelijkse bezigheden. 
We leren kinderen om het speelgoed op te ruimen en er respectvol mee om te gaan. 
We leren kinderen om het goed en duidelijk te vragen wanneer ze graag iets willen.  
We stimuleren ze daarbij om ‘ik-boodschappen’ te geven. 
We stimuleren de kinderen om elkaar te helpen en om aan een ander te zeggen wat ze wel en 
niet prettig vinden. 
We stimuleren de kinderen om assertief te zijn en de andere daarbij in zijn waarde te laten. We 
leren de kinderen hoe ze ermee om kunnen gaan als een ander over hun grenzen probeert te 
gaan. 
We leren de kinderen, dat je elkaar moet accepteren zoals je bent.  
Je mag met elkaar spelen, maar als je dat wilt mag je ook gerust eens iets alleen doen. 
 
PEDAGOGISCH COACHES 
 
We hebben twee ervaren pedagogisch coaches. Zij begeleiden de groepsleidsters, ze 
stimuleren hen en bespreken leerdoelen en werkwijzen. De pedagogisch coaches benadrukken 
de talenten en kwaliteiten van de leidsters en helpt hen deze te laten groeien. 
Daarnaast zijn de pedagogisch coaches een vraagbaak voor de groepsleidsters met betrekking 
tot allerhande zaken op inhoudelijk en pedagogisch gebied. Bovendien ontwikkelen ze nieuw 
pedagogisch materiaal en organiseren ze cursussen voor de leidsters.  
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Indien de leidsters kindermishandeling vermoeden, handelt de pedagogisch coach volgens het 
hiervoor vastgestelde protocol. De pedagogisch coaches begeleiden de leidsters bij de 
overdracht van de oudste peuters naar school. Hiervoor gebruiken we het overdrachtsformulier 
‘Van peuter naar kleuter’. 
 
 
HET STIMULEREN VAN DE ONTWIKKELING  

 
Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Ieder kind ontwikkelt zijn 
verstandelijke en lichamelijke mogelijkheden op de manier die bij hem of haar past. De één is 
bijvoorbeeld meer een denker en waarnemer, terwijl de ander leert door veel te doen.  
We proberen niet alleen het uiterlijke gedrag waar te nemen, maar ook het innerlijke proces. 
We kijken of een kind geëngageerd is en plezier heeft in de nieuwe dingen die hij of zij leert. 
Vanuit de veilige en vertrouwde basis van het bekende stimuleren we de kinderen om nieuwe 
dingen te ontdekken en nieuwe mogelijkheden uit te proberen. Hierbij houden we natuurlijk 
rekening met de veiligheid en de leeftijd van de kinderen. Ook stimuleren de kinderen elkaar 
sterk in hun ontwikkeling. Als ze een ander kind iets zien doen, willen ze het vaak zelf ook 
proberen. 
 
We spreken gewone spreektaal met de kinderen. We gebruiken geen verkleinwoorden.  
We spreken bijvoorbeeld over de handen van een kind en niet over de handjes.  
Een kind ervaart zijn handen zelf niet als handjes.  
We stimuleren de kinderen om zich zoveel mogelijk in taal uit te drukken.  
We praten veel en duidelijk tegen de kinderen. Bij de baby’s praten over de dingen die om ons 
heen zijn, zoals dingen in de kamer of van de kleren van het kind. Bij oudere kinderen praten 
we over gebeurtenissen en emoties. 
Als een kind iets niet begrijpt, leggen we met andere woorden uit wat iets betekent. 
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Bij de baby’s praten we tijdens het uitvoeren van de dagelijkse gebeurtenissen:  
‘Nu trek ik je trui aan, geef je sok eens aan, kom maar aan tafel, waar is je neus? We vragen 
gewoon of een kind pijn heeft en gebruiken hiervoor niet het woord ‘au’. Vies is niet ‘bah’, maar 
gewoon vies. 
We spreken de kinderen aan met ‘jij’ en onszelf met ‘ik’. Zo leren de kinderen het verschil 
tussen ik en jij en zullen ze gaandeweg begrijpen, dat ik alleen maar ‘ik’ tegen mezelf kan 
zeggen. 
Ook zeggen we geen ‘wij’, wanneer we ‘jij’ bedoelen. Als een kind in bad gaat, zeggen we dus: 
‘Jij gaat in bad.’ 
We vragen vaak aan de kinderen wat ze willen en als we iets gevraagd hebben, mogen ze ook 
echt kiezen. Als ze niet mogen kiezen stellen we geen vraag, maar doen we een mededeling. 
We stellen dus ook geen ‘waarom-vragen’, wanneer dit geen echte vragen zijn.  
 
We zeggen dus bijvoorbeeld niet: ‘Waarom gooi je nu alweer met zand, terwijl ik net heb 
gezegd dat dat niet mocht!’ In dit geval zeggen we: ‘Ik wil niet dat je met zand gooit. 
We spreken de kinderen positief aan. Wanneer ze iets verkeerd zeggen, herhalen we de zin 
zonder hen te verbeteren. 
Zoals uit het bovenstaande duidelijk zal zijn, besteden we veel aandacht aan de 
taalontwikkeling van de kinderen. We vertellen vaak verhaaltjes en lezen veel voor. 
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ZELFVERTROUWEN 
 
We benaderen de kinderen met respect en nemen hun gevoelens serieus. 
Vaak worden in onze maatschappij bepaalde gevoelens, zoals blijheid en opgewektheid, 
zonder meer geaccepteerd, terwijl andere gevoelens, zoals boosheid en verdriet, veel moeilijker 
geaccepteerd worden. Elk mens heeft een breed scala aan gevoelens en kinderen moeten deze 
gevoelens in zichzelf nog leren kennen en ook leren om met al deze gevoelens om te gaan. 
Wanneer van hen wordt verwacht dat ze bepaalde gevoelens onderdrukken, nog voor ze deze 
goed en wel hebben leren kennen, zullen deze gevoelens zich opstapelen en op een onbewaakt 
moment ongenuanceerd naar buiten komen. Er ontstaat dan net zo’n soort effect als wanneer je 
je duim op de kraan houdt om te proberen het water tegen te houden. Wanneer je je duim maar 
even verschuift spuit het water met kracht langs je duim een kant op die je zeker niet wilde 
hebben.  
We geven de kinderen dus de kans om hun gevoelens te leren kennen en laten ze merken dat al 
deze gevoelens een deel van hen zijn en dat we deze respecteren. Dit doen we door de 
gevoelens van de kinderen voor hen te benoemen en er dan, waar nodig, over te praten wat dit 
voor een ander betekent. Dan kunnen de kinderen leren om met deze gevoelens om te gaan en 
ze in banen te leiden, want we willen natuurlijk niet dat ze andere kinderen gaan slaan als ze 
boos zijn. Het slaan keuren we af, de emotie niet. 
 
Als een kind bang is voor een stuk speelgoed (bijvoorbeeld de krokodil) dwingen we hem of haar 
niet om ermee te spelen. Als hij of zij heel angstig is, stoppen we dit speelgoed een tijdje weg. We 
geven hem of haar de gelegenheid op het eigen tempo aan het speelgoed te wennen. We lezen 
nu bijvoorbeeld eerst eens een boekje voor waar een krokodil in voor komt. Dit is minder 
bedreigend, omdat het tweedimensionaal is. 
Kinderen van anderhalf à twee jaar willen graag contact maken met andere kinderen, maar 
weten vaak nog niet goed hoe je dat moet doen. Een rammelaar geven kan dan omslaan in met 
een rammelaar slaan. We zeggen dan: ‘Nee, ik wil niet dat je slaat. Dat doet pijn,’ en komen zo 
snel mogelijk tussen beide wanneer praten niet helpt.  
We nemen de wensen van de kinderen serieus. Wanneer een kind iets wil of niet wil heeft dit 
meestal een goede reden. Het is echter niet altijd mogelijk om aan de wens van een kind 
tegemoet te komen. Dan leggen we uit, waarom het niet kan en komen, wanneer dit mogelijk 
is, samen met het kind tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Dit is een goede 
oefening, waarbij een kind leert om zijn eigen wensen in relatie te brengen tot de eisen van de 
buitenwereld. 
 

 
ZELFSTANDIGHEID 
 
We moedigen de zelfstandigheid van de kinderen aan. Wanneer ze iets zelf kunnen of graag 
willen proberen, mogen ze het ook zelf doen. Dit bevordert het zelfvertrouwen en geeft de 
kinderen de kans om ‘groot’ te worden. Deze wil om ‘groot’ te worden en zich te ontwikkelen is 
van nature in elk kind aanwezig.  
‘Zelf doen’ is iets, dat wij gelukkig heel vaak te horen krijgen.  
Rond de twee jaar ontdekt een kind dat hij tegen de wil van de volwassene in kan gaan. Hij of 
zij zegt vaak ‘nee’, heeft een eigen wil en stribbelt heftig tegen. Dit is een heel belangrijke 
fase, omdat een kind hieraan zijn zelfbewustzijn ontwikkelt.  
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Hij of zij ontdekt zelf invloed uit te kunnen oefenen op een situatie. Door het conflict dat dit 
gedrag vaak oproept, komt een kind in een sterke relatie tot zijn omgeving te staan.  
Hij of zij ervaart dat sommige verzoeken niet gehonoreerd worden en er dus regels bestaan 
waar je je blijkbaar aan moet houden en dat op andere verzoeken wel ingegaan wordt. De 
wereld is dus genuanceerd en zo leert een kind al doende hoe alles werkt, op welke situaties 
hij wel invloed kan uitoefenen en op welke niet. Hij ontdekt welke rol hij zelf in dit grote geheel 
kan spelen. 
We stimuleren de kinderen veel zelf te doen (jas ophangen, brood smeren, schoenen opruimen, 
speelgoed opruimen, naar de toilet gaan).  
Door zelf dingen te doen krijg je zelfvertrouwen en dit is essentieel voor een positief zelfbeeld. 
Als we gaan eten, mogen de kinderen helpen met tafel dekken. De kinderen die al zelf hun 
boterham kunnen smeren krijgen een klein, niet scherp, mes en mogen zelf smeren. Ze mogen 
ook zelf kiezen wat ze op hun brood willen hebben. De kinderen mogen zelf helpen met drinken 
inschenken en zelf de deksel op de beker draaien.  
Om deze reden heeft elke groep een keukenblok in de groepskamer en is er geen centrale 
keuken die het eten voorbereidt. 
We observeren goed wat een kind kan en bieden daar waar nodig hulp aan. Als kinderen een 
handeling nog niet helemaal zelf kunnen uitvoeren, maken wij een begin en mag het kind het 
eind van de handeling zelf doen. Dan heeft hij of zij het bevredigende gevoel het zelf gedaan te 
hebben.  
Baby’s ervaren dat ze zelf iets in gang kunnen zetten. Wanneer ze huilen komt er iemand en 
verdwijnt een onaangename ervaring, zoals bijvoorbeeld een natte luier of honger. Hier komt 
een aangename ervaring, zoals contact, droge billen en een volle maag voor in de plaats. Op 
deze situatie hebben ze zelf invloed uitgeoefend en dit bevordert het zelfbewustzijn en de 
wetenschap belangrijk te zijn. 
We stimuleren de kinderen om voor zichzelf op te komen, zelf problemen op te lossen en 
emoties te verwoorden. We respecteren de eigenheid en de emoties van de kinderen. Zo 
worden ze emotioneel zelfstandige mensen. 
 
