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Hoofdstuk 1 Visie en doelstellingen 

1.1 Inleiding 
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van KDV de Boomhut. Dit pedagogisch 

beleidsplan is een leidraad van waaruit wij willen werken en waarin wij onze 

pedagogische doelen willen uitleggen. Het plan zal voortdurend in ontwikkeling blijven en 

naar aanleiding van een jaarlijkse evaluatie aangepast worden om zo de pedagogische 

kwaliteit van de opvang te blijven waarborgen. KDV de Boomhut biedt kinderopvang 

vanuit een antroposofische visie aan kinderen tussen 2-4 jaar. Het is gelegen in 

Zoetermeer nabij de Vrije School en wil die pedagogische visie bieden aan kinderen 

voordat zij naar de Vrije school gaan, als een voorloper op hetgeen de school de kinderen 

die vanuit de Boomhut komen, gaat bieden. 

Er is 1 stamgroep, van zestien kinderen, op vier ochtenden en eventueel aangevuld met 

verlengde opvang in de middag. 

 

Kinderopvang de Boomhut is een buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf op 

antroposofische grondslag in Zoetermeer. De locatie heeft nauwe samenwerking 

verbanden met de Vrije school de Vuurvogel in Zoetermeer. 

In 2013 heeft de directie samen met een deskundige een aantal doelstellingen en 

werkwijzen van het pedagogisch beleid en de pedagogische visie geformuleerd. Deze 

komen in hoofdstuk 1, 2 en 3 aan bod. Daarnaast zijn er locatie specifieke elementen die 

worden beschreven in hoofdstuk 4. Het doel van dit werkplan is om ons pedagogisch 

handelen te beschrijven aan de hand van onze visie en de bestaande wet- en 

regelgeving. 

 

1.2 Visie op de ontwikkeling van kinderen 
Visie Rudolf Steiner is de grondlegger van de antroposofie en van de Vrije Scholen. De 

antroposofische pedagogiek gaat er vanuit dat ieder kind uniek is, dat het zijn eigen 

talenten en mogelijkheden heeft meegekregen en dat het de ruimte moet krijgen om 

deze allemaal te ontwikkelen. Ieder kind zoekt zijn eigen levensweg, op zijn eigen tempo 

en op een manier die hem past. Het is daarom belangrijk niet alleen het denken van het 

kind aan te spreken en te ontwikkelen maar ook en juist de sociaalemotionele -en de 

motorische ontwikkeling. Het kind ontwikkelt zich het beste als er een harmonie is tussen 

deze drie: hoofd (cognitief/denken), hart (emotioneel/gevoelsleven) en handen 

(motoriek/lichaam). Volgens Steiner is er een ritme te zien in de ontwikkeling van het 

kind dat om de zeven jaar verandert. Deze verschillende ontwikkelingsfasen vragen om 

specifieke aandacht en daarmee wordt dan ook rekening gehouden in de omgang met 

het kind.  

 

De pedagogische doelen bij dagopvang de Boomhut willen wij de kinderen een veilig 

tweede thuis bieden, waarin de kinderen hun verhaal kunnen doen en waarin zij zich 

kunnen ontwikkelen op alle gebieden. De pedagogische doelen van Riksen-Walraven, 

hoogleraar Pedagogiek en Kinderopvang, zijn opgenomen in de Beleidsregels 

Kinderopvang en moeten de kwaliteit van de opvang waarborgen. Deze pedagogische 

basisdoelen passen goed binnen onze specifieke antroposofische visie. Wij vinden het 

belangrijk dat de fysieke –en emotionele veiligheid van het kind gewaarborgd wordt, dat 

de persoonlijke –en sociale competenties ruimte tot ontwikkeling krijgen en dat waarden 
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–en normen worden bijgebracht. Deze pedagogische doelen zijn de leidraad in onze 

manier van werken. Wij hebben zeven thema’s gekozen waarmee wij deze doelen willen 

bereiken. Wij kiezen voor het getal zeven omdat dit de verschillende ontwikkelingsfasen 

vanuit de antroposofische pedagogiek volgt, die zich in een ritme van steeds zeven jaar 

ontwikkelt. 

Algemene doelstelling Kinderopvang de Boomhut biedt aan kinderen van 2 tot 13 jaar 

een plaats waar zij zich veilig, thuis en geliefd voelen. Wij proberen niet zozeer het kind 

aan te passen aan wat de maatschappij vraagt, maar met aandacht te kijken naar wat 

het kind te bieden heeft en op deze manier ons aan te passen aan de behoefte van het 

individuele kind. Hiermee helpen wij het kind zichzelf te laten ontdekken. Zich op een 

harmonische manier te ontwikkelen en uit te groeien tot mensen die hun eigen unieke 

bijdrage aan deze wereld kunnen en willen geven. Door gericht te zijn op de ontwikkeling 

van een gezonde wilsvorming, zal het kind later, als volwassene, het 

doorzettingsvermogen bezitten om ook daadwerkelijk dat wat het zich tot doel heeft 

gesteld, uit te voeren. Door heel bewust de zintuiglijke omgeving van het kind vorm te 

geven, door het te omringen met mooie, goede en waarachtige dingen, kan het kind een 

basisvertrouwen ontwikkelen dat de grondslag vormt voor een positieve levenshouding. 

Plezier in het leven maakt het makkelijker open te staan voor anderen, en geeft je de 

kracht en de inventiviteit om creatief om te gaan met problemen. 

 

1.3 Uitganspunten 
 
De antroposofische pedagogie valt te karakteriseren als een ontwikkelingsgerichte 

pedagogiek. Tot aan de volwassenheid zijn drie ontwikkelingsfasen van 7 jaar te 

onderscheiden. In die tijd ontwikkelen zich lichaam, ziel en geest in onderlinge 

afhankelijkheid, maar zij vragen toch ieder een eigen rijpingstijd. In de overgang van de 

ene ontwikkelingsfase naar de volgende vindt een afsluiting plaats van deze fase en 

wordt een begin gemaakt met de nieuwe fase. Ieder mens doorloopt de verschillende 

ontwikkelingsfasen op zijn eigen wijze. In elke ontwikkelingsfase liggen mogelijkheden 

voor optimale ontplooiing van verschillende menselijke eigenschappen en krachten. 

Omdat iedere ontwikkelingsfase haar eigen kwaliteit en doelstelling heeft, vraagt zij ook 

om een specifieke benaderingswijze en ontwikkelingsstof. De eerste zeven jaar staan 

voornamelijk in het teken van de opbouw van een gezond lichaam. In de tweede zeven 

jaar staat de ontwikkeling van een rijk zielenleven centraal. In de derde zeven jaar staat 

de ontwikkeling van de geest centraal. 

Vanuit dit antroposofisch perspectief staan de volgende aspecten centraal voor de 

ontwikkeling van het jonge kind:  

1. Nabootsing  

2. Rust, ritme en herhaling  

3. Respect, eerbied en dankbaarheid  

4. Wilsopvoeding  

5. Het ontwikkelen van de zintuigen: tastzin, bewegingszin, evenwichtszin, levenszin  

6. Positieve levenshouding  

Hieronder treft u een uitwerking van de bovengenoemde punten aan. 

 

1.3.1 Nabootsing 
 
In de eerste zeven levensjaren staat het kleine kind geheel open voor de wereld en laat 

deze in het volste vertrouwen binnenstromen. Het treedt haar met een actieve 

belangstelling tegemoet. Het kind is gevoelig voor stemmingen van buiten en 

ontvankelijk voor de intenties en de innerlijke houding van waaruit de opvoeders 
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handelen. Vanuit de inleving in een ander mens beweegt het kind als het ware mee met 

de bewegingen die van de ander uitgaan; het neemt impulsen over. Wanneer een kind 

een gebaar of een intonatie van een ouder of verzorger nabootst, komt dit omdat het 

kind volledig leeft in het gebaar van de betreffende persoon en er één mee is. De 

beweging wordt innerlijk overgenomen en van binnenuit ontstaat dan het uiterlijke 

gebaar van het kind, voor zover de beheersing over het lichaam dit toelaat. Het 

nabootsen door het jonge kind is niet een passief kopiëren, maar een activiteit waarbij 

het gehele organisme van het kind actief betrokken is. Je zou kunnen zeggen dat de 

nabootsing een eigen schepping is van het kind, datgene wat het uit eigen kracht 

voltrekt, creëert en teweegbrengt. De wil van het kind wordt daarmee gevormd, geleid 

en opgevoed. De rol van de opvoeder is dus niet om dingen aan te leren of opdrachten te 

geven, maar om er vanuit totale persoonlijkheid te zijn, het kind voor te leven, dingen 

met aandacht te doen zodat het kind vanuit enthousiasme mee wil doen. Door middel 

van de zintuigen komen we in contact met onszelf en met de buitenwereld. Het kleine 

kind is nog een en al zintuig, alle indrukken komen ongefilterd binnen. Het heeft nog niet 

geleerd de verschillende zintuiglijke indrukken naar ‘waarde’ te schatten en de niet 

waardevolle te negeren. Alles wordt opgenomen. We proberen die onbevangenheid te 

behouden en te behoeden door te waken over de kwaliteit van de zintuiglijke indrukken. 

We geven de kinderen voorbeelden die het waard zijn om nagebootst te worden en 

vermijden handelingen die we in het kind niet willen stimuleren. Inrichting en 

kleurgebruik in de ruimte, voeding, keuze van materialen en de hoeveelheid speelgoed 

zijn daarop afgestemd. 

 

1.3.2 Rust, ritme en herhaling 
Rust, ritme en herhaling dragen bij aan de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid en 

zelfvertrouwen. Een klein kind gedijt goed in een sfeer van rust. In deze ongestoorde 

sfeer van rust kan de ontdekkingsdrang, nieuwsgierigheid en verwondering van het kind 

zich uitleven. Zo komt het tot eigen spel, kan het de wereld om zich heen verkennen, 

vaardigheden oefenen en indrukken opdoen en verwerken. De groepsruimten stralen 

door de rustige lichte kleuren (pasteltinten), houten meubels, natuurlijke materialen en 

seizoenstafels een warme sfeer uit. Er is geen overdaad aan speelgoed of speelgoed van 

onnatuurlijk materiaal. Voor de dagelijks terugkerende handelingen en de daarbij 

behorende overgangen, kan het kind veel houvast en herkenning ontlenen aan een vaste 

volgorde, een vaste dagindeling en vaste gewoontes en rituelen. Ritme is voor een klein 

kind een steun om thuis te raken in zijn lichaam. Een dag is bij voorkeur ritmisch 

opgebouwd en kent momenten van inspanning en ontspanning. Ritmische processen 

horen bij het leven. De afwisseling van dag naar nacht, het seizoensgebonden 

ontkiemen, groeien, bloeien en weer afsterven van de planten en de getijden eb en vloed 

zijn ritmische processen die we in de natuur tegenkomen. In ons eigen lichaam vertonen 

bijvoorbeeld ademhaling en stofwisseling een ritmisch verloop. Voor de opvoeding van 

kinderen, die in de allereerste plaats bezig zijn met groeien is het ritmisch verloop zeer 

belangrijk. In een zorgvuldig ritmisch opgebouwde dagindeling kan een kind groeien en 

zich ontwikkelen zonder dat het hem extra energie kost. Dat wat ritmisch gebeurt, 

ondergaat het kind dromend of onbewust. Van alle verstoringen in het ritme wordt een 

kind te wakker, het wordt onrustig en onzeker, het weet niet meer waar het aan toe is. 

Door herhaling van de dagelijkse handelingen ontstaat het plezier van de herkenning bij 

het kind en dat geeft houvast. Dit leidt tot gewoontevorming en vertrouwen. Het biedt 

emotionele veiligheid. Door de herhaling ontstaan ook de goede gewoontes die alleen in 

de kinderjaren verworven kunnen worden. Vaste gewoontes brengen vreugde in het 

leven van het kleine kind. 
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1.3.3 Respect, eerbied en dankbaarheid 
Door volwassenen respectvol met de omringende wereld om te zien gaan leert het kind 

zijn eigen eerbiedskrachten te ontwikkelen. Steeds weer doen zich gelegenheden in het 

dagelijkse leven voor waar met verwondering, eerbied en aandacht naar gekeken kan 

worden. Door samen met het kind met verwondering te kijken naar alle kleine en grote 

voorvallen (een sneeuwvlokje op je want, de eerste lentebloemen), wek je bij het kind 

(en bij jezelf!) een gevoel van blijdschap en eerbied. De volwassene die op deze wijze in 

het leven staat kan zich dankbaar voelen voor wat het leven te bieden heeft. Bij het kind 

ontstaat een innerlijk gevoel voor dankbaarheid. 

 

1.3.4 Wilsopvoeding 
Het ontwikkelen van de wil Een goed ontwikkelde wil is een stevige basis voor het 

geestelijk en lichamelijk prestatievermogen op latere leeftijd. In de eerst zeven 

levensjaren worden het geheugen, het concentratievermogen en het 

doorzettingsvermogen ontwikkeld. Het stimuleren van eigen activiteiten, het bieden van 

herhaling en regelmaat, het aanleren van goede gewoontes en het richten van aandacht 

op de omgeving zijn voor de ontwikkeling van de wil en de daadkracht belangrijk. 

