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1 Inleiding 
 
Het pedagogisch werkplan is de praktische uitwerking van het pedagogisch beleid van 
KinderOpvang De Vlinder. Een pedagogisch werkplan zorgt ervoor dat de pedagogisch 
medewerkers op dezelfde manier functioneren en reageren op gedrag van het kind 
 

2 Pedagogische visie 
 
2.1Visie op ontwikkeling van kinderen 
Wij gaan ervan uit dat ieder wezen, ieder kind, de natuurlijke drang tot ontwikkeling 
heeft.  Deze ontwikkeling verloopt bij iedereen verschillend op basis van aanleg en 
temperament. Derhalve is er aandacht voor aanleg en het unieke van ieder kind. We 
gaan uit van de individuele mogelijkheden op lichamelijk, verstandelijk, sociaal-
emotioneel en creatief gebied. Kinderen kunnen vaardigheden leren en worden 
gestimuleerd in genoemde ontwikkelingsgebieden. Er wordt geprobeerd aan te 
sluiten op het tempo en de belevingswereld van het kind. Bij een goed aanbod van 
leerervaringen en emotionele veiligheid leren de meeste kinderen wat ze nodig 
hebben.  
 
  
2.2 Visie op opvoeden 
Opvoeden is volgens ons het sturen van kinderen in hun ontwikkeling. Wij zijn tevens 
verantwoordelijk voor de randvoorwaarden namelijk veiligheid en vertrouwen. Wij 
hebben de taak om kinderen de gelegenheid te geven om hun nieuwsgierigheid te 
bevredigen en te prikkelen. De omgeving moet tegemoet komen in de behoefte om 
ervaringen op te doen en pedagogische medewerksters hebben de taak kinderen 
hierin te stimuleren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren rekening te houden 
met elkaar, zelfredzaamheid kunnen ontplooien, hun zelfvertrouwen vergroten en het 
eigenwaardegevoel leren versterken. Het sociale aspect dat met name in 
groepsverband tot uiting komt, zie je aan het samen leren spelen en het samen delen. 
Ook het opbouwen van vriendschappen en het onderhouden ervan is een meerwaarde 
evenals het respect hebben voor de ander. Wij geven de kinderen de kans eerlijk en 
open te zijn, waardoor de echtheid van een kind naar voren komt. 
 
 
2.3 Pedagogisch doel 
Het pedagogisch doel is dat kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen die 
hun eigen talenten onderkennen en benutten. Dit evenwicht streven wij na door 
situaties te creëren waarin kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in hun 
eigen kunnen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig en sociaal 
vaardig zijn. 
  
Opvoedkundige inzichten veranderen en wij willen kritisch blijven ten opzichte van 
ons eigen gedrag naar de kinderen. De conclusie die we nu trekken moeten we bij 
kunnen stellen wanneer we daar met z'n allen gegronde redenen voor hebben. 
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2.4 Kernfuncties kinderopvang 
KinderOpvang De Vlinder wil verantwoorde opvang bieden waarin verzorging en 
opvoeding/begeleiding als primaire functies gezien worden. Men wil naar de kinderen 
veiligheid en geborgenheid uitstralen en een goede dienstverlening naar de ouders.  
We volgen de beroepskracht-kind ratio (BKR). Daarnaast is preventie een niet 
onbelangrijke factor die steeds meer aandacht  krijgt. Verder zullen nieuwe 
ontwikkelingen aangaande het voorschoolse accent bij de kinderdagverblijven in de 
komende jaren uitgewerkt gaan worden. 
Voor nu ziet de invulling van het 4 ogenprincipe er als volgt uit: 
Normaal gesproken staan er iedere dag 2 a 3 pedagogische medewerkers en eventueel 
een stagiaire op de groep. In de vakantieperioden zijn de stagiaires vrij, maar zijn er 
nog steeds twee pedagogisch medewerkers. De pedagogische medewerkers beginnen 
niet allebei op dezelfde tijd, hierdoor kan er in de ochtend tot 08.00 uur en na 17.30 
uur kunnen we afwijken van het BKR. 
 ’s Ochtends en ’s avonds komen er echter regelmatig ouders binnen om kinderen te 
brengen of op te halen. Hierdoor zijn er in principe steeds twee volwassenen 
aanwezig of kunnen elk moment binnen lopen.  
In de uitzonderingssituatie dat er zo weinig kinderen zijn dat er maar één pedagogisch 
medewerker op de groep staat is er buiten de vakanties een stagiaire. Daarnaast kan 
het zo zijn dat Petra dan vrij is en ook geregeld de groep binnenloopt.  
 
Met ingang van 01-01-2018 moeten wij volgens ikk wetgeving de uren wanneer de 
pedagogisch medewerkers alleen op de groep staan (max 3 uur per dag) gaan 
registreren. Deze uren zullen ook openbaar zijn in het pedagogisch beleidsplan. 
Zodoende staan de tijden hieronder vermeld: 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 
7.00-8.00 7.00-7.30 7.00-8.00 7:30-7.45 7.00-8.00 
13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00 
17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

 
Materiële veiligheid 
Als we het hebben over materiële veiligheid dan bedoelen we de accommodatie: de 
indeling van de ruimten, de meubels, het materiaal, het speelgoed, de hygiëne en de 
veiligheid. Veiligheid en kwaliteit is voor KinderOpvang De Vlinder  van groot belang. 
Vandaar dat er aan al deze aspecten de grootste zorg besteed wordt.  
Zie protocol RI plan van aanpak, Wiegendood en Meldcode. 
 
Immateriële veiligheid. 
Binnen de kinderopvang moet het kind zich veilig en geborgen voelen, het moet zich 
er thuis voelen. Pas als het kind zich thuis voelt, zal het vrij kunnen spelen en 
experimenteren. Een belangrijke rol hierin vervullen de pedagogische medewerkers. 
Zij moeten in staat zijn om met ieder kind een hechte band op te bouwen. Anderzijds 
moeten kinderen zich kunnen hechten, een hechte relatie op kunnen bouwen met de 
pedagogisch medewerkers. Gehechtheid wil zeggen; de duurzame emotionele band 
van (jonge) kinderen met hun opvoeders, in dit geval de pedagogisch medewerkers. 
Zodra het kind zich onprettig of onveilig voelt kan het kind terugvallen op deze 
opvoeder. Het kind heeft die veilige basis nodig. Via een gehechtheidrelatie ontwikkelt 
het kind niet alleen vertrouwen in de ander, maar ook vertrouwen in zichzelf. Het 
voelt zich daardoor veilig genoeg om op eigen houtje dingen te gaan ondernemen en 



 5 

contact met anderen te maken. Een gehechtheidrelatie vormt dan ook de basis voor 
zelfstandigheid. Eén van onze doelstellingen is dat het kind kan uitkomen tot een 
veilige gehechtheidrelatie.  
 
Wij trachten dit als volgt te verwezenlijken: 

 Er wordt gewerkt in een verticale groep: 0-4 jaar  Kinderen blijven gedurende 
lange tijd in dezelfde groep. Zij krijgen alle kans om met de pedagogische 
medewerkers een gehechtheidrelatie op te bouwen. 

 Het is belangrijk dat er continuïteit is in de relatie van het kind met de 
pedagogische medewerksters. Er wordt daarom zoveel mogelijk met vaste 
medewerkers (en stagiaires) gewerkt. Om het kind te laten wennen ( zie bijlage 
wenprotocol) en de gelegenheid te geven een gehechtheidrelatie op te bouwen 
wordt het kind zoveel mogelijk door een vaste medewerker verzorgd. 
Pedagogisch medewerkers leren in te spelen op de specifieke behoeften van 
het kind. 

 Niet alleen aan de kant van de pedagogisch medewerkers maar ook aan de kant 
van het kind moet continuïteit kunnen worden geboden. Een kind moet een 
redelijk aantal uren kunnen doorbrengen bij de kinderopvang. Dat geeft het 
kind en de medewerksters de tijd om een gehechtheidrelatie aan te gaan. In 
verband hiermee plaatsen wij kinderen (0-4 jaar) alleen voor minimaal 2 
dagdelen (1 hele dag). 

 Een kind zal zich verder veilig en geborgen voelen in een redelijk voorspelbare 
en bekende omgeving. We spelen hierop in door met een vaste dagindeling te 
werken, niet te vaak de inrichting te veranderen en door het stellen van regels 
en grenzen. Kinderen moeten zich in alle gevallen veilig voelen.  

Emotionele band 

De band tussen pedagogische medewerkers en kinderen ontstaat niet vanzelf; 
pedagogische medewerkers organiseren van alles om kinderen en ouders te helpen 
met het wennen en opbouwen van vertrouwen. Zodoende werken we met een wen 
protocol. Deze kunt u hier terug vinden in de Bijlage Zo werken we met wendagen, 
zodat we allemaal alvast kunnen wennen aan de veranderingen die gaan komen. Met 
de wendagen maken we foto’s van de kinderen, om te laten zien hoe het met het kind 
ging. Zo krijgt ook ieder kind een overdrachtsboekje van KinderOpvang De Vlinder.  

In het overdrachtsboekje beschrijven we de dag voor de ouders met vaak leuke 
gebeurtenissen. Het opvoeden in een groep met oog voor individuele behoeftes van 
kinderen vraagt van pedagogisch medewerkers een planmatige aanpak. Pedagogische 
medewerkers en ouders moeten hun handelen op elkaar afstemmen, anders wordt het 
voor een kind een chaos. Planmatig werken creëert veiligheid en betrouwbaarheid 
voor kinderen en ouders. Zodoende bespreken we met de ouders tijdens het 
intakegesprek de huisregels. De huisregels kunnen ze via een code ten allen tijden nog 
inkijken op de website. Binnen de duidelijke kaders is ruimte voor het flexibel 
inspelen op de individuele behoeften van de kinderen. Verder is planmatig werken 
een voorwaarde voor de verdere professionalisering en kwaliteitszorg. 
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3 Baby’s 
 
Voor de baby’s zijn er weinig algemene regels. De pedagogisch medewerkers passen 
zich aan het ritme van de kinderen aan. Dit gaat in nauw overleg met de ouders. 
Meestal levert de wenperiode van baby’s, op enkele uitzonderingen na, weinig 
problemen op. Met de meeste baby’s wordt betrekkelijk snel contact gelegd; ze zijn 
afhankelijk, ze  vertrouwen de pedagogische medewerkers al snel. Ze zijn tevreden als 
ze gegeten hebben en verschoond zijn. En een knuffel op z'n tijd doet altijd goed. 
Kortom, ze beantwoorden meestal ongecompliceerd het geboden contact. Toch vinden 
wij het belangrijk ook bij baby’s het wennen aan KinderOpvang De Vlinder op te 
bouwen. Dit is zowel prettig voor de ouders als voor de pedagogische medewerkers. 
Voor de ouders is het belangrijk vertrouwd te raken met de pedagogische 
medewerkers. Ze zien hoe de medewerkers met de baby’s omgaan en kunnen nog 
extra tips geven. Van tevoren is er wel een kennismakingsgesprek en een 
intakegesprek geweest, maar vaak zijn kleine dingen, die voor ouders zo gewoon zijn, 
niet aan de orde geweest. Voor baby’s kunnen dit belangrijke zaken zijn. Ouders 
kunnen hun kind iets vertrouwds meegeven zoals een knuffelbeest of een doekje. De 
geur ervan kan ze gerust stellen.  
Niet alleen de baby moet wennen, ook ouders moeten er vaak aan wennen dat ze de 
zorg van hun baby aan anderen overlaten. “Aan wie geef ik ze, doen ze het wel goed, 
wordt mijn kind op tijd verschoond, wat gebeurt er als de baby huilt enz..” Daarom 
mogen ouders, wanneer ze zich zorgen maken over hun kind ten allen tijden bellen, of 
in overleg, even op bezoek komen. Voor ouders is het belangrijk te weten dat alle 
ouders het in het begin moeilijk vinden om hun kind te brengen. Belangrijk is het om 
deze zorg uit te spreken naar de pedagogische medewerkers. Praten lucht op. 
Medewerkers kunnen daarbij vertellen over hun eigen ervaringen. Gezamenlijk kan 
dan naar een weg gezocht worden om hier mee om te gaan.  
De pedagogische medewerkers benaderen baby’s rustig en met rustige 
bewegingen. Eerst contact maken door aanspreken en/of een aai voor de baby 
op te tillen  
 
Het werken met baby’s vraagt om specifieke expertise. Alle pedagogisch medewerkers 
hebben hiervoor aanvullende scholing gekregen. Daar wij werken met een verticale 
groep vinden wij het belangrijk dat alle pedagogisch medewerkers opgeleid worden. 
De Pedagogische Coach heeft de trainer train opleiding 3 oktober 2018 gehaald voor 
specialisatie baby’s. In 2021 heeft zij de opleiding docent baby-yoga en docent 
babymassage behaald. De pedagogisch medewerkers worden begin 2022 ook hiervoor 
opgeleid. In de toekomst inplementeren we deze werkwijze zodat we zo optimaal mogelijk 
de behoefte van de baby’s kunnen lezen en hierna kunnen handelen. 

De Pedagogische Coach zal deze opleiding gaan geven aan alle nieuwe pedagogisch 
medewerkers die dit nog niet behandeld hebben tijdens hun opleiding. 
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Vaste gezichten voor 0-jarigen 
 
Aan een kind worden 2 a 3 vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Op de dagen 
dat het kind komt, is altijd minimaal één van deze pedagogisch medewerkers 
werkzaam. Als de omvang van de groep vraagt om inzet van meer dan twee 
pedagogisch medewerkers, dan mogen maximaal drie vaste pedagogisch 
medewerkers aan het kind worden toegewezen. Naast het vaste gezicht kunnen ook 
andere pedagogische medewerkers worden ingezet. Als uw kind een flexibele opvang 
heeft, geldt het ‘vaste gezichten eis niet.’ 
 