 
GRENZEN 
 
Er zijn grenzen aan de eigen initiatieven van de kinderen: 
We beperken alleen initiatieven van de kinderen, wanneer:  
* een activiteit gevaarlijk voor hen is 
* het een activiteit is waarbij hulp van meer volwassenen nodig is dan er op dat moment  
   aanwezig zijn 
* het ritme van eten en slapen erdoor verstoord wordt 
* een kind ‘doordraait’ 
* de activiteit van een kind de bezigheden van een ander kind belemmeren 
Gedrag van een kind kan storend of gevaarlijk zijn voor hemzelf of anderen. Gedrag dat in de 
ene situatie acceptabel is (weglopen wanneer je niet meer met de lego wilt spelen) is in een 
andere situatie niet acceptabel (van tafel gaan tijdens het eten). Wanneer we gedrag moeten 
stoppen doen we dit zo veel mogelijk door uit te leggen waarom we dit gedrag niet willen 
hebben en door een beroep te doen op het inzicht van het kind. Wanneer een kind nog niet toe 
is aan dat inzicht of wanneer het geen zin heeft om de situatie begrijpelijk te maken door 
bijvoorbeeld te grote emotionele opgewondenheid stoppen we het gedrag met daarbij een 
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korte uitleg. Soms is het helaas nodig dat we zo sterk in moeten grijpen dat we een kind voor 
korte tijd apart moeten zetten en dus negeren. Hierna laten we het kind altijd merken dat we 
niet hem of haar afkeuren, maar alleen het tevoren vertoonde gedrag. Dit doen we door het kind 
naderhand even wat extra aandacht te geven, waaruit duidelijk wordt dat we het fijn vinden 
dat hij of zij er is. De basis van ons opvoedkundig handelen is om het gedrag dat we wel 
waarderen te stimuleren.  
We hebben regels en omgangsvormen. Regels bieden structuur, waardoor kinderen weten 
waar ze aan toe zijn, wat een gevoel van veiligheid en zelfredzaamheid geeft. We brengen de 
groepsregels regelmatig onder de aandacht van de kinderen. Ook leggen we hen uit waarom 
de regels er zijn en wat het nut ervan is.  
 
 
WAARDEN EN NORMEN
 
Het overbrengen van normen en waarden is van essentieel belang voor de persoonlijkheids- en 
gewetensvorming van het kind. Elk kind heeft het recht geaccepteerd en begrepen te worden. 
Verbaal en non-verbaal laten wij het kind weten welk gedrag we goedkeuren en welk gedrag 
we afkeuren. We hebben daarin een voorbeeldfunctie. 
Belangrijk is te beseffen, dat we niet het kind afwijzen. We corrigeren alleen het gedrag.  
We werken volgens de methode van Thomas Gordon. Hij gaat er vanuit dat wederzijds respect 
een basis van gelijkwaardigheid legt tussen kind en volwassene.
Om situaties op een juiste wijze te kunnen benaderen, observeren en luisteren wij actief 
naar de kinderen. Openheid en het kind zelf tot een oplossing laten komen staan hierbij 
centraal. 
We vinden het belangrijk dat de kinderen elkaar en de omgeving met respect behandelen. Een 
kind moet leren rekening te houden met andere kinderen en volwassenen en moet tolerant zijn 
ten opzichte van de ander. Groepsopvang is bij uitstek geschikt om deze waarden over te 
brengen. 
Indien we een kind niet goed begrijpen, praten we hierover met de ouders. 
We hebben groepsregels die voor alle kinderen gelden en waarvan we verwachten dat de 
kinderen ze naleven. De leidster houdt zich daar ook aan. De leidsters spreken elkaar en de 
kinderen erop aan als ze zich er niet aan houden. 
 
 
FEESTEN 

  
Evenals de dag heeft het jaar een ritme. We leven in een klimaat met verschillende seizoenen 
en dit heeft invloed op onze beleving. 
In de zomer hebben we bijvoorbeeld 
vaak zin om naar buiten te gaan. In 
de winter daarentegen is het 
knus om het binnen gezellig te maken. 
Kinderen beleven de wisselingen in de 
natuur intensief en leren zichzelf 
hierdoor steeds op een andere manier 
kennen.  



 20 

Belangrijke mijlpalen in het jaar zijn de jaarfeesten die we dan ook uitgebreid vieren. 
Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen ……Het zijn hoogtepunten in het jaar. Elk jaar komt 
hetzelfde terug en elk jaar beleeft het kind het weer anders, omdat hij of zij ouder is geworden. 
Het terugkeren van dezelfde feesten geeft een gevoel van houvast. De kinderen verheugen zich 
op het feest en we besteden dan ook veel aandacht aan de voorbereiding. 
Kort voor 5 december komen voor de kinderen van twee tot vier jaar Sinterklaas en Zwarte Piet. 
In de buitenschoolse opvang zetten de kinderen hun schoen of maken surprises. Dit feest wordt 
uitgebreid voorbereid en is een hoogtepunt in het jaar.  
Hierna hebben we een kerstboom en is het extra gezellig met kerstversieringen. De kersttijd 
beleven we als een hele knusse tijd met de kinderen.  
Met Carnaval komen we allemaal verkleed en hebben we veel plezier met het schminken van 
elkaar.In de Paastijd zijn er Paasversieringen en zoeken we buiten de eieren die de paashaas 
verstopt heeft. In de vroege zomer vieren we met de kinderen in de oudste peutergroepen het 
‘Kiekeboefeest’. 
Heel belangrijk zijn de verjaardagen. Deze vieren we uitgebreid met de kinderen. In de 
kinderopvang hebben we verjaardagskisten. 
We hebben drie verschillende soorten verjaardagskisten. In elke leeftijdsfase heeft een kind 
namelijk andere interesses. De kist is daarop aangepast en sluit aan bij de rituelen van ons 
kinderdagverblijf. Op de dag zelf is vooraf al de ballonnenslinger opgehangen, de sjerpmuts 
gemaakt, hangt het welkoms bordje bij de deur, ligt de verjaardagskaart klaar en staat de 
verjaardagskist in de groep. 
Zodra alle kinderen aanwezig zijn wordt -traditie getrouw- gestart met het verhaal:  
Allemaal zijn we uit de dikke buik van mamma gekomen ... Vervolgens vertelt de jarige hoe zijn 
of haar dag is begonnen. We zetten de “hieper de piep” cd op en zingen voor de jarige. 
In de kinderopvang gaat dan de verjaardagskist open. De jarige staat op tafel tijdens het 
zingen en vervolgens mag hij of zij de taart met kaarsjes uitblazen. Op de verjaardagkaart zet 
de jarige zijn of haar hand met verf, deze kaart komt in de map. Het kind mag ook een 
handafdruk op de kist zetten. Dan mag de jarige evenveel activiteitenkaartjes kiezen als het 
aantal jaren dat hij of zij is geworden. Deze activiteiten voeren we verspreid over de dag uit. 
Het geheel sluiten we af met de traktatie van de jarige. 
In de BSO zingen we verjaardagsliedjes en de jarige trakteert. 
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RITUELEN 
 
Bij het afscheid nemen zwaaien we naar de papa of mama die weg gaat. 
Als iedereen er is zingen we het welkomstlied: ‘Hallo, halla’. 
Wanneer we aan tafel gaan zingen we het liedje : ‘Aan tafel’.  
We wachten met eten tot iedereen zijn of haar brood gesmeerd heeft (de jongste kinderen 
mogen wel alvast gaan eten). Dan geven we elkaar de hand en zeggen: ‘Eet smakelijk’. Na het 
spelen ruimen we met elkaar het speelgoed op. De kinderen doen dit graag.  
Wanneer een kind naar bed gaat zeggen we hem of haar welterusten.  
 
Wanneer een kind de kinderopvang verlaat, praten we er over wat we allemaal met elkaar 
hebben gedaan en wie de vriendjes of vriendinnetjes van het desbetreffende kind zijn.  
En natuurlijk gaan aan het eind van de kinderopvang de ontwikkelingsverslagen mee naar 
huis, samen met de map, waar zo lang met zoveel ijver aan is gewerkt. 
In de BSO praten we met de kinderen over de periode die ze bij ons zijn geweest.  
Meestal trakteert het kind dat afscheid neemt.  
 
 
SPEELGOED 
 
Ons speelgoed is: 
* Uitdagend 
* Uitnodigend 
* Hanteerbaar 
* Duurzaam 
* Veilig 
 
We hebben speelgoed van duurzame en 
sterke materialen.  
Er is wat speelgoed van plastic omdat het 
goed is om verschillende materialen te leren 
kennen, maar het meeste speelgoed is van 
mooi duurzaam materiaal. 
 
