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Hoofdstuk 1: uitgangspunten en pedagogisch beleid
Kinderen worden beschermd en gekoesterd door hun ouder(s). Daar wordt de basis gelegd voor hun
verdere leven. De relatie die zij opbouwen met ouder(s), broers en zussen, oma’s en opa’s is van
primair belang. Zij vormen de zogeheten ‘binnenwereld’ voor het kind. Een van de eerste momenten
waarbij een jong kind in aanraking komt met de ‘buitenwereld’ is op het kinderdagverblijf. Het
kinderdagverblijf is een maatschappij in het klein waar kinderen relaties aangaan met andere
kinderen en volwassenen. Kinderen worden op een andere manier gestimuleerd door de mensen om
hen heen en door het materiaal dat zij krijgen aangeboden. Deze kennismaking met de
‘buitenwereld’ moet zorgvuldig gebeuren. Kinderopvang biedt een ondersteuning voor ouders die
buitenshuis werkend of studeren en/of andere bezigheden hebben. De ouders moeten met een
gerust hart kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Bovendien draagt de kinderopvang
ook bij aan het verbreden van de leefwereld van het kind. Bij kinderopvang Don Bosco streven we
ernaar dat de kinderen samen ontdekken en samen spelen in een wereld vol kansen. Zowel de
buiten- als de binnenruimte prikkelen de fantasie, creativiteit en de motorische ontwikkeling van de
kinderen. We werken vanuit thema’s die de kinderen op hun eigen niveau kunnen ontdekken. Dit
doen we vanuit vaste structuren, waardoor het voorspelbaar, maar ook uitdagend voor kinderen is.
De manier waarop we dit doen wordt in hoofdstuk 2 bij de pedagogische doelen verder uitgelegd.
Het pedagogisch beleidsplan is een belangrijke toetssteen voor de ouders. Wij hebben de vier
belangrijkste competenties uit de Wet Kinderopvang in ons pedagogisch beleidsplan verwerkt:
sociale veiligheid, sociale competenties, persoonlijke competenties en overdracht van normen en
waarden.

1. Opvoeding en verzorging
De ouder(s) is/zijn de primaire opvoeder(s). Op het kinderdagverblijf is er eveneens sprake van
opvoeding. Het kinderdagverblijf is een partner in de verzorging en opvoeding van uw kind(eren). In
overleg met de ouders vullen wij de thuissituatie aan. De manier van opvoeding in het
kinderdagverblijf verschilt echter van de thuissituatie onder meer door de deelname van het kind aan
de groep en de aanwezig van ‘professionele opvoeders’.
Iedere groep heeft vaste PMs op de groep, om een goede hechting van de kinderen met de PMs te
kunnen garanderen. De groepen hebben minimaal twee vaste, geschoolde PMs. Alle PMs zijn in het
bezit van de wettelijk vereiste kwalificaties. Het aantal PMs op de groep kan variëren, afhankelijk van
de leeftijd en het aantal kinderen op de groepen. Hierbij worden minimaal het aantal PMs
aangehouden conform de aantallen zoals op de website www.1ratio.nl zijn aangegeven. Hier mag
van worden afgeweken zoals bepaald in de 'drie-uursregeling'
Bij ziekte en vakanties hebben wij gediplomeerde oproepkrachten en vakantiemedewerkers die de
PMs (hierna te noemen pm) vervangen. Stagiaires die de opleiding volgen om PM te worden helpen
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de pm op de groep in hun stageperiode.
Uiteraard hanteren we de regels voor de vaste gezichten die vanuit de overheid worden gesteld.
2. Respect
Kinderen en ouders worden op een respectvolle manier benaderd. Verschillen tussen de kinderen
zijn een verrijking van de groep. Om te kunnen ‘groeien’ (persoonlijke competentie) moet het kind
zich thuis voelen. De pm laten merken dat ze elk kind en zijn/haar ouder(s) accepteren en dat ze
open staan voor verschillende culturele achtergronden.

3. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
De pm zoekt het evenwicht tussen veiligheid en geborgenheid (sociale en emotionele veiligheid) aan
de ene kant en uitdagingen aan de andere kant. Veiligheid en geborgenheid bieden de basis voor
zelfvertrouwen. Uitdagingen vormen de basis voor zelfstandigheid. Als deelnemer van de groep leren
kinderen met elkaar rekening te houden. Binnen de groep gelden duidelijke regels die niet bedoeld
zijn als een keurslijf, maar dienen om de veiligheid te garanderen en de ruimte te scheppen voor elk
kind om zich te ontplooien. De pm stimuleert het kind bijvoorbeeld om zelf oplossingen te zoeken bij
onenigheid. Mocht het niet lukken dan kan de pm samen met de kinderen proberen er toch uit te
komen door het kind een aantal handvatten aan te bieden.
Bij kinderopvang Don Bosco worden de kinderen opgevangen in verticale groepen in de leeftijd van 0
– 4 jaar. In verticale groepen wordt de gezinssituatie nagebootst. Ook thuis is er een leeftijdsopbouw
en zie je dat de kinderen van elkaar leren hoe met elkaar om te gaan en ze stimuleren elkaar in hun
activiteiten (sociale competentie). De verticale groepen zorgen ook voor de geborgenheid en
continuïteit voor de kinderen: ze hebben vier jaar lang dezelfde pm en verlaten de groep pas als ze
vier jaar worden. Hierdoor kunnen de kinderen een band met elkaar en de pm opbouwen.

4. Ontwikkeling van het kind
Op kinderopvang Don Bosco creëren wij een rijke, eigentijdse speel- en leeromgeving, zowel binnen
als buiten. Wij bieden structuur en stellen duidelijke grenzen, zodat de kinderen in een veilige en
prettige speel- en leeromgeving gezien en gehoord worden; iedereen mag er zijn. Wij hebben
gekozen om te kijken naar het individuele kind en het op een zodanige manier te benaderen dat het
zich op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier kan ontwikkelen.
Op ons kinderdagverblijf worden de kinderen op allerlei manier gestimuleerd. Kinderen leren op
verschillende manieren: via taal, muziek, (rollen)spellen, beweging, (buiten) spelen en knutselen. De
activiteiten, de inrichting en het speelgoed stimuleren de zintuigen horen, voelen, zien, ruiken en
proeven. Tijdens een gezamenlijke activiteit stimuleren wij het ‘samen spelen, samen delen’.
Daarnaast leren de kinderen door herhaling. Kinderopvang Don Bosco biedt daarom een vaste
dagindeling aan met enerzijds vaste routines voor het naar bed gaan, tafel dekken, het eten, het
handen wassen e.d. en anderzijds een variëteit van creatieve activiteiten. Het kinderdagverblijf is
echter geen school, ‘leren’ is niet verplicht. Kinderen ‘groeien’ door het aanbieden van activiteiten
die aansluiten bij hun leefwereld door middel van thema’s. De manier waarop we dit doen wordt in
hoofdstuk 2 bij de pedagogische doelen spelmateriaal verder uitgelegd.
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind is
geplaatst. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor de ouders,
tijdens de intake wordt dit met de ouders besproken. De mentor hoeft niet persé een van de vaste
gezichten te zijn, maar dit is wel de intentie. De pm hebben ieder kind ‘in beeld’ en volgen het in de
ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het stimuleren van de
volgende stap in de ontwikkeling (zone van naaste ontwikkeling). De kinderen worden planmatig
gevolgd en geregistreerd. De pm vult observatielijsten in aan de hand van de groepsapp van
KidsAdmin. Hier zijn de ontwikkellijnen van CED-groep in verwerkt. Met dit instrument kun we
registeren hoe de ontwikkeling verloopt in de verschillende ontwikkelingsgebieden. Het kan zijn dat
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een kind boven of onder zijn leeftijdsniveau zit. Zo kunnen we als dit nodig is, onze zorg aanpassen
aan de behoefte van uw kind. De ontwikkeling van het kind wordt met de mentor en de ouders
besproken tijdens de kindgesprekken ( 1 ½, 3 en 4 jaar). Deze kindgesprekken worden aan de ouders
aangeboden. De ouder is niet verplicht op dit aanbod in te gaan. De formulieren van de
observaties/ontwikkelingen van het kind moeten wel door ouders worden ondertekend. Gesprekken
kunnen ook plaatsvinden als dat nodig of gewenst is, soms gebeurt dit ook tijdens de overdracht en
bij het brengen en halen van het kind.
Vanuit de kinderdagopvang is de overdracht naar het basisonderwijs en buitenschoolse opvang als
maatregel opgenomen. Wij gebruiken hiervoor een eigen overdrachtsformulier vanuit het systeem
KidsAdmin. Dit wordt met toestemming van de ouders en pm ingevuld en ondertekend.