 
4  Dreumes/peuters 
  
De moeilijkste periode om te wennen ligt tussen acht maanden en anderhalf jaar. 
Kinderen zijn dan in de eenkennigheidsfase en de overgang van thuis naar de 
kinderopvang kan dan erg moeilijk zijn. De gewenningsperiode kan dan wel twee tot 
drie maanden duren. Ook bij twee- en driejarigen kan het wennen moeizaam 
verlopen. Voor ons is het belangrijk dat deze gewenningsperiode zorgvuldig wordt 
opgebouwd. Voordat een kind naar de kinderopvang komt, kunnen ouders het kind 
hierop voorbereiden door samen gesprekjes te voeren over de kinderopvang of 
daarover een boekje te lezen. Het kind krijgt dan alvast een idee wat er gaat gebeuren. 
Ook als het eenmaal zover is, kan een boekje een prima aanknopingspunt zijn om de 
ervaringen met de ouder te delen. In overleg met de pedagogisch medewerkers wordt 
de wenperiode bepaald. In de kinderopvang krijgt het kind namelijk te maken met een 
totaal andere omgeving dan het gewend is: veel kinderen, de pedagogisch 
medewerkers en een grote ruimte met veel onbekend speelmateriaal. Vanuit de 
veilige aanwezigheid van de ouder kan het kind de nieuwe situatie verkennen. Bij het 
wennen speelt het afscheid nemen een grote rol. Stiekem weglopen als het kind lekker 
aan het spelen is, voorkomt misschien dat de ouder die afscheid moet nemen niet met 
een huilend kind geconfronteerd wordt, maar op het moment dat het kind de ouder 
mist, kan het zich in de steek gelaten voelen. Geef als ouder, voordat je weggaat, het 
kind even de gelegenheid hieraan te wennen. Drink bijvoorbeeld eerst een kopje 
thee/koffie met de pedagogisch medewerkers en zoek daarna samen met het kind een 
speelgoedje uit. Kinderen houden van voorspelbaarheid, dat geeft houvast. Het is 
belangrijk dat de ouder daarna duidelijk afscheid neemt. Als het kind het afscheid 
nemen erg moeilijk vindt, is het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers het van 
de ouder overneemt. Voor het kind moet duidelijk zijn dat het nu bij de pedagogisch 
medewerkers moet zijn voor troost. Dit samenspel tussen pedagogisch medewerkers 
en ouder is heel belangrijk. Om het gewenningsproces van het kind binnen de 
kinderopvang goed te laten verlopen besteden wij hier veel aandacht aan.  
 
Belangrijke aspecten hierbij: 

 We werken, zoals reeds genoemd,  met zoveel mogelijk vaste pedagogisch 
medewerkers en stagiaires. Een kind moet de gelegenheid krijgen om een 
gehechtheidrelatie met de pedagogisch medewerker op te bouwen. Dit lukt 
niet als het kind iedere keer andere gezichten ziet.  

 Kinderen houden van voorspelbaarheid, van structuur. Een kind zal zich veilig 
en geborgen voelen in een redelijk voorspelbare en bekende omgeving. Pas als 
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het zich ergens thuis voelt zal het vrijuit kunnen spelen en experimenteren. Er 
wordt hierop ingespeeld door te werken met een vaste dagindeling, niet te 
vaak de inrichting te veranderen en door het stellen van regels en grenzen. 

 Wanneer een kind voor het eerst KinderOpvang De Vlinder bezoekt nemen we 
hier alle tijd voor. We zorgen ervoor dat er niet teveel nieuwe kinderen tegelijk 
komen. 

 We trachten ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk dezelfde pedagogisch 
medewerker het kind opvangt, niet alleen bij het binnenkomen, maar ook 
tijdens het spelen zodat er zo snel mogelijk een vertrouwensrelatie kan 
ontstaan. De voorkeur van kind en pedagogisch medewerker speelt hierin mee. 

 De pedagogisch medewerkers vertellen het kind dat er veel kinderen zijn, 
noemen de namen van ze en vragen wat ze aan het doen zijn. We laten ook zien 
dat er regels tussen de kinderen bestaan, dat niet alles mag. Een voorbeeld: je 
mag elkaar geen pijn doen. 

 Om de structuur aan het kind te laten zien wordt er uitgebreid op ingegaan wat 
er allemaal gebeurd:  

  “ Nu gaan we fruit eten, melk drinken. Kijk, hier pak ik de bekers. Nu gaan we 
aan de tafel zitten enz..” 
We laten het kind zien wat er aan speelgoed is. We vertellen de afspraken erbij: 
nu mag je alles pakken uit deze kast; als je daar mee wilt spelen moet je het 
even vragen; straks ruimen we alles op; daar spelen we alleen buiten mee. 

 
De pedagogisch medewerkers letten niet alleen op de verbale uitingen, maar ook op 
houding, mimiek, gebaren. Goed ingaan op lichaamstaal betekent voor een kind dat je 
hem begrijpt. Hij zal zich dan ook eerder veilig voelen. 
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5 Dagindeling 
  
Ons kinderopvang is gemiddeld open van 7.00 - 18.00uur. Dit is afhankelijk van de 
vraag van de ouders. De dagindeling van de baby’s verschilt natuurlijk met die van de 
peuters en de oudere kinderen in de groep. Voor de baby’s zijn er weinig algemene 
regels. De pedagogisch medewerkers passen zich aan het ritme van de kinderen aan. 
Dit gaat in nauw overleg met de ouders. De dagindeling van de oudere kinderen heeft 
wat meer vaste elementen, zoals samen eten, naar het toilet gaan, fruit eten. In grote 
lijnen ziet de dagindeling er als volgt uit:  
  
Tussen zeven en negen uur worden de kinderen gebracht. Ieder kind en 
ouder/verzorger wordt door een pedagogisch medewerker persoonlijk begroet. Wij 
vinden het belangrijk dat de ouder bij de breng- en haalcontacten de tijd hiervoor kan 
nemen. Dit om te voorkomen dat de pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers 
heel verschillend bezig zijn en het kind niet meer weet waar het aan toe is. Hierdoor 
ontstaat er ook een goede band tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders van 
het kind. 
  
Wanneer de ouders weggaan vinden we het belangrijk dat er duidelijk afscheid 
genomen wordt. Het kind weet dan wat er gebeurt en hoeft er niet later achter te 
komen dat papa en/of mama er ineens niet meer is. Bij het afscheid gaan we meestal 
zwaaien bij het raam. Als het nodig is troosten we de kinderen en proberen ze gerust 
te stellen en af te leiden. Het is heel belangrijk dat de kinderen weten dat hun ouders 
straks weer terugkomen. Zoals eerder aangegeven geldt voor baby’s dat we ons 
aanpassen aan het ritme van de baby. Sommige baby’s zitten lekker op schoot bij één 
van de leidsters, anderen spelen in de box of zitten in een wipstoel. 
  
Als alle kinderen er zijn, gaan we zo rond 9.00 uur fruit eten en drinken. Dit is de 
eerste groepsactiviteit van de dag. Tijdens het eten en drinken wordt er gepraat over 
de dingen die ze gedaan hebben en/of worden er liedjes gezongen. De baby’s die op 
zijn worden er gezellig bijgezet in het babyzitje of ze zitten bij een van de pedagogisch 
medewerker op schoot. Zij krijgen een fruithapje. Het met elkaar praten en naar 
elkaar luisteren wordt gestimuleerd. We letten erop dat iedereen zoveel mogelijk aan 
de beurt komt. Tijdens het eten en drinken geldt de regel  dat de kinderen aan tafel 
blijven zitten; ze leren zo op elkaar te wachten en het voorkomt dat het onrustig en 
rommelig wordt. 
  
Daarna is het tijd om de kinderen te verschonen. Als pedagogisch medewerkers heb je 
dan een intiem persoonlijk contact. Er wordt als het kan ruim de tijd en rust genomen 
om met het kind bezig te zijn. Even lekker knuffelen, liedjes zingen, kiekeboe spelen. 
  
De oudere kinderen gaan nu zelfstandig naar het toilet. We helpen hen daar waar het 
nodig is, bijvoorbeeld met het los of vast maken van een moeilijke knoop. We leren ze 
dat ze moeten doorspoelen en handen wassen na het plassen. Kinderen die bezig zijn 
met de zindelijkheidstraining, hetgeen altijd in overleg met de ouders gebeurt, gaan 
op de wc. Voordat ze verschoond worden gaan ze even op de wc. Niet alle kinderen 
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doen al iets op de wc, maar door middel van een" plaskaart" proberen we ze zoveel 
mogelijk te stimuleren en raken ze eraan gewend. Waar mogelijk laten we ze 
handelingen zelf doen: bijvoorbeeld zelf de broek naar beneden  doen, zelf de handen 
wassen en afdrogen. De kinderen die hier nog niet aan toe zijn, worden verschoond. 
Na het plassen en verschonen gaan de meeste baby’s naar hun eigen bed met alles wat 
daar bij hoort. Even lekker knuffelen of een slaapliedje zingen. Veel baby’s hebben een 
speen of een eigen knuffeltje in bed.  
  
Voor de kinderen die opblijven geldt nu dat ze lekker vrij kunnen gaan spelen. Het 
eigen initiatief van de kinderen wordt zoveel mogelijk gewaardeerd en positief 
benaderd.  De kinderen kunnen buiten gaan fietsen, met elkaar stoeien of een 
fantasiespel doen. Ze kunnen een boekje, een puzzel of een spelletje pakken of lekker 
met de blokken gaan spelen en vanaf vorig jaar mogen ze ook op de tablet op Bereslim 
  
We proberen de kinderen te leren om op een goede manier met elkaar om te gaan. Dat 
betekent: elkaar niet plagen, geen dingen van elkaar afpakken, opletten op de baby’s / 
de kleintjes. Als er ruzies zijn stimuleren we de kinderen om het zelf op te lossen. We 
letten er wel op dat ze elkaar niet slaan of op een andere manier pijn doen. Als we 
ingrijpen doen we dat eerst door te waarschuwen en als het dan niet over is, het kind 
even apart  te zetten, in de groepsruimte. Als we met de kinderen praten gaan we op 
ooghoogte van het kind zitten, maken lichaamscontact, zodat het kind je aankijkt. 
Daarna wordt er altijd even over gepraat en worden er zo nodig excuses aangeboden. 
Als kinderen zelf iets goed oplossen, belonen we ze door te zeggen dat ze dat goed 
hebben gedaan.  
 
Als ze speelgoed willen hebben wat een ander kind juist heeft, moeten ze het vragen 
en niet afpakken. Als het kind er nog even mee wil spelen, moeten ze leren dit te 
accepteren en wachten tot het kind uitgespeeld is. Tijdens het spelen blijven een 
aantal regels gelden, Bijvoorbeeld niet met speelgoed gooien, ben je klaar met 
puzzelen, dan de puzzel terug in de kast zetten.  Eerst ander speelgoed opruimen, 
voordat je iets nieuws pakt. 
  
Tijdens en door vrij spel leren de kinderen keuzes maken, bijvoorbeeld kiezen wat je 
wilt doen en met wie je dat gaat doen.  Ze ontdekken elkaars mogelijkheden en gaan 
bewuster kiezen voor bepaalde kinderen bij een bepaalde activiteit: bijvoorbeeld met 
Joost ga ik puzzelen en met Anne ga ik lekker gek doen.  
Al naar gelang de kinderen er behoefte aan hebben, bieden we in deze tijd ook 
activiteiten aan zoals plakken, tekenen en vingerverven. Soms gaan we lekker zingen, 
muziek maken of spelletjes doen.   
Als het weer het toelaat gaan we naar buiten;  spelen in de zandbak, het badje, op de 
fiets of auto. De baby’s die op zijn proberen we zoveel mogelijk bij dit alles te 
betrekken. Lekker op schoot bij de pedagogisch medewerkster en “mee”zingen, in de 
box, in het wipstoeltje of kruipend over de grond.  
  
Tegen half twaalf gaan we samen opruimen en is het weer tijd om te eten. We 
proberen de kinderen van jongs af aan te leren mee te helpen met het opruimen. Zo 
werken we ook met de Vlinder van de dag. Dit kindje helpt de pedagogische 
medewerkers tijdens de dag met klusjes. Als alles opgeruimd is, gaan we handen 
wassen en aan tafel. De baby’s krijgen een fles en soms ook al een boterham in stukjes. 
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De oudere kinderen gaan warm of een boterham eten en melk drinken. De kinderen 
zitten gezamenlijk rond de tafel. Bij het eten gelden ook bepaalde regels: zoveel 
mogelijk aan tafel blijven zitten totdat iedereen klaar is met eten, niet knoeien met 
eten, niet gooien met de boterham, niet met je handen in je mond, ook de korstjes op 
eten en eerst gezonde beleg ,daarna zoetigs. Vanaf  2 jaar eten de kinderen met 
vorkjes. Als het kind niet meer wil eten, wordt het niet gedwongen. Je kunt het kind 
wel door positieve motivatie proberen te laten eten. Natuurlijk wordt er rekening 
gehouden met de leeftijd van de kinderen. Van een bijna vierjarige mag je iets anders 
verwachten dan van een eenjarige. Tijdens het eten wordt er verteld over van alles en 
nog wat. We letten erop dat ze naar elkaar luisteren en dat ieder zoveel mogelijk de 
kans krijgt om wat te vertellen.  
 
Als iedereen klaar is met eten, na gemiddeld ongeveer een half uur (sommige 
kinderen krijgen indien gewenst meer tijd),  gaan de kleinere kinderen zich uitkleden 
voor het middagdutje. Indien nodig worden ze hierbij geholpen. Ze gaan op de wc 
en/of krijgen een schone luier voor. Dan gaan ze naar hun (eigen) bed met alles wat 
bij dit ritueel hoort, de knuffel, afscheid van andere kinderen en de pedagogische 
medewerksters nemen. We stoppen de kinderen lekker onder met een dikke kus. De 
pedagogische medewerker met babybeurt zorgt ervoor dat de babyfoon ingeschakeld 
staat en gaat zo nodig (vooral bij baby’s) regelmatig kijken bij het slapende kind.   
 
Intussen hebben de grotere kinderen geplast en tanden gepoetst en kunnen daarna 
rustig gaan spelen. Nu is er ook tijd om met de oudere kinderen eens een extra 
activiteit te doen. Er kunnen nu activiteiten gedaan worden die moeilijk te doen zijn 
als er jonge kinderen (baby’s) op zijn, zoals stoeien, kralen rijgen of een hoge toren 
bouwen op de grond. Als de kinderen wakker zijn, worden ze door de pedagogische 
medewerkers uit  bed gehaald, opnieuw verschoond en aangekleed. Als ze het kunnen, 
mogen ze zich zelf aankleden, al is het maar een sok. Daarna wordt er gezamenlijk wat 
gedronken, groentsnacks gegeten en kan er gespeeld worden totdat ze aan tafel gaan 
voor brood eten.  
 