We zijn kritisch ten aanzien van speelgoed 
met batterijen en geluiden. Die veroorzaken 
vaak veel onrust. Iets aan- en uitzetten is 
geen spelen, het is meer een soort vermaak. 
Speelgoed met een rammeltje of dierengeluid 
hebben we wel, mits dit een zacht geluid is. 
Voor baby’s en dreumesen hebben we speelgoed dat in de mond kan en goed schoon te maken 
of uit te wassen is. 
Er zitten geen rare uitsteeksels aan speelgoed. 
Speelgoed dat geluid maakt houden we bij ons eigen oor. Het geluid mag niet onaangenaam 
zijn. Van constructiemateriaal hebben we liever veel van één ding dan weinig van allemaal 
verschillende dingen. 
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Onze boeken zijn handzaam en sterk, zodat ze niet snel uit elkaar liggen. De tekeningen of 
plaatjes zijn groot, duidelijk en sprekend. Er staan niet teveel afbeeldingen op één bladzijde en 
de afbeeldingen zijn niet druk of kriebelig.  
We zorgen dat de boeken passen bij de belevingswereld en het niveau van de kinderen. Bij 
jonge kinderen is de tekst ondergeschikt, omdat we het verhaal bij de afbeeldingen op onze 
eigen manier vertellen. We hebben geen boeken met stripfiguren. 
 
Regelmatig ruimen we de groep op om orde te scheppen. We maken het speelgoed regelmatig 
schoon en bergen speelgoed soms een tijdje op. Daarna is het voor de kinderen weer als nieuw. 
(soms wisselen we ook uit met een andere groep) We leggen niet teveel speelgoed in de box, 
zodat de kinderen hier rustig mee kunnen spelen.  
De kast in de groep is ingericht als thema-kast: in iedere la een soort speelgoed (serviesje, 
treintjes, blokken, dieren, enz). Dit is voor de kinderen overzichtelijk en is fijn als we op een 

bepaald moment van de dag 
iets nieuw aan willen bieden.  
Minimaal twee keer per jaar 
zoeken we op een avond al het 
speelgoed uit en verwijderen 
kapot of onvolledig speelgoed 
of laten het maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUITEN SPELEN 
 
Onze natuurspeeltuinen bieden de kinderen de uitdaging om zelf een spel te verzinnen en hun 
plannen samen met andere kinderen uit te voeren. 
 
Ze oefenen:  
• hun grove motoriek: lopen, rennen, fietsen, balanceren, coördineren …….. 
• hun fijne motoriek: met grassprietjes, steentjes, takjes en blaadjes spelen …….. 
• hun zintuigen: voelen, ruiken, zien, horen; van alles te beleven ………. 
• hun cognitieve vermogens: oorzaak en gevolg leren kennen, natuurkundige wetten 
           ervaren, nieuwe woorden leren …………….. 
• hun sociaal-emotionele vermogens:  inspelen op nieuwe en onverwachte situaties, een 
            nieuw spel ontdekken, samenwerken ..... ……………… 
 
Deze ontwikkelingsgebieden zien we niet los van elkaar:  
Een kind met een goede motoriek, dat vertrouwt op zijn of haar eigen lichaam, heeft meer 
zelfvertrouwen en legt makkelijker contact.  
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Een goede zintuiglijke ontwikkeling ondersteunt de motoriek.  
Goed sociaal contact stimuleert het nadoen van elkaar en het samenwerken bij bewegen en 
experimenteren. 
 
In het spel en de ervaringen met de natuur leert het kind zichzelf, de andere kinderen en zijn of 
haar relatie tot de andere kinderen kennen.  
Onze natuurspeeltuin nodigt uit om samen plezier te maken en samen dingen te ontdekken. 
Buiten spelen is goed voor de gezondheid. Onze kinderen spelen veel buiten. Ook ’s winters 
gaan we vaak een frisse neus halen en lekker uitwaaien. 
De leidsters begeleiden het hele proces van het buitenspelen. Ze zorgen dat de kinderen zich 
veilig en op hun gemak voelen. Daardoor is het voor de kinderen leuk om op onderzoek uit te 
gaan. Ze kunnen immers telkens bij de leidster terecht als er iets is. 
De leidsters stimuleren het buiten spelen door mee te doen, ideeën aan te dragen, de kinderen 
individueel of in groepjes te begeleiden, dingen uit te leggen en aan te leren en met de 
kinderen te genieten, omdat het leven buiten zo fijn is! 
Wekelijks, maandelijks en jaarlijks worden de speeltoestellen op veiligheid gecontroleerd. 
Hiervan wordt een logboek bijgehouden. 

 
 
WENNEN 

 
Ons beleid ten aanzien van “wennen” hebbben we zorgvuldig met de oudercommissies 
besproken. In het intakegesprek bespreekt de leidster met de ouders hoe we het wenproces 
zullen laten verlopen. Dit is in elke situatie, voor elke leeftijd en voor elk kind weer anders. 
Samen met de ouders nemen we hierover een zorgvuldige beslissing. 
Wanneer een kind bij ons naar de volgende groep gaat, bereiden we dit zorgvuldig met hem of 
haar voor. Het kind gaat dan al zo vaak als voor hem of haar goed is in de nieuwe groep 
wennen. De leidster bespreekt het wenproces met de ouders en deze ontvangen een brief 
hierover. 
 
HET VIEROGEN PRINCIPE 

 
Ook ons vierogenbeleid hebben we samen met de oudercommissies opgesteld. 
We hebben een open en professioneel werkklimaat waarin de leidsters en leidinggevenden 
geleerd hebben elkaar goede feedback te geven en op hun gedragingen aan te spreken. 
Bijna altijd zijn er in een groep twee volwassenen aanwezig. Dit kunnen twee leidsters zijn, 
maar indien er niet veel kinderen zijn kan de tweede volwassene ook een stagiaire zijn die 
boventallig aanwezig is. Bovendien voegen we indien mogelijk aan het begin en aan het eind 
van de dag groepen samen, zodat er niet een klein groepje met 1 leidster is. Dit doen we ook op 
dagen dat er weinig kinderen zijn.  
De leidinggevenden hebben veel inzicht in het functioneren van de leidsters en in het reilen 
en zeilen in de groepen. Zij komen in het algemeen minimaal twee keer per dag in de groepen 
binnen. 
De inrichting van de gebouwen heeft een open struktuur.  
Er zijn glazen ruiten tussen de groepen en vaak delen ze een badkamer. 
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DE STAMGROEP, DE BASISGROEP EN EXTRA DAGEN  

 
In de kinderopvang heeft elk kind heeft zijn of haar eigen, vaste stamgroep. In de BSO is dit de 
basisgroep. Als ouders ons de dag(en) op tijd doorgeven, zijn ook kinderen die op wisselende 
dagen komen, in hun eigen stam- of basisgroep.  
Indien we dit te laat weten of als een kind een keer een dag extra komt en het lukt echt niet 
meer om het kind in de eigen stam- of basisgroep te plaatsen, vertellen we de ouders in welke 
groep hun kind zal komen en vragen we hen om toestemming. 
In de stamgroep zijn maximaal drie vaste leidsters. Elk kind heeft een eigen leidster die 
speciaal voor hem of haar verantwoordelijk is. Indien deze leidster door ziekte, zwangerschap 
of een andere reden voor langere tijd afwezig is, wordt zij vervangen door een andere vaste 
leidster. Gedurende de dag wisselen we de perioden waarin de kinderen rustig in hun eigen 
groep zijn af met perioden waarin ze buiten spelen of waarin ze in de andere stamgroep 
kunnen gaan buurten. 
 
In de volgende situaties verlaten de kinderen de stam- of basisgroep: 
 
- Tijdens het buiten spelen of het spelen in de speelhal of extra speelruimte.  
  De eigen leidster gaat mee naar buiten, naar de speelhal of extra speelruimte. Daar geldt    
  dezelfde BKR (beroepskracht kind ratio) als in de groep. 
- Tijdens uitstapjes, wandelen of boodschappen doen. De eigen leidster gaat mee naar 
  met het uitstapje, wandelen of boodschappen doen en heeft een mobiele telefoon mee 
  zodat ze bereikbaar blijft. Ze neemt ook de sleutelhangers mee waar de noodnummers 
  van de ouders van haar groep opstaan. Ook hier wijken we niet af van de BKR. 
- Indien een kind in een andere groep gaat spelen. Redenen hiervoor kunnen zijn: 
  wennen in de groep waar het kind binnenkort naartoe gaat, spelen met een vriendje  
  of vriendinnetje in een andere groep.  
  Het kind wordt naar de andere groep gebracht door de eigen leidster met zijn vertrouw- 
  de knuffel, noodnummer sleutelhanger en zijn of haar persoonlijke spullen. 
- Tijdens het vieren van feesten met alle leeftijdsgroepen samen (bijvoorbeeld de verjaar- 
   dag van een leidster). De eigen leidster gaat mee naar de andere groepsruimte of hal in 
   de eigen locatie. Vindt dit plaats op een andere locatie dat is dit een uitstapje en gelden 
   daarvoor de regels die hierboven zijn genoemd. 
- Tijdens gezamenlijke activiteiten. De leidsters hebben de groepslijst met de namen van  
  de kinderen mee en als het een andere locatie betreft hun mobiele nummer en noodnum 
   mers van de ouders. 
- Wanneer we om pedagogische redenen besluiten dat een kind een dag of een dagdeel  
  naar een andere groep gaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er te weinig kin 
  deren in een groep zijn om voldoende interactiemogelijkheden te hebben. Dit is dan een 
  groep die het kind kent. Een kind is bij ons in maximaal twee stam- of basisgroepen. De 
  persoonlijke gegevens en spullen van het kind verhuizen mee naar de andere groep. Dat  
  wil zeggen de sleutelhanger met de telefoonnummers van de ouders het kind, het voe 
  dingsschema en eventueel het mandje met daarin de knuffel en de slaapbenodigdheden. 
- Wanneer een kind zo vroeg wordt gebracht of zo laat opgehaald dat de eigen groep nog 
  niet open is. Dit is aan het begin of aan het eind van de dag wanneer we de stam- of  
  basis groepen samenvoegen.  
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Dit is altijd in dezelfde vaste ruimte die zowel voor de kinderen als voor de ouders bekend is.  
Aan het begin van de dag worden de bijzonderheden die de ouder van het kind noemt 

genoteerd, persoonlijke spullen en 
eventueel de warme maaltijd 
overgedragen aan de eigen leidster, 
die het kind zelf ophaalt uit de 
samengevoegde groep. 
Aan het eind van de dag draagt de 
groepsleidster de kinderen over aan 
haar collega middels een 
overdrachtsformulier, waar alle 
bijzonderheden aangaande het kind 
van de afgelopen dag opstaan, 
zodat de ouders goed geïnformeerd 
naar huis gaan. 
 