Kinderen in de “nee-fase” geven uiting aan hun eigen wil, maar hebben er nog geen 

beheersing over: ze zeggen op alles: “ nee!” We omzeilen dit soort situaties door niet te 

vragen: 'Wil je je jas aantrekken?" en vervolgens uit te leggen "Anders vat je kou", maar 

door de jas te pakken met de woorden: 'We gaan naar buiten". Als het kind protesteert, 

worden eerst de andere kinderen die staan te trappelen om naar buiten te mogen, 

aangekleed, waarna de laatste als vanzelf volgt. Dit is een vorm van 'Non-verbaal 

opvoeden'. Je houding en gezichtsuitdrukking laten zien dat je het beste met het kind 

voor hebt, en op dit moment is dat: de jas aandoen en naar buiten gaan. 

 

1.3.5 Het ontwikkelen van de zintuigen 
Door middel van de zintuigen komen we in contact met onszelf en de buitenwereld. Het kleine kind is 
nog één en al zintuig, het heeft nog niet geleerd de verschillende zintuiglijke indrukken 

naar ‘waarde’ te schatten en de niet waardevolle te negeren. Het vindt alles prachtig. Bij 

het buitenspelen raapt het een steentje op en koestert het in zijn hand als een schat. "Ik 

heb een glinstertje gevonden!" We proberen deze onbevangenheid te behouden door te 

waken over de kwaliteit van de zintuiglijke indrukken. De inrichting en het kleurgebruik 

in de ruimte, voeding, keuze van materialen en hoeveelheid speelgoed. Een volwassen 

mens heeft meerdere zintuigen tot zijn beschikking. Binnen de antroposofie wordt bij het 

jonge kind bijzondere aandacht gegeven aan de tastzin, de levenszin, de bewegingszin 

en de evenwichtszin. Door deze zintuigen ervaren kinderen een fundamentele relatie 

tussen hun lichaam en hun omgeving. De lichaamsgebonden zintuigindrukken leggen de 

basis voor psychische en geestelijke vermogens op latere leeftijd. Met de tastzin ontdekt 

het kind zijn omgeving en zijn lichaam. Via aanraken, betasten en grijpen komt het kind 

tot ‘begrijpen’. Het ervaart een bepaalde weerstand waardoor het kind zichzelf en zijn 

omgeving ervaart, en de grens daartussen. Een goede ontwikkeling van de tastzin geeft 

op latere leeftijd vertrouwen in de wereld. Bij de lichamelijke verzorging, het gedragen 

worden en op schoot zitten wordt met dit zintuig rekening gehouden. Ook 

speelmaterialen worden bewust gekozen. Ze zijn van hoge kwaliteit en van natuurlijke 

aard zoals hout, wol, katoen, linnen, zijde en fluweel. En er worden onder andere water, 

zand, eikels, kastanjes en schelpen aangeboden. Met de levenszin ervaart een kind of het 

zich goed voelt of niet, of het honger of dorst heeft, of het moe of uitgerust is, of het zich 

ziek of behaaglijk voelt. Het vermogen om harmonie en disharmonie binnen het lichaam 

waar te nemen, vormt de basis om ook ‘gezonde’ of ‘zieke’ situaties in het sociale leven 

te kunnen onderscheiden. Belangrijk voor de ontwikkeling van de levenszin is een goede 
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lichamelijke verzorging, gezonde voeding, een regelmatig (slaap)ritme in de dag , 

kleurgebruik, een harmonische sfeer en alles wat er toe bijdraagt dat het kind zich 

behaaglijk voelt. De bewegingszin stelt ons in staat om van binnenuit onze eigen 

bewegingen waar te nemen door de spanningsverschillen in onze spieren. Het kind 

ervaart hoe het zich in de ruimte beweegt, dat het loopt, kruipt, springt en klimt. Voor de 

ontwikkeling van de bewegingszin zijn zowel de grove als de fijne motoriek van belang, 

afgewisseld met momenten van rust. Ook ritmische bewegingen bij liedjes of kringspelen 

werken bevorderend. Door een goed ontwikkelde bewegingszin kan een kind 

meebewegen met de ander en gevoel ontwikkelen voor non-verbale communicatie. 

Ontwikkelt de bewegingszin zich goed dan kan een gevoel van vrijheid ontstaan en - op 

latere leeftijd - het vermogen om innerlijk 'bewogen' te raken en innerlijk mee te voelen 

met anderen. Als het kind de zwaartekracht leert overwinnen wordt de evenwichtszin 

ontwikkeld. Het leert zich op te richten en te lopen. Vervolgens ontwikkelt het zijn 

vermogen tot ruimtelijke oriëntatie. De drie fundamentele ruimterichtingen boven, 

onder; links, rechts; achter en voor worden geoefend en veroverd. Bijvoorbeeld door te 

klimmen, springen, fietsen op een loopfiets, balanceren, hinkelen, torens van blokken te 

bouwen en bouwwerken te maken van kisten en planken. Een goed evenwicht in 

lichamelijke zin geeft een rustpunt van waaruit je alles kunt overzien en legt de basis 

voor innerlijk evenwicht. De evenwichtszin is dan ook verbonden met de gehoorszin: 

alleen iemand die innerlijk tot rust komt kan luisteren. Een kind dat naar iets wil 

luisteren, staat heel stil. 

 

1.3.6 Positieve levenshouding 
Een klein kind kan nog onbezorgd en vol overgave genieten. Het treedt de wereld 

onbevangen en vol vertrouwen tegemoet. We proberen dit vertrouwen niet te 

beschamen, door vooral het goede en het mooie te laten zien. Het ‘lelijke’ en ‘slechte’ 

dringt onvermijdelijk ook in de kinderwereld binnen, maar als het kind een stevige basis 

van (zelf)vertrouwen heeft ontwikkeld, zal het dat niet meteen als een dreiging opvatten, 

maar eerder als een uitdaging. Zinvolle bezigheden en voldoende bewegingsvrijheid 

helpen het kind zijn energie positief te richten, waardoor agressie door verveling of zich 

niet betrokken voelen vermeden wordt. Als een kind niet tot spelen kan komen en in 

plaats daarvan anderen in hun spel stoort, ‘mag’ het de pedagogisch medewerker helpen 

met dagelijkse taakjes. Hierbij is weer de positieve levenshouding van de volwassene 

belangrijk. Het plezier en de aandacht waarmee die de bezigheden uitvoert, werkt voor 

het kind (en de anderen die dit zijdelings vanuit hun spel oppikken) sterker dan de 

bezigheid zelf. We laten de kinderen in hun waarde, respecteren hun eigenheid, en 

zoeken naar wat bij hun leeftijd en persoonlijkheid past. Met het ene drukke kind kun je 

beter nat - in - nat gaan schilderen, met het andere ga je zagen en schuren. Is een kind 

onverhoopt niet of slechts kort af te brengen van zijn storende bezigheden, dan nemen 

we het even apart, spreken het kort toe: “Ik wil niet dat jij de blokkentoren van Casper 

omgooit”. En bieden iets anders aan: “Ik zag daar in de kast een boekje over Tomte 

Tummetot, kom dan gaan we dat samen lezen”. Van hieruit bouwen we een positieve 

sfeer op en komen er vanzelf andere kinderen bij. 

 

1.4  Emotionele ontwikkeling 
Wij willen de kinderen helpen uit te groeien tot evenwichtige volwassenen, en daarbij 

hoort ook een evenwichtige emotionele ontwikkeling. We scheppen een omgeving waarin 

het kind zijn emoties mag en kan tonen en daardoor kan leren met bepaalde emoties van 

zichzelf en anderen om te gaan. Kinderen die nog heel verlegen zijn, laten we eerst tot 

zichzelf komen en kijken of het al toe is aan samen iets doen, door in de buurt van het 

kind bijvoorbeeld het gebroken wiel van de vrachtauto te gaan repareren. Als je dan 

iemand nodig hebt om iets vast te houden, wil het misschien wel helpen. We handelen 
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vanuit de gedachte: de wereld is goed zoals zij is, met al haar onvolkomenheden. 

Problemen zijn er om opgelost te worden. De kinderen worden omringd met liefde en 

zorg, zodanig dat het hun eigen ontwikkeling niet in de weg staat, maar stimuleert. De 

sociale en emotionele ontwikkeling zijn niet los van elkaar te zien. Je kunt je emoties 

alleen ontwikkelen in relatie tot anderen: jij voelt je op een bepaalde manier en je 

omgeving reageert daarop, of je omgeving geeft jou een bepaald gevoel en jij reageert 

daarop. We geven de kinderen gelegenheid tot ‘sociaal spel’: er is een poppenhoek, 

samen spelen in de zandbak en we laten de kinderen zoveel mogelijk elkaar helpen, 
bijvoorbeeld bij het uit de schuur halen van een "zware" kar. Bij conflicten tussen de 

kinderen wachten we eerst af in hoeverre ze het zelf aankunnen. Als de situatie niet 

gelijkwaardig is of uit de hand dreigt te lopen, grijpen we kort in door af te leiden of iets 

anders aan te bieden: “Daarginds staat nog zo'n kar. Kom, dan gaan we die halen!” Als 

het dan toch eens nodig is om boos te worden, is dat maar heel kort en een lachje of een 

aai over het hoofd is vaak al genoeg om het weer ‘goed’ te maken. De andere kinderen 

zien dit en zijn zelf ook makkelijk in het weer vriendjes maken. 

 

 

1.5  De taalontwikkeling 
Het is belangrijk om voor ogen te houden dat het meest fundamentele taalvermogen 

ontwikkeld wordt in de eerste levensjaren. In deze eerste taalverwerving, onderscheidt 

men twee ontwikkelingspolen. 1: De taal zelf wordt via de zintuigen vanuit de omgeving 

opgenomen. Taalontwikkeling is in dit opzicht luisterontwikkeling. Aanvankelijk maakt 

een baby geen onderscheid tussen het zogenaamde achtergrondgeluid en de taal. 

Geleidelijk leert hij geluiden onderscheiden. Eén van de eerste die hij selecteert is de 

menselijke stem, die vooral in melodie en ritme worden beluisterd. Later herkent het 

kind zinnen en woorden en omstreeks het eerste levensjaar lettergrepen. Pas daarna 

gaat het aparte klanken waarnemen. 2: Het spreken daarentegen ontwikkelt zich vanuit 

het kind. Taalontwikkeling is hier motorische ontwikkeling. Het kind verbindt beide polen 

door zijn nabootsingvermogen en bewegingsdrang. In het leren spreken worden de 

verworvenheden van de motoriek en het horen van taal gebundeld. Voor de beweging 

betekent dit dat het kind zijn bewegingen leert beheersen. Het kind richt eerst het hoofd 

op, leert zitten, staan en tenslotte lopen.  

Gelijktijdig met het leren lopen (grove motorische beweging), komt er een einde aan het 

brabbelen en vormt het kind klankbeelden. Deze hebben een betekenis. Met behulp van 

deze klankbeelden benoemt het kind de dingen om zich heen. Het ervaart tevens dat het 

begrepen wordt wanneer het zich in de taal uitdrukt. Omstreeks het derde jaar verfijnt 

de motoriek zich verder. Er ontstaat meer coördinatie tussen ogen, handen en vingers.  

De grootmotorische beweging ontwikkelt zich op dezelfde wijze. Het lopen diversifieert 

zich tot glijden, springen, klimmen, huppelen enzovoort. Parallel daarmee differentieert 

de taal. Het kind spreekt de woorden exacter uit, er ontstaan verbuigingen, tijdsvormen. 

Het driejarige kind kan nu zoveel afstand tot de wereld nemen dat het verbanden kan 

leggen tussen verschillende dingen en zichzelf. Het gaat zich steeds meer als een 

persoon beleven en toont dit door 'ik' te zeggen. Men hoort nu uitdrukkingen voor 

oorzaak- en gevolgrelaties, bepalingen van tijd enzovoort.  

Op sociaal vlak ontdekt het kind nu de mogelijkheid van een gesprek: als je met elkaar 

kan spreken, kan je beter samen spelen. Het jonge kind leeft overwegend vanuit de 

wilsimpulsen, het doen. Het bewegingselement in de taal vormt daarom het uitgangspunt 

in het taalonderwijs. De dingen die het kind heeft leren kennen door beweging of door 

innerlijk mee te bewegen kan het benoemen. Een ander aspect dat nauw samenhangt 

met de wilsimpuls is de nabootsing. Daarom treedt in de taalopvoeding de 

voorbeeldfunctie van taal in de groep op de voorgrond. Aan de voorbeelden van de 

pedagogisch medewerker en groepsgenootjes vormt het jonge kind zijn eigen spreken. 

Het kind richt zijn aandacht niet enkel op de informatie maar evenzeer op alles wat deze 

informatie begeleidt. De gebaren, mimiek, intonatie, stemtimbre en uitspraak. Hierdoor 
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neemt het kind onbewust het karakter, de stemming en de gehele morele houding van 

de volwassene op.  