 
De kinderen worden voordat ze meegaan met hun ouders zo nodig verschoond. De tas 
met o.a. overdrachtsboek, fles, poedercontainer, reservekleren en knuffel worden 
door de ouders verzameld. Tijdens het ophalen wordt informatie uitgewisseld over 
die dag. Werkjes kunnen mee naar huis genomen worden. Pedagogische medewerkers 
en ouders/kind nemen afscheid van elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
 
5.1  AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT HET ETEN EN DRINKEN 
 
Een situatie, die elke dag op het dagverblijf meerdere malen voorbij komt, 
is het gezamenlijk eten en drinken. 
Het is om verschillende redenen van belang dat het team op één lijn zit wat 
betreft afspraken/regels met betrekking tot het eten en drinken. Zo zijn dit 
bijv. waardevolle momenten op een dag om kinderen sociale vaardigheden 
bij te brengen, zoals op je beurt wachten, samen delen etc. Maar ook zaken 
zoals dagelijkse (voedsel-)hygiëne, zelfstandig leren eten en drinken, etc. 
kunnen hier geleerd en uitgebreid geoefend worden. 
KinderOpvang De Vlinder heeft de volgende afspraken gemaakt: 
 
1 Wachten tot iedereen zit en wat te eten /drinken heeft. Dit kun je 
vergemakkelijken voor de kinderen d.m.v. een liedje bij de lunch. Is het 
liedje klaar dan eten/drinken maar. 
Bij de baby's zal hier soms wat minder strak aan vast gehouden 
kunnen worden omdat je bij de jongere baby’s met verschillende 
voedingsschema’s te maken hebt. 
 
2 Het KDV verstrekt de broodmaaltijd aan de kinderen. Deze maaltijd 
bevat: brood, beleg, melk. Koekjes, snijkoek, kaasknabbels en soepstengels zijn voor 
tussendoor. Geven de ouders aan dat hun kind geen melk 
mag drinken/hoeft te drinken, dan wordt er een beetje diksap met water gegeven. 
 
3 Brood: maximaal 3 boterhammen per kind aanbieden. Eerst mond leeg laten 
eten voordat een kind om een nieuwe boterham mag vragen. De hoeveelheid 
boterhammen worden per kind bekeken. Goed met ouders overleggen wat 
kinderen wel en niet mogen. 
 
4 Gestart wordt met een boterham met hartig beleg, (smeer)worst of 
(smeer)kaas. Tweede boterham mag dan gekozen worden door het kind. 
Bij elke pot zoet beleg wordt een eigen lepeltje/mes gebruikt in verband met 
hygiëne. 
Het beleg met een lepel/mes scheppen op de boterham en dit met het mes 
uitsmeren. Lepels/messen worden na de lunch uit de potten gehaald en 
afgewassen. 
 
5 Eten met een vork: dit stimuleren wij bij de kinderen i.v.m. de ontwikkeling 
van oog-handcoördinatie, (fijne) motoriek, netjes leren eten. 
Kinderen in de kinderstoel eten met de hand, zodat ze elkaar niet kunnen bezeren met 
de vork. 
Tweede boterham mag uit het vuistje. 
 
6 Drinken:  
Diksap: In de middag bieden wij de kinderen diksap en water aan, de kinderen mogen 
zelf kiezen wat ze drinken. Soms is dit in overleg met ouders.  
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Melk: 1 beker. aanbieden na de eerste boterham en eerst leeg laten drinken voor 
tweede boterham aan te bieden. 
Hoeveelheid: sap max 1,5 portie (twee keer inschenken). 
 
7 Koekjes bij het drinken: We bieden bij het drinken crackers of een kaasstengel aan. 
Kinderen tot 12 maanden liga en vanaf 12 maanden een soepstengel. 
 
8 Handen wassen: na het buiten spelen, na toiletgang en voor en na het eten 
 
9 Fruit eten: elk kind krijgt 1 heel stuk fruit/fruithap per dag. 
Goed met de ouders overleggen of dit nog gepureerd moet worden. Voor de 
kinderen die stukjes fruit eten wordt er zoveel mogelijk gezamenlijk 
fruit gegeten, waarbij de pedagogisch medewerker aan tafel schilt. Goed opletten 
hierbij dat elk kind ook daadwerkelijk 1 stuks fruit aangeboden krijgt/op eet. 
 
Warm eten wordt op verzoek gegeven, maar wel om 11.30 uur. Ouders dienen zelf het 
eten mee te geven met naam van hun kind erop geschreven . Geen groentehappen in 
koelkast laten staan. Aan einde van de dag mee terug geven aan ouders. Kleintjes tot 1 
½ jaar krijgen groentehap rond 16.30 uur. Daarna gaan ze mee met het dagritme van 
de groep. Na 17.00 worden er geen groentehappen meer gegeven ivm andere 
werkzaamheden en ophalen van de kinderen. 
Toetjes horen thuis gegeven te worden. 
 
10 Voor het eten wordt er door de pedagogisch medewerker gezegd: Plassen, handen 
wassen en aan tafel. De kinderen moeten aan tafel blijven zitten totdat de pedagogisch 
medewerker het vrijgeeft. 
 
11 Tijdens het eten mag er geen speelgoed of andere materialen op de 
tafels aanwezig zijn. Beweeglijke kinderen worden in kinderstoel naast de 
pedagogisch medewerker  gezet. 
 
12Kinderen eten hun ontbijt thuis, maar kunnen in overleg op de kdv verder eten. 
Ouders verzorgen het eten. 
 
13 Afstemmen op eetpatroon thuis: regelmatig overleggen met opvoeders over 
de situatie/ aanpak thuis wat betreft eten en drinken is belangrijk. Denk 
hierbij aan soorten koekjes, beleg, hoeveelheid eten en drinken. 
 
14 Het is verboden om glad en rond snoep uit te delen aan kinderen 
onder de 6 jaar. 
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6 De ontwikkeling van kinderen 
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen zich volledig te 
ontwikkelen, in alle facetten. Er moet ruimte en aandacht zijn voor de lichamelijke, de 
sociale, de emotionele, de cognitieve en de creatieve ontwikkeling. Ontwikkeling is 
ontplooiing. Een deel van de ontwikkeling gaat vanzelf als gevolg van groei en rijping. 
Een ander belangrijk deel hangt af van de omgeving en de leefsituatie, het 
kinderdagverblijf maakt daar onderdeel van uit. Het zijn vooral de ervaringen die het 
kind in zijn omgeving opdoet, die ervoor zorgen dat er groei plaats kan vinden en dat 
er dus van ontwikkeling gesproken kan worden.    

Elk kind een mentor 
Elk kind krijgt een mentor toegewezen. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en is het 
eerste aanspreekpunt voor ouders. De mentor hoeft niet perse een van de vaste 
gezichten van het kind te zijn. Tijdens het intakegesprek geven we aan de ouders door 
welk pedagogisch medewerker mentor van hen kind is. Na 2 maanden geeft de mentor 
de ouders een evaluatieformulier en vraagt om dit tijdens een gesprek te bespreken. 
Tijdens dit gesprek zal de mentor zich voorstellen en leren ze elkaar beter kennen. 
Rond de verjaardag van het kind zal de mentor de ouders uitnodigen voor een 10 
minuten gesprek. 
 
10 minuten gesprekken  
Jaarlijks organiseren we bij KinderOpvang De Vlinder korte gesprekken met de 
ouders/verzorgers. Deze gesprekken zijn het beste te vergelijken met de zogenaamde 
‘10-minuten-gesprekken’ in het basisonderwijs. Onze ervaringen hiermee zijn zeer 
positief. Normaliter nodigen we ouders eenmaal per jaar op een middag/avond uit 
voor zo’n individueel gesprek. Deze zal plaatsvinden rond de verjaardag van het kind. 
Op initiatief van de ouder of één van de pedagogisch medewerkers kan dit ook vaker 
plaats vinden. De ouder is uiteraard niet verplicht op de uitnodiging in te gaan, maar 
we stellen het wel heel erg op prijs.  
 
Het doel van deze gesprekken is: 
• Informatie over hoe uw kind het doet in de kinderopvang; 
• Vergelijking met de thuissituatie en het uitwisselen van ervaringen;  
• Doorspreken van eventuele problemen en aandachtspunten. 
Wij hopen op deze wijze uw kind beter te begeleiden, meer preventief op te treden en 
met meer begrip eventuele problemen aan te pakken. 
 
Kijk-kindvolgsysteem 
In 2018 zijn we gestart met het werken in het Kijk-kindvolgsysteem. 
Over het belang van goed observeren en tijdig signaleren bestaat geen misverstand. 
Achterstanden die al op jonge leeftijd ontstaan, zijn immers later moeilijk in te halen. 
Met behulp van KIJK! 0-4 jaar krijgen de pedagogische medewerkers een compleet 
beeld van de ontwikkeling van het kind en stemmen ze het aanbod van activiteiten en 
de rol af op zijn unieke behoeften en belangstelling. Het welbevinden en de 
betrokkenheid van het kind bij activiteiten staan centraal. 
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KIJK!0-4 jaar is een instrument waarmee we de ontwikkeling van jonge kinderen van 
nul tot vier jaar in kaart kunnen brengen. Met behulp hiervan observeren we op 
systematische wijze verschillende aspecten van de ontwikkeling van het kind.  
We observeren of het kind goed in zijn vel zit, of het zich uitgedaagd voelt door 
verschillende activiteiten en of er signalen zijn die wijzen op een risico voor de 
ontwikkeling. Aan de hand van een aantal ontwikkelingslijnen maken we zichtbaar 
wat het kind al kan en weet en welke volgende stap in zijn ontwikkeling mogelijk is. 
Daardoor kunnen we beter inschatten hoe we het kind kunnen ondersteunen en 
stellen doelen  en stemmen daar ons handelen op af. 
Zo hebben de pedagogisch medewerkers ieder kind ‘in beeld’ en volgen het in zijn 
ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het 
stimuleren de volgende stap zetten. Daardoor zullen er vaker observaties plaats 
vinden en kunnen we de ontwikkeling van het kind beter in kaart brengen. 

KinderOpvang De Vlinder probeert zorg te dragen bij de ontwikkeling van belangrijke 
competenties, namelijk 

*Kijk ik mag er zijn (emotionele competenties) 

*Kijk we doen het samen (sociale competenties) 

*Kijk,ik kan ’t zelf, het lukt me (motorisch- zintuiglijke competenties) 

*Kijk, ik voel, denk en ontdek (cognitieve competenties) 

*Luister, ik kan het zelf zeggen (taal en communicatieve competenties) 

*Kijk, ik ben een lief, goed kind (morele competenties) 

*Kijk ik kan dansen, zingen en iets maken (expressieve en beeldende competenties 

Een stimulerende omgeving en de positieve benadering bevordert de veelzijdige 
ontwikkeling van een kind. Ons kinderdagverblijf maakt daar onderdeel van uit. Dit 
betekent een liefdevolle veilige sfeer en aandacht voor het kind, inspelen op de aard, 
de mogelijkheden en de behoeften van een kind. Bij de ontwikkeling van kinderen 
hebben we te maken met de volgende drie factoren.   
 
6.1 Het kind zelf 
Zoals in de pedagogische doelstelling met betrekking tot de kinderen al gezegd is, 
gaan we uit van de mogelijkheden die het kind zelf heeft. “Kinderen  moeten zich 
kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden en in hun eigen tempo”. 
 
 
6.2 De omgeving 
Voor ons betekent dit dat de ruimte waarin de kinderen spelen en het spelmateriaal 
ontwikkeling mogelijk moeten maken. De ruimtes, zowel binnen als buiten worden zo 
ingericht dat ze voor verschillende leeftijdsgroepen een rustpunt kunnen zijn alsmede 
een uitdaging voor activiteiten. Het speelgoed biedt mogelijkheden tot activiteiten met 
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betrekking tot alle aspecten van deelgebieden van ontwikkeling die in de  inleiding 
genoemd zijn.   
 
 
6.3 De interactie tussen het kind en zijn omgeving 
De pedagogische medewerksters dienen een stimulerende, activerende houding aan 
te nemen: 

 geven kinderen volop de gelegenheid zelfstandig spelmateriaal te gebruiken, 
activiteiten te ondernemen en ruimte te bieden voor vrij spel. Spontane 
nieuwsgierigheid en onderzoeksdrang van kinderen wordt aangemoedigd door 
vragen stellen, te praten, er positief op te reageren. Kortom ze zijn responsief. 
Hierbij wordt uitgegaan van activiteiten die de kinderen zelf aangeven. Door 
het stellen van vragen en opdrachten wordt ook richting gegeven aan het 
denken (cognitief) zodat het zelf vinden van oplossingen gestimuleerd wordt. 

 Zij  komen ook zelf met initiatieven voor activiteiten om de kinderen nieuwe 
ideeën te geven en hen te stimuleren zelf verder te bouwen op die ideeën. De 
pedagogische medewerksters geven hulp aan kinderen wanneer bepaalde 
activiteiten niet lukken, ze doen het dan voor of stimuleren de kinderen het 
nog eens te proberen. Wanneer het te moeilijk is voor het kind, zoeken ze 
samen naar een alternatief. 

 Pedagogische medewerksters doen veel activiteiten en bezigheden in 
aanwezigheid van de kinderen zodat imitatie mogelijk is. 

 Ze  stimuleren de contacten tussen de kinderen onderling door kinderen bij de 
verschillende activiteiten te betrekken en ook zelf actief deel te nemen. Daarbij 
voeren ze gesprekken waarbij de kinderen uitgenodigd worden zelf te 
vertellen over hun ervaringen en indrukken. De pedagogische medewerksters 
leren ze hierbij respect te tonen voor anderen. 

De mentor van het kind heeft ieder kind ‘in beeld’ en kan door het KIJK kind 
volgsysteem het kind goed volgen in zijn ontwikkeling. Zes weken na aanvang van de 
opvang van het kind worden de eerste gegevens en observaties ingevuld. 
Deze eerste 6 weken zien we als een wenperiode. Voor de wenperiode hebben we een 
protocol wennen opgesteld. Dit zodat we ervoor zorgen dat kinderen en hun ouders in 
een aantal stappen gewend raken aan het kinderdagverblijf, de pedagogische 
medewerkers en de andere kinderen op de groep. Voor elk kind dat nieuw op ons 
kinderdagverblijf komt, is er een wenperiode. Ook voor de ouders is het soms moeilijk 
om hun kind achter te laten bij onbekende pedagogisch medewerkers. Wennen is heel 
belangrijk. Jonge kinderen hebben geen begrip van tijd en ruimte, dus als een ouder 
‘verdwenen’ is, ervaart een kind heel veel stress. Tijdens de wenperiode probeert de 
vaste pedagogisch medewerker een band met het kind op te bouwen, zodat de stress 
vermindert en kinderen erop leren te vertrouwen dat hun ouders weer terugkomen. 
Ook bij een groepsovergang krijgt een kind te maken met nieuwe mensen en 
indrukken, wennen blijft belangrijk. Daarna wordt er regelmatig geobserveerd ( 
maximaal tussenperiode van 3 maanden) en de gegevens ingevoerd. We hebben als 



 17 

team om de maand een KIJK bespreking zodat we elkaar kunnen helpen het systeem  
eigen te maken en zeker van zijn dat alle kinderen inzichtelijk zijn. 