 
 
 

 
ELK KIND EEN EIGEN MENTOR  
 
Elk kind heeft een eigen mentor. Dit is één van de vaste pedagogisch medewerkers van de 
groep van de kinderen. Zij doet bij de aanmelding in de kinderopvang en de BSO het 
intakegesprek met de ouders. Verder volgt zij de brede ontwikkeling van de kinderen, is het 
aanspreekpunt voor de ouders en draagt zorg voor het welbevinden van de kinderen. De ouders 
kunnen de mentor van het kind altijd aanspreken als zij aanwezig is of een afspraak met haar 
maken voor overleg. De mentor zorgt ervoor, dat andere medewerkers op de hoogte zijn van de 
afspraken die zij met de ouders heeft gemaakt, zoals bijvoorbeeld over slaapgewoontes en wat 
de kinderen wel of niet mogen eten. Ze heeft regelmatig contact met de ouders tijdens de 
overdrachtsmomenten en bespreekt dan hoe het met de kinderen gaat.  In de BSO heeft de 
mentor ook regelmatig gesprekjes met het kind dat haar toevertrouwd is. Wanneer het kind van 
groep wisselt wordt er extra aandacht besteed aan de nieuwe situatie voor ouder en kind. 
Omdat we het belangrijk vinden dat er een goede band bestaat tussen mentor, ouder en kind, 
beperken we de wisseling van mentor tot een minimum. De mentor wisselt wanneer het kind 
naar een andere groep (leeftijdsgroep van de kinderopvang of BSO) gaat. Op de overgangsbrief 
die de ouders door de leidster van de huidige groep uitgereikt krijgen staat wie dit is. Het is ook 
mogelijk dat het kind een andere mentor krijgt als hij of zij van dag(en) verandert of als de 
ouders aangeven dat ze graag een andere mentor voor hun kind willen. 
Indien van toepassing verzorgt de mentor ook de overdracht van de kinderopvang naar de BSO. 
Ze heeft hiervoor een gesprek met de BSO mentor die het kind krijgt over de ontwikkeling en 
eventuele bijzonderheden van het kind en gaat met het kind in de groep van de BSO kennis 
maken. Indien de ouders hier toestemming voor geven ontvangt de BSO mentor van haar een 
copie van de ontwikkelingsverslagen. Zo draagt zij zorg voor een doorlopende ontwikkellijn van 
de kinderopvang naar de BSO. 
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De mentor maakt minimaal 1 x keer per jaar een ontwikkelingsverslag over het welbevinden van 
het kind in de kinderopvang en heeft regelmatig gesprekjes met het kind in de BSO. De mentor 
nodigt de ouders minimaal 1 keer per jaar uit voor een tien-minuten gesprek, waarin ze het 
verslag of de gesprekken van het kind met de ouders doorneemt en met hen bespreekt hoe het 
met het kind in het kinderdagverblijf gaat.  
Als het kind vier jaar wordt, zorgt de mentor in de oudste peutergroep, met toestemming van de 
ouders, voor de overdracht naar school en daardoor voor een doorlopende ontwikkellijn naar het 
basisonderwijs. 
De ouders kunnen met vragen of opmerkingen altijd bij de eigen mentor terecht. Het kind staat 
centraal in deze samenwerking. Mochten de ouders geen goede samenwerking ervaren met de 
mentor van het kind, dan kunnen ze een andere mentor vragen. 
 
In het kort zijn de uitvoerende taken van de mentor: 
• De ontwikkeling van het kind stimuleren, zowel in sociale-, cognitieve, emotionele- als  
   motorische zin. 
• Indien de ontwikkeling van het kind in een ontwikkelingssegment stagneert, 
   of wanneer het kind zich niet veilig en gelukkig voelt, dit signaleren en indien nodig    
   in overleg met collega’s en de kwaliteitsmedewerker en de ouders adquate actie  
   ondernemen.  
• Collega’s informeren over de ontwikkeling van het kind. 
• Activiteiten afstemmen op de ontwikkeling en de belangstelling van het kind. 
• Contact met de ouders van het kind onderhouden over het welzijn en de ontwikkeling  
   van het kind. Het initiatief hiertoe kan zowel door de mentor als door de ouders genomen 
   worden.  
• De ontwikkelingsverslagen van het kind invullen. 
• De map van het kind bijhouden (zie het hoofdstuk ‘Elk kind een eigen map’). 
• Aan het eind van de kinderopvang en in de BSO contacten met de school van het kind    
   onderhouden. De overdracht naar de school verzorgen en daarvoor toestemming vragen 
   bij de ouders. 
 
 
DE VOLWASSENEN DIE DE GROEPSLEIDSTERS ONDERSTEUNEN 

 
De leidsters worden ondersteund door de volgende volwassenen: 
Stagiaires in opleiding (hulp bij de taken van de leidster). 
Vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld een knuffeloma (extra gezelligheid en aandacht). 
Interieurverzorging (schoonmaken van het gebouw en strijken). 
Technische dienst (onderhoud en reparatie materialen en speelgoed).                                               
Administratief medewerkers. 
Chauffeurs. 
Kwaliteitsmedewerker (pedagogische ondersteuning en deskundigheidsbevordering). 
Leidinggevende (dagelijkse ondersteuning). 
Locatiemanager en de directie (vragen, problemen, beleid, samenwerking e.d.). 
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ACHTERWACHT EN CALAMITEITEN 

 
Het is belangrijk dat er een bevoegde leidster aanwezig is indien één van de leidsters 
plotseling uit zou vallen of onverwachts met een kind ergens naartoe moet gaan, zoals 
bijvoorbeeld de dokter. 
Hiertoe hebben we de volgende achterwacht: 
Indien een leidster ziek is of om een andere reden uitvalt, wordt de leidster gebeld die op die 
dag in de wacht staat. Het wachtrooster wordt elke week opnieuw ingevuld waardoor bij 
iedereen bekend is welke leidster op een dag kan worden gebeld om in te vallen. 
 
HYGIËNE, VEILIGHEID EN INSPECTIES 
 
Aan de hygiëne stellen we hoge eisen. Daarom hebben we over onze werkwijze betreffende de 
hygiëne zowel voor de kinderopvang als voor de buitenschoolse opvang een handboek voor de 
hygiëne- en voedselverzorging geschreven. Dit handboek ligt voor iedereen ter inzage in het 
kinderdagverblijf. 
Minimaal één keer per jaar voert de inspecteur van de GGD een nauwkeurige inspectie uit. Van 
deze inspectie schrijft de GGD een rapport dat voor alle ouders ter inzage ligt. Dit rapport is 
ook voor iedereen ter inzage op de internetsite van het landelijk register kinderopvang en op 
onze eigen website. 
In dit beleidsplan beschrijven we de belangrijkste regels uit ons hygiëneplan die we met de 
kinderen hanteren: 
De kinderen en de leidsters wassen hun handen voor het eten en na het naar de toilet gaan. 
Na het eten ruimen we de tafel op en maken hem schoon. 
We leren de kinderen hun hand voor de mond te doen wanneer zij moeten niezen of hoesten. 
In elke groep hebben we een lijst met de dingen die door de week heen schoongemaakt worden. 

De interieurverzorgsters hebben een 
nauwkeurig samengestelde lijst 
waar alle 
schoonmaakwerkzaamheden op 
staan.  
De gebouwen voldoen aan de 
hoogste eisen wat betreft de 
veiligheid voor jonge kinderen. 
Vanzelfsprekend voldoen de 
gebouwen ook aan alle eisen, zoals 
gesteld in het bouwbesluit. 
Het hele gebouw, inclusief 
spelmaterialen en speeltoestellen 
wordt elke maand op hygiëne en 

veiligheid gecontroleerd. Onvolkomenheden worden direct geregistreerd en zo snel mogelijk 
verholpen door de civiele dienst of de technische dienst, al naar gelang de aard van de 
onvolkomenheid.  
We registreren ongelukjes en kijken of en hoe deze in de toekomst vermeden kunnen worden. 
Aan de hand hiervan ondernemen we actie om de veiligheid nog meer te vergroten. 
Als er een ongelukje is gebeurd, stellen we de ouders hier direct van op de hoogte, ook indien 
het niet nodig is dat ze hiervoor naar ons toe komen.  
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In geval van calamiteiten houden de medewerkers zich aan de regels en richtlijnen, zoals 
weergegeven in ons bedrijfshulpverleningsplan. 
We hebben voor alle aanwezigen in het gebouw een aansprakelijkheidsverzekering. 
Jaarlijks maken we voor elke locatie een risico-inventarisatie en een plan van aanpak 
betreffende veiligheid, hygiëne en gezondheid. 
 
Onze gebouwen voldoen aan alle eisen wat betreft brandveiligheid en worden minimaal één 
keer per jaar uitgebreid door de gemeente geïnspecteerd.  
Elk gebouw heeft een brandmeldsysteem. Minimaal één keer per jaar houden we met alle 
medewerkers een ontruimingsoefening die daarna geëvalueerd wordt. 
Met regelmaat wordt het kinderdagverblijf geïnspecteerd door de Keuringsdienst van Waren. 
 
 
GEZONDHEID 
 
Alle leidsters beschikken over een gecertificeerd kinder-EHBO diploma. De kinder-EHBO wordt 
gegeven door een gekwalificeerd opleidings-instituut.  
Één maal per jaar is er een herhalingsavond kinder-EHBO. 
Nieuwe leidsters krijgen binnen één jaar na indiensttreding een basiscursus kinder-EHBO. 
Het certificaat van de kinder-EHBO is in het kantoor van het kinderdagverblijf. 
Voldoende leidsters beschikken over een BHV diploma.  
Ter verhoging van de weerstand spelen we zoveel mogelijk buiten en ventileren de ruimtes 
regelmatig. Ook meten we regelmatig het CO2 gehalte in de groepen en de slaapkamers. 
Bij vermoeden van kindermishandeling hanteren we het protocol kindermishandeling. 
 