5. Problemen en oplossingen
Het kinderdagverblijf kan een functie vervullen door tijdig problemen te signaleren. De pm
benaderen de ouders op het moment dat zij een probleem constateren en zoeken samen met de
ouders naar oplossingen. Ouders wordt een omgeving aangeboden, waarin zij met pm ervaringen
kunnen uitwisselen en adviezen kunnen geven en krijgen en bij complexere problemen naar de juiste
instantie verwezen kunnen worden. Dit kan bij de oudergesprekken bij 1 ½ jaar, 3 - en 4 jaar, maar
ook tussendoor. De volgende stap zou kunnen zijn dat er een samenwerking zou kunnen
plaatsvinden met andere voorzieningen, zoals Sociaal Werk De Kop, logopedie, Expertisecentrum
jeugdverpleegkundige etc. Uiteraard zijn het de ouders die bepalen of- en met wie er contact
opgenomen wordt.

6. Het vierogen principe
Per 1 juli 2013 is het vierogen principe wettelijk vastgelegd. Dit houdt in dat er een open cultuur en
transparantie gewenst is in de kinderdagverblijven. Een open communicatie zorgt er voor dat de pm
en ouder elkaar kunnen aanspreken op gedrag ten opzichte van het kind. De inrichting van de
ruimtes is zodanig dat pm elkaar kunnen zien en/of horen en elkaar kunnen helpen, bijvoorbeeld bij
het oplossen van een probleem.
In de wet staat ook dat bij een aaneengesloten openstelling van tien uur of meer per dag maximaal 3
uur per dag kan worden afgeweken van de vereiste BKR (Beroepskracht-Kind-Ratio). Kinderopvang
Don Bosco is standaard open van 7.30 uur – 17.30 uur. In overleg zijn een uur eerder of later
mogelijk. Wij kunnen mogelijk van de BKR afwijken op bepaalde dagen. Hierover kan de pm u meer
informatie geven OF de actuele openingstijden hangen op het mededelingenbord. Mochten er
wijzigingen zijn, dan wordt dit altijd vooraf met u gecommuniceerd. Indien slechts één beroepskracht
in het kinderdagverblijf wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht tenminste één
andere volwassene in het dagverblijf aanwezig (ouders, stagiaires, administratief personeel).
Per dag wordt dan niet meer dan 3 uur afgeweken van de BKR. Indien er de gehele dag maar 1 PM
nodig is, dan wordt deze dienst in tweeën gedeeld. Er is dan een dienst van 06.30-12.45 uur en een
dienst van 12.15-18.30 uur. Er wordt op deze dagen geen pauze gehouden, waardoor er de gehele
dag niet afgeweken wordt van de BKR. Indien er meerdere PMs nodig zijn dan is het als volgt
geregeld. Wij wijken mogelijk af van de BKR op de volgende momenten:
· Tussen 06.30 en 07.30 uur
· Tussen 12.00 en 13.00 uur
· Tussen 17.30 en 18.30 uur
Wij wijken zeker niet af van de BKR op de volgende momenten:
· Tussen 07.30 en 12.00 uur
Kinderopvang Don Bosco opent en sluit met twee (pedagogisch) medewerkers het gebouw.
Uitzonderingen zijn de vakantieperiode, ziekte en vrije dagen. Tijdens deze perioden kan het zijn dat
we door de kinderen bekende oproepkrachten laten invallen. Op sommige dagen is het kinderaantal
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zodanig verminderd dat er een pm alleen op de groep staat. Deze pm wordt voor zover het kan
bijgestaan door een stagiaire. Ouders worden hierover zoveel mogelijk ingelicht.
Uitstapjes worden met minimaal twee medewerkers gedaan.
De groep is samen met de BSO en basisschool in één pand gevestigd, hierdoor zijn er altijd genoeg
medewerkers aanwezig die als achterwacht kunnen dienen. Er zijn altijd minimaal twee
medewerkers in het pand aanwezig. Als in een uitzonderlijke situatie er maar één medewerker
aanwezig kan zijn en er geen andere volwassene op de locatie is, moet de achterwachtregeling
worden toegepast. Dit betekent dat in geval van calamiteiten een achterwacht beschikbaar is die
binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn op de opvanglocatie. Voor de achterwacht van
kinderopvang Don Bosco hanteren we de lijst die ook gebruikt wordt voor de alarmopvolging richting
de alarmcentrale. Door het gebruik van deze lijst zijn we ervan verzekerd dat er altijd een
medewerker die dichtbij woont aanwezig kan zijn. (eerste 5 medewerkers wonen allemaal binnen 5
minuten rijden van school)