 
7  Inspelen op de verschillende ontwikkelingsaspecten.  
 
7.1 Motorische ontwikkeling 
  
Bij de motorische ontwikkeling kan een onderscheid gemaakt worden tussen de grove 
en fijne motoriek. De grove motoriek zijn de grote gebaren met behulp van de spieren 
en spiergroepen dicht bij de romp, zoals rollen, zwaaien, rennen, fietsen, lopen 
klimmen enz. De fijne motoriek zijn de kleine bewegingen die je met handen en 
vingers maakt zoals puzzels leggen, knippen, scheuren, kralen rijgen, met de lego 
stenen bouwen e.d. Voor baby’s en jonge kinderen geldt vooral de ontwikkeling van de 
grove motoriek; een baby leert zich om te draaien, gaat kruipen, zitten, staan en lopen. 
Langzamerhand zie je dat kinderen moeilijkere vormen gaan leren zoals springen, 
hardlopen, fietsen, vangen en gooien. De ontwikkeling gaat van grof naar fijn, dat wil 
zeggen, dat het kind eerst de grotere gebaren moet beheersen alvorens het in staat is 
tot het fijnere, complexere werk. Om tot een goede beheersing van de grove motoriek 
te komen, heeft het kind ruimte nodig. Een ruimte waar het zich vrij kan bewegen 
zodat het de kans krijgt ervaringen op te doen. Tevens dient er voldoende 
ontwikkelingsmateriaal aanwezig te zijn dat zowel de grove als de fijne motoriek 
stimuleert. Veel activiteiten vinden buiten plaats; rennen, springen, glijbaan en in de 
zandbak spelen. Binnen is er gelegenheid voor kinderen om rustig te kunnen 
knutselen, tekenen, een boekje te lezen of even lekker ‘niets’ doen. 
 
 De pedagogische medewerksters geven het kind de gelegenheid, de ruimte, de 
vrijheid en de tijd om met allerlei bewegingen bezig te zijn. Ze  houden wel  in de 
gaten dat het kind geen gevaarlijke dingen onderneemt of iets doet waaraan het nog 
niet toe is. Dit kan per kind verschillen. Durf en zelfstandigheid moeten hierdoor niet 
belemmerd worden. Er wordt van de pedagogische medewerksters verwacht dat zij 
dit op de juiste wijze kunnen inschatten. 
 
 
7.2 Emotionele ontwikkeling    
 
Voor de ontwikkeling van het gevoelsleven is een warme, veilige sfeer onontbeerlijk. 
Daardoor ontwikkelt het kind vertrouwen in zichzelf. Zelfvertrouwen ontstaat als het 
kind bijvoorbeeld voelt dat het de moeite waard is, dat het geaccepteerd wordt zoals 
het is. Bij baby’s spelen we daarop in tijdens de verzorging en op speelmomenten. 
Tijdens het verschonen babbelen we gezellig tegen de baby, we doen dan knuffel- en 
kietelspelletjes. Bij het voeden nemen we rustig de tijd en houden de baby tegen ons 
aan. Op die manier raken baby’s en pedagogische medewerksters op elkaar 
ingespeeld. Als pedagogisch medewerkster leer je dan waar het ene kind van houdt en 
het andere juist niet. Zelfvertrouwen ontwikkelt het kind ook wanneer de eigen 
pogingen om contact te leggen met succes worden beloond. 
 
De emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt verder gestimuleerd door: 
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 het kind de gelegenheid te geven boosheid, verdriet, blijheid, angst enz. te uiten 
en die emoties te accepteren 

 in te spelen op situaties en momenten waar emoties een rol spelen 
 kinderen d.m.v. spel, verhaaltjes te stimuleren en te helpen bij het hanteren 

van emoties 
 als pedagogisch medewerkster zelf emoties te tonen 
 kinderen toe te staan lekker te giechelen, te schreeuwen, te lachen en ‘gek’ te 

doen 

 
Om gevoelens te hanteren, is het belangrijk ze te ondergaan en ze daardoor te 
verwerken. Wij vinden het belangrijk dat hier ruimte voor is. 
 
 
7.3 Sociale ontwikkeling 
 
De sociale ontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling van het omgaan met 
anderen, het mens worden tussen de mensen. Baby’s hebben al snel behoefte aan 
sociale contacten. Daarom maken we zoveel mogelijk tijd vrij om met de kinderen te 
spelen, liedjes te zingen, schootspelletjes, balspelen en gezelschapsspelen te doen. 
Hoewel baby’s en jonge kinderen nog niet samen spelen, genieten ze toch zichtbaar 
van elkaars aanwezigheid en vrolijkheid. We betrekken ze zoveel mogelijk bij het 
groepsgebeuren in zowel de binnen- als buitenruimte. We bevorderen het sociale 
contact door hen samen in een box te zetten of in een box vlakbij of naast elkaar zodat 
direct contact mogelijk is. De kinderen eten zoveel mogelijk samen. 
 
De sociale ontwikkeling wordt verder gestimuleerd door: 
 

 het organiseren van groepsactiviteiten waarbij de kinderen het samenzijn, 
samenspelen of samenwerken als prettig ervaren, o.a samen spelletjes doen, 
muziek maken, liedjes zingen, yoga, boekjes lezen, toneelvoorstelling, een 
optreden verzorgen of  van alles ondernemen rondom een bepaald thema  

 de verhalen van kinderen serieus nemen, actief luisteren en ze leren naar 
elkaar te luisteren 

 kinderen vragen om elkaar te helpen of samen “ om de beurt te doen” 
 het samenspelen en samenwerken bij activiteiten positief te waarderen 
 kinderen elkaar te leren kennen door zich onderling te laten begroeten, elkaars 

namen te laten noemen (“Hoe heet zij?”) en afscheid van elkaar te laten nemen 
als ze naar huis gaan 

 de kinderen eerst zelf naar een oplossing laten zoeken, als samen iets doen op 
ruzie uitloopt. We grijpen niet te snel in maar houden wel in de gaten hoe het 
verloopt. 
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7.4 Verstandelijke ontwikkeling 
 
De ontwikkeling van het denken is nodig om de wereld om je heen te begrijpen. Bij de 
verstandelijke ontwikkeling hoort het leren zien van oorzaak en gevolg, de 
ontwikkeling van het geheugen en het leren van taal. Er zijn veel mogelijkheden om 
hier ervaring mee op te doen: puzzels, blokken, boeken, constructiemateriaal, 
(gezelschap)spellen, groepsgesprekjes, stimuleren het verstandelijk vermogen. De 
omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Het kindercentra biedt het kind 
uitgebreide ervarings- en leermomenten. Wij richten ons vooral op het spontane leren 
dat er plaatsvindt. Kinderen krijgen de mogelijkheid om met elkaar te spelen en met 
allerlei materiaal. Bij de keuze van het materiaal (speelgoed, muziekinstrumenten, 
boeken) is er rekening mee gehouden dat het kind er, naast ontspanning, iets van kan 
leren. Voor iedere leeftijdsfase is er materiaal dat het kind prikkelt en uitdaagt. We 
gebruiken geen bestaand ontwikkelingsprogramma om de kinderen systematisch iets 
te leren. Verweven in allerlei activiteiten komt er van alles aan bod. Te denken valt 
hierbij o.a. aan begripsvorming (hoog-laag, ver-dichtbij, onder/boven, klein/groot, 
veel/weinig), kleuren, oorzaak en gevolg. Omdat denken en taal nauw verweven zijn 
met elkaar, besteden we veel aandacht aan taal. In het eerste levensjaar wordt de 
basis gelegd voor het latere spreken. Het is belangrijk om met de baby’s te praten. Ze 
vinden het prettig om te luisteren en ze reageren al snel door zelf geluidjes te maken. 
In een voortdurende wisselwerking tussen kind en omgeving leert het de eerste 
woordjes, begrijpt het wat anderen zeggen en gaat uiteindelijk zelf praten. In ons 
kindercentra wordt Nederlands gesproken. Behalve veel praten met de kinderen 
proberen we als volgt een taalrijke omgeving te creëren: 
 

 het kind stimuleren zijn wensen/bedoelingen duidelijk in woorden uit te 
drukken 

 verhaaltjes te vertellen en voor te lezen  
 samen bekijken van prentenboeken 
 gezelschapsspelletjes 
 liedjes te zingen 
 gesprekjes te houden onder het eten of de activiteiten 
 zoveel mogelijk te benoemen wat er gebeurt of gedaan wordt 

 

7.5 Creatieve ontwikkeling 
  
Het kind krijgt in de creatieve ontwikkeling de gelegenheid zelf vorm te geven aan 
dingen. Niet het resultaat is het belangrijkste maar het bezig zijn en ontdekken. 
Verder stimuleren we de kinderen zelf (creatieve) oplossingen voor allerlei vragen te 
bedenken. We geven de kinderen tijd en aandacht om te ontdekken op welke 
verschillende manieren een vraagstuk opgelost kan worden. Kinderen leren zo 
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vertrouwen te krijgen in hun eigen vindingrijkheid zonder dat de leidsters kant en 
klare oplossingen aandragen.  
 
 
 
8 Waarden en normen in de omgang met kinderen 
In de alledaagse handelingen en reacties op kinderen wordt voortdurend normen en 
waarden overgedragen. Kinderen leren niet alleen van elkaar of wat de pedagogische 
medewerksters hen vertelt, maar kinderen leren vooral van voorbeeldgedrag. In het 
overdragen van normen en waarden is dit veel indringender en krachtiger dan 
vertellen. Hoe ga je als pedagogisch medewerkster om met de kinderen, de ouders of 
met je collega’s. Kinderen zien hoe ze dat doen en leren zo hoe met elkaar om te gaan. 
Met woorden kun je dan duidelijk maken waarom je zo handelt of waarom iets 
belangrijk is. Wanneer je als pedagogisch medewerkster anders doet dan je zegt, kom 
je ongeloofwaardig over. 
 Het overbrengen en eigen maken van deze waarden is niet iets wat op zichzelf staat. 
Het is een grondhouding (levenshouding) en overdracht vindt plaats tussen de heel 
normale dagelijkse dingen door. Omdat wij onze pedagogische medewerksters zien 
als medeopvoeders, is het belangrijk om aan te geven wat voor ons belangrijke 
waarden en normen zijn. Waarden en normen die wij uitdragen aan de kinderen. En 
dat begint al bij de allerjongsten. Met baby’s  kun je nog niet praten hoe je met elkaar 
omgaat, maar je laat het wel zien, je laat het voelen. Pedagogische medewerksters die 
op onze kinderdagcentrum werkzaam zijn dienen bepaalde normen en waarden om te 
zetten in de dagelijkse omgang met de kinderen, in de praktijk van alledag, wat wel en 
niet kan. Deze waarden en normen zijn niet los te zien van onze visie op kinderen en 
worden ook bepaald door de waarden en normen die iedere pedagogisch 
medewerkster meegekregen heeft. 
Een heel belangrijke waarde is respect. Respect voor het kind, de ouder, je collega’s, 
maar ook voor je omgeving, voor de natuur en het milieu. 

 Respect voor de ander. 
Concreet betekent dit dat we de ander respecteren zoals hij/zij is. Accepteren 
dat hen ene kind vlot is, de ander wat langzamer, bedachtzamer. Dat Auke rood 
haar heeft en Sam bruin is. Dat betekent dat we een gesprek aangaan als 
Tommie uitgelachen wordt omdat hij flaporen heeft. Door kinderen op de 
gevolgen van hun gedrag voor anderen te wijzen, kunnen ze actief leren om de 
ander als persoon te zien. We vinden het belangrijk dat pedagogische 
medewerksters aan kinderen leren dat anderen, kinderen/volwassenen, in 
principe goed en aardig zijn, dat we genieten en blij zijn met elkaars 
aanwezigheid. Het betekent ook dat we elkaar met respect benaderen, elkaar 
vriendelijk dingen zeggen of vragen. Even belangrijk is het dat de pedagogische 
medewerksters respect ontvangen van de kinderen; “Ik praat nu even met 
Evelien, dadelijk luister ik naar jou” of  “Ik heb nu geen tijd, na het eten ga ik 
iets met je doen”.  
Ze leren wachten en merken dat ze onderdeel uitmaken van een groep door te 
overleggen met elkaar en op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. 

 Respect voor jezelf 
Kinderen krijgen de kans om hun eigen talenten te ontdekken, te ontwikkelen. 
Want als je jezelf waardeert, kun je iets voor anderen betekenen. Dit betekent 
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dat we de kinderen de ruimte geven om zichzelf te zijn, dat we het kind 
accepteren zoals het is met al zijn (eigen)aardigheden en mogelijkheden, dat 
we de kinderen in hun waarde laten. We beoordelen de kinderen onderling 
niet. De handigheid of snelheid van een leeftijdgenoot is niet de maatstaaf. 
Sneller is niet beter. Voorop staat het plezier dat het kind aan iets nieuws 
beleeft. Het mag trots zijn op wat het kan. Ontdekken waar je goed in bent en 
die activiteit delen met een ander geeft kinderen een gevoel van eigenwaarde 
en zelfrespect. Het kind leert zo op zichzelf vertrouwen doordat het anderen 
kan vertrouwen en zich op hen kan verlaten. 

 Respect voor de natuur, je directe omgeving 
We proberen op kinderniveau hen respect te leren voor de natuur en de 
wereld om hen heen. Dit gebeurt spelenderwijs tijdens de normale dagelijkse 
dingen bijvoorbeeld als je naar buiten gaat. Het is voor kinderen niet alleen 
leuk om buiten te zijn, maar noodzakelijk voor een goede gezondheid. We 
vinden het belangrijk dat kinderen elke dag naar buiten gaan. Buiten zijn geeft 
de kinderen echt een gevoel van ruimte en lucht. “Blaadjes van de bomen 
afhalen of bloemen afplukken dat doe je niet”. We kijken naar die prachtige 
paddenstoel en trappen er niet op. Je maakt een opmerking als je ergens op een 
muur graffiti ziet staan. “Afval hoort in de prullenbak”. Een spinnetje binnen is 
niet eng, die laat je leven en zet je buiten neer.  