Zieke kinderen 
Kinderen die ziek zijn mogen in principe naar ons kinderdagverblijf komen. Dit geldt als: 
 
• een kind dat niet zo ziek is, dat het de ouders of verzorgers nodig heeft. 
• een kind waterpokken heeft of de vijfde ziekte. Dit moet echter van te voren aan   
            het kinderdagverblijf gemeld worden. 
• een kind met krentenbaard, wanneer het goed afgeplakt is.  
 
Als een kind bij ons is en ziek wordt, overleggen we altijd telefonisch met de ouders, ook als 
het niet nodig is dat de ouders het kind komen halen. We vinden dat het besluit om het kind 
wel of niet op te halen in eerste instantie bij de ouders ligt. 
Wel vragen we de ouders hun kind op te halen als: 
• het één op één zorg nodig heeft. 
• het niet mee kan doen aan het dagprogramma. 
• het hoge koorts heeft (hoger dan 39,5). 
• het besmettingsgevaar oplevert voor anderen. Dit geldt ook voor besmettelijke       
           ziekten die gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen, zoals rode hond. 
 
Medicijnen  
We geven alleen medicijnen als de ouders hier een medicijnverklaring voor hebben ingevuld. 
Voor elk medicijn moet een aparte verklaring worden ingevuld.  



 29 

We geven alleen medicijnen die het kind van thuis heeft meegekregen  (uitzondering hier- 
op zijn: arnicazalf en calendulazalf). 
Alleen bevoegde leidsters dienen medicijnen toe. 
We geven alleen medicijnen, die zonder verpleegkundige bevoegdheid toegediend mogen 
worden. 
Paracetamolzetpillen geven we alleen na goedkeuring van de ouder of verzorger en alleen  
ter overbrugging tot het zieke kind wordt opgehaald. 
 
 
KINDEREN MET EEN HANDICAP 
 
Kinderen met een handicap zijn welkom in ons kinderdagverblijf. 
Voorwaarde is wel, dat wij de begeleiding aan kunnen. Kinderen die voortdurend medische 
zorg nodig hebben, kunnen wij niet bieden wat ze nodig hebben. We zijn niet in staat om 
verpleegkundige handelingen uit te voeren. 
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KINDEROPVANG 
 
DE DAGINDELING 
 
We hebben een vast dagritme. Dit biedt de kinderen houvast en structuur en geeft ze een veilig 
gevoel, omdat ze al weten wat er gaat komen.  
Van 7.00 tot 8.30 worden de meeste kinderen gebracht. Ze mogen dan vrij spelen. Om 9.00 
gaan de kinderen die ‘s ochtends nog slapen naar bed en ruimen we met de grotere kinderen het 
speelgoed op. We gaan aan tafel, eten fruit en drinken sap, water of thee. 
Onderwijl praten we over dingen die de kinderen hebben meegemaakt of onderwerpen die 
zomaar spontaan aan de orde komen. 
Hierna doen we een gerichte activiteit, zoals: muziek, zingen, poppenspel, verhaaltjes 
vertellen, spelletjes, gymnastiek, iets lekkers bakken. 
Rond 10.00 komen de jongere kinderen uit bed en gaan we wandelen, knutselen, (buiten) 
spelen en dergelijke.  
Om 11.30 eten we brood en drinken we melk.  
Hierna lezen we een boekje en zingen we liedjes.  
Om 12.30 is het voor de slapers bedtijd.  
De baby’s krijgen de fles, fruithap of groente volgens hun eigen schema. 
 
Na het slapen en eventueel aankleden eten we crackers of een koekje en drinken we sap., 
water of thee. Hierna doen we een gerichte activiteit, zoals puzzelen, voorlezen of spelletjes. 
Van 17.00 tot 19.00 worden de kinderen opgehaald en is het alweer tijd om voor vandaag 
afscheid te nemen. Alleen de ouders of permanente verzorgers mogen de kinderen ophalen. 
Indien iemand anders een kind komt halen, moeten de ouders ons dit eerst doorgeven. 
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LOCATIES, GROEPEN, GROEPSINDELING EN  
DE INZET VAN BEROEPSKRACHTEN

De kinderen zijn bij ons in drie (bij de locatie de Speelboom vier) leeftijdsgebonden groepen. 
Verderop kun je lezen waarom we hiervoor hebben gekozen. 
De BKR (de beroepskracht kind ratio) wordt volgens de laatste richtlijnen van de GGD 
gehanteerd. Deze zijn te vinden op de website  https://1ratio.nl/bkr/#/  
In het volgende overzicht staan onze kinderopvanglocaties met de kinderopvanggroepen, de 
maximale groepsgrootte en de plaats in het gebouw. 

 
 
 
 



 33 

 
Elk gebouw heeft een eigen administratie, waar een leidinggevende aanwezig is.  
Indien de leidinggevende in een uitzonderingsstituatie niet de hele dag aanwezig kunnen zijn, 
dan is altijd de leidinggevende van  één van onze andere locaties te bereiken.

We hebben gekozen voor leeftijdsgebonden groepen om het gevoel van veiligheid en 
geborgenheid voor de kinderen optimaal te kunnen waarborgen. 
Tot de leeftijd van twee jaar blijven de kinderen in dezelfde leeftijdsgroep.  
Hierdoor hoeven ze in de kwetsbare leeftijd van rond de één jaar geen afscheid te nemen van 
hun leidster en de andere kinderen. Het geeft ze een vertrouwd gevoel om nog even in dezelfde 
leeftijdsgroep te blijven.  
Doordat er in de ‘baby-dreumesgroepen’ niet alleen baby,s maar ook dreumesen zijn, 
kunnen de kinderen naar elkaar kijken en veel van elkaar leren.  
We kunnen onze aandacht goed over de kinderen verdelen. Er zijn maximaal drie baby’s of 
maximaal vijf dreumesen per leidster. We hebben rustig de tijd om de baby’s te verzorgen en 

de fles te geven.  
 
Wanneer de baby’s slapen spelen we met de dreumesen en doen activiteiten met hen. 
Vanaf twee jaar gaan de kinderen naar de jongste peutergroep. Ze zijn er dan echt aan toe om 
met ander speelgoed te spelen en moeilijkere activiteiten te doen. Ze zijn nu in een groep met 
leeftijdgenootjes. Ze vormen een hechte groep en leren groepsprocessen kennen. Hier zorgt één 
leidster voor maximaal acht kinderen. 
Van drie tot vier jaar gaan de kinderen naar de oudste peutergroep, waar één leidster voor 
maximaal acht kinderen zorgt. In deze groep bereiden we de peuters voor op de schoolperiode. 
Ze krijgen steeds meer keuzevrijheid. De groep wordt nog hechter. Ze hebben ‘eigen’ vriendjes 
en vriendinnetjes. Er is ‘moeilijk’ speelgoed en we doen activiteiten die voor deze leeftijd 
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geschikt zijn. Hierdoor vinden de kinderen het een uitdaging om in het kinderdagverblijf te zijn 
en steeds weer nieuwe dingen te ontdekken.  
Gedurende 3 uur per dag is het mogelijk dat er minder leidsters aanwezig zijn. Dit is alleen 
mogelijk tussen 7 en 8 uur ‘s ochtends, en tussen de middag van 12.45 tot 14.45 uur.   
Er zijn dan wel altijd vertrouwde leidsters voor de kinderen aanwezig.  
Indien we dit beter vinden voor de ontwikkeling van een kind kunnen we van de 
leeftijdsindeling afwijken. Dit besluit nemen we vanzelfsprekend in overleg met de ouders. 
Elke groep heeft vaste leidsters die voor de groep verantwoordelijk zijn. Als deze leidsters niet 
aanwezig kunnen zijn, is er een andere leidster, die vaker komt en die de kinderen kent. 
We werken niet met invalkrachten. Dit past niet binnen ons pedagogisch beleid.  
De leidster die voor de kinderen zorgt, moet het kinderdagverblijf, het pedagogisch beleid, de 
kinderen en de ouders kennen. 
Indien een leidster ziek is, wordt de groep verzorgd door een leidster die normaal op andere 
dagen in de groep is. Dit proberen we ook te realiseren wanneer een leidster met vakantie is.  
Voor het bepalen van het aantal leidsters dat overeenkomstig de wet nodig is voor het aantal 
aanwezige kinderen gebruiken we de rekentool van de rijksoverheid. 
 
 
DE GROEPSINRICHTING 
 
De baby-dreumesgroepen hebben elk de volgende ruimten: 
• Huiskamer met keuken  
• Aparte badkamer. 
• Twee slaapkamers. 
• Één of twee buitenbedden. 
• Buitenspeelruimte. 
• In de Speelweide en het Speelkasteel de speelruimte/speelgroep. 
 
De huiskamers zijn ingedeeld in verschillende hoeken, zoals de babyhoek waar ze zich veilig 
vrij kunnen bewegen, een kruip en klimhoek en een snoezelruimte.  
De badkamers hebben een verstelbare commode met trappetje en handenwasgelegenheid, een 
babybad op volwassen hoogte en planken met voor elk kind een eigen mandje. 
De slaapkamers hebben twee of drie stapelbedden. Ons pedagogisch beleid is erop gericht om 
baby’s in de groep te laten slapen, tenzij we het in overleg met de ouders voor een individueel 
kind beter vinden om in een afgescheiden slaapkamer te slapen. Voor deze jonge baby’s 
hebben we  heerlijke schommelmanden.  
 
De jongste peutergroepen hebben elk de volgende ruimten: 
• Huiskamer met keuken. 
• Badkamer. 
• Één, twee of drie slaapkamers. 
• Buitenspeelruimte. 
• In de Speelweide de speelhal. 
 
De huiskamers zijn ingedeeld in verschillende hoeken, zoals de ontdekhoek, huishoek, 
leeshoek, bouw en constructiehoek en een klimhoek.  
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De badkamers hebben een verstelbare commode met trappetje en handenwasgelegenheid, een 
peuterbad, toiletten, handenwasgelegenheid voor de kinderen en planken met voor elk kind 
een eigen mandje. 
De slaapkamers hebben twee, drie of vier stapelbedden.  
 