Door hetzelfde verhaal of versje gedurende een langere periode aan te bieden, stimuleert 

men het geheugen en het spraakvermogen. Het kind weet wat er gaat komen en het 

spreekt onbewust mee. De pedagogisch medewerker begeleidt de taalontwikkeling van 

de kinderen door met de kinderen te spreken, gebaren- en tafelspelletjes te spelen en te 

zingen. Men tracht een rustige sfeer te creëren zodat er geconcentreerd geluisterd kan 

worden. De nabootsing wordt gestimuleerd maar blijft steeds een initiatief dat uitgaat 

van het kind. Het spreken wordt begeleid door bewegingen en gebaren. Bij het leren 

spreken maakt het kind gebruik van nabootsing daarom is de pedagogisch medewerker 

alert op haar eigen taalgebruik:  

- voorspreken: door de dingen te benoemen en een naam te geven.  

-  waarachtigheid: door niet “woef-woef” te zeggen maar hond tegen de hond.  

-  duidelijkheid: door niet mee te gaan doen in het lieve brabbeltaaltje maar 

duidelijk te zeggen welk woord er bedoeld wordt.  

-  vormkracht: door “ik spring af de boom”, om te vormen naar “ik spring van de 

boom af”.  

-  er is materiaal (boeken, versjes, rijmpjes,) aanwezig om de taal te stimuleren.  

-  aan het begin van een activiteit en bij overgangen wordt er gezongen. de 

pedagogisch medewerker praat met het kind terwijl ze met hem bezig is, stelt 

vragen aan het kind en gaat gesprekjes aan om het taalgebruik te stimuleren. 

 

1.6  Pedagogisch handelen 
Door het maken van duidelijke en eenduidige afspraken t.a.v. het pedagogisch handelen, 

creëren wij een voorspelbare en emotioneel veilige omgeving in het kinderdagverblijf. Dit 

veilig voelen is een voorwaarde voor het kind  om zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij is 

het belangrijk om stil te staan en in te spelen op de eigenheid en de ontwikkelingsdrang 

van een kind. In een omgeving waar afspraken goed op elkaar zijn afgestemd, kunnen 

wij inspelen op deze behoefte en creëren wij een omgeving waarin ieder kind zich kan 

ontplooien. 

In het algemene  pedagogisch beleid staat het handelen al beschreven. Wij geven 

hieronder nog concreter aan hoe wij het pedagogisch handelen in verschillende situaties 

zien. Wij gebruiken hiervoor de term sensitief-responsief. 

 

Het sensitief-responsief begeleiden van kinderen bestaat uit 8 onderdelen: 

 

1. Het geven van emotionele ondersteuning. Hierdoor leert een kind dat zijn 

signalen en initiatieven worden opgemerkt, dat het serieus genomen wordt en dat het 

er mag zijn. Bij kinderen van 0-1 jaar ligt het accent in de omgang op dit aspect. 

Hiermee wordt de basis voor de verdere ontwikkeling gelegd. 

 

Voorbeelden 

 

• Wij reageren op een huilende baby door bijv. te zeggen: “ik hoor je, ik kom er zo 

aan”. Op deze manier hoort de baby het bekende geruststellende geluid van de 

pedagogisch medewerkers en de andere kinderen merken dat de pedagogisch 

medewerkers de huilende baby serieus neemt, wat hun een gevoel van veiligheid 

geeft. 

• Wij hebben zo vaak als mogelijk oogcontact met de baby en laten het gezichtje 

‘openbreken’. De baby merkt dat hij gezien wordt en maakt een begin met het 

ontwikkelen van een positief zelfbeeld. 

• Tijdens het verschonen en de fles geven, nemen wij de tijd om echt contact te 

maken met de baby. 
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• Wij benutten en creëren kansen voor oogcontact en aandacht. Baby’s worden in 

een stoeltje of op schoot bij de tafel-, lees- en kringmomenten betrokken. 

• Wij zeggen wat we doen en waar we mee bezig zijn zodat de kinderen weten wat 

er gebeurt en zich veilig kunnen voelen. 

• Kinderen worden begroet bij binnenkomst en hun naam wordt daarbij genoemd: 

“Goedemorgen Karin, fijn dat je er bent”. 

• Tijdens het wennen besteden wij extra aandacht aan het nieuwe kindje en zijn 

omgeving (zie het wenbeleid). 

• Wij geven vaak complimenten en aanmoedigingen: “Goed zo, ga zo door”  

• Wij geven regelmatig een ‘aai over de bol’. 

• Wij bereiden de kinderen voor op wat er gaat komen: “Straks gaan wij buiten 

spelen maar eerst gaan wij opruimen”. 

 

2. Het tonen van respect voor de eigenheid van het kind. Het kind wil  zelf iemand 

zijn en wil zelf de wereld ontdekken. Dit betekent  dat wij het kind de ruimte geven 

om op ontdekkingstocht te gaan. Wanneer een situatie gevaarlijk of ongewenst is, 

zoeken wij naar veilige alternatieven voor het kind. Bij kinderen tussen de 1-2 jaar 

ligt in de omgang het accent op dit aspect. 

 

Voorbeelden 

 

• Wij vermijden zoveel mogelijk het woordje ‘nee’ en richten ons op iets soortgelijks 

dat wel kan. “Kom maar, hier kun je klimmen” of “doe het zand hier maar in”.  

• Als een kind van 1,5 jaar op de tafel klimt, bieden wij een alternatief en zeggen 

we bijv. dat hij op de kussens mag klimmen. We zeggen niet “nee, niet doen”.   

• Als kinderen binnen met een bal gooien, bieden wij hen een alternatief door te 

zeggen dat ze elders of met een zachte bal mogen gooien. 

• Wij geven de kinderen een (beperkte) keuzemogelijkheid: “Wil je kaas of worst”, 

“wil je met de auto’s of in de huishoek spelen?”. Kinderen kunnen zelf kiezen en 

plannen maken. 

• Wij observeren en wachten af hoe kinderen zelf problemen oplossen i.p.v. direct 

in te grijpen. 

• Met allerlei praktische zaken zoals het pakken van speelgoed, zijn wij gericht op 

zelfstandigheid. 

 

3. Het structureren en grenzen stellen. Door situaties voor het kind te structuren en 

uit te leggen, krijgt het kind zicht op de situatie en kan het er beter mee om gaan. Bij 

kinderen tussen de 2-3 jaar ligt het accent in de omgang op dit aspect. De kinderen 

van die leeftijd begrijpen al meer en willen graag met andere kinderen spelen, maar 

weten vaak niet hoe. Wij hebben de taak om hen hierin te begeleiden. 

Voorbeelden 

• Als 2 kinderen (rond de 2,5 jaar) op hetzelfde fietsje willen, begeleiden wij hen in 

het  ervaren van ‘om de beurt’: “eerst mag jij een rondje, ga maar…goed zo… en 

als hij terugkomt dan mag jij, heel goed... Nu mag jij… zie je, zo komen jullie 

allebei aan de beurt. Om de beurt dus”. 

• Wij bereiden kinderen voor op het opruimen: “nog even spelen en dan gaan wij  

opruimen”. 

• Als een kind nog met een autootje speelt en aan tafel moet, zeggen wij: “Rijd het 

autootje maar naar de garage, dan kun je er na het eten weer mee spelen” of 

“kom maar, je mag het autootje op de kast zetten, zodat je er straks weer mee 

kan spelen”. 

 

4. Het geven van informatie en uitleg. Kinderen zijn nieuwsgierig en vanaf ongeveer 

3 jaar zal het kind vragen gaan stellen om nieuwe inzichten te krijgen en om kennis 
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te verwerven. Ook wil het nieuwe uitdagingen om de zelfstandigheid en de 

persoonlijke competenties te kunnen ontwikkelen. Wij gaan hierop in door het kind de 

gevraagde kennis en inzichten bij te brengen en uitleg te geven. In de begeleiding 

van kinderen tussen de 3-4 jaar staat dit aspect centraal. 

• Wij lezen en vertellen verhalen om samen te kunnen praten over belangrijke 

ervaringen, bijv. over thuis, vriendjes, dieren, dokter en ziek zijn. 

• Wij verwoorden wat er feitelijk gebeurt: “Kijk, mama gaat weg, zij gaat naar haar 

werk”. 

• Wij verwoorden eerst wat wij gaan doen, kijken naar de reactie van het kind en 

handelen dan pas. “Ik ga je neus even schoonmaken, ik zie een beetje snot”. 

Afhankelijk van de reactie van het kind, kunnen wij meteen aan de slag of zullen 

wij het kind eerst op zijn gemak stellen voordat de neus wordt schoongemaakt. 

“Ik doe het heel voorzichtig of wil je het liever eerst zelf proberen?”. 

 

5. Het stimuleren van ontwikkeling. Door kinderen uit te dagen iets nieuws te 

proberen, zonder hen te overvragen, stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen. 

Voorbeelden 

• Wij geven kinderen suggesties om verder te komen in hun spel: “kijk, je zou ook 

alle groene blokje kunnen stapelen” of “je kunt misschien ook een muur bouwen, 

kijk zo…”. 

• Aan tafel stellen wij vragen aan de kinderen: “wat zie je”? “Hoeveel bordjes staan 

er?” “Welke kleur is dat?” “Wat is je lievelingskleur?” “Hoeveel kinderen zijn er?” 

 

6. Het begeleiden van interacties tussen kinderen. Door bewust op leeftijdsniveau 

de interacties tussen kinderen te begeleiden, leren zij op een positieve manier samen 

te zijn en samen te werken. 

Voorbeelden  

• De kinderen stellen vragen aan elkaar, bijv. wat zij hebben gedaan in de vakantie 

en hierdoor leren de kinderen op hun beurt te wachten en naar elkaar luisteren. 

• Kleine ruzies worden onder begeleiding opgelost (voorbeeldfunctie), om 

vervolgens steeds meer afstand te nemen, zodat kinderen hun geschillen samen 

kunnen op lossen. Als het nodig is bieden wij hulp, waarbij wij de kinderen hun 

probleem laten verwoorden. 

• Groot helpt klein. Een grote peuter mag een jonger kind brood geven of de 

boterham helpen smeren. Kinderen helpen elkaar bij het aan- en uitkleden.  

• Kinderen krijgen de gelegenheid om samen een doos te dragen of samen de 

Duplo op te ruimen. Wij begeleiden dit door te verwoorden wat zij doen en hen 

een compliment te geven. “Jullie werken goed samen, alleen kun je de doos niet 

tillen, maar samen wel, goed hoor!”  

 

7. Positieve omgang. Positieve omgang met het kind is de basis van het handelen. Dat 

betekent concreet dat wij zo veel mogelijk: 

a. Een kind of de groep complimenten en uitleg geven. 

b. Alternatieven bieden in geval van ongewenst gedrag. 

c. Mogelijkheden aanreiken hoe, waar of wanneer iets wel kan. Zo leert het kind 

op een respectvolle positieve manier gewenst gedrag aan.  

d. Mogelijkheden geven door het bieden van uitdaging, spel en speelgoed. 

e. Kinderen begeleiden in hun spel en hierbij actief betrokken zijn (samen spelen 

en interactief). 
Voorbeeld 

 Wanneer de kinderen in hoeken spelen zijn wij actief betrokken door de 

kinderen niet alleen te begeleiden maar ook door samen met hen te spelen. 
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8. Ontwikkeling van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Hoe vaker een kind de 

mogelijkheid krijgt iets goed te doen en dat te horen krijgt, hoe beter zijn zelfbeeld 

en zelfvertrouwen wordt. Hierdoor zal de innerlijke drang om te spelen en om te 

ontwikkelen groter worden. 

a. Wij lopen naar het kind toe en spreken het op ooghoogte aan. 

b. Wij zitten tussen de kinderen, spelen mee en geven suggesties zodat zij verder 

komen in hun spel. 

c. Wij betrekken kinderen bij de dagelijkse bezigheden, zoals de was opvouwen, 

vegen, opruimen, fruit schoonmaken e.d.  

d. Wij gebruiken zoveel mogelijk positieve formuleringen en stellen zoveel 

mogelijk open vragen aan de kinderen. 

Voorbeelden 

 Natuurlijk mag je meer thee , maar eet dan eerst even je broodje op. 

 Wat zou je willen gaan doen vanochtend? 

 Denk je dat het gaat lukken om dat nu nog te doen (i.p.v.: nee dat kan niet)? 

 Wanneer wil je dat gaan doen? 

 

 Wij zijn consequent in het naleven van afspraken in combinatie met het bieden van 

alternatieven. 

 Wij zien kansen en grijpen deze zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen. 

 Wij bieden nieuwe kansen en bekrachtigen gewenst gedrag. 

Door de positieve benadering van de pedagogisch medewerkers hebben kinderen zin om 

te spelen en kunnen zij zich verder ontwikkelen.  
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Hoofdstuk 2 kwaliteitszorg  
 

2.1 Inleiding 

In de Boomhut wordt dagelijks gestreefd naar het leveren van een zo groot mogelijke 

kwaliteit op het gebied van pedagogiek, veiligheid en gezondheid. 