 Kritische zin ontwikkelen 
Een kind moet de ruimte krijgen om te experimenteren. Het leert door te doen, 
door fouten te mogen maken. Een kind leert niet gewetensvol handelen als het 
zich altijd strikt aan de regels houdt. Alleen als een kind echt eigen keuzes kan 
maken, en daar horen ook fouten bij, kan het komen tot een eigen moreel 
oordeel. We vinden het belangrijk een gesprek met kinderen aan te gaan met 
de kinderen zodat er een open houding is. Het is goed als een kind leert om 
‘waarom’  of ‘hoezo’ te zeggen. Wat jij als pedagogisch medewerkster zegt is 
niet per definitie absoluut. Daar kun je over praten. Kinderen leren 
verantwoordelijkheid door in toenemende mate verantwoordelijk te zijn. 
Belangrijk is hierbij dat het kind keuzes mag maken die bij zijn leeftijd passen. 
De pedagogisch medewerkster zorgt ervoor dat ze een kind niet meer 
verantwoordelijkheid geeft dat het aankan.  

 Zelfstandigheid/zelfredzaamheid 
In onze visie op kinderen staat: “Om het ontwikkelingsproces bij een kind zo 
gunstig mogelijk te laten verlopen, moet er van de opvoeders een stimulans 
uitgaan tot zelfontdekking en zelf doen.” Al bij de baby’s beginnen we door ze 
aan te spreken op hun mogelijkheden. Bijvoorbeeld: “Pak zelf maar een stukje 
brood” of ze zelf hun tuitbeker vast te laten houden. We stimuleren kinderen 
de dingen die ze zelf kunnen doen ook zelf te laten doen. Door hun 
zelfredzaamheid of zelfstandigheid te stimuleren leren we de kinderen 
verantwoordelijkheid te dragen. We leren ze dat ze zelf bepaald speelgoed 
mogen pakken en weer opruimen, zelf naar de wc te gaan, zelf zich aan te 
kleden. Maar ook bekers, bordjes naar de keuken te brengen, samen af te 
wassen en zelf conflicten op te lossen. Doordat ze ervaren dat ze zelf dingen 
kunnen, krijgen ze zelfvertrouwen en eigenwaarde. Pedagogische 
medewerksters helpen daar waar een kind het nodig heeft en wachten af als 
het zelf iets kan. 
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8.1 Waarden en normen in omgang met ouders 
Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Pedagogische 
medewerksters hebben samen met de ouders een taak in de opvoeding; de 
begeleiding van het kind. Een goed contact tussen ouders en pedagogische 
medewerksters is zonder meer nodig. Een contact dat gebaseerd is op 
gelijkwaardigheid. Uitgangspunten hierbij zijn respect en vertrouwen. Respect houdt 
in dat we de ander accepteren in diens wijze van opvoeden, denken en handelen ook 
als die afwijkt van onze eigen visie. Openheid, eerlijkheid en waardering voor elkaar is 
een belangrijke voorwaarde in de omgang. Door een spontane, open en eerlijke 
houding laten we ouders zien en voelen dat ze hun kind veilig en verantwoord kunnen 
achterlaten. Voor iedere ouder zijn er momenten waarop er actief en serieus naar hen 
geluisterd wordt; interesse voor de ouder(s) en hun kind(eren). Meer en goede 
communicatie leidt tot een beter welbevinden van het kind zodat er vertrouwen in 
elkaar ontstaat. Voor een goede vertrouwensband is het verder belangrijk dat 
afspraken nagekomen worden en dat pedagogische medewerksters het 
beroepsgeheim weten te hanteren. Met vertrouwelijke informatie over de ouder(s) en 
het kind wordt zorgvuldig omgegaan. Pedagogische medewerksters treden de ouder 
vriendelijk, tactvol en beleefd tegemoet en geven geen uiting aan persoonlijke 
voorkeuren.   
 
8.2 Waarden en normen in de omgang met collega’s 
Een goede samenwerking tussen medewerkers is noodzakelijk om het werk met 
kinderen en ouders goed te doen. De basis van een goede samenwerking is 
vertrouwen, het tonen van respect en waardering voor elkaar, collegialiteit en een 
positieve grondhouding. Om dit te bereiken is een goede communicatie in een sfeer 
van openheid en eerlijkheid noodzakelijk. Respect houdt in dat we de ander 
waarderen als persoon met al zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Het houdt in 
dat we open staan voor elkaar, geïnteresseerd zijn in de ander, weten wat we aan 
elkaar hebben, gebruik maken van elkaars sterke kanten, openstaan voor de mening 
van een ander, ook als die afwijkt van je eigen mening. Er is ruimte voor ieders 
individuele inbreng en identiteit. Het betekent ook dat we respectvol met elkaar 
omgaan: vriendelijk zijn naar elkaar, actief luisteren naar de ander, niet naar elkaar 
schreeuwen of elkaar uitschelden. Als collega’s dien je vertrouwen in elkaars 
deskundigheid en beroepshouding te hebben. Met elkaar overleg je over de werkwijze 
in de groep, de omgang met de kinderen. We  vinden het belangrijk dat onderlinge 
afspraken nagekomen worden, dat wanneer je er niet bent, je collega’s werken 
volgens de gemaakte afspraken. Je informeert bij elkaar naar het hoe en waarom van 
het handelen. Je roept elkaar niet ter verantwoording, maar staat open voor de 
beweegredenen van de ander. Er is ruimte voor opbouwende kritiek en je durft die 
kritiek ook te uiten. Vertrouwen houdt in ook op elkaar kunnen bouwen. Als je van 
mening bent dat je collega in het contact met een ouder niet juist handelt dan geef je je 
mening niet in het bijzijn van die ouder maar achteraf. Om elkaar te helpen wordt er 
voor elkaar ingesprongen als dat nodig mocht zijn. Dat betekent ook dat je soms op 
andere dagen/tijden werkzaam bent. We ondersteunen elkaar indien nodig en er is 
zorg en persoonlijke aandacht voor elkaar. Daarnaast roddelen we niet maar zijn we 
open en eerlijk naar elkaar toe. Humor en relativerings-vermogen komen hierbij goed 
van pas. In het samenwerken hebben de leidsters een eigen stijl ontwikkeld waarbij ze 
handelingen die ze willen gaan doen overleggen. Men weet van elkaar waar men mee 
bezig is en dat schept duidelijkheid. Bijvoorbeeld: “Ik ga nu Anne uit bed halen” of “Wil 
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je me even een luier aangeven”.  
 
 
 
 
9  Observeren en rapporteren 
 
Observeren gebeurt eigenlijk de hele dag. De hele dag door krijg je informatie over 
alles wat er in je omgeving gebeurt. Pedagogisch medewerksters die met kinderen 
bezig zijn in een groep kijken voortdurend naar hen. Natuurlijk nemen ze daarbij van 
alles waar. “Nikki is vandaag wat hangerig, even goed in de gaten houden”. “Wat speelt 
Marieke leuk met Bart”. “Anne heeft haar flesje niet leeggedronken en heeft weinig 
geslapen”. “Erik is de laatste tijd erg druk en opgewonden”. Om de voortgang van de 
kinderen goed te kunnen volgen wordt voor ieder kind het Kijk- 
kind volgsysteem ingevuld.  Vanaf 1 januari 2018 zijn we gestart met het Kijk-kind 
volgsysteem. Hierin worden per jaar meerdere observatie uitgevoerd op de 
basisbehoeften. Tot de leeftijd van 18 maanden wordt de dagelijkse gang van zaken in 
het overdacht boek bijgehouden. Bij oudere kinderen bekijken de pedagogisch 
medewerksters welke belangrijke gebeurtenissen in het overdrachtsboek 
opgeschreven worden 
 
 
9.1 Kinderen die opvallen 
 
Soms verloopt de ontwikkeling van kinderen anders. De pedagogische medewerksters 
hebben weliswaar niet primair de taak om bij kinderen ontwikkelingsproblemen te 
signaleren maar natuurlijk hebben zij hier wel een verantwoordelijkheid in. 
Pedagogische medewerksters werken de hele dag met kinderen. Zij hebben dus veel 
vergelijkingsmateriaal. Veel aspecten van de lichamelijke, sociaal-emotionele en 
cognitieve ontwikkeling vallen in een groep op. Sinds 2017 werken we met een 
protocol Kinderen met opvallend gedrag. Hierin staan de stappen en werkwijze 
beschreven. Hierbij maken we het volgende onderscheid: 
1. Problemen die het kind heeft. 
2. Problemen die een leidster heeft omdat ze niet goed raad weet met bepaald gedrag 
     van een kind. 
 
1. Problemen die een kind heeft. 
 
Wanneer een pedagogische medewerkster zich zorgen maakt over een kind bespreekt 
zij dit allereerst met haar collega’s. Als zij dit eveneens zo ervaren, wordt het kind 
ingebracht tijdens een kind bespreking die geleid wordt door de leidinggevende. 
Uitgaande van het feit dat pedagogische medewerksters zich bezorgd maken over de 
ontwikkeling van het kind wordt een gesprek met de ouder(s) aangegaan om die 
zorgen te uiten. Dit gesprek gebeurt altijd met medeweten van de leidinggevende. 
Natuurlijk hoeft dit niet te betekenen dat er meteen een doorverwijzing plaatsvindt. 
Integendeel, pedagogische medewerksters stellen geen diagnose, ze willen hun 
twijfels rondom de ontwikkeling en gedrag van het kind bespreken met de ouder(s) 
door hen hierin te betrekken. Openheid is erg belangrijk. Ze  gaan op voet van 
gelijkheid met de ouders om. Samen met de ouders wordt dan bekeken hoe het 
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probleem aangepakt of opgelost kan worden. Wanneer het goed is dat er een 
hulpverlenende instantie  ingeschakeld wordt, gebeurt dat alleen als ouders hiermee 
instemmen. Zo zal de hulpverlenende instantie in de regel ook nooit zonder dat de 
ouders daarvan op de hoogte zijn contact op kunnen nemen met de leidsters. 
 
2. Problemen die een pedagogisch medewerkster heeft met bepaald gedrag van 
een kind. 
 
Wanneer een pedagogisch medewerkster problemen heeft met bepaald gedrag van 
een kind bespreekt zij dit met haar directe collega’s of brengt zij dit in tijdens het 
werkoverleg. Zij wil dan advies hoe zij het beste dit kind kan opvangen of stimuleren. 
Ook hier geldt openheid naar de ouder(s). Samen met de  medewerkster(s) en de 
ouder(s) wordt gekozen voor een bepaalde pedagogische aanpak waardoor de 
omgang tussen de medewerkster (s) en het kind zo goed mogelijk wordt. 
 
 
9.2 Vermoeden van Kindermishandeling.  
 
MELDCODE 2019 
Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle beroepsgroepen die onder de werking van de Wet verplichte 
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vallen verplicht over een afwegingskader te 
beschikken. Dit is vastgelegd in een aanpassing van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling. 

• Het gaat om beroepsgroepen uit de sectoren gezondheidszorg, jeugdhulp, kinderopvang, 
onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en justitie. Alle beroepsgroepen die nu al werken met 
een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, dienen deze aan te vullen met een 
afwegingskader. 

Voorbeeld afwegingskader: 5 afwegingen in stap 5 

1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van(dreiging 
van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling? 
Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier 
Ja: Ga verder met afweging 2. 

2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute 
onveiligheid en/of structurele onveiligheid? 
Nee: Ga verder met afweging 3Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden 
samen met Veilig Thuis  doorlopen. 
 
3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling af te wenden? 
Nee: Melden bij Veilig Thuis 
Ja: Ga verder met afweging 4. 

4.Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten? 
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Nee: Melden bij Veilig Thuis 
Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5. 

5.Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de 
veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen? 
Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis. 
Ja: hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en 
samenwerkingspartners. 

Het melden van mogelijke kindermishandeling en/of huiselijk geweld is een professionele norm en 
als zodanig noodzakelijk: 

1. In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid. 

2. In alle ANDERE gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn competenties, zijn 
verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan 
bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

3. Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen 
het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of 
zich herhaalt. Bij anoniem overleg met Veilig Thuis is de organisatie verplicht advies op te volgen 
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10 Pedagogisch klimaat en regels 
 
Het allerbelangrijkste is dat een kind zich bij ons veilig en geborgen voelt. Pas als een 
kind gewend is en zich thuis voelt zal het vrij kunnen spelen en experimenteren. Dit 
werkt positief op de totale ontwikkeling van kinderen. Vertrouwen en geborgenheid 
ontstaan wanneer het kind ervaart dat de mensen in zijn omgeving, de pedagogische 
medewerksters, hem accepteren zoals het is, dat ze hem serieus nemen, vertrouwen 
in hem stellen, dat ze hem niet in de steek laten. Een kind zal zich verder veilig en 
geborgen voelen in een redelijk voorspelbare en bekende omgeving. We spelen hierop 
in door te werken met zo veel mogelijk vaste pedagogische medewerksters en 
stagiaires, door de inrichting niet te vaak te veranderen, door te zorgen voor ritme en 
regelmaat en door duidelijke regels. Ritme en regelmaat biedt het kind houvast, het 
geeft het kind vertrouwen omdat het duidelijkheid verschaft. Op vaste tijden eten, 
slapen en spelen. Voor kleine kinderen is dit heel belangrijk. Het jonge kind heeft 
immers zelf nog weinig besef van de wereld om zich heen en heeft nog weinig zicht op 
allerlei dingen. Belangrijk is ook dat een kind moet weten waar het aan toe is, wat het 
kan en niet kan. Er zijn dus regels die we stellen om pedagogische redenen of om 
gevaar te voorkomen. Natuurlijk wordt hierbij rekening gehouden met de leeftijd en 
de ontwikkelingsfase van het kind. Pedagogische medewerksters wijken soms in het 
belang van het kind af van deze regels. 
 
 
10.1 Algemene regels/gewoontevorming in de groep. 
 
Bij eten en drinken: 

 handen wassen voor en na het eten 
 aan tafel blijven zitten 
 niet met volle mond praten 
 niet alles tegelijk in je mond proppen 
 geen speelgoed aan tafel tijdens het eten en drinken 
 geen eten afpakken van andere kinderen 
 van tafel als iedereen het opheeft 
 minimaal 1 boterham eten 

 
Slapen: 

 rekening houden met andere slapende kinderen in zoverre dat mogelijk is 
  wachten tot de pedagogisch medewerkster komt 
 baby’s worden op de rug te slapen gelegd tenzij ouders een ‘akkoordverklaring 

buikslapen’ ondertekend hebben, hetzelfde geldt voor inbakeren. Ouders 
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wordt bij deze situatie gevraagd een medisch advies te overleggen van huisarts 
of consultatiebureau. 