De oudste peutergroepen hebben elk de volgende ruimten: 
• Huiskamer met keuken. 
• Apart sanitair. 
• Buitenspeelruimte. 
• In de Speelweide één slaapkamer. 
• In de Speelweide de speelhal. 
 
De huiskamers zijn ingedeeld in verschillende hoeken, zoals de ontdekhoek, huishoek, 
leeshoek, bouw en constructiehoek en een klimhoek.  
De sanitaire ruimten hebben één of meer toiletten, een commode en een 
handenwasgelegenheid.  
De slaapkamers hebben stapelbedden.  
De mechanische ventilatie van alle gebouwen is zeer goed geregeld. Bovendien hebben alle 
slaapkamers een raam, dat op een veilige manier open kan. 
Minimaal twee keer per jaar geven de leidsters de groep op een avond een grote 
schoonmaakbeurt. Ze gooien dan al het niet complete speelgoed weg, ordenen alles en 
bestellen nieuwe materialen. 
De buitenruimten zijn een natuurspeeltuinen met verschillende ontdekplekken die ingedeeld 
zijn naar leeftijd.  
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ETEN EN SLAPEN 

 
Samen eten en drinken is een belangrijk sociaal gebeuren. We hechten veel waarde aan een 
positieve en ontspannen sfeer aan tafel. We besteden veel aandacht aan tafelmanieren. Ook 
hebben we aandacht voor het bevorderen van de zelfstandigheid. Dit verschilt per leeftijd. 
We stimuleren de kinderen om naar elkaar te luisteren en lopen niet rond tijdens de maaltijd. 
Na de maaltijd maken we alles weer schoon en speelklaar en vragen de kinderen ons hiermee 
te helpen. 
De voeding in het kinderdagverblijf is gevarieerd en zonder kleurstoffen of 
conserveringsmiddelen. De voedingsmiddelen die we aanreiken zijn conform ons 
voedingsbeleid.  
 
Dit ligt ter inzage en is te lezen op de website. 
Omdat de kinderen verder niets tussendoor krijgen, eten ze goed en zijn de maaltijden een 
feest. De voeding van de baby’s gebeurt in overleg met de ouders.  
We snoepen in het kinderdagverblijf vrijwel niet. Een enkele keer brengt een kind als hij of zij 
jarig is iets snoepachtigs mee en als dit weinig is, niet gevaarlijk en niet al te slecht voor de 
tanden (zoals bijvoorbeeld zuurtjes) mag het kind dit wel uitdelen. Als het heel warm weer is 
krijgen de kinderen wel eens een klein ijsje.  
We bakken vaak zelf koekjes, cake of andere lekkere en gezonde dingen en het is natuurlijk 
heerlijk om dat met elkaar op te eten.  
Wanneer een kind bepaalde voedingsmiddelen niet verdraagt of de ouders hebben bezwaar 
tegen bepaalde voeding, zorgen we ervoor dat het kind deze voeding niet krijgt. 
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Het leven in de groep van het kinderdagverblijf is intensief voor de kinderen. Ze leren en 
beleven veel, maar dit kost ook veel energie. Daarom vinden we het belangrijk dat de kinderen 
’s middags even tot rust kunnen komen. We streven ernaar in het dagritme een ademing te 
vinden tussen activiteit en rust. Wandelen is bijvoorbeeld voor de jongere kinderen in de 
kinderwagen een rustpunt. 
Veel kinderen gaan ‘s middags nog even naar bed. Met de kinderen die niet meer slapen 
hebben we ’s middags een rustuurtje, waarin we een boekje met hen lezen. 
  
 
ZINDELIJKHEID 

 
Wanneer de ouders thuis met zindelijkheidstraining bezig zijn passen we ons hieraan aan. 
Wanneer kinderen bijvoorbeeld droog uit bed komen mogen ze op de wc om te proberen een 
plas te doen. Wanneer dit lukt zijn we allemaal blij, maar delen we geen snoepjes uit. Het is 
voor het kind zelf immers ook fijn om zo knap te zijn en al op de wc te plassen! Wanneer een 
kind geen luier om heeft en toch een keer in z’n broek plast worden we nooit boos. Zoiets kan 
in het begin gebeuren en meestal vinden de kinderen het zelf al vervelend genoeg. In zo’n 
geval hebben we droge kleding. We vragen de ouders deze weer schoon mee terug te brengen. 
 
 
GERICHTE ACTIVITEITEN EN CREATIVITEIT 

 
Gedurende de dag doen we vaak gerichte activiteiten met de kinderen. Onder gerichte 
activiteiten verstaan we: 
handvaardigheid 
drama (voorlezen, vertellen, poppenkast, verkleden) 
muziek (zingen, met instrumenten spelen) 
spelletjes  
gymnastiek 
kook- en bakactiviteiten 
 
We zingen vaak en soms verzinnen we gewoon zelf liedjes. Dit vinden de kinderen prachtig. 
Ook hebben we veel muziekinstrumenten waar we met elkaar op spelen.  
Soms spelen we om de beurt en luisteren we naar elkaar. 
We vertellen vaak verhaaltjes, spelen poppenkast, doen spelletjes en gymnastiek.  
 
Al deze activiteiten baseren we op de belevingswereld van de kinderen. 
 
Beleving en ervaring zijn belangrijke bouwstenen voor het ‘leren’. De kinderen voelen zich 
aangesproken, leren zich concentreren en kunnen zich door hun eigen ervaring de aangeboden 
activiteiten eigen maken.  
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ELK KIND EEN EIGEN MAP 

 
Elk kind heeft een eigen map. Hierin schrijven we regelmatig. We kijken waar een kind uniek in 
is en wat hij of zij bijzonder goed kan of leuk vindt. Ook houden we in deze map de motorische-, 
cognitieve-, emotionele- en sociale ontwikkeling bij en schrijven op met wie hij of zij graag 
speelt.  
 
We proberen het specifieke proberen van een kind te beschrijven.  
In deze map gaan ook alle kunstwerken, die in een map passen (de kinderen maken ook veel 
dingen, die qua vorm of afmeting niet in de map kunnen en die mee naar huis gaan). We maken 
regelmatig foto’s van de kinderen en ook deze gaan in de map. 
De ouders mogen de map van hun kind altijd een poosje mee naar huis nemen om te bekijken.  
De kinderen vinden het erg leuk, wanneer papa of mama ook eens iets in de map schrijft of 
plakt.  
Hieruit wordt voor de kinderen de samenwerking tussen hun ouders en de leidsters duidelijk.  
De map is natuurlijk heel erg leuk om te bewaren voor later. Het zal de kinderen, wanneer ze 
groter zijn, een beeld geven hoe ze waren toen ze jong waren, hoe ze zich voelden en wat voor 
hen belangrijk was. 
Ook vullen we elk jaar rond de verjaardag van het kind een ontwikkelingsverslag in.  
Dit verslag is geen waarde-oordeel. Het geeft een beeld van het functioneren van het kind in de 
groep. Er wordt bijvoorbeeld in duidelijk of een kind graag observeert of zich liever direct in 
nieuwe dingen stort, of een kind graag alleen speelt of liever met anderen, en dergelijke. Ook 
brengen we in dit verslag de taalontwikkeling van het kind in beeld. 
Wanneer we de indruk mochten hebben dat een kind zich op één of ander gebied niet volgens 
het normale patroon ontwikkelt nemen we contact op met de ouders en voeren we na onderling 
overleg een observatie uit om meer duidelijkheid over het functioneren van het kind te krijgen. 
Indien nodig nemen we na overleg met de ouders contact op met externe instanties om hulp te 
bieden.  
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VOORSCHOOLSE EDUCATIE EN PIRAMIDE 
 
Voorschoolse educatie betekent het stimuleren van de ontwikkeling van baby’s, dreumesen en 
peuters. Dit is dus de periode voordat de kinderen naar de basisschool gaan. 
Bij ons begint het proces van het stimuleren van de ontwikkeling vanaf de eerste dag dat een 
kind bij ons is. Dit geldt voor alle ontwikkelingsgebieden.  
We stimuleren: 
• De sociaal-emotionele ontwikkeling 

Dit is een heel breed gebied. We leren de kinderen een goed evenwicht te vinden tussen geven 
en nemen. Zo leren ze plezier te hebben in het delen en samen dingen ervaren.  
• De cognitieve ontwikkeling 

De kinderen leren praten, luisteren, zingen. Ze leren kleuren onderscheiden, knippen, tellen 
…..Ze leren allerlei begrippen kennen en verbanden tussen gebeurtenissen leggen. 
Ze verwerken de gebeurtenissen, de oorzaak en het gevolg ervan en verwerken dit in hun 
denken. Ze gaan begrijpen hoe de dingen werken en gebruiken deze vaardigheden in nieuwe 
situaties. 
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• De grove en fijne motorische ontwikkeling 
Kruipen, lopen, rennen, klimmen, klauteren, fietsen ……de hele dag oefenen de kinderen hun 
grove motorisch ontwikkeling.  
We stimuleren dit door de kinderen alle mogelijke spelmaterialen aan te bieden en hen te 
helpen deze te gebruiken.  
De fijne motoriek oefenen ze door te knutselen, knippen, scheuren en dergelijke) en door met 
klein spelmateriaal te spelen. 
• De creatieve ontwikkeling 