 

Onder kwaliteitszorg verstaan wij enerzijds de zorg die wij bieden en de borging daarvan 

en anderzijds een aantal gezamenlijke afspraken omtrent normen en waarden en 

gevoelige onderwerpen. Voor een aantal items dat hieronder valt, hebben we een 

protocol. 

 

2.2 Kwaliteitszorg 

Wij hebben de volgende afspraken gemaakt om te borgen wat wij willen bereiken en wat 

wij doen in de opvang. We houden ons hierbij aan de huidige wet-  en regelgeving. 

Hieronder geven wij aan wat wij precies doen.  

1. Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid (RIG en RIV) 

uitgevoerd. Na de inventarisatie wordt een actieplan opgesteld en een plan van 

aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak wordt besproken met de oudercommissie van 

de Boomhut. De actieplannen en het plan van aanpak liggen ter inzage voor alle 

ouders op de Boomhut. Ook is er een map met alle protocollen en werkinstructies/ 

werkafspraken die gemaakt zijn om de veiligheid en gezondheid te borgen.  

2. De directie hanteert een jaarkalender m.b.t. de wet- en regelgeving, waarop wordt 

aangegeven wanneer, welk protocol of welke instructie in en met het team besproken 

wordt. Sommige protocollen worden eens per jaar besproken, andere minstens vier 

keer per jaar, bijv. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.  

3. Op de Boomhut zijn opgeleide Bedrijf Hulp Verleners (BHV’ers) aanwezig. Zij zijn o.a. 

verantwoordelijk voor het houden en evalueren van de brandoefeningen, die 2 keer 

per jaar worden gehouden. Elke dag is op de Boomhut tenminste één BHV’er 

aanwezig. 

4. De BHV’ers zijn geschoold in kinder-EHBO. 

5. De directie is aandachtfunctionaris ‘Kindermishandeling’ voor de Boomhut. Zij kent de 

procedure en zorgt ervoor dat dit onderwerp 4 keer per jaar in het team wordt 

besproken. Daarnaast is zij betrokken bij een kindbespreking als er een vermoeden is 

van kindermishandeling (zie ook ‘Vermoeden van kindermishandeling’). 

6. Jaarlijks wordt de Boomhut door de GGD geïnspecteerd waarbij de inspecteur kijkt of 

er kwalitatief goede kinderopvang wordt geleverd. Hierbij wordt gekeken of er 

voldaan wordt aan de kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, 

veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, het aantal 

kinderen per pedagogisch medewerker, het pedagogisch beleid en de pedagogische 

praktijk en klachten. De GGD-rapporten zijn openbaar. 

7. De directie draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering van de pedagogisch 

medewerkers. Dit gebeurt middels diverse overlegvormen: gesprekken met 

individuele medewerkers, groepsoverleggen en teamoverleggen. Daarnaast is er 

vakliteratuur aanwezig op de Boomhut.  

8. Wij houden volgens een vast patroon onze werkoverleggen. De data van de 

werkoverleggen worden per jaar vastgelegd. 

9. De oudercommissie is een orgaan dat ons adviseert en ons scherp houdt als het gaat 

om bijv. kwaliteitszorg. In hoofdstuk 3 worden de taken en de rol van de 

oudercommissie nader omschreven. De notulen van de oudercommissie zijn in te zien 

op de Boomhut. 

10. Naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak in december 2010 heeft de 

commissie Gunning aanbevelingen gedaan om de veiligheid van kinderen in de 

kinderopvang te vergroten. Het gaat vooral om het 4-ogen principe, de procedure 
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rondom werving en selectie en het gebruik van de ‘Meldcode Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling’. De concrete invulling van deze onderwerpen wordt in dit 

hoofdstuk en in hoofdstuk 4 behandeld. 

2.2 Medewerkers 
Elke groep beschikt over vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers. Bij afwezigheid 

door vakantie en/of ziekte worden zij zoveel mogelijk vervangen door collega’s of 

bekende invalkrachten. Alle medewerkers, inclusief invalkrachten, beschikken over een 

erkend diploma voor het werken in de kinderopvang en een verklaring omtrent gedrag 

(VOG).  

 

Naast pedagogisch medewerkers kent de Boomhut een leidinggevende functie die op hun 

eigen niveau verantwoordelijk is: 

De directie heeft de dagelijkse leiding van het kinderdagverblijf en/of de 

buitenschoolse opvang. De directie is het eerste aanspreekpunt en is 

eindverantwoordelijk voor de Boomhut. 

 

2.3 Wenbeleid  
Voor het wennen en het afscheid, nemen we de benodigde tijd. Op die manier kan niet 

alleen het individuele kind, maar ook de groep worden voorbereid. Dit geeft de kinderen 

duidelijkheid en daarmee een gevoel van veiligheid. Tevens stimuleren we hiermee het 

groepsproces doordat de kinderen bij elkaar betrokken worden. Voor het welbevinden en 

de ontwikkeling van het kind en de groep is het van belang goed en snel te wennen 

2.3.1 Wennen op de groep (extern) 

Als een nieuw kindje op het kinderdagverblijf komt mag het altijd eerst, tijdens de  

officiële plaatsing een dagdeel samen met de ouder thee komen drinken. Ouder(s) 

vinden het vaak moeilijk om hun kind ‘weg’ te brengen. Voor hen is de wenperiode dus 

ook erg fijn. Ouders blijven bij het wegbrengen totdat alle andere ouders naar huis zijn 

en drinken een kopje thee en spelen even met hun kindje. Kindjes moeten het 

vertrouwen hebben dat hun ouders altijd terugkomen, bij sommige kindjes spreken we af 

dat mama een uurtje weggaat bij andere kan het wat langer zodra, het kindje aangeeft 

dat ze naar mama willen bellen we, ook de ouders mogen bellen om te vragen hoe het 

gaat. De hele ochtend erbij blijven werkt niet alle kindjes willen wel dat hun mama blijf, 

en geeft onrust in de groep.  

Omdat elk kind anders is stemmen we de wenperiode af op de wens van ouder en kind, 

dit is niet aan tijd gebonden. 

Omdat wij uitgebreid aandacht besteden aan het kind dat went, kan er bij een (bijna) 

volledige bezetting maar één kind tegelijk op een groep wennen. Als de groep niet 

volledig bezet is, bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe groep, kan van deze regel 

worden afgeweken.  

 

2.3.2  Intern wennen KDV-BSO 

Wennen omdat het kind naar de BSO gaat, gaat in samenspraak met de ouder(s) en de 

pedagogisch medewerkers. Omdat zowel voor peutergroep als BSO dezelfde pedagogisch 

medewerkers werkzaam zijn en we dezelfde ruimte gebruiken, behoeft er geen 

wenperiode gepland te worden, we geven het kind extra aandacht en introduceren we de 

nieuwkomer in de groep.    

Bij een volledige groepsbezetting laten we per keer één kind wennen op de groep. Bij een 

lagere bezetting van de groep kan overwogen worden meerdere kinderen tegelijkertijd te 
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laten wennen. Het voordeel hiervan is dat de kinderen elkaar al kennen en zodoende 

steun hebben aan elkaar. 

In vakanties is het beter voor een kind om niet te wennen. De dagen zijn anders en soms 

is er een uitstapje gepland. Als het voor de ouder(s) niet anders kan, wijken wij hiervan 

af. 

 

2.3.3 (Pedagogisch) handelen tijdens wenperiode 

Het doel van de wenperiode is dat het kind zich veilig voelt in de nieuwe situatie en zich 

vrij gaat voelen om zich in de groep te voegen, te spelen en zich te ontwikkelen. Naast 

de tijd die het kind nodig heeft op de groep, is het begeleiden van de nieuwe kinderen 

van belang. Concreet betekent dit dat: 

 De andere kinderen op de hoogte gebracht zijn van de komst van het nieuwe kind. 

 We laten het kind zien waar alle speelgoed staat en we lopen een rondje door het 

pand. 

 Het kind wordt voorgesteld in de groep en de andere kinderen die dat kunnen en 

willen, aan het kind mogen vertellen hoe de dag verloopt, wat de afspraken zijn e.d. 

 Wij tijdens de wenperiode continu contact houden met het kind. Zo zitten wij naast of 

dichtbij het kind dat aan het wennen is en zorgen we voor oogcontact en positieve, 

bemoedigende woorden. 

 Wij het kind begeleiden tijdens vrij spel. We gaan samen met het kind de ruimte 

verkennen en laten zien wat het, waar kan doen. Ook gaan wij gericht met hem 

spelen, zodat het kind ziet wat het kan doen en wat de regels zijn. 

 

2.4 Structureel en incidenteel afnemen van extra dagen 
Als ouder(s) incidenteel een extra dag of dagdeel willen afnemen (buiten de vaste 

contracturen) of een dag willen ruilen, dan is dit mogelijk op de eigen groep als het 

kinderaantal dat toelaat. Onze voorkeur gaat uit naar extra opvang op de eigen groep 

omdat het gevoel van veiligheid en geborgenheid voor het kind voor ons voorop staat.  

 

Als het afnemen van een extra dag of dagdeel structureel wordt, dan is ons uitgangspunt 

dat het kind voor de extra dag in zijn eigen groep geplaatst wordt. Wanneer de 

groepsgrootte dat niet toelaat, kunnen we in overleg met de ouder(s) besluiten het kind 

voor die dag tijdelijk in een andere groep te plaatsen. Hiervoor is schriftelijke 

toestemming van de ouder(s) nodig. In zo’n situatie plaatsen wij het kind maximaal in 

één dag in een andere stamgroep. Zodra er plaats is in de eigen groep, gaat het kind alle 

dagen naar die groep. De datum waarop dit gebeurt, is vastgelegd in een overeenkomst. 

 

2.5 Opendeurenbeleid     
Naarmate kinderen ouder worden, hebben zij, naast veiligheid en geborgenheid, behoefte 

aan een grotere leefomgeving. Daarom geven de pedagogisch medewerkers de kinderen 

regelmatig de gelegenheid om de omgeving buiten hun eigen groep te verkennen en 

kinderen van andere groepen te ontmoeten. Er zijn verschillende mogelijkheden in het 

werken met ‘opendeuren’.  

Op de Boomhut  kunnen de  kinderen van dezelfde leeftijd van  de  verschillende groepen 

samenkomen om leeftijdsgerichte activiteiten te ondernemen. Bijvoorbeeld: 

 3+ kinderen die voorschoolse activiteiten ondernemen.  

 Dreumesen die in een ruimte ongestoord kunnen klimmen en klauteren.  

 Ook kan ervoor gekozen worden om met een vaste andere groep (koppelgroep) 

samen te werken. Er worden verschillende activiteiten aangeboden waaruit kinderen 

kunnen kiezen.  
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 Tot slot kunnen meerdere groepen samenwerken door op iedere groep een gerichte 

activiteit aan te bieden. Kinderen mogen kiezen waar zij willen spelen.  

In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe het ‘opendeurenbeleid’ er op onze locatie uitziet, 

voor welke variant wij hebben gekozen en welke activiteiten we doen. Ook wordt er 

beschreven hoe de emotionele veiligheid geborgd wordt. Tijdens het werken met 

‘opendeuren’ kan de pedagogisch medewerker-kind-ratio (pkr) tijdelijk worden losgelaten 

omdat de pkr op stamgroepniveau bepaald is. In die zin wordt deze dus niet 

daadwerkelijk losgelaten. 

 

2.6 Normen en waarden gevoelige onderwerpen  

2.6.1 Taalgebruik 

Wij communiceren in het Nederlands met de kinderen op het kinderdagverblijf. Er mag 

van pedagogisch medewerkers verwacht worden dat zij correct Nederlands spreken. Als 

een kind bijvoorbeeld zegt: “Ik heb au in mijn buik”, reageren wij hierop door te zeggen: 

“Heb je pijn in je buik?’’ Wij corrigeren op een natuurlijke manier het taalgebruik van het 

kind. Wij gaan niet mee in dezelfde kinderlijke woorden door bijv. te zeggen: “Oh, waar 

heb je au?”. Als een kind ons niet begrijpt, herhalen wij wel het kinderlijke woord, maar 

voegen direct het goede woord er aan toe: “Waar heb je au? Daar, heb je daar pijn?”. 

 

Tijdens diverse activiteiten wordt aandacht gegeven aan de taalontwikkeling. Door veel 

en goed met de kinderen te praten, te zingen en door voor te lezen, wordt de 

taalontwikkeling gestimuleerd. Maar ook door het geven van uitleg en door samen te 

spelen kunnen we de taalontwikkeling ondersteunen. Zie ook hoofdstuk 1.4. 

Zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers mogen niet schelden en schreeuwen. 

Kinderen worden altijd aangesproken op taalgebruik dat anderen kan kwetsen of 

anderszins niet aan de algemeen geldende normen voldoet (zie ook opvoedingsdoel 1, 3 

en 4).  