 
 
 
 
Spelen: 

 geen speelgoed van elkaar afpakken 
 elkaar niet hinderen 
 puzzels op de tafels maken 
 voor het eten gezamenlijk opruimen 
 waar je mee gespeeld hebt ook weer opruimen 
 niet met schoenen op de bank 
 niet op de tafels en stoelen staan (alleen als je jarig bent!) 
 elkaar geen pijn doen, niet met speelgoed naar elkaar gooien. 

 

10.2 Beperken van initiatieven van kinderen 
 
Soms komt het voor dat we activiteiten van kinderen moeten stoppen of afremmen. 
Dit gebeurt: 

 wanneer een kind een ander kind slaat of op een andere manier pijn doet 
 wanneer een activiteit gevaarlijk is voor kinderen 
 wanneer de activiteit van een kind de bezigheden van een ander kind 

onmogelijk maakt 
 wanneer een kind in zijn spel over zijn eigen grenzen heen gaat, dreigt te gaan 

 
Door te waarschuwen geven we het kind de kans zijn gedrag te zien en aan te passen. 
Wanneer we gedrag moeten stoppen doen we dit door de situatie uit te leggen( op 
ooghoogte van het kind) en de kinderen inzicht te laten krijgen waarom iets niet kan 
of mag. Als het gedrag hierna niet stopt, grijpen we in door het kind apart te zetten 
voor de vlinderspiegeltjes (in de groep en de nabijheid  van de pedagogische 
medewerksters) en het even niet meer mee te laten spelen. Hierbij wordt altijd 
duidelijk verteld waarom dat gebeurt. “Straffen” onderbreekt tijdelijk de relatie met 
het kind. Achteraf wordt er even over gepraat, afhankelijk van de leeftijd van de 
kinderen. Na een ruzie laten we de kinderen het weer goed maken. Wanneer een kind 
nog niet toe is aan een bepaalde uitleg/inzicht stoppen we het ongewenste gedrag met 
een korte uitleg; “dat mag niet, zo doe je iemand pijn”. We bieden het kind dan iets 
anders aan wat wel mag, kan of leiden het kortstondig af. Het beperken van 
initiatieven blijft een uitzondering en wordt alleen toegepast wanneer dit nodig is. 
Kinderen belonen, positief stimuleren is het uitgangspunt bij de ondersteuning van de 
ontwikkeling van de kinderen. In de gesprekken met de kinderen worden ze altijd 
serieus genomen. 
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11 Seksuele vorming  
 
11.1 Seksuele vorming en intimiteit van 1,5 - 4 jaar  
 
Met 1,5 - 2 jaar heeft het kind enige autonomie verworven. Het kan lopen, zelf eten en 
er is een taalbegin. Het kind heeft veel behoefte aan lichamelijk en emotioneel contact. 
In de periode tussen 2 en 4 jaar ervaren de kinderen zichzelf als een individueel 
wezen. Ze worden zich bewust van zichzelf en hun lichaam. Ze ontdekken dat ze er 
anders uitzien dan elk ander kind en volwassene. Sekse-identiteit, het besef een 
jongen of een meisje te zijn, vindt op deze leeftijd plaats. Die identiteit ontwikkelt zich 
in eerste instantie los van het besef van een verschil in geslachtskenmerken. Eerder 
worden haarlengte of kledingstukken (rok, broek) genoemd als kenmerken van een 
geslacht. Vanaf ongeveer 3 jaar is seksespecifiek gedrag duidelijk aanwezig. Er bestaat 
een grote belangstelling voor eigen en andermans lichaam (bijv. ‘doktertje spelen’). De 
taalontwikkeling gaat snel. Vieze woorden zeggen is interessant en spannend. De 
basisbehoefte aan lichamelijk contact bij troost en tederheid nog erg groot. Het kind 
neemt ook initiatief tot lichamelijk contact. 
 
  
11.2  Visie op seksuele vorming 
 
Voor ons heeft seksuele vorming een brede betekenis. Het is ingebed in de totale 
vorming van het kind en heeft te maken met gevoelens, warmte, sfeer, troost, respect, 
liefde en intimiteit. Het is het ontdekken van het eigen lichaam en dat van anderen en 
het ontdekken van de daarbij horende gevoelens. Seksuele vorming is verweven door 
het hele leven heen, door de hele opvoeding heen. Het is een natuurlijk geïntegreerd 
onderdeel van het leven, dus ook van een kinderleven. Het begint als je geboren 
wordt; knuffelen, huidcontact, lekker tegen de borsten van je moeder, een driejarige 
die ontdekt dat het spelen met zijn piemeltje een lekker gevoel geeft, lekker in een 
hoekje tegen een pedagogisch medewerkster aanzitten die een verhaaltje voorleest. 
Het zijn allemaal gebeurtenissen die te maken hebben met gevoelens, sfeer en 
intimiteit. Ze houden niet op bij de deur van het kindercentrum. Natuurlijke 
gebeurtenissen worden aangegrepen om over erover te praten. “Saskia heeft een 
broertje gekregen”  “Joris heeft een piemel, hij is een jongetje.”  De moeder van Job 
heeft een dikke buik. Daar zit een baby in.”. We proberen daar op een natuurlijke 
manier over te praten en gebruiken woorden die we zelf makkelijk durven uit te 
spreken en die passen bij de leeftijdsfase van het kind. Een baby leert door te voelen 
en te betasten, hij geeft en ondergaat genot met zijn hele lijfje wanneer hij gekoesterd 
en geknuffeld wordt. Bevrediging van behoefte gaat via de mond, de huid en andere 
zintuigen; baby’s kunnen ruiken wie hun moeder is! Door deze contacten leggen 
ouders/verzorgers/pedagogische medewerksters een basis voor een positieve 
zelfwaardering van het kind en dit is een belangrijke voorwaarde tot het aangaan van 
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relaties als het ouder is. Intimiteit vindt vooral plaats via oogcontact. Denk maar eens 
aan het gevoel van intense verbondenheid bij het (eerste) lachje van een kind. 
 
 
 
 
 
11.3  Omgaan en handelen met seksualiteit in praktijksituaties. 
 
Pedagogische medewerksters, worden wel eens geconfronteerd met hoe kinderen 
bezig zijn met seksualiteit en hun eigen en elkaars lichaam. Hieronder volgen enkele 
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. 

 Doktertje spelen. Soms gaan hierbij de kleren uit en bestuderen ze elkaar. 
Meestal spelen peuters en kleuters ‘doktertje’ als manier om te kijken of ze er 
wel echt hetzelfde of anders uitzien. 

 Bij de wc’s worden elkaars geslachtsdelen bekeken. Met z’n drieën op de wc en 
om de beurt plassen. 

 De benamingen van bepaalde lichaamsdelen als een uitdaging zien en hier 
tijden mee aan de gang blijven. De woorden ‘poep’, ‘pies’ enz. worden woorden 
om maar zoveel mogelijk te roepen. 

 Bij het verschonen van kinderen komen kinderen erbij staan. Ze zijn 
nieuwsgierig hoe het eruit ziet.  

 Bij het verschonen met de geslachtsdelen spelen. 
 In de zomer als het badje buiten staat vinden sommige kinderen het fijn om 

bloot te zijn, anderen willen een broekje aan. 

 
Dit alles hoort bij de normale ontwikkeling van kinderen. Pedagogische 
medewerksters kunnen hier op een normale, natuurlijke manier op reageren. Doel is 
soms om hun eigen lichaam te ontdekken maar vaak ook is het fantasie- en 
imitatiespel. De ene keer gaan de pedagogische medewerksters in op het spel, de 
andere keer laten ze de kinderen gewoon hun gang gaan omdat ze zo lekker aan het 
spelen zijn. Wel houdt men in de gaten wat de kinderen aan het doen zijn. Als de 
kinderen een hele periode dit spel, bijvoorbeeld doktertje spelen, als enige activiteit 
kiezen, stimuleren de pedagogische medewerksters hen ook een ander spel te gaan 
ondernemen. 
 
 
11.4  Grenzen 
 
De grenzen van het kind 
 
Niet alleen pedagogische medewerksters bepalen de grenzen, ook kinderen geven hun 
grenzen aan. Het is belangrijk dat de pedagogische medewerkster de grenzen van het 
kind respecteert en uitgaan van het  kind zelf. Kinderen geven signalen, soms 
duidelijk, soms wat minder duidelijk, waarmee ze aangeven wat ze wel willen en wat 
niet. Het ene kind is lichamelijker dan het andere. Sommige houden er niet van om 
aangeraakt te worden, anderen vinden het heerlijk. Het ene kind gaat in de zomer 
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graag bloot in bad, het andere wil liever een broekje aan. Als pedagogisch 
medewerkster dien je die grens te waarderen en er respect voor te hebben. Een kind 
moet merken dat zijn lichaam van hem is, dat hij kan bepalen of zijn lichaam wordt 
aangeraakt. Door kinderen “nee” te leren zeggen bij ongewenste aanrakingen, maak je 
kinderen ook weerbaarder tegen misbruik. 
 
 
 
De persoonlijke grenzen van een pedagogisch medewerkster 
 
Het is heel belangrijk voor een pedagogisch medewerkster om te bepalen tot waar je 
vindt dat iets kan. In al die situaties gaat het uiteindelijk maar om 1 ding: 
pedagogische medewerksters dienen zich als opvoeders te gedragen: dat wil zeggen 
dat de pedagogisch medewerkster de grenzen moet trekken en dat hierin het belang 
van het kind altijd voorop dient te staan. 
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12   De pedagogisch medewerkster 
 
Pedagogische medewerksters hebben een veelzijdige en belangrijke taak. Zij moeten 
zorgen voor een veilige, vertrouwde en geborgen sfeer waarin kinderen zich thuis 
voelen. Zij moeten erop gericht zijn om het kind in zijn ontwikkeling te begeleiden. 
Alle aspecten van de ontwikkeling van het jonge kind en het groepsgebeuren zijn 
hierin belangrijk. Gesteld kan worden dat er verschillende belangrijke deeltaken zijn: 

 verzorgen 
 pedagogisch handelen 
 oudercontact 
 samenwerken binnen een team 

12.1 Pedagogische medewerksters en kinderen 
 
De pedagogisch medewerkster is verantwoordelijk voor een optimale verzorging van 
de kinderen in haar groep. Dit betreft de lichamelijke verzorging zoals verschonen, 
zindelijkheid, voeding, hygiëne, veiligheid en gezondheid. 
 
Zij geeft bewust leiding, individueel en in groepsverband aan de ontwikkeling van 
deze kinderen. Belangrijke aspecten hierbij zijn het bevorderen van de 
zelfstandigheid, het ruimte geven aan kinderen onderling, aandacht hebben voor de 
verschillende ontwikkelingsaspecten. Dit komt tot uiting in het omgaan met de 
kinderen, het meespelen en begeleiden van spel, het aanbieden van passend 
materiaal, stimuleren, corrigeren enz. 
 
Zij past deze activiteiten individueel aan elk kind aan, zij toont belangstelling en 
begrip en biedt de kinderen een omgeving aan waarin ze zich veilig en beschermd 
voelen. 
 
Zij hanteert het individuele contact met het kind en zij hanteert het groepsgebeuren 
zodanig dat daarbij ieder kind tot zijn recht komt. 
 
Zij volgt de ontwikkeling van de kinderen in overleg met de ouders en haar collega’s. 
Indien de ontwikkeling van kinderen daartoe aanleiding geeft, gaat zij hierover in 
overleg met de ouders. Het Kijk kindvolgsysteem voor jonge kinderen wordt hierbij 
gebruikt. 

 
 
12.2   Pedagogisch medewerksters en ouders 
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Ouders geven tijdelijk een stuk(je) van de opvoeding uit handen. Hoe meer een kind 
de tijd doorbrengt op de opvang, hoe meer er sprake kan zijn van samen opvoeden. 
Een goede samenwerking tussen pedagogisch medewerkster en ouders is een 
voorwaarde voor het goed functioneren en welbevinden van het kind. Overleg is 
belangrijk. We schreven al eerder dat een open houding vertrouwen wekt en de 
houding van een pedagogisch medewerkster hierin erg belangrijk is. 
 
 
12.3  Pedagogisch medewerkster en collega’s 
 
Pedagogische medewerksters hebben ook te maken met collega’s. Een goede 
samenwerking tussen medewerkers is noodzakelijk om het werk met kinderen en 
ouders goed te doen. Samenwerking zodat er meer vertrouwdheid ontstaat, meer 
begrip van en voor elkaar. Een goede samenwerking op de groep heeft ook een 
positieve invloed op de sfeer en het pedagogisch klimaat in de groep. Samenwerking 
behoeft overleg. In klein verband gaat het dan om de dagelijkse gang van zaken. In een 
wat groter verband is de functie en het doel gericht op afstemming over beleid en 
ontwikkelingen. 
 
 
 12.4   Beroepsgeheim 
 
In alle taken en contacten die de pedagogische medewerksters hebben, realiseren ze 
zich dat ze verplicht zijn tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van de functie 
ter kennis is gekomen. Deze verplichting geldt natuurlijk ook na beëindiging van het 
dienstverband. Omgaan met het beroepsgeheim wil zeggen, dat de pedagogische 
medewerksters vertrouwelijk omgaan met de informatie die ze in de werksfeer 
hebben gekregen en waarvan ze weten of ze kunnen verwachten dat die persoonlijk 
is. Medische gegevens, informatie over de thuissituatie, informatie over de 
ontwikkeling van kinderen, relatieproblemen van ouders, observatiegegevens, is 
allemaal informatie waar de pedagogisch medewerkster zorgvuldig mee om dienen te 
gaan. Schriftelijke persoonlijke gegevens worden veilig opgeborgen en zijn alleen 
toegankelijk voor de pedagogische medewerksters. 
 
 
12.5 Werving en selectie. 
 
Wij besteden veel aandacht aan de werving en selectie van pedagogisch 
medewerksters. Pedagogisch medewerksters dienen een kindgerichte 
beroepsopleiding gevolgd te hebben en bij voorkeur ervaring opgedaan hebben in de 
genoemde leeftijdscategorie. Naast de kwaliteitseisen zijn karakter, vrolijkheid, 
vertrouwen kunnen wekken, optimisme, motivatie, warmte, geborgenheid, humor en 
rust/geduld kunnen uitstralen voor ons belangrijke aspecten bij het aannemen van 
nieuwe pedagogische medewerksters. Het moet ‘klikken’.  
Met de pedagogisch medewerkster worden in de regel eenmaal per twee jaar 
functioneringsgesprekken gehouden en indien nodig wordt ze persoonlijk begeleid, 
onder andere door het voeren van voortgangsgesprekken. Er zijn mogelijkheden voor 
deskundigheidsbevordering en bijscholingsactiviteiten.  
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12.6 Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach 

  
Petra is in april 2019 met de opleiding pedagogisch Coach gestart. Vanaf juni 2019 heeft ze 
haar diploma behaald. Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt Petra 
(pedagogisch coach) voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteiten van de 
werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.  