De creatieve ontwikkeling is heel belangrijk omdat de kinderen hierin contact maken met een 
dieper wezen in zichzelf. Ze uiten zichzelf in de muziek, de spelletjes, de gymnastiek, de 
poppenspelen en alle dingen die ze maken. Daarom vinden wij het zo belangrijk om de 
kinderen te laten experimenteren met materiaal. Ze mogen iets van zichzelf laten zien in de 
dingen die ze maken.  
De hierboven genoemde ontwikkelingsgebieden staan niet los van elkaar. Ze beïnvloeden 
elkaar voortdurend en zijn onderdelen van de totale ontwikkeling.  De totale ontwikkeling is 
heel belangrijk voor het zelfbeeld dat het kind opbouwt, voor de kracht met welke hij of zij later 
in het leven zal staan.  Door onze manier van stimuleren bevorderen we het opbouwen van een 
positief zelfbeeld. 
We bieden voorschoolse educatie die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Als hulp 
hierbij gebruiken we de piramidemethode. We werken met ontwikkelingsmaterialen, zoals 
boeken, c.d’s, knutselmaterialen, poppenspelen, spelletjes, praatplaten, muziekmaterialen en nog 
veel  meer.  
De leidsters hebben een schat aan ervaring en kiezen uit al deze materialen de activiteiten 
waarmee ze inspelen op de belevingswereld van de kinderen en de situaties waarin de 
kinderen zich bevinden. Dit zijn de dingen die voor de kinderen interessant zijn en waar de 
leidsters hun thema’s bij aansluiten.  
Regelmatig volgen de leidsters cursussen om hun deskundigheid nog verder te vergroten. 
Natuurlijk willen we graag weten hoe het ontwikkelingsproces van de kinderen verloopt. 
Daarom houden we dit nauwkeurig bij.  
We vullen elk jaar rond de verjaardag een ontwikkelingsverslag in. Dit verslag geeft een goed 
beeld van de ontwikkeling van het kind. Elk jaar bespreken we dit verslag met de ouders van 
het kind tijdens een persoonlijk gesprek op een ouderavond. 
Ook schrijven we regelmatig in de mappen van de kinderen. In de opeenvolging van de ver-
schillende stukjes krijgen wij en de ouders een goed beeld van de ontwikkeling.  
Als de kinderen vier jaar zijn vullen we het overdrachtsformulier in ‘Van peuter naar kleuter’. 
Dit formulier sturen we na toestemming van de ouders naar school.  
De mappen, ontwikkelingsverslagen en het overdrachtsformulier ‘Van peuter naar kleuter’ 
vormen ons eigen kindvolgsysteem.  
Bovendien doen we in de peuterleeftijd een speelse toets, die ontwikkeld is door de CITO-
groep. Deze toets geeft voornamelijk een beeld van de cognitieve ontwikkeling en is bedoeld 
om onze beeldvorming te verstevigen. 
De school stelt het op prijs als de ouders de ontwikkelingsverslagen en de uitslagen van de 
CITO-toetsen aan hen laten zien. Het is vanzelfsprekend de keuze van de ouders om te 
besluiten of ze dit willen doen. 
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BUITENSCHOOLSE OPVANG 

 
 
We bieden de volgende contracten: 
•  Korte middag na school 
•  Lange middag na school 
•  Na school met continurooster lange middag 
•  Na school met continurooster korte middag 
•  Vóór school 
•  Vakantiedagen 
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DE DAGINDELING  
 
Korte middag na school: 
De kinderen komen niet allemaal op dezelfde tijd, omdat de scholen op verschillende tijden uit 
gaan. Kinderen die vroeg uit school komen, mogen eerst even spelen. Als alle kinderen er zijn, 
gaan we met elkaar aan tafel. We drinken sap en eten een tussendoortje en fruit. Onderwijl 
praten we met elkaar over dingen die we op school of ergens anders hebben meegemaakt.  
Hierna bespreken we wat we zullen gaan doen. De kinderen hebben vrije keus. Misschien willen 
aantal kinderen meedoen aan een activiteit. Anderen willen wellicht buiten spelen en een ander 
clubje wil binnen spelen. Hierin sturen we de kinderen wel. Als het bijvoorbeeld heel mooi weer 
is, stimuleren we ze om na een hele dag op school toch lekker buiten te gaan spelen. We maken 
dit dan extra aantrekkelijk door iets leuks voor buiten te bedenken.  
We bieden de kinderen allerlei activiteiten aan in verschillende activiteitenblokken.  
 
Lange middag na school: 
Met de kinderen die het eerst komen, dekken we de tafel. Als we er allemaal zijn, eten we met 
elkaar de lunch. Onderwijl praten we met elkaar over de dingen die ons bezighouden. 
Hierna bespreken we wat we zullen gaan doen. Soms besluiten we om gezellig ergens naartoe 
te gaan, zoals het bos of de kinderboerderij. 
Op de lange middag hebben we meer tijd voor leuke activiteiten. Vaak weten de kinderen al wat 
ze graag willen gaan of zijn ze nog met iets bezig waar ze een andere keer aan begonnen waren.  
Als alle kinderen er zijn gaan we met elkaar aan tafel en eten we een tussendoortje en fruit.  
 
Vóór school: 
Met de kinderen die heel vroeg komen, bijvoorbeeld om 7 uur, gaan we aan tafel en eten we het 
ontbijt. Daarna mogen de kinderen vrij spelen. Om 8.15 brengt de leidster hen naar school of 
komt onze chauffeur hen ophalen om ze naar school te brengen. 
Als er maar weinig kinderen zijn vóór school, dan spelen ze bij de oudste peuters. 
 
Vakantiedagen: 
Tussen 7 en 9 uur worden de kinderen gebracht.  
De kinderen gaan dan eerst zelf spelen. 
Om 9.30 uur gaan we met elkaar aan tafel om fruit te eten en wat te drinken.  
Hierna bespreken we met elkaar wat we zullen gaan doen. We kunnen thuis blijven of ergens 
naartoe gaan, zoals de kinderboerderij, de stad, het bos … 
 
Als we besluiten thuis te blijven, gaan de kinderen aan de slag met hetgeen ze leuk vinden. We 
bespreken of ze zelf graag een bepaalde activiteit willen doen of stellen een activiteit voor aan 
de hand van het thema en helpen hen daarmee. 
Als we besluiten ergens naartoe te gaan, bedenken we wat we allemaal moeten meenemen en 
pakken we de tassen in. Verder is de hele dag een echte vakantiedag en dus één groot feest. 
Afhankelijk van de plek waar we zijn eten we om ongeveer 10 uur een tussendoortje. Als we 
thuis zijn gaan we om half twaalf aan tafel. Als we niet thuis zijn eten we rond deze tijd onze 
picknick of gaan we ergens iets lekkers eten, zoals bijvoorbeeld patatjes of pannenkoeken.  
Ook de middag vindt plaats in onderling overleg, zodat de kinderen aan het eind van de dag 
terug kunnen kijken op een heerlijke vakantiedag, waarvan ze hebben genoten. 



 43 

 
 
 
HALEN EN BRENGEN 

  
Na de voorschoolse opvang brengen we de kinderen zelf naar school en voor de naschoolse 
opvang halen we ze zelf op.  
Als de school dichtbij is loopt de leidster zelf naar de school. Als de school verder weg is worden 
de kinderen in onze eigen Kiekeboebus of auto door onze vaste chauffeur opgehaald of 
weggebracht. Alleen bij uitzondering maken we gebruik van een taxi. 
We hebben een koppeling tussen de verschillende scholen en onze locaties.  
Als de ouders de kinderen bij ons ophalen is er contact tussen de leidster en de ouder en vertellen 
we hoe de (mid)dag bij ons is verlopen.  
In de vakantieperiodes komen de kinderen de hele of halve dag, net als in de kinderopvang. 
 
 
LOCATIES, GROEPEN, GROEPSINDELING EN DE INZET VAN 
BEROEPSKRACHTEN 

 
De opvangleeftijden voor de BSO verschillen per locatie zoals je hieronder kunt lezen. 
De BKR ( de beroepskracht kind ratio) wordt  volgens de laatste richtlijnen van de GGD 
gehanteerd. Deze zijn te vinden op de website  https://1ratio.nl/bkr/#/  
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In het volgende overzicht staan onze BSO locaties met de BSO groepen, de maximale 
groepsgrootte en de plaats in het gebouw. 
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Elk gebouw heeft een eigen administratie met een leidinggevende.  
Het Speelhuis en de Speelvijver horen bij de administratie van de Speelkasteel aan de 
Berkstaat. 
Vanaf de leeftijd van vier jaar zijn de kinderen welkom in de buitenschoolse opvang. In de BSO 
zijn er afhankelijk van de leeftijdsgroep maximaal 10,11 of 12 kinderen per leidster. In de pauze 
of ‘s ochtends vroeg zijn er soms meer kinderen per leidster. Dit kan alleen voorkomen van 7.15 
tot 8.15 en van 12.45 tot 14.45. 
 
 
In onze BSO locaties kunnen op verschillende dagen verschillende basisgroepen aanwezig zijn, 
ten gevolge van de andere groepssamenstelling en het aantal aanwezige kinderen. We werken 
met vaste pedagogische medewerkers op de basisgroep. Kinderen en ouders weten tot welke 
basisgroep zij behoren. 
Dit is ook zichtbaar op de tablet in de groepsplanning en in het ouderportaal. Uiteraard krijgen 
de kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken in het doen van activiteiten en het opzoeken 
van vriendjes in een andere basisgroep. De wijze waarop de basisgroep wordt samengesteld is 
meestal op basis van de leeftijd en interesse van de kinderen. 
 In situaties van een lagere bezetting op de groep kan ervoor gekozen worden om (groepjes) 
kinderen buiten hun vaste basisgroep samen te voegen. In deze samengevoegde groep is er 
meer keus voor kinderen om samen te spelen en ontstaat meer gelegenheid om specifieke 
activiteiten aan te bieden, bijvoorbeeld aan kinderen van dezelfde leeftijd of aan kinderen met 
dezelfde interesse. Bij de samenvoeging zijn vaste pedagogisch medewerkers aanwezig en is 
de structuur van de dag gelijk, dus herkenbaar voor het kind. 
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In de volgende situaties kan een kind in meer dan één basisgroep worden geplaatst (en 
maximaal in twee basisgroepen). 
- Een kind kan op verschillende dagen in de week geplaatst zijn in twee verschillende  
  basisgroepen. Dit is het geval bij een (structureel) lagere bezetting van groepen op een 
  specifieke dag van de week of omdat er geen plek is op verschillende dagen in dezelfde  
  basisgroep. 
  Voorbeeld: In een BSO locatie zijn op donderdag 30 kinderen aanwezig en dus worden er   
  twee basisgroepen gevormd. Op maandag zijn er 20 kinderen aanwezig. De twee basis 
  groepen worden op maandag samengevoegd en vormen daarmee in de groepsplanning  
  een andere basisgroep. 
- Bij een incidenteel lagere bezetting van groepen - bijvoorbeeld in vakantieperiodes of om 
  pedagogische redenen - kunnen andere basisgroepen worden gevormd door het samen- 
  voegen van groepjes kinderen. 
- Indien voor een aangevraagde ruildag geen plaats is in de vaste basisgroep van het  
  kind. 
- Indien voor een aangevraagde extra opvang dag geen plaats is in de vaste basisgroep  
  van het kind. 
De medewerkers van de groep informeren de ouders over de eventuele incidentele of 
tussentijdse samenvoegingen of wijzigingen en vragen hiervoor toestemming aan hen.  
Ouders kunnen ook de medewerkers van de groep altijd vragen om meer te vertellen over de 
werkwijze. 
 