We gebruiken de taal ook om normen en waarden door te geven. Zo leren wij kinderen 

om dingen op een prettige manier aan anderen te vragen: “Wil je dat even pakken?” 

i.p.v. “Pak dat”. Wij zeggen ‘alsjeblieft’ en ‘dank je wel’. Er wordt netjes met anderen 

gesproken en hierin hebben de pedagogisch medewerkers een voorbeeldfunctie. 

 

2.6.2 Seksualiteit en intimiteit  

Seksuele ontwikkeling 

Vanaf een paar maanden oud wordt een kind zich al bewust van het eigen lichaam. Het 

begint met het ontdekken van de handjes en de voetjes en wat je ermee kunt doen. 

Later komen ook andere lichaamsdelen aan bod. De verkenning van het eigen lichaam is 

natuurlijk heel onschuldig maar het is wel belangrijk hoe we hiermee omgaan. 

De seksuele ontwikkeling bij kinderen kent verschillende fasen met de volgende 

kenmerken: 

 Kinderen van 0 – 2 jaar 

- Worden egocentrisch geboren, alles draait om hen. 

- Zijn gericht op lustbevrediging (drinken, slapen, eten en aandacht). 

- Ontdekken hun eigen lichaam en kunnen dat als prettig ervaren. 

- Worden graag geknuffeld. 

 Kinderen van 2 – 4 jaar 

- Worden zich meer bewust van hun eigen lichaam. 

- Ontdekken de geslachtsverschillen. 

- Gaan spelenderwijs op ontdekking uit door bijv. te ‘kijken’ bij leeftijdsgenootjes. 

- Hebben net als baby’s veel behoefte aan lichamelijk contact. 

 Kinderen van 4 – 8 jaar 

- Spelen soms spelletjes zoals ‘vadertje en moedertje’ of ‘doktertje’. 
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- Mogelijk begin van schaamtegevoelens. 

- Gaan soms vragen stellen over seks en voortplanting. 

 Kinderen van 8 – 10 jaar 

- Kunnen voor het eerst verliefd worden. 

- Seksualiteit wordt interessanter, kinderen gaan soms meer op ontdekking uit. 

- Hebben soms seksueel spel met andere kinderen, ook van hetzelfde geslacht. 

 Kinderen van 10 – 13 jaar 

- Sommige jongens krijgen hun eerste zaadlozing. 

- Sommige meisjes hun eerste menstruatie. 

- Verliefdheden kunnen wat serieuzer worden, meer doelgericht en seksgericht. 

- Gaan experimenteren met seksualiteit door bijv. te masturberen. 

 

Intimiteit 

Op het kinderdagverblijf wordt er veel geknuffeld met de kinderen. Kinderen zitten op 

schoot, worden gedragen en natuurlijk verschoond. 

Als kinderen nieuwsgierig worden naar hun eigen lichaam of van dat van de andere 

kinderen en van ons, gaan wij daar zo normaal mogelijk mee om. Natuurlijk stellen wij 

wel grenzen om onszelf en de andere kinderen te beschermen tegen ongewenste 

intimiteiten. Een paar voorbeelden: 

 Als een kind aan het ‘masturberen’ is, straffen wij het niet. We leiden het kind af door 

bijv. te zeggen dat dat iets is dat je beter kunt doen als je alleen bent of dat het iets 

is voor jezelf. Of we geven een alternatief, bijv. door te zeggen dat het kind de 

handen maar even op de knieën moet leggen. 

 Als kinderen de verschillen tussen jongens en meisjes gaan opmerken, bijvoorbeeld 

tijdens een wc-bezoek, worden deze verschillen gewoon benoemd. 

 Als een kind de pedagogisch medewerkers aanraakt op intieme plekken, benoemen 

we dat dat niet fijn is. Tot 2,5 jaar leiden wij het kind af en benoemen wij het niet. 

Dit omdat wij ervan uitgaan dat kinderen dat dan nog niet goed begrijpen. 

 Ook kinderen mogen het zeggen als ze een aanraking niet fijn vinden. 

 Kinderen mogen ‘doktertje’ spelen maar de kleren blijven aan.  

 We kussen de kinderen op de wang en alleen dan, wanneer het initiatief vanuit het 

kind komt. 

 Wij hebben besloten om de geslachtdelen te benoemen. Voor het meisje gebruiken 

we plasser en voor de jongen piemel. Als kinderen van huis uit een ander woord 

meekrijgen, geven wij aan dat dat ook kan, maar dat wij piemel c.q. plasser zeggen. 

Verder gebruiken we de woorden poep en plas.  

 

Verkleden 

Als kinderen zich willen verkleden, gebeurt dat altijd onder toezicht van ons. Bij het 

aantrekken van verkleedkleren wordt in ieder geval altijd de bovenkleding aangehouden, 

ook i.v.m. de hygiëne. 

Omdat wij aansluiten bij de interesses en behoeftes van de kinderen, kunnen jongens 

zich verkleden als meisje (prinses) en de meisjes mogen zich, als ze dat willen, verkleden 

als soldaat of piraat.  

 

Toilet  

Ook voor kleine kinderen is het belangrijk dat wij de privacy respecteren. In het locatie 

specifieke deel (hoofdstuk 4) wordt dit beschreven. 

 

Voortplanting 

Als kinderen met vragen komen over voortplanting gaan wij mee in het verhaal van het 

kind. Met de ouder(s) bespreken we dat kinderen met vragen zitten en we vragen hoe zij 

hier in de thuissituatie mee omgaan. Zo weten ouder(s) pedagogisch medewerkers en 

ouders van elkaar waar het kind vragen over heeft en wat er verteld wordt.  
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Zindelijkheid 

Op de leeftijd van 2,5 à 3 jaar beginnen de meeste kinderen met zindelijk worden. Voor 

die tijd is een kind fysiek meestal nog niet in staat om zindelijk te worden omdat de 

sluitspier nog niet volledig ontwikkeld is. Wel kunnen sommige kinderen al interesse 

tonen in het ‘naar de wc gaan’. Deze kinderen mogen meegaan in de toiletrondes om 

alvast te wennen. Ook zonder resultaat is dat natuurlijk leuk. In overleg met de ouder(s) 

worden kinderen vanaf 2,5 à 3 jaar regelmatig gevraagd of ze moeten plassen, net 

zolang tot ze zelf gaan merken wanneer ze aandrang hebben. Vanaf dat moment wordt 

de luier regelmatig voor een bepaalde tijd afgedaan, totdat het kind zindelijk is.  

Ongelukjes worden niet bestraft want voor het kind is het al vervelend genoeg. Wij 

vragen ouders om kinderen makkelijke uit te trekken broekjes te laten dragen om de 

zindelijkheidstraining  te vergemakkelijken. Up en go broekjes zijn handig voor als 

kindjes bijna zindelijk zijn, te vroeg beginnen is niet praktisch. 

2.6.3 Pesten 

Peuters en dreumesen kunnen elkaar enorm dwars zitten. Regelmatig is te zien dat zij 

elkaars speelgoed afpakken, aan elkaars haren trekken of bijten. Kinderen moeten leren 

om met andere kinderen om te gaan. Af en toe ruzie zoals vechten om speelgoed, hoort 

daarbij. Jonge kinderen kunnen zich namelijk nog niet verplaatsen in de gevoelens van 

een ander. Zij zijn meestal sterk op zichzelf gericht. Als zij een pop willen hebben die net 

wordt vastgehouden door een ander kind, willen zij deze pop afpakken. Dat het andere 

kind dat niet zo leuk vindt, hebben zij niet in de gaten. 

Rond het derde jaar beginnen veel kinderen door te krijgen hoe zij contact moeten 

leggen met andere kinderen. Zij merken dat het beter werkt om iets aan een ander kind 

te vragen dan om het meteen om te duwen. Sommige kinderen hebben wat meer de tijd 

nodig om te leren hoe zij met andere kinderen om kunnen gaan. 

  

Kinderen leren het meest van de oplossingen die zij zelf bedenken. Dat geldt ook voor 

het oplossen van ruzies. Het is daarom niet verstandig om kinderruzies meteen te 

stoppen of de kinderen een kant-en-klare oplossing aan te bieden. Het helpt wel om 

kinderen steun te geven als ze er samen niet uitkomen. Een voorstel om ‘om de beurt’ 

met de pop te spelen of om ‘samen’ met alle poppen te spelen, kan kinderen helpen bij 

het oplossen van hun ruzie om de pop. 

Ruzies tussen kinderen van deze leeftijd vallen niet onder het begrip pesten. Bij pesten 

zijn het steeds dezelfde kinderen die het slachtoffer zijn. Bij kinderen onder de vier jaar 

speelt dit zelden een rol.  

 

Wij vinden het belangrijk dat er op de groepen een sfeer wordt gecreëerd van openheid, 

vertrouwen en acceptatie. Wij doen dat op de volgende manier, zowel op 

kinderdagverblijf als op de buitenschoolse opvang: 

 We geven zelf het goede voorbeeld, dit is van groot belang voor een goede, open 

sfeer en voorkomt pestgedrag.  

 Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang 

met elkaar, waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar worden uitgesproken, 

waar kinderen gerespecteerd worden in hun eigenheid en waar agressief gedrag van 

kinderen en pedagogisch medewerkers niet wordt geaccepteerd. 

 Door samen (met de kinderen) gedragsregels af te spreken. 

 Wij laten aan de kinderen zien dat iedereen verschillend is en dat  iedereen zijn eigen 

talenten heeft. Dit benoemen we, net als de sfeer in de groep. 

 Wij geven de kinderen en de groep als geheel vaak en bewust complimentjes.   

 Wij laten kinderen elkaar helpen en geven complimenten als ze dat doen. 

Pesten is voornamelijk iets dat voorkomt bij kinderen vanaf de basisschoolleeftijd. 

Hoewel wij er alles aan doen om pesten te voorkomen, hebben wij een pestprotocol 

waarin stapsgewijs aangegeven wordt hoe er gehandeld dient te worden wanneer er 
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sprake is van pestgedrag. Hierbij is er aandacht voor de pester én degene die gepest 

wordt. 

2.6.4 Kinderen en ziekte 

Als ouder(s) met een ziek kind sta je voor een dilemma. Breng ik mijn kind wel naar het 

kinderdagverblijf of houd ik hem thuis? Voor ons staat het welbevinden van het kind 

voorop en hierbij zijn de volgende vragen van belang: 

 Voelt het kind zich niet lekker?  

 Huilt het meer dan normaal?  

 Wil het niet eten of slapen? 

 Heeft het meer aandacht nodig dan wij het op dat moment kunnen geven? 

Dan vinden wij het beter dat het kind wordt opgehaald. Koorts is niet altijd een goede 

graadmeter. Het kan voorkomen dat een kind verhoging heeft, maar zich verder wel 

lekker voelt. In dat geval zou het kind kunnen blijven. Terwijl een kind zonder koorts zich 

erg naar kan voelen en beter wel opgehaald kan worden. 

 

Wel of niet naar het kinderdagverblijf brengen 

Soms is het lastig om als ouder(s) te bepalen of hun kind zich goed genoeg voelt om 

naar het kinderdagverblijf te gaan. Het kind was bijvoorbeeld de vorige dag niet zo 

lekker, maar de volgende morgen valt het wel weer mee. Bij twijfel kunnen ouder(s) hun 

kind gewoon brengen, maar het is belangrijk dat wij goed ingelicht worden en dat we 

contact op kunnen nemen als het niet gaat. 

Is een kind al een poosje aan het kwakkelen, dan is het soms ook verstandig om even de 

tijd te nemen om het te laten uitzieken. Op het kinderdagverblijf is het vaak drukker dan 

thuis en loopt een kind meer risico om opnieuw ziek te worden. Het is dan het beste om 

een paar dagen thuis te blijven om uit te rusten. 

 

Wel of niet ophalen van het kinderdagverblijf 

Als wij merken dat een kind niet lekker is, bellen we de ouder(s). Afhankelijk van hoe het 

gaat met het kind spreken we met de ouder(s) af dat we het nog even aankijken of dat 

het beter is dat zij hun kind meteen ophalen omdat het echt ziek is. Wanneer we het 

verantwoord vinden om het kind te laten blijven, leggen we het op een rustig plekje en 

houden gedurende de dag contact met de ouder(s). Als het beter gaat, kan het kind 

blijven, maar soms vragen wij de ouder(s) om hun kind alsnog op te halen. 

 
Besmettingsgevaar 

Als uw kind een besmettelijke ziekte of aandoening heeft, bijv. de waterpokken of een 

ontstoken oog,  kan de rest van de groep worden besmet. Dit is vervelend, maar kan niet 

altijd worden voorkomen. Sommige ziektes zijn immers al besmettelijk voordat er 

symptomen optreden. In andere gevallen kunnen wij verspreiding voorkomen door een 

goede hygiëne. Wij adviseren de ouder(s) te overleggen met ons over de te nemen 

maatregelen ter voorkoming van besmetting op het kinderdagverblijf.  

We leren de kinderen om in hun elleboog / mouw te hoesten en niet in hun handen en 

vragen ouders om dit thuis ook te automatiseren. 