7. Voedingsbeleid
Kinderopvang Don Bosco kiest voor goede en gezonde voeding voor de kinderen. Dit is besproken
met de pedagogische medewerkers en de oudercommissie. Wij doen alle inkopen bij de Spar in
Steenwijkerwold. Elke week bestellen we de verse producten zoals beleg, volle melk, fruit en
groenten en de andere producten die we voor de week nodig hebben.
We hebben er voor gekozen verschillende soorten beleg te nemen. Wij zetten maximaal vijf soorten
beleg op tafel, omdat anders kiezen moeilijk wordt. Ouders bepalen mede wat de kinderen mogen
drinken en eten. Hierbij wordt ook rekening gehouden met allergieën e.d.
In de ochtend eten de kinderen fruit. Als basis fruit hebben we appel, peer en banaan. Elk seizoen
kijken we wat voor fruit (zoals aardbeien, mandarijnen, kiwi’s, druiven etc) er nog meer is en
bestellen dit fruit extra. De fruithapjes voor de jongere kinderen worden iedere dag vers gepureerd.
De kinderen krijgen ’s middags groenten. In stukken gesneden paprika en komkommer en kleine
cherry tomaatjes door midden gesneden. Ze mogen in eerste instantie zelf kiezen wat ze willen eten,
maar we letten er wel op dat ze ook de andere groenten proberen. Naar het verzoek van sommige
ouders, krijgen de kinderen na het groenten eten nog een extra tussendoortje. Er zijn kinderen die
laat opgehaald worden en daardoor laat eten. We proberen op deze manier er voor te zorgen dat de
eerste honger gestild wordt. Als tussendoortjes hebben we gekozen voor volkoren crackers, rijstwafels, ontbijtkoek en soepstengels.
Moeders die borstvoeding willen geven bij kinderopvang Don Bosco kunnen in dit in overleg doen.
Wij maken een afspraak met de ouders wanneer het kindje wakker is om even te bellen. Ouders die
afgekolfde borstvoeding willen meebrengen in een flesje/zakje voorzien van de datum en naam,
zetten deze in de koelkast om temperatuurschommelingen zo klein mogelijk te houden. Voor
kinderen die flesvoeding krijgen, brengen ouders een torentje met poeder mee voorzien van een
naam, dat wordt bewaard in de keuken. Ook de flesjes waar de kinderen uit drinken zijn voorzien van
een naam. Ouders dienen de flesjes etc. ’s ochtends schoon aan te leveren.
Verjaardagen kunnen worden gevierd op de groep. U kunt dit vooraf aangeven bij de pm. Wij
verzoeken ouders om de traktaties gezond te houden. Ook de medewerkers delen gezonde
traktaties uit op hun verjaardagen. Een link voor gezonde traktaties is http://www.traktatiemaken.nl/gezonde-traktatie.