Als coach begeleidt en traint Petra de dagelijkse praktijkwerkzaamheden. Deze 
werkzaamheden voerde Petra al voor 2019 uit en in overleg met het team is gekeken hoe 
we deze twee functies het beste konden invullen.  

 
12.7 Leidinggevende. 
 
De leidinggevende  geeft leiding aan het team van de kinderopvang.  
Hij/zij coördineert de dagelijkse gang van zaken. Het team is zelf verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken en als zodanig zelfsturend. De leidinggevende is 
aanspreekpunt en contactpersoon. 
 
 

12.8 De directrice  
 
De directrice ontwikkelt en bereidt het beleid voor op allerlei aandachtsgebieden en 
houdt toezicht op de uitvoering. Te denken valt hier aan het organisatorische, 
financiële-, sociale- en personeelsbeleid. 

 
12.9 Stagiaires 
 
Ons kinderdagverblijf biedt stagiaires van kindgerichte beroepsopleidingen (Sociaal 
Pedagogisch Werk en Helpende Welzijn) de mogelijkheid hun 
beroepspraktijkvorming te volgen. Binnen onze organisatie is de leidinggevende 
verantwoordelijk voor de begeleiding van de stagiaires en de ondersteuning van de 
werkbegeleidsters. Als voorwaarde wordt gesteld dat de stagiaires een minimum 
aantal uren (16-25) per week stage komen lopen, voor een langere periode.  
Naast het team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers maakt ons 
kinderdagverblijf ook gebruik van stagiaires op de groep. Deze stagiaires maken deel 
uit van het team en worden begeleid door gediplomeerde pedagogisch medewerkers. 
Wij zijn een gecertificeerd, erkend werk- en leerbedrijf en als zodanig geregistreerd 
door het SBB. Wij stimuleren het werken met stagiaires. Dit wordt enerzijds gedaan 
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om mee te werken aan profilering en professionalisering van het beroep en anderzijds 
om het vergroten van kwaliteit binnen ons kinderdagverblijf. Wij proberen elk 
schooljaar nieuwe stagiaires op de groep aan te nemen. De voorkeur gaat uit naar 
stagiaires die het hele jaar stagelopen. Hierdoor vindt er een minimale verschuiving 
plaats van verschillende gezichten. De stagiaires hebben hun eigen taken onder 
begeleiding. De leidinggevende is de eindverantwoordelijke voor het inhoudelijke 
werk. De werkzaamheden van een stagiaire worden in overleg met de 
stagebegeleidster vastgesteld. Elke stagiaire komt eerst langs voor een 
kennismakingsgesprek. We willen er zeker van zijn dat de stagiaire past in ons team. 
Voor aanvang van de stage wordt een stage-overeenkomst gesloten. Iedere stagiaire 
dient voor aanvang van de stage een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te 
kunnen tonen een in de Personen Register te staan. Stagiaires worden ingezet als een 
aanvulling op de beroepsleidsters, en worden dus niet als vervanging ingezet. Over 
het algemeen eindigt de stage na de periode zoals in de stageovereenkomst is 
afgesproken. Een stage zal verlengd worden als de doelen niet zijn bereikt. Een BOL-
er; zij volgen een Beroeps Opleidende Leerweg. Deze leerlingen volgen dagonderwijs 
en lopen stage. BOL studenten ontvangen een stageovereenkomst en worden dus niet 
in dienst genomen.  
Oriënterende stages; ook wel de snuffelstages genoemd. Deze stagiaires zijn er dan 
voor korte periode om te kijken of de kinderopvang iets voor hen is. Zij hebben geen 
enkele verantwoordelijkheid. - Maatschappelijke stages; dit zijn leerlingen van 
scholen die geen relevante opleiding volg voor de kinderopvang. Dit zijn vaak 
leerlingen die wij begeleiden om hun eigen sociale competentie te vergroten. 
  
Verwachtingen en taken van een stagiaire: - De stagiaire draait mee in het dagelijks 
ritme van het kinderdagverblijf en voert voldoende werkzaamheden uit (zie deeltaken 
punt 12). Dit moet uiteraard aansluiten bij het opleidingsniveau (zie stagebeleid) - De 
stagiaire heeft nog geen verantwoordelijkheden voor de kinderen, uiteraard wel over 
haar eigen leerproces. - De stagiaire mag nooit alleen op de groep staan. Niet alleen 
openen en sluiten. Geen telefoon aannemen en geen medicijnen toedienen of 
temperaturen. - De stagiaire staat altijd onder toeziend oog van een pedagogisch 
medewerker.  
 
Fasen in de stages - Elke stagiaire heeft een introductieperiode. Het doel hiervan is 
de stagiaire kennis te laten maken met ons kinderdagverblijf. Het gaat in deze periode 
vooral om het contact leggen met de kinderen, collega’s en zich voorstellen aan de 
ouders. Het dagritme leren, bekend worden met ons pedagogisch beleidsplan; wat is 
onze visie en hoe handelen wij. Eigen maken van huishoudelijke taken, assisteren bij 
knutselen spelactiviteiten.  
In een latere fase van de stage mag een stagiaire (altijd onder toeziend oog!!) ook 
assisteren bij verzorgingsactiviteiten; zoals de kinderen helpen bij de 
zindelijkheidstraining, de kinderen verschonen, helpen bij het aan- en uitkleden. Ook 
mag zij in deze fase zelfstandig activiteiten voorbereiden uitvoeren en evalueren. Voor 
overige vragen over stagiaires kunt u altijd contact opnemen met de leidinggevende of 
een van onze pedagogisch medewerkers. 
De stagiaire heeft om de week een begeleidingsgesprek met haar werkbegeleider 
waarin haar leerdoelen en opdrachten besproken worden. De stagiaire maakt zelf een 
verslag van dit gesprek en voegt dit toe aan haar stagemap. De leerdoelen worden ook 
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in het overdrachtsmap geschreven, zodat elk collega op de hoogte is en de stagiaire 
optimaal begeleid kan worden. 
 
 
 
 
13  Contacten  met ouders. 
 
Om een kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is een goed contact tussen ouders 
en leidsters zonder meer noodzakelijk. Wanneer de ouder/verzorger zich op zijn 
gemak voelt en vertrouwen in de leiding heeft, geeft dat een kind de beste 
mogelijkheden om zich hier veilig te voelen. Een ouder die op een ontspannen, open 
manier met de leidsters kan praten geeft als het ware toestemming aan het kind om 
het prettig te vinden. We streven er dan ook naar om een ontspannen open contact te 
krijgen  met de ouders. We proberen een gastvrije, vriendelijke open sfeer te creëren 
door bijvoorbeeld te vertellen over de gebeurtenissen in de groep, informatie te geven 
over het kind en informatie te vragen aan de ouders. In gesprekken met ouders maken 
we hen duidelijk dat hun kind belangrijk is voor ons. We verwachten dat de ouders 
met vragen, op- of aanmerkingen over onze manier van werken zullen komen. Veel 
van deze gesprekken met ouders vinden plaats bij het halen en brengen van de 
kinderen.  
 
 
13.1   Ouders en pedagogisch medewerkster. 
 
Informatie 
Ouders kunnen telefonisch of via website www.devlinderkinderopvang.nl informatie 
krijgen. Zij kunnen dan contact opnemen met het kinderdagverblijf voor een 
kennismakinggesprek. 
 
Kennismakinggesprek 
Een informatief gesprek en vindt plaats met de leidinggevende. Het is een algemeen 
gesprek waarin de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld worden van het doel en de 
werkwijze van het kinderopvang. Ouders krijgen een rondleiding en krijgen een 
informatieboekje mee naar huis.  
 
Intakegesprek 
Dit gesprek vindt plaats wanneer het kind geplaatst kan worden. Het  is een gesprek 
tussen ouders/verzorgers en leidinggevende. Alle informatie voor een zo goed 
mogelijke opvang wordt uitgewisseld. Er worden Overeenkomsten van Opdrachten 
getekend, kostenberekening gemaakt en de huisregels worden door genomen. Er 
worden afspraken gemaakt voor de gewenning. Afhankelijk van de leeftijd van het 
kind wordt daar een korte of langere tijd voor uitgetrokken. In de wenperiode krijgen 
de ouders en het kind de kans om te zien in wat voor sfeer en situatie hun kind 
opgevangen wordt. Tijdens het gesprek krijgen de ouders ook te horen welk 
pedagogisch medewerker mentor van hen kind is. 
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Huisregels 
We zorgen ervoor dat de individuele belangen en die van de groep als geheel in balans 
zijn. Wij zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van ieder kind dat 
ons kinderdagverblijf bezoekt en hebben mede daarom huisregels opgesteld. Deze 
worden besproken tijdens een intakegesprek en via een code kunnen ouders het op de 
website inzien.  

Oudergesprekken 
Op verzoek van de ouders of de pedagogisch medewerkster kan er een zogenaamd 
oudergesprek gehouden worden. Het doel hiervan is om samen de ontwikkeling en 
gedrag van het kind te bespreken. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van het Kijk kind 
volgsysteem. Soms is het alleen even nodig om de beide opvoedingssituaties beter op 
elkaar af te stemmen. Problemen worden besproken en er wordt gezocht naar 
oplossingen. 
 
Breng- en haalcontacten 
Dit zijn vaak vluchtige, maar zeker niet onbelangrijke contacten. Het kind gaat van de 
ene opvoedingssituatie naar de andere en er wordt informatie uitgewisseld over hoe 
het de afgelopen periode (ochtend, middag, dag) thuis of op de opvang gegaan is. 
Naast de dagelijkse gang van zaken is dit een belangrijk moment om bijzonderheden 
te bespreken. Algemene activiteiten worden vermeld op het informatiebord. 
 
13.2  Ouders en organisatie 
 
De betrokkenheid van ouders wordt zeer op prijs gesteld. Iedere ouder is vrij om te 
kiezen hoe hij/zij bij de opvang betrokken wil zijn. Dat kan op verschillende manieren. 
 
Ouderavond 
Eenmaal per jaar wordt er een ouderavond gehouden. Er worden onderwerpen 
besproken die met de dagelijkse gang van zaken te maken hebben en/of informatie 
gegeven over bepaalde thema’s. Dit wordt samen met de oudercommissie bekeken. 
 
Oudercommissie 
De oudercommissie is samengesteld uit ouders van het kinderdagverblijf.  

Deze commissie houdt zich o.a. bezig met het beleid en kan gevraagd of ongevraagd 
adviezen geven. Zij is de spreekbuis van de ouders in overlegsituaties en bevordert de 
contacten tussen de ouders onderling. Bij het algemene informatiepakket is een folder 
over de oudercommissie en haar werkwijze gevoegd. Om ouderbetrokkenheid te 
creëren betrekt de oudercommissie de ouders bij activiteiten.  
 
Tevredenheidsonderzoek 
Om de mening van de ouders over de kwaliteit van de geboden opvang te weten te 
komen wordt er in de regel om de twee à drie jaar een tevredenheidsonderzoek 
gehouden.  
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13.3   Verdere afspraken t.a.v. ouders 
 
Afspraken voor het handelen van de pedagogische medewerksters naar 
ouders/verzorgers in bijzondere situaties: 
 

 Wanneer het kind ziek is, zal de pedagogisch medewerkster, in overleg met de 
ouders, besluiten of het zieke kind thuis opgevangen dient te worden of toch op 
het kinderdagverblijf. De criteria hiervoor staan beschreven in het 
ziekteprotocol dat iedere ouder bij plaatsing ontvangt. Als een kind ziek wordt 
of een ongeluk overkomt worden de ouders terstond ingelicht. Bij een ongeluk 
worden de ouders geïnformeerd over de toedracht en zo nodig neemt de 
leiding de noodzakelijke maatregelen zoals een huisarts waarschuwen. 

 Bij relatieproblemen tussen ouders trekken de pedagogische medewerksters 
geen partij voor een van de ouders. Het belang van het kind staat hierbij 
voorop. Het kan voorkomen dat een ouder ons vraagt het kind niet aan de 
andere ouder mee te geven. Wanneer de andere ouder de ouderlijke macht 
heeft over het kind, kunnen de pedagogische medewerksters daar uiteindelijk 
geen gehoor aan geven.  

 Als de pedagogische medewerksters zich ernstige zorgen maken over een kind, 
vindt er een gesprek plaats tussen pedagogisch medewerkster, ouder(s) en op 
verzoek met de leidinggevende/pedagogisch medewerker. Samen wordt er 
naar een oplossing gezocht en zo nodig kan daar de hulp bij in geroepen 
worden door een professionele hulpverlenende instantie. Dit gebeurt altijd, 
uitzonderingen daargelaten, met instemming van de ouders. 

 Wanneer er ernstige meningsverschillen ontstaan tussen ouders en het 
kinderdagverblijf over het beleid, dan is het contact hierover tussen de ouders 
en de oudercommissie. Ouders kunnen allereerst contact opnemen met de 
pedagogisch medewerkster(s) van ons kinderdagverblijf. 

 Klachten worden in eerste instantie met de pedagogisch medewerkster van de 
groep besproken. Als dit niet naar tevredenheid is kan de klacht met de 
leidinggevende worden besproken. Voor de verdere behandeling van klachten 
heeft het kinderdagverblijf/oudercommissie een klachtenregeling opgesteld en 
zich aangesloten bij een landelijke klachtencommissie.  

 
13.4  Informatiegegevens van de kinderen 
 
Tijdens de periode dat een kind gebruik maakt van opvang beschikt het 
kinderdagverblijf over bepaalde gegevens van het kind die van belang zijn voor een 
goede begeleiding en verzorging. Dit zijn zakelijke gegevens zoals adres, 
telefoonnummers (bereikbaarheid) en gegevens over de voortgang en ontwikkeling 
van het kind (Kijk kindvolgsysteem). Worden er tijdens de opvang bijzonderheden 
geconstateerd en maakt de desbetreffende pedagogisch medewerkster (mentor) zich 
zorgen over het kind, dan werken we volgens de werkwijze van het protocol 
“Kinderen met opvallend gedrag”.  
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Overdracht Basisonderwijs en BSO  
We willen onderbouwleerkrachten en pedagogisch medewerkers BSO een beeld geven 
van de periode van het kind op de voorschool, zodat zij beter kunnen inspelen op de 
behoeften van het kind. Er zal vanaf 3 jaar nog minimaal twee keer geobserveerd 
worden. Deze gegevens komen in het Kijk kind volgsysteem.  
Als het kind 3 jaar en 10 maanden is wordt dit verslag  van deze observaties met de 
ouder besproken en zal er een kopie van dit verslag naar de desbetreffende school en 
BSO gestuurd worden (koude overdracht). Zijn er vragen na aanleiding van dit 
verslag, dan mag de leerkracht en/of pedagogisch medewerker contact met ons 
opnemen.. 
Heeft het kind extra begeleiding (VVE) of stimulering nodig gehad, dan wordt de 
informatie tijdens een gesprek met leerkracht en pedagogisch medewerker BSO over 
gedragen (warme overdracht).  
 