 

Het kan voorkomen dat  wij vragen om kinderen met bepaalde symptomen niet, of onder 

bepaalde voorwaarden, op het kinderdagverblijf te brengen. De reden hiervan is dat het 

risico van verdere besmetting extra groot is door de volgende factoren: 

 Jonge kinderen spelen dicht op elkaar waardoor ziektekiemen makkelijk worden 

overgedragen. 

 Jonge kinderen hebben nog geen begrip van hygiëne; ze steken bijvoorbeeld 

regelmatig speelgoed in hun mond. 

 Jonge kinderen zijn extra vatbaar omdat ze tegen veel ziekten nog geen antistoffen 

hebben opgebouwd. 

Wij volgen de richtlijnen van de GGD t.a.v. infectieziekten.  
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2.6.5 Medicijngebruik 

Als een kind (nog) medicijnen gebruikt als het naar het kinderdagverblijf gaat, verwijzen 

we naar het protocol ‘Toediening geneesmiddelen’, dat op de locatie aanwezig is.  Voor 

de gezondheid van het kind is het van belang dat we zorgvuldig omgaan met het 

toedienen van medicijnen. We vragen de ouder(s) dit formulier in te vullen en te 

tekenen. 

 

2.6.6 Vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling 

Wanneer op het kinderdagverblijf het vermoeden bestaat dat een kind mishandeld of 

seksueel misbruikt wordt, zal er, na intern overleg tussen de pedagogisch medewerkers, 

en directie eventueel bijgestaan door externe deskundige, gehandeld worden volgens de 

‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. 

 

In deze Meldcode worden 3 te volgen routes beschreven wanneer er sprake is van 

vermoeden van kindermishandeling: 

1. Route bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling 

2. Route bij signalen van kindermishandeling door een pedagogisch medewerker 

3. Route bij signalen van seksueel-grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen 

onderling 

 

De directie is opgeleid tot aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en zij zorgt ervoor 

dat het onderwerp onder de aandacht blijft en signalen worden opgemerkt. De 

medewerkers zijn getraind in het signaleren en het volgen van de verschillende routes. 

 

2.6.7 Vier-ogen principe 

Het vier-ogenprincipe betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of kunnen 

meeluisteren. Wij houden bij de invulling van het vier-ogenprincipe rekening met de 

voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin wij alleen op de groep aanwezig 

zijn. Uitgangspunten hierbij zijn: 

 De uitvoering van het vier-ogenprincipe moet pedagogisch verantwoord en 

bedrijfseconomisch haalbaar zijn. 

 De wijze waarop invulling wordt gegeven aan dit principe, dient opgenomen te 

worden in het pedagogisch werkplan. 

 Oudercommissies worden actief betrokken bij de invulling van het vier-ogenprincipe. 

 Ouder(s) worden jaarlijks geïnformeerd over de invulling van het vier-ogenprincipe op 

hun locatie.  

 In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe er invulling gegeven wordt aan het vier-ogen 

principe. 

 

2.6.8 Scheiden   

Wanneer ouders gaan scheiden, gaan wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee om. Er wordt  

rekening gehouden met het begripsvermogen van het kind en de kinderen in de groep. 

Wij kiezen geen partij en stellen het belang van het kind voorop.  

 

2.6.9  ‘Opvallende’ kinderen 

Als pedagogisch medewerkers vragen hebben over de omgang, het gedrag of de zorg 

van een  kind wordt dit met de ouder(s) besproken. Ook kan tijdens een 

groepsvergadering met de directie ingegaan worden op de vragen die er leven rondom 

een kind. Dit kan vervolgens weer met de ouder(s) worden besproken. Een kind kan 
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eventueel met behulp van een observatieformulier geobserveerd worden. Naar aanleiding 

van de observatie  kunnen er afspraken gemaakt worden over bijv. een plan van aanpak. 

Ook kunnen de pedagogisch medewerkers en de directie een extern deskundige, tevens 

pedagoog, raadplegen voor vragen en observaties. Uiteraard worden ouder(s) betrokken 

bij de te nemen stappen en bij de plannen. Hoe wij met zorg kinderen omgaan staat 

beschreven in het protocol zorg kinderen. 

 

In de sociale kaart van de locatie wordt aangegeven met welke externe instanties wij 

kunnen samenwerken als wij vragen hebben over kinderen. 

 

2.6.10 Hygiëne  

Jaarlijks wordt er een risico inventarisatie gezondheid uitgevoerd, dit is op basis van de 

richtlijnen van de GGD. Op basis hiervan worden werkafspraken geformuleerd zodat de 

pedagogisch medewerkers weten hoe de hygiëne geborgd dient te worden 

op de locatie. 

 

2.6.11 Sieraden 

Binnen ons kinderdagverblijf hebben sommige kinderen oorbellen, oorringetjes en 

elastiekjes of extensions in het haar. Dit kan in een groep kinderen van 0-4 jaar 

gevaarlijk zijn. Kinderen kunnen bijv. aan de oorbelletjes trekken, de oorbellen kunnen 

uitvallen en door een ander kind in de mond gestopt worden. Uiteraard proberen wij dat 

te voorkomen. Om deze reden vragen wij ouder(s) het dragen van sieraden door de 

kinderen zoveel mogelijk te beperken. 

 

2.7 Tot slot 
Door te werken met protocollen, afspraken en duidelijke instructies, werken wij eenduidig 

en bieden we een zo’n veilig mogelijke opvang. Daarbij registreren wij alle ‘ongevallen’,  

dus ook de kleine ongevallen. Naar aanleiding van een (klein) ongeval maken we nieuwe 

afspraken om het betreffende ongeval in de toekomst te voorkomen en onze opvang nog 

meer te optimaliseren. 
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Hoofdstuk 3  Ouders 

3.1 Inleiding 
Vanuit onze visie vinden wij het belangrijk dat ouder(s) en het kinderdagverblijf 

(pedagogisch medewerkers en directie) goed contact hebben met elkaar. Wij vinden het 

onze verantwoordelijkheid om de ouder(s) kenbaar te maken wat we doen en hoe wij 

werken. Ons doel is om beide opvoedingsmilieus (thuis en de opvang) zo goed mogelijk 

op elkaar af te stemmen voor het optimaal welbevinden van het kind. 

Daarom vinden we het belangrijk dat ouder(s) bereikbaar zijn in geval van calamiteiten 

of ziekte. Daarnaast stellen wij het op prijs als ouder(s) open zijn over de ontwikkeling 

van hun kind en over de thuissituatie, als deze van invloed zou kunnen zijn op het 

welbevinden van het kind. Het dagelijkse contact met de ouder(s) vinden we ook 

belangrijk en het is prettig als we daar samen de tijd voor kunnen nemen  

 

3.2 Oudercontacten 
Hieronder wordt beschreven welke contactmomenten er tussen ouder(s) en het  

kinderdagverblijf plaatsvinden. Van ouder(s) verwachten wij dat zij actief deelnemen aan 

deze vormen van communicatie en contact. 

 

 Rondleiding 

Wij vertellen over het kinderdagverblijf en laten het zien. De ouder krijgt een beeld 

van de locatie en de groepen en kan zo nodig vragen stellen.  

 

 Intakegesprek 

  Alle nieuwe ouder(s) worden uitgenodigd voor een intakegesprek wordt er informatie 

gegeven over de organisatie, over het kinderdagverblijf en over de groep waarin het 

kind is geplaatst. Aan de ouder(s) wordt gevraagd informatie te geven over hun kind, 

zodat het voor ons mogelijk wordt om het kind zo goed mogelijk te begeleiden. Er 

worden wenafspraken gemaakt. Ouders krijgen het intakeformulier mee naar huis en 

op de eerste ochtend dat hun kindje komt nemen we dit door. 

 

 Breng- en haalcontacten 

Aan het begin van de dag, als de kinderen gebracht worden, en aan het einde van de 

dag bij het ophalen, proberen wij tijd vrij te maken om met de ouder(s) te praten 

over het kind en zijn belevenissen. Deze dagelijkse gesprekjes tussen de ouder(s) en  

pedagogisch medewerkers kunnen naar onze mening een grote bijdrage leveren aan 

de vertrouwensband. Wij proberen zo goed mogelijk onze aandacht en tijd te 

verdelen over de ouders. Soms kan dit wel eens moeilijk zijn, bijvoorbeeld omdat er 

veel ouders tegelijk binnenkomen of omdat de kinderen aandacht nodig hebben.  

 

 Brengen/halen door anderen 

Het kan voorkomen dat een ander persoon het kind komt halen en/of brengen. Het is 

belangrijk dat ouder(s) dit van te voren aangeven, zodat de pedagogisch 

medewerkers hiervan op de hoogte zijn. Als het kind wordt opgehaald geven wij het 

niet mee aan iemand anders, indien de ouder(s) ons niet van te voren op de hoogte 

heeft gebracht. Wij nemen dan eerst contact op met de ouder(s) alvorens wij het  

kind meegeven. Wanneer een onbekende het kind komt halen, vragen we altijd om 

zich te legitimeren. 

 

 Ouderavonden 

Eén tot twee keer per jaar wordt er een  ouderavond samen met de oudercommissie 

georganiseerd. De inhoud van deze  avonden is zeer divers. Soms wordt er gekozen 

voor een opvoedingsthema en een andere keer staat de gezelligheid centraal, zoals 



 
 

 
  

 
26 

Pedagogisch beleid en werkplan Kinderopvang de Boomhut KDV    Februari 2017 
versie1,2 

bijvoorbeeld een knutselavond voor seizoenfeest. De onderwerpen voor de 

ouderavonden worden aangedragen door zowel het team als door de 

oudercommissie.  

  

 Oudercommissie 

  In de oudercommissie zijn ouder(s) van de verschillende groepen binnen onze 

kinderopvang vertegenwoordigd. De oudercommissie vergadert een aantal keer per 

jaar en op verzoek is de locatiemanager hierbij aanwezig. Van de vergaderingen 

worden notulen gemaakt. Doelstelling, bevoegdheden en samenstelling van de 

oudercommissie worden omschreven in het ‘Reglement van de oudercommissies’.  

  De oudercommissie wordt jaarlijks betrokken bij de invulling van het 4-ogenprincipe 

en de afspraken die voortvloeien uit de RIV en RIG (risico inventarisatie veiligheid en 

gezondheid) en ook is zij betrokken bij zaken als verandering van beleid, bijv. 

wenbeleid of voedingsbeleid. Er is een intensief contact tussen de directie en de 

voorzitter van de oudercommissie. 

 

 Activiteiten waarbij ouder(s) betrokken worden 

Af en toe worden ouder(s) betrokken bij de organisatie en/of uitvoering van 

activiteiten zoals het seizoenfeest. Het spreekt voor zich dat ouder(s) zelf bepalen of 

zij hier tijd voor vrij kunnen maken. Wij vinden het van groot belang dat ouders mee 

participeren en dat dit ervaren dat ze gemeenschappelijk voor de kinderopvang 

zorgen. 

 

 Schriftelijke informatie 

Naast mondelinge informatie ontvangen ouder(s) ook regelmatig schriftelijke 

informatie van het kinderdagverblijf. Wij hebben een nieuwsbrief, deze verschijnt 

minimaal 2 maal per jaar. Bij belangrijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld bij personeels-

wisselingen en het samenvoegen van groepen, worden ouder(s) middels een extra 

nieuwsbrief op de hoogte gesteld. 

Ouder(s) ontvangen informatie van het kinderdagverblijf ook per e-mail en via de 

website. 

 

3.3 Klachten 
Kinderopvang de Boomhut vindt professionaliteit en kwaliteit van haar kinderopvang 

belangrijk. Wij zijn ons bewust van de bijzondere positie die wij hebben omdat de 

ouder(s) hun kind aan ons toevertrouwen. Kinderopvang de Boomhut vindt het dan ook 

van groot belang dat het kind met een gerust hart aan onze zorg overgelaten kan 

worden. Desondanks kunnen er zich momenten of situaties voordoen die leiden tot 

bezorgdheid of ontevredenheid en waar de ouder(s) een klacht over zou willen indienen. 

Hiervoor hebben wij een ‘Klachtenregeling. Deze regeling is te vinden op de website van 

de Boomhut en op te vragen bij de directie. Op de website is ook het klachtenformulier te 

downloaden om de klacht mee in te dienen. 

 

3.4  Vertrouwenspersoon 
Als ouder(s) ergens tegen aanlopen wat zij niet met de pedagogisch medewerkers, 

directie kunnen of willen bespreken hebben wij een vertrouwenspersoon. De gegevens 

van de vertrouwenspersoon zijn te vinden op de website en zijn op te vragen bij de 

directie. 
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3.5 Privacy 
Wij hanteren de gedragscode van Kinderopvang de Boomhut. Hierin staat onder meer 

vermeld hoe wij omgaan met privacygevoelige informatie. Zo verstrekken we 

privacygegevens nooit aan derden. Dit is conform de wetgeving op dit gebied. 