 
DE GROEPSINRICHTING  
 
De groepen voor de buitenschoolse opvang hebben elk de volgende ruimten: 
• Huiskamer met keuken 
• Toiletruimte 
• Buitenspeelruimte 
Bovendien heeft het Speelhuis een verdieping die de kinderen bereiken door een trap in de 
groepsruimte. 
We bieden de kinderen een uitdagende omgeving.  
De groepsruimten hebben verschillende speelhoeken onder andere bouwhoek, poppenhoek, 
leeshoek, autohoek, computerhoek, vrije speelruimte.  
De buitenruimte biedt vele speelmogelijkheden o.a. kunstgrasveld, doelen, sensomotorische 
speeltoestellen, autobanden, hutten bouwen, skelters en fietsen racen. 
De buitenruimte is in alle gebouwen een natuurspeeltuin met verschillende ontdekplekken.  
 
In de groepen hebben we een grote verscheidenheid aan materialen, zoals bijvoorbeeld: 
• Tekenpotloden, wasco, scharen, prikpennen, verf en kwasten, allerlei soorten papier 
• Klei 
• Muziekinstrumenten , muziek cd’s 
• Leesboeken, voorleesboeken 
• Puzzels voor alle leeftijden 
• Gezelschapsspellen voor alle leeftijden 
• Constructiematerialen voor alle leeftijden 
• Verkleedkleren 
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• Materiaal voor fantasiespel, zoals poppenwagens, kleine en grotere speel-    
            auto’s, skelters, steppen, fietsjes, enz, enz.  
• Treinbaan, racebaan 
• Zand en zandbakspeelgoed 
• Water ( zwembadje ed.) 
• Verschillende ballen 
• Handwerkmaterialen 
• Techniekmaterialen 
• Materialen om de natuur te onderzoeken 
• Kookmaterialen 
 
 
ETEN 
 
Samen eten en drinken is een belangrijk sociaal gebeuren. We hechten veel waarde aan een 
positieve en ontspannen sfeer aan tafel. 
We besteden veel aandacht aan tafelmanieren. Ook hebben we aandacht voor het bevorderen 
van de zelfstandigheid. Dit verschilt per leeftijd. 
We stimuleren de kinderen om naar elkaar te luisteren en lopen niet rond tijdens de maaltijd. 
Na de maaltijd maken we alles weer schoon en speelklaar  en vragen de kinderen ons hiermee 
te helpen. 
 
De voeding in ons kinderdagverblijf is gevarieerd en zonder kleurstoffen of 
conserveringsmiddelen. De voedingsmiddelen die we aanreiken zijn conform ons 
voedingsbeleid. Dit ligt ter inzage en is te lezen op de website. 
We bakken vaak zelf koekjes, cake of andere lekkere en gezonde dingen en het is natuurlijk 
heerlijk om dat met elkaar op te eten.  
Wanneer een kind bepaalde voedingsmiddelen niet verdraagt of de ouders hebben bezwaar 
tegen bepaalde voeding, zorgen we ervoor dat hij of zij deze voeding niet krijgt. 
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ACTIVITEITEN 
 
Activiteiten zijn een belangrijk onderdeel van het dagelijkse gebeuren.  
De kinderen brengen hun vrije tijd bij ons door. Ze kunnen in principe kiezen met wie, waar en 
waarmee ze spelen.  
We werken bij de BSO met de volgende thema´s: 
creatief 
expressie 
koken of bakken 
natuur 
sport en spel 
techniek
 
Techniek: 
Voor de techniek is een prachtig werklokaal ingericht op de locatie de Speelweide.  
Onze technisch medewerker zal samen met een pedagogisch medewerkster de kinderen hierin 
begeleiden. 
Voor het thema Techniek komen de kinderen dus naar het technieklokaal in de Speelweide aan 
de Vondellaan.  
Ze leren er vakkundig met de gereedschappen omgaan en kunnen er zelfs een diploma mee 
verdienen! 
De kinderen zijn altijd uiterlijk om 17.00 uur terug op de eigen locatie, de ouders zijn  
hiervan op de hoogte. 
De andere activiteiten worden verzorgd binnen de eigen locatie. 
Een themablok duurt vier weken.  
Kinderen nemen  4 weken achter elkaar deel aan hetzelfde activiteitenblok.  
Maximale tijdsduur per blok: 1 uur. 
Ze hebben daardoor de mogelijkheid om aan iets te werken waar je meer tijd voor nodig hebt. 
De themablokken herhalen zich na vier weken met andere activiteiten. 
 
We geven met deze nieuwe werkwijze een aantrekkelijke en gevarieerde invulling aan de 
langere middagen. De kinderen mogen altijd zelf kiezen. Er moet niets!  
Ze mogen meedoen met leuke activiteiten, maar daarnaast is er altijd ruimte om gewoon lekker 
een spel te spelen, een puzzel te maken, of een hut te bouwen..... 
Ofwel: Gewoon doen waar jij na een lange schooldag van werken en leren zin in hebt! 
 
In de vakanties hebben we de beschikking over de Kiekeboebussen, zodat we ook uitstapjes 
kunnen organiseren naar gelegenheden, die verder weg zijn.  
We gaan naar het zwembad, de dierentuin, musea, de bibliotheek, de boerderij, de bakker, de 
brandweer, houden speurtochten, en noem maar op ….  
Kijk voor veel dingen die we al gedaan hebben op onze website:  
www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl. 
Het is vakantie en elke dag is een feest! 
Vaak staat een hele week in het licht van een bepaald thema.  
 
 



 49 

DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING 
 
We stimuleren de lichamelijke door het aanbieden van spelmateriaal en spelvormen die passen 
bij het ontwikkelingsniveau van het kind. 
We observeren de kinderen en bieden materialen aan die passen bij de ontwikkelingsfase 
waarin de kinderen zich bevinden. 
We bieden materialen aan die de grove, de fijne motoriek en de zintuiglijke ontwikkeling 
stimuleren.  
We bieden de kinderen de mogelijkheid om zowel binnen als buiten te spelen.  
In de groep is het spelmateriaal afgestemd op de verschillende leeftijden. 

 

 
 
DE SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING 
 
We zien zelfvertrouwen als de basis voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. 
Zoals we in het algemene gedeelte van dit beleidsplan hebben geschreven, werken we volgens 
de methode van Thomas Gordon.  
 
Als een kind zich gedraagt op een manier die we niet willen, wijzen we het kind niet als 
persoon af, maar proberen we samen met hem of haar het gedrag te corrigeren.  
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We vinden het belangrijk dat de kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. 
In het gebouw scheppen wij een gezellige sfeer, waar aandacht is voor elkaar.  
We hebben verschillende hoeken ingericht dat het kind de gelegenheid geeft om alleen of 
samen te spelen. We stimuleren de kinderen om elkaar en ook de leidsters te helpen.  
We vinden het ook belangrijk dat de kinderen naar elkaar leren luisteren. 
De zelfredzaamheid van het kind vinden wij heel belangrijk. We stimuleren de kinderen zoveel 
mogelijk zelf te doen. We nemen de kinderen serieus en bevorderen hun eigen inbreng. 
We bieden gevarieerd spelmateriaal dat is afgestemd op de leeftijd en de behoefte van de 
kinderen.  
We stimuleren de kinderen om naar elkaar te luisteren. We helpen de kinderen om 
zelfvertrouwen te ontwikkelen door hen positieve aandacht te geven. 
De BSO kinderen worden gevolgd door de pedagogisch medewerkers van de groep. 
We kijken of een kind zich fijn voelt in de groep, hoe het gedrag is en hoe hij of zij zich 
ontwikkelt. 
Wanneer de pedagogisch medewerkers de indruk hebben dat een kind zich op een gebied niet 
volgens het normale patroon ontwikkelt, bespreekt zij dit met de pedagogisch coach. Indien we 
dit noodzakelijk achten we contact op met de ouders en voeren we na onderling overleg een 
uitgebreide observatie uit om meer duidelijkheid over het functioneren van het kind te krijgen. 
Indien nodig nemen we na overleg met de ouders contact op met externe instanties om hulp te 
vragen.  
 
 
KINDERPARTICIPATIE 

 
We zijn een groot voorstander van kinderparticipatie. 
Vanaf 6 jaar vormen de kinderen een kinderraad. Deze vergadert vier keer per jaar onder 
leiding van de leidster. De kinderen mogen meedenken bij veel verschillende zaken, zoals de 
aanschaf van de spelmaterialen, de activiteiten die ze willen doen, de inrichting van de 
groepsruimte, de boodschappen die we doen, het bepalen van thema’s of onderwerpen, het 
vakantieprogramma …. De bespreekpunten worden door de kinderen zelf aangedragen. 
  
 

NAWOORD  

 
Uit het voorgaande mag duidelijk zijn geworden dat we liefdevol, professioneel en zorgvuldig 
met de kinderen omgaan. Ons handelen is voortdurend aan een leerproces onderhevig en we 
zoeken altijd naar opvoedingswegen die voor de kinderen het beste zijn. Daarbij stellen we 
hoge eisen aan onszelf, aan de relaties tussen de kinderen onderling, aan de relatie tussen ons 
en de kinderen en aan de relatie tussen ons en de ouders. 
We hopen dat ons kinderdagverblijf een veilige plaats is, waar de kinderen zich gelukkig, 
geborgen en gerespecteerd voelen.  
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