8. Hygiëne
Alle ruimtes krijgen elke dag een schoonmaakbeurt. Het aankleedkussen van de verschoningstafel
wordt na gebruik structureel met desinfecterende doekjes gereinigd en incidenteel met alcohol
gereinigd. Elke dag wordt de hoes verschoond en deze wordt bij slijtage vervangen. In de sanitaire
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ruimte van de kinderopvang is een aparte afvalemmer voor luiers. De toiletten worden dagelijks
schoongemaakt. De pm zorgen in de groepen voor een persoonlijke hygiëne, bij kruimels/vieze tafels.
We leren de kinderen de handen wassen nadat ze naar het toilet zijn geweest, na het buiten spelen
en voorafgaand aan het eten. Het speelgoed wordt regelmatig gewassen en het meubilair wordt
goed schoongemaakt. Het eten en drinken wordt desgewenst bewaard in speciale koelkasten met
een temperatuur van <7 graden. Het GFT afval en de luiers worden dagelijks verwijderd uit de
groep/ sanitaire ruimte. Papier en plastic 1 á 2 x per week.

9. GGD- inspectie
De GGD toetst of de KO en de BSO voldoen aan alle eisen van de Wet kinderopvang. Naar aanleiding
hiervan schrijft de GGD een inspectierapport dat daarna op onze website wordt geplaatst.

10. EHBO
Binnen de Don Bosco is er altijd een BHV-er in het gebouw aanwezig. Jaarlijks worden de
herhalingscursussen gevolgd. De EHBO-doos die aanwezig is op de BSO/VSO wordt elke twee
maanden gecontroleerd op vervaldatum en inhoud. Daarnaast zijn er gespecialiseerde BHV-ers met
het diploma Kinder-EHBO.

11. Wat te doen als het kind ziek is
Wanneer een kind op de kinderopvang ziek wordt, worden de ouders daarvan zo spoedig mogelijk op
de hoogte gesteld. Ouders worden door ons gebeld voor overleg als het kind vermoedelijk koorts
heeft en/of zich niet fit voelt. Het kind moet opgehaald worden indien:
•
•
•

Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
Als de verzorging te intensief is voor de pm.
Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

We dienen geen koortsverlagende medicijnen toe. Het heersen van besmettelijke kinderziektes op
de kinderopvang wordt gecommuniceerd door middel van aankondigingen die op een centrale plaats
worden opgehangen en/of via de mail. Houd deze brieven/ mailing in de gaten, zodat u als u dat
nodig vindt zelf maatregelen kunt treffen met betrekking tot de verzorging van uw kind.
Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u kinderopvang Don Bosco te bellen vóór 08.30
uur of in geval van VSO vanaf 07.00 uur.
We willen dan ook graag weten wat er aan de hand is zodat we, indien nodig, andere ouders kunnen
informeren over mogelijk besmettingsgevaar.
Wij adviseren nadrukkelijk uw kind te laten vaccineren volgens het programma van het
Consultatiebureau en de GGD. Wij vragen hier naar tijdens het intakegesprek.

12. Hoe lang dient een kind thuis te blijven
Bij ziekte kunnen wij de extra zorg en aandacht die een ziek kind nu eenmaal nodig heeft niet
leveren. Wanneer een kind ziek is, dient het thuis te worden gehouden totdat het kind, zonder
paracetamol, koortsvrij is. Voor de kinderopvang geldt dat gemiste uren ingehaald kunnen worden
tot een maand na de ziekteperiode. Wanneer er risico op verspreiding van een infectieziekte van het
zieke kind naar andere kinderen of volwassenen van de kinderopvang bestaat, worden de richtlijnen
van de GGD gehanteerd. In twijfelgeval kan de GGD adviseren over toelating van het kind op de
kinderopvang. De adviezen van de GGD hierover zijn