 

3.6 Afspraken 
Om de veiligheid en structuur te borgen hebben wij een aantal afspraken gemaakt. Wij  

verwachten dat iedereen die de locatie betreedt zich aan deze afspraken houdt. Deze 

afspraken zijn bij de directie op te vragen en nieuwe klanten worden hiervan op de 

hoogte gesteld. 
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Hoofdstuk 4 Bij ons op de Boomhut 
In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe wij werken op de Boomhut en hoe wij aan 

bovenstaande vormgeven. Dit hoofdstuk is een levend document en kan indien nodig 

aangepast en verfijnd worden. Jaarlijks wordt dit hele document opnieuw bekeken en 

eventueel aangepast.  

 

4.1 Beschrijving locatie  
Kinderdagverblijf de Boomhut is gevestigd op de Jonkerbos 260, te Zoetermeer. Nabij de 

Vrije school de Vuurvogel. 

Het gebouw bestaat uit een grote ruimte (de huiskamer) een speelhal en een kleinere 

leefruimte. De huiskamer is geschikt voor 1 stamgroep van 16 kinderen. De speelhal 

wordt ook gebruikt evenals de buitenspeelruimte.  

De Boomhut heeft een eigen grote buitenspeelplaats; een veilige en beschermde 

speelplek die het mogelijk maakt om in de locatie vrij te kunnen buitenspelen.  

4.2 Groepen 
 Kinderdagverblijf de Boomhut  heeft 1 groep in de leeftijd 2 t/m 4 jaar. In dezer 

groep vangen wij maximaal 16 kinderen op met 2 pedagogische medewerkers per 

dag bij een volledige kindbezetting. 

 Ieder kind op het kinderdagverblijf heeft een eigen stamgroep met vaste 

pedagogische medewerkers. 

 De huiskamer van de Boomhut is onderverdeeld in verschillende speelhoeken. 

 Voor de juiste inzet van het personeel per groep gebruiken wij de rekentool van 1 

ratio. 

 

4.3 Praktische informatie 
Onder praktische informatie verstaan wij de informatie rondom de opvang die de kaders 

aangeeft binnen het werken op de groep. 

 

4.3.1 Openingstijden / personele inzet 

 Wij zijn tijdens de schoolweken geopend op maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur met uitzondering van de 

nationale feestdagen. 

 Het team bestaat momenteel uit 4 gediplomeerde, enthousiaste medewerkers.  

 De personele inzet is conform wet- en regelgeving. 

 

4.3.2 Dagranden/ 3uursregeling 

De 3 uursregeling houdt in dat er alleen afgeweken wordt van de pedagogisch 

medewerker-kind ratio voor 9:30 en na 16:30 maximaal 1,5 uur aaneengesloten en in de 

pauze tijden niet langer dan 2 uur aaneengesloten, maar in totaal niet langer dan 3 uur 

per dag.  Wij hebben dit op de Boomhut als volgt ingevuld: 

 Start van de dag 

De opvang om 8.30 vindt plaats in de huiskamer. Iedere dag starten er 2 

pedagogisch medewerkers en deze sluiten ook af. Op alle tijden wordt er dus 

gehouden aan de PKR.  

 Pauze tijden 

Tussen 12.30-15.00 is het pauze.  De peuters spelen op de groep. De pauzes 
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worden zodanig ingedeeld dat er altijd minimaal 1 medewerker op de groep 

aanwezig is. Elke medewerker heeft half uur pauze. 

4.3.3 (Structureel) Samenvoegen 

Vanwege feit dat er maar 1 stamgroep is wordt er ook niet structureel samengevoegd. 

4.3.4  Vier-ogen principe 

Op kinderdagverblijf de Boomhut worden dagelijks maatregelen genomen waardoor 

pedagogische medewerkers zo kort mogelijk voorspelbaar lang alleen zijn met de 

kinderen.  

Een aantal maatregelen welke een goede aanzet zijn voor een verantwoorde uitvoering 

van het vier-ogen-principe zijn onder ander: 

 Er bevindt zich een deur tussen de huiskamer en de hal welke altijd openstaat, 

waardoor pedagogisch medewerkers en ouders in de ruimtes kunnen kijken. 

 De deuren van de toilet ruimte staan ook open, kinderen gaan veelal gezamenlijk 

naar toilet samen met de pedagogisch medewerkers. 

 Privé telefoons en camera’s zijn niet toegestaan op de Boomhut. 

 Ouders geven aan als er een onbekende ophaler komt. Is dit niet aangegeven, 

dan nemen de pedagogische medewerkers eerst contact op met de ouders.  

 Er wordt gewerkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Pedagogische medewerkers zijn op de hoogte van het bestaan en de inhoud van 

de Meldcode. Er is op de Boomhut een print versie van de Meldcode aanwezig.  

De oudercommissie en ouders worden jaarlijks middels een nieuwsbrief en OC 

bijeenkomsten geïnformeerd over de invulling van het vier-ogenprincipe op 

kinderdagverblijf de Boomhut. 

4.3.5  Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

In hoofdstuk 2 hebben wij al aangegeven dat wij werken met de Meldcode Huiselijk 

geweld en Kindermishandeling waarin 3 routes beschreven zijn. De Boomhut heeft een 

protocollen map waarin de Meldcode en de sociale kaart zijn bijgevoegd. Elke 

Pedagogische medewerker is bekend met de inhoud van de protocollen map. 

4.3.6 Ondersteuning van andere volwassene/achterwacht 

Bij het openen en afsluiten van het pand zijn er altijd 2 pedagogisch medewerkers 

aanwezig. Dit wordt dagelijks meegenomen in het rooster. Wij hebben een schema op de 

locatie waarop vermeld staat wie bereikbaar is in geval van een calamiteit. 

 

4.4 Wennen (intern en extern) 
Voor nieuwe kinderen volgen wij het wenbeleid zoals ik hoofdstuk 2 staat beschreven. 

Op kinderdagverblijf de Boomhut is er alleen een overgang van kinderdagverblijf naar 

buitenschoolse opvang de Boomhut. Voordat het contract ingaat wordt er contact 

opgenomen met de ouders en wordt er een afspraak gepland voor een intakegesprek. 
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4.5 Dagindeling  
Wij hanteren de volgende dag indeling. De tijden zijn richttijden. Zo  kan wel eens 

voorkomen dat wij een kwartier later gaan eten omdat er een activiteit waarbij de 

kinderen zo geconcentreerd en met plezier bezig zijn dat wij ervoor kiezen langer door te 

gaan. 

 

8.30-9.00  inloop   kinderen spelen even met ouders. 

9.00-10.30  vrij spel evt. En boekje voor lezen. 

10.30-10.45  opruimen 

10.45 in de kring tot 11.00 afhankelijk van de spanningsboog kan het langer zijn. 

11.00   naar toilet en handenwassen/ luiers verschonen. 

11.15   aan tafel appeltje eten broodje bakken, water drinken 

11.30   jassen aan buitenspelen of een binnen activiteit bij zeer slecht weer 

12.00   naar binnen jas ophangen toilet en handen wassen 

12.10  broodje eten thee drinken tafelliedjes vingerspelletjes. Er zijn twee 

drinkmomenten in de zomer bij warm weer zijn dat er meer  

12.25   afsluiten in de kring. 

12.30   kinderen worden in de kring opgehaald. 

 

4.6 Brengen/halen 
Er zijn binnen het kinderdagverblijf bepaalde afspraken voor ouders omtrent het breng 

en haal moment. 

 Kinderen worden tussen 08.30-09.00 gebracht. Bij het breng moment besteden 

de pedagogische medewerkers  aandacht aan het kind en de ouder. Hierna volgt 

er een overdracht. 

 In de hal is er ruimte voor wandelwagens. I.v.m. beperkte ruimte vragen wij 

ouders de wagens in te klappen. 

 Afscheid nemen gebeurt dagelijks doormiddel van groeten/knuffelen van de 

ouder. Op het moment dat het kind moeite heeft met afscheid nemen, zal de 

pedagogisch medewerker extra aandacht besteden aan het moment door het kind 

te troosten en in gesprek te gaan met het kind. De pedagogisch medewerkers 

maken duidelijk dat de ouders weggaan maar, aan het eind van de dag terug 

komen. 

 Tijdens de haal en brengmomenten dragen de ouders zorg voor hun kind. Dit 

betekent dat de pedagogisch  medewerker die bij de deur zit alleen de kinderen 

scherp in de gaten houdt waarvan de ouders er nog niet zijn  

 

4.7 Verschonen/toilet bezoek/hygiëne 
Tijdens het verschoonmoment worden de jongere kinderen op de commodes verschoont. 

De 2-4 jarigen gaan onder begeleiding naar de toilet. Er wordt dagelijks geoefend met 

zindelijkheidstraining. Dit gebeurt door het kind op kleine toilet te zetten waar het kind 

op kan oefenen. We hebben werkinstructies ten aanzien van de hygiëne tijdens 

toiletbezoek, het verschonen van kinderen en het reinigen van de toiletten. Deze 

instructies zijn inzichtelijk op de locaties. Aan het einde van de dag worden de toiletten 

en de verschoonruimte door de medewerkers schoon gemaakt en daarbij komt iedere 

avond de schoonmaker.    

 

4.8 Eten/drinken/voedingsbeleid 
Op het kinderdagverblijf krijgen de kinderen dagelijks door hun zelf meegenomen vers 

fruit en tussen de middag eten we ons zelfgebakken broodje We houden rekening met de 

wensen van ouders en allergieën van de kinderen.  
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Als kinderen jarig zijn, mogen zij trakteren. Het liefst zien wij gezonde traktaties. De 

pedagogisch medewerkers kunnen altijd helpen bij de keuze van de traktatie. 

 

4.9 Activiteiten 
Gedurende de dag worden er verschillende activiteiten aangeboden en kunnen de 

kinderen door het aanbod van materialen zich in vrij spel ontwikkelen. In deze paragraaf 

geven wij aan hoe wij de activiteiten georganiseerd hebben en gelegenheid beiden tot 

optimaal vrij spel. 

 

4.9.1 Activiteiten aanbod  

Vertrouwde thema’s en handelingen uit de belevingswereld van de peuter geven 

aanleiding tot de bewegingen. Bij voorkeur een herhaalsprookje, beelden uit de natuur in 

samenhang met de seizoenen of een gebeurtenis uit de jaarfeesten of jaargetijden. 

Zowel muziek als de gesproken taal ondersteunen de bewegingen. Voorbeelden van 

activiteiten: 

1. Huishoudelijke activiteiten  

In de eerste plaats zijn deze huishoudelijke activiteiten belangrijk in het kader van het 

gezinsvervangende aspect van de groepswerking. Niet alleen de houding van de 

pedagogisch medewerker en de inrichting van de ruimte dragen bij tot het zich geborgen 

voelen, ook de aard en de kwaliteit van de activiteiten bepalen de sfeer. Huishoudelijke 

activiteiten kunnen omschreven worden als activiteiten die een verzorgend en veelzijdig 

karakter dragen. De belangrijkste aspecten in de ontwikkeling van jonge kinderen, 

namelijk beweging, schepping en nabootsing worden door deze activiteiten ondersteund 

en gevormd. Iedere huishoudelijke activiteit biedt haar eigen specifieke mogelijkheden 

om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en waar nodig het individuele kind een 

extra ondersteuning te bieden.  

Mogelijke huishoudelijke activiteiten: 

 Bakken en koken: broodjes bakken appelmoes koken, pannenkoeken 

bakken koekjes, appelflapjes bakken  

 Ramen zemen  

 Vegen  

 Stof afnemen: de vensterbanken, de kastjes, de planken, was opvouwen 

2. Zeer eenvoudige bewegingsspelen   

Zowel muziek als de gesproken taal ondersteunen de bewegingen bij arbeidsspelletjes, 

dit zijn spelliedjes waarbij grote bewegingen worden gemaakt.  

3. Motorische vaardigheden:  

 stappen  

 lopen in allerlei vormen bijv. paardje spelen  

 wiegen  

 schommelen  

 glijden  

 met begeleiding: klimmen, klauteren, springen, evenwicht uitproberen  

 

4. Tekenen  

Tekenen met bijenwaskrijtjes op papier. Door te tekenen geeft het kind uitdrukking aan 

de eigen innerlijke ontwikkeling. Tekenen is dus steeds vrij tekenen dat de ontwikkeling 

van het kind zelf weergeeft. Peuters geven (onbewust) uiting aan hun individuele 

ontwikkeling, door middel van kleur en lijn. Zij vertrouwen op hun 

expressiemogelijkheden en durven deze te tonen. 

 

5. Schilderen  

Doen we wel maar met kwastje emmertje en water Alles mogen ze dan verven hout 
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verkleurd en in hun fantasie worden objecten geverfd in de mooiste kleuren. 

 

6. Wolvilten  

We maken met de kinderen wol schilderijtjes die ze met water en zeep zelf mogen 

vervilten. 