Een totaaloverzicht van het Kijk kind volgsysteem ( zie kopje KIJK kind volgsysteem 
blz 13) wordt naar de basisschool en desbetreffende BSO gestuurd tenzij ouders hier 
schriftelijk een bezwaar voor getekend hebben. Ouders krijgen zelf een kopie van het 
verslag van Kijk kindvolgsysteem. Wij geven nooit zonder medeweten en 
toestemming van de ouders informatie aan scholen en/of hulpverlenende instanties 
door. 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

BIJLAGE 1 WENPROTOCOL 
 

Protocol wennen KinderOpvang De Vlinder  

 

Doel: 

Ervoor zorgen dat kinderen en hun ouders in een aantal stappen gewend raken aan de 
kinderdagverblijf, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen op de groep. 

Waarom? 

Voor elk kind dat nieuw op ons kinderdagverblijf komt, is er een wenperiode. Ook voor de ouders is 
het soms moeilijk om hun kind achter te laten bij onbekende pedagogisch medewerkers. 

Wennen is heel belangrijk. Jonge kinderen hebben geen begrip van tijd en ruimte, dus als een ouder 
‘verdwenen’ is, ervaart een kind heel veel stress. Tijdens de wenperiode probeert de vaste 
pedagogisch medewerker een band met het kind op te bouwen, zodat de stress vermindert en 
kinderen erop leren te vertrouwen dat hun ouders weer terugkomen. 

Ook bij een groepsovergang krijgt een kind te maken met nieuwe mensen en indrukken, wennen 
blijft belangrijk. 

Verankering: 

In ons pedagogisch beleid wordt verwezen naar dit protocol. 

Uitgangspunt: 

Er is een vast wenschema, waarbij het kind steeds iets langer bij KinderOpvang De Vlinder is, eerst 
met ouders en daarna alleen. Er wordt na breng en voor ophaalmomenten gewend en niet in de uren 
dat een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat. 

Het kan voorkomen dat een kind langer tijd nodig heeft om te wennen. In overleg met de ouders en 
de pedagogisch medewerkers kunnen er extra wen dagen gepland worden. Wij vragen ouders altijd 
om in deze periode goed bereikbaar te zijn, om eventueel te kunnen overleggen en als het nodig is, 
het wennen iets in te korten. 

Met het wennen zorgen we er voor dat de wenmomenten zo veel mogelijk gepland worden op de 
vaste dagen van het kind, zodat zij hun vaste pedagogisch medewerkers goed leren kennen. 

In de eerste periode op een kinderdagverblijf krijgt een kind veel indrukken te verwerken; andere 
geluiden, geuren en omgeving, meedoen in een groep en continu met andere mensen samen zijn. 
Daardoor slaapt en gedraagt een kind in de eerste periode vaak anders kan ouders gewend zijn. Het 
kind slaapt meer, is onrustiger of juist meer teruggetrokken. Wij bereiden ouders tijdens het 
intakegesprek hierop voor, zodat ze hier rekening mee kunnen houden. 

Bij het overgaan van groep binnen de kinderdagverblijf wordt er natuurlijk ook gewend; het kind gaat 
naar een nieuwe omgeving, met volwassenen en kinderen die hij of zij minder goed kent.  
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Er mogen maximaal twee kinderen tegelijk wennen op een groep. Dit zorgt ervoor dat er voor de 
wennende kinderen voldoende aandacht is en dat de groepsprocessen van de bestaande groep niet 
teveel beïnvloed worden of te snel veranderen. 

Aan het einde van de wenperiode vraagt de mentor de ouders om het formulier evaluatie 
wenperiode in te vullen. Zo krijgen wij een beeld van hoe de ouders de wenperiode ervaren hebben. 
Eventueel, als ouders hier behoefte aan hebben, kan dit worden afgerond met een persoonlijk 
gesprek. 

Wie is uitvoerend verantwoordelijk? 

Mentor  

Wie is in de lijn eerst- verantwoordelijk? 

directrice 
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Werkinstructie wennen KinderOpvang De Vlinder 

 

Deze werkinstructie wordt toegepast:  

Als er nieuwe kinderen starten op het kindercentrum  of als kinderen  wisselen van dag. 

 

Deze werkinstructie wordt uitgevoerd door: 

Pedagogisch medewerkers en directrice 

 

Werkinstructie: 

Voor ieder kind dat moet wennen, wordt een wen schema ingevuld. 

Dit wen schema wordt afgestemd met de ouders van het kind. 

Ouders krijgen een kopie van de gemaakte wen afspraken schriftelijk mee. 

Indien het een dag wisseling betreft, wordt het wen schema door de medewerkers van beide 
groepen samen opgesteld. 

Er mogen nooit meer dan twee kinderen tegelijk wennen op de groep en de pedagogisch 
medewerker/kind ratio moet altijd worden gerespecteerd. 

De kinderen die komen wennen staan op de presentielijst en op de dag lijst van de groep waar ze 
komen wennen. 

Aan het einde van de wen periode vraagt de mentor de ouders om het formulier evaluatie wen 
periode in te vullen. Zo krijgen wij een beeld van hoe de ouders de wen periode ervaren hebben. 
Eventueel, als ouders hier behoefte aan hebben, kan dit worden afgerond met een persoonlijk 
gesprek. 

 

Op het moment dat de hieronder beschreven situatie zich voordoet: 

Een nieuw kind gaat starten op het kindercentrum of een kind  wisselen van dag. 

 

Jaarlijks: 

Het protocol, de werkinstructie en het wen schema worden geëvalueerd 
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Informatiebrief over wennen KinderOpvang  

                                                     De Vlinder 

Beste ouder(s), 

Binnenkort gaat uw kind beginnen bij KinderOpvang De Vlinder.  

Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind zich snel thuis gaan voelen bij ons.  

De wenperiode is hiervoor heel belangrijk. Tijdens de wenperiode bouwt de vaste pedagogisch 
medewerker een band met uw kind op en kinderen leren hun nieuwe omgeving kennen en zich veilig 
en vertrouwd voelen. 

De eerste wendag is de dag waarop u met uw kindje bij KinderOpvang De Vlinder komt. U wordt dan 
onder t genot van een kopje koffie of thee voorbereidt voor deze spannende en nieuwe fase.  
Uw kindje blijft dan op de groep om kennis te maken met de nieuwe omgeving, geluiden en 
gezichten. 

Het wennen van een kind verschilt per individu, het ene kind kan na twee dagen al gewend zijn en 
het andere kind heeft daar meer tijd voor nodig. U als ouder speelt hier een belangrijke rol in, door 
samen met de pedagogisch medewerkers informatie uit te wisselen en de tijd te nemen bij het 
wegbrengen en ophalen van uw kind. 

Hoe ziet de wenperiode eruit; 

Er word in overleg met KinderOpvang de Vlinder een schema vastgesteld, dit schema dient slechts als 
richtlijn, hoe het gaat in de praktijk wordt van dag tot dag bekeken. 

De gemiddelde wenperiode bij KinderOpvang De Vlinder duurt drie dagen. 

Dag 1: U komt met uw kind en u blijft met uw kind ongeveer 1 1/2 uur. 

Dag 2: U komt met uw kind en de pedagogisch medewerker helpt u rustig wegwijs . Uw kind blijft 
ongeveer 3 uur bij ons, inclusief een keer eten en eventueel een keer slapen. Daarna komt u uw kind 
weer ophalen. 

Dag 3: U komt met uw kind en neemt uitgebreid afscheid, nadat u met de pedagogisch medewerker 
de bijzonderheden over uw kind besproken heeft. Uw kind blijft ongeveer 6 uur bij ons, inclusief een 
keer eten en één of twee keer slapen. Daarna komt u uw kind weer ophalen. 

Tijdens de wenperiode is het overleg tussen u als ouder en de pedagogisch medewerkers heel 
belangrijk. U kent uw kind het beste en wij willen graag zoveel mogelijk weten over het karakter, de 
gewoontes en bijzonderheden van uw kind, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. 

Andersom zullen wij u zorgvuldig informeren over hoe uw kind de dag bij ons ervaart. Zeker in de 
eerste weken krijgt een kind veel indrukken te verwerken; andere geluiden, geuren en omgeving, 
meedoen in een groep en continu met andere mensen samen zijn. Daardoor slaapt en gedraagt een 
kind in de eerste periode vaak anders dan u gewend bent. Uw kind slaapt meer, is onrustiger of juist 
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meer teruggetrokken. U kunt gedurende de dag natuurlijk altijd contact met ons opnemen om even 
te horen hoe de dag verloopt. 

Na elke wendag zal de pedagogisch medewerker, samen met u, het verdere verloop van de 
wenperiode bespreken en plannen. 

Elk kind krijgt een mentor toegewezen. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en is het 
eerste aanspreekpunt samen met de directrice voor u als ouders. De mentor hoeft niet perse een 
van de vaste gezichten van het kind te zijn. Tijdens het intakegesprek geven we u door 
welk pedagogisch medewerker mentor van uw kind is. Zij zal zich  aan u voorstellen. 
Twee maanden na het starten van de opvang zal de mentor u persoonlijk een formulier evaluatie 
wen periode geven. Deze evaluatie mag u samen met u mentor bespreken en zo kunt u elkaar 
nader leren kennen. Rond de verjaardag van het kind zal de mentor de ouders uitnodigen voor 
een 10 minuten gesprek. Het doel van deze gesprekken is: 
• Informatie over hoe uw kind het doet in de kinderopvang; 
• Vergelijking met de thuissituatie en het uitwisselen van ervaringen; 
• Doorspreken van eventuele problemen en aandachtspunten. 
Wij hopen op deze wijze uw kind beter te begeleiden, meer preventief op te treden en 
met meer begrip eventuele problemen aan te pakken. 
 
Op deze manier zorgt KinderOpvang De Vlinder ervoor dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt op 
in zijn of haar  groep en bij de eigen pedagogisch medewerkers. 

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat het wennen ook langer kan gaan duren. Dat zou 
kunnen betekenen dat u gedurende een langere periode beschikbaar moet zijn om uw kind eerder te 
komen ophalen. 

KinderOpvang De Vlinder hoopt op een voorspoedige wenperiode en op een prettig verblijf van uw 
kind bij ons. 

U bent van harte welkom! 
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Formulier evaluatie wenperiode KinderOpvang  

                                                  De VlinderUw kind 

zit nu 2 maanden bij ons op de groep. Wij willen graag weten hoe u en uw kind de afgelopen periode 
hebben ervaren. Wij willen u vragen om onderstaande vragen te beantwoorden en eventueel 
mondeling met ons te bespreken. 
* Hoe vindt u dat de wenperiode is verlopen? 

 

 

* Heeft uw kind het naar zijn/haar zin op de groep? 

 

 

*Vindt u de overdracht van de pedagogisch medewerkers voldoende?  

 

 

 *Heeft u een duidelijk beeld van de dag en hoe uw kind de dag heeft beleefd? 

 

 

 

* Zijn er verbeterpunten ten aanzien van de opvang? 

 

 

 

*Heeft u verder nog op- of aanmerkingen? 

 

 

 

*Vindt u het prettig om uw indrukken van de afgelopen periode ook mondeling te bespreken? 
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Bijlage 2 Bijten 
  
Bijten is vaak een fase, frustratie van een kind dat verbaal nog niet sterk genoeg is en 
zijn frustratie zo uit. Het is geen goede manier, maar iets wat heel moeilijk is om af te 
leren en wat vaak pas over gaat als een kind verbaal kan communiceren. 

Dit gedrag kan grote problemen veroorzaken doordat je dan ook slachtoffers krijgt. De 
sfeer in de groep kan drastisch veranderen. Andere kinderen kunnen ook met agressief 
gedrag, angstig gedrag of aan de andere kant heel teruggetrokken gedrag reageren. Maar 
kinderen kunnen dit gedrag ook gaan kopiëren. 
 
Voor pedagogisch medewerkers  is dit  een zeer vervelende situatie, maar je kunt dit niet 
voorkomen. Je hebt ogen voor en achter nodig en dan nog kun je het bijt, krab en slaan 
gedrag niet voorkomen. Je ziet het gebeuren en dan ben je al te laat om in te grijpen. 
Uiteraard wordt het niet getolereerd. 

Om dit gedrag z.s.m. te doorbreken hebben we een handelswijze ten opzichte van het 
kind (bijter) in de groep opgesteld, 

namelijk: 

- Eerst troost aan het slachtoffer bieden en daarna de bijter aanspreken of 1 
   pedagogisch medewerker het slachtoffer troosten en een andere pedagogisch 
   medewerker de bijter aanspreken. 
- Bestraffen door middel van het kind even ( naar gelang leeftijd = 2 jaar 2 minuten, 3 
   jaar 3 minuten) apart te zetten op een stoeltje/ in de kinderstoel. 
   Duidelijk benoemen waarom het andere kind huilt. 
   Nadat een kind zich heeft laten corrigeren is het belangrijk het kind direct te  
   belonen. Duidelijk moet zijn dat slechts het gedrag wordt afgekeurd, maar dat het kind 
   zelf niet afgewezen wordt.  
- Indien mogelijk op een dag dezelfde pedagogisch medewerker  laten 
   corrigeren(peuterdienst). 
- De bijter bij positief gedrag extra aandacht geven en positief te benaderen,  
   hierdoor kan het kind het gevoel krijgen begrepen te worden. 
- Naar aanleiding van voorval het registratieformulier ongevallen invullen. 
- Altijd het voorval in overdrachtsschriftje vermelden en indien mogelijk  persoonlijk 
   aan ouders doorgeven. 
 
Ouders van het slachtoffer:  
- Doorgeven dat het kind gebeten is zonder een naam te noemen van de bijter. 
- Het gevoel geven dat het serieus genomen wordt en dat we er alles aan doen wat 
  binnen onze macht ligt om het bijten te voorkomen. 
 
_________________________________________________________________ 
 