 

7. Muziek en zingen  

Zingen wordt opgevat als een vakoverschrijdend gebeuren: het is ingebed in het leven in 

de groep en begeleidt het dagverloop. Enkele voorbeelden:  

- een gezongen ochtendspreuk,  

- het kringspellied, ambachtslied bij de arbeidsspelen,  

- liedjes die een activiteit inleiden, (opruimen, eten, buitenspelen, 

handenwassen, plassen, rusten)  

- liedjes die de jaarfeesten begeleiden, een lied om het kringetje mee te 

beginnen, een lied om naar buiten te gaan.  

 

8. Plassen Wassen Neuzen poetsen  

Kinderen worden in het kinderdagverblijf regelmatig verschoond en gaan naar de wc. Het 

persoonlijke contact tijdens het verschonen van een luier is voor ieder kind van groot 

belang. Je richt je volledig op het te verschonen kind en praat of zingt ermee (en niet 

met je collega over de wintersport vakantie of de ruzie die je net hebt gehad). Ook het 

schoonmaken van een snotneus is in dit gebeuren een belangrijk ritueel waar je niet 

ongevraagd een zakdoek in iemand zijn gezicht drukt maar met een lied aan kunt 

aankondigen dat je graag een snottebel wilt afvegen.  

 

4.9.2 Het jaarritme  

Zoals we een dagritme hebben, zo hebben we ook een jaarritme, met ongeveer iedere 6 

weken een feest. We leven naar zo'n feest toe, vieren het samen, al is het nog zo simpel 

(bijvoorbeeld bellen blazen met St. Jan) en genieten nog wat na. We proberen de 

kinderen het specifieke - zonder er de nadruk op te leggen - van dat feest, de sfeer, het 

jaargetijde te laten beleven. De huiskamer wordt steeds aangepast aan het feest: met 

takken, bloemen en kransen. Op de seizoenentafel zien we hetzelfde proces in een meer 

‘landschappelijke’ vorm: herfstbladeren, kastanjes en een eekhoorn in de boom; een 

vijver met kikkers en schelpen. We zingen de liedjes van het seizoen, er komen nieuwe 

liedjes bij, de oude worden minder gezongen en langzamerhand ‘vergeten’. We laten ons 

aan de hand van de feesten meenemen door het jaar, van herfst naar winter, van lente 

naar zomer, en ervaren dat ieder seizoen, ieder feest, zijn eigen unieke waarde heeft. 

Sommige jaarfeesten vieren we alleen met de kinderen, sommige met de ouders maar 

het kind staat altijd centraal. Alle jaarfeesten worden voorbereid en heel eenvoudig in de 

groep gevierd:  

 Michaëlsfeest, oogstfeest 29 september, herfstliedjes, appels rapen, appelmoes maken 

 St. Maarten, lampionnetje maken  

 Advent, adventskrans, kaarsje dopen, elke advent een presentje mee en we bakken 

kerstbrood 

 Sint Nicolaas, de ouders maken een cadeautje  we bakken kruidnootjes 

 Kerstmis, kerstmaaltijd  

 Palmpasen, palmpasenstokken maken voor de Palmpasenoptocht, broodhaantjes 

bakken 

 Pasen eieren zoeken schilderen en een paastuintje maken kinderen zaaien tuinkers. 

 Pinksterfeest met pinksterkransen  Dit vieren we samen op het veld met de kinderen 

van de lagere school we gaan dan picknicken op het veld, en nodigen daarbij alle peuters 

met hun ouders uit  

 St. Jansfeest, zomerfeest 21 juni, met ‘drie in de pan’  spelletjes gebaseerd op de 

elementen water vuur wind en aarde 
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4.9.3 Vrij spel 

Tijdens het vrije spel laten we de kinderen zoveel mogelijk hun eigen fantasie en 

wilsimpulsen volgen. De oudere kinderen hebben vaak al een idee van wat ze willen gaan 

doen. De jongere kinderen hebben soms wat meer moeite om zich meteen in het spel te 

storten en blijven nog even bij de pedagogisch medewerker. Water en zand, pannen en 

lepels, kisten en lappen zijn belangrijke spelattributen voor kleine kinderen. Het geeft 

hen de gelegenheid het werk van de volwassenen op hun eigen manier na te bootsen, 

het stimuleert de fantasie en de sociale en emotionele ontwikkeling.  

Ze koken soep, geven elkaar te eten, graven kuilen en bouwen bergen, of staan 

dromerig te roeren in een pannetje.  

De wilsactiviteit wordt beschouwd als de sterkste uitdrukking van de persoonlijkheid van 

de mens.  

Bij het jonge kind uit de wilsactiviteit zich door het vormen van bewegingen naar de 

voorbeelden die het in zijn omgeving heeft waargenomen. De huiselijke, verzorgde 

omgeving, waarin alles zijn eigen vertrouwde plaats heeft, geeft de kinderen een gevoel 

van geborgenheid. Door dit gevoel van veiligheid komt het kind ook tot spelen. 

Eenvoudige middelen van natuurlijke materialen zijn voldoende om de fantasie en het 

spel bij de peuter in gang te zetten. Zij bevorderen de fantasie meer dan ingewikkeld 

geconstrueerd speelgoed of mechanisch bewegende beelden en geluiden.  

In het vrije spel krijgt het kind de gelegenheid om deze spontane innerlijke activiteit 

volledig te ontplooien. Vrij spel betekent dus steeds het ontwikkelen van zelfstandigheid 

en persoonlijkheid. Het krijgt de gelegenheid om zijn leefwereld nabootsend weer te 

geven. Het vrije spel wordt gekenmerkt door een sfeer van activiteit, harmonie, 

beweging, creativiteit, ontmoeting en ontspanning.  

Voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 geldt:  

 het kind speelt soms ook met andere kinderen;  

 het speelt nog met wat de omgeving toevallig biedt;  

 het is zeer fantasierijk en creatief.  

 

Tijdens het vrije spel is de pedagogisch medewerker meer op de achtergrond aanwezig. 

De kinderen nemen zelf het initiatief, de pedagogisch medewerker observeert. Zij kijkt 

hoe de kinderen met de materialen omgaan, hoe de sociale contacten verlopen 

enzovoort. Zo kan ze de bewegingen (de motoriek), het samenspel en de wijze van 

spelen van de kinderen waarnemen. Zij ziet of er door spelarmoede, taalarmoede of een 

overmatig spreken, bewegingsarmoede, een overbeweeglijkheid of een gebrek aan 

coördinatie correcties nodig zijn. Vaak stokt het spel van kinderen in deze leeftijdsfase 

door het louter toekijken van de volwassene. Door tijdens de observatie zelf een weinig 

concentratie vergende maar nabootsingswaardige activiteit uit te oefenen (bijv. plukjes 

wol uitpluizen, breien, plantjes water geven) kan men een gunstig spelklimaat creëren 

zonder verlies aan waarnemingsmogelijkheden.  

De pedagogisch medewerker moet ook te allen tijden kunnen ingrijpen als dit voor de 

goede voortgang van het spel nodig is. Soms moet een bepaald kind geholpen, 

aangemoedigd, of juist afgeremd worden.  

De Boomhut wil kinderen stimuleren door middel van ervaring te leren en stap verder te 

komen in de ontwikkeling. Dat hiermee soms een blauwe plek of een open knie gepaard 

gaat, neemt de Boomhut als risico. Een voorbeeld is kinderen die met kisten spelen. De 

oudere kinderen weten precies wat en hoever ze hiermee kunnen gaan. Een jonger kind 

kan dit spel imiteren maar hier motorisch nog niet aan toe zijn. De pedagogisch 

medewerkers volgen dit spel, grijpen alleen in als het levensbedreigend gaat worden 

voor het kind. Maar op een krat klimmen en ervan afvallen is een ervaring en een blauwe 

plek rijker voor het kind. Dit risico neemt de directie van de Boomhut om hun visie op 

ontwikkelen in uitvoering te brengen. 
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4.9.4 Opendeuren in de praktijk 

Kinderen verlaten de stamgroep bij bepaalde activiteiten. Hierbij kun je denken aan: 

activiteiten die wat meer ruimte vergen. Bij deze activiteiten gaan de kinderen van de 

groep voor deze activiteit naar de hal. Om de emotionele veiligheid van het kind te 

waarborgen gaat er altijd een vaste pedagogisch medewerker mee.  

Op het moment dat de activiteit is afgelopen wordt dit duidelijk gemaakt aan de 

kinderen. De kinderen worden dan ook weer naar de groep begeleid door de vaste 

pedagogisch medewerker. 

  

4.9.5 Buitenspelen  

Het buitenterrein ligt aan het kinderdagverblijf en is goed toegankelijk voor de kinderen. 

Bij de inrichting van de buitenruimte is rekening gehouden met overzicht en uitdaging. 

Door verschillende hoeken en looproutes te creëren ontstaat er voldoende uitdaging voor 

kinderen van alle leeftijden. Het buitenspeelplein wordt dagelijks gebruikt, ook bij slecht 

weer. Op de buitenspeelplek kunnen de kinderen in de zandbak spelen, fietsen, met de 

bal spelen, tikkertje doen, verstoppertje spelen met de pedagogisch medewerker veelal 

als partner. De pedagogisch medewerker heeft een actieve rol tijdens het buitenspelen. 

Pedagogisch medewerkers bieden diverse activiteiten aan en spelen daarbij ook een 

grote rol in.       

4.10 Afspraken 
In deze paragraaf beschrijven wij een aantal afspraken gemaakt over normen en 

waarden gevoelige afspraken zoals speelgoed van thuis en afspraken tussen de 

medewerkers onderling en met de kinderen.  

 

Speelgoed van thuis. 

Bepaalde kinderen hechten vaak waarde aan eigen speelgoed. Soms willen zij graag 

laten zien wat zij thuis hebben. Dit draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde. 

Kinderen mogen speelgoed van thuis meenemen op het kinderdagverblijf. Wij geven wel 

aan dat het altijd onder verantwoordelijkheid blijft van de ouder. Bij binnenkomst heeft 

het kind tijd om met eigen speelgoed te spelen. Op het moment dat de vaste activiteiten 

starten wordt het speelgoed door de pedagogisch medewerker opgeborgen in het mandje 

van het desbetreffende kind. 

 

Wij hebben ook een aantal afspraken over de omgang met elkaar en tussen de kinderen 

onderling. Deze afspraken zijn gebundeld in een document dat door de pedagogisch 

medewerker ondertekend wordt en in het dossier van de medewerker bewaard. De 

afspraken zijn op te vragen bij de directie. 

 

4.11 Afscheid nemen van de groep 
Bij het afscheid nemen van de groep krijgt het kind door de juffen gemaakte 

kaboutertjes en een afscheidskaart met door het kindje zelfgemaakt gewolvilt kustwerkje  

 

4.12 Volgen van kinderen 
Wij volgen de kinderen en vullen het observatieformulier in op 3 jarige en 4 jarige leeftijd 

in. Dit wordt besproken met de ouders en indien zij toestemming geven, zal dit ook als 

overdracht gebruikt worden naar de basisschool.  
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4.13 Signaleren zorgkinderen 
Als er een kind in ons midden is met een zorgwekkende ontwikkelingsachterstand kijken 

we eerst in het team welke pedagogisch medewerker hier ervaring in heeft of meer 

kennis van heeft. Deze pedagogisch medewerker zal dan de mentor van dit kindje 

worden. Voorbeelden hiervan zijn:  

- Een pedagogisch medewerker (met certificaat kindermishandeling)is 

verantwoordelijk om mentor te zijn van een kindje waarbij het vermoeden van 

mishandeling /verwaarlozing is.  

- Een pedagogisch medewerker met ervaring met logopedie, zij zal kinderen onder 

haar hoede nemen met een taalachterstand.  

Indien er geen of niet voldoende kennis in huis is, zal dit in huis gehaald worden. 

Bijvoorbeeld door scholing, of het langs laten komen van deskundige op gebied wat nodig 

is. Verder wordt er nauw samen gewerkt met een extern deskundige. Indien er opvallend 

of afwijkend gedrag gezien wordt door de pedagogisch medewerkers dan kunnen we 

contact opnemen met de extern deskundige. Indien de ouders ermee instemmen, kan zij 

het kind observeren tijdens de opvanguren.  

  

Als we tijdens de werkbespreking de zorgen delen omtrent een ontwikkelingsachterstand 

of gedragsprobleem dan nodigen we de ouders uit om dit te bespreken. Afhankelijk van 

de zorg kunnen we het volgende vragen:  

- Herkennen de ouders onze zorg  

- Delen de ouders onze zorg 

- Hebben de ouders zelf al actie ondernomen Zo ja: Willen de ouders ons hierbij 

betrekken, mogen wij contact opnemen met de betreffende specialist om meer 

informatie te krijgen of hebben zij zelf informatie wat ze met ons kunnen 

delen. Zo nee: Dan geven wij de ouders een gericht advies om naar een 

hulpverlenende instantie of specialist te gaan.  

 

Als kinderdagverblijf geven wij alleen advies. Als wij vermoeden dat er sprake is van 

(seksuele) mishandeling of verwaarlozing dan zullen wij wel, zonder de toestemming van 

ouders, een melding doen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (Veilig thuis). 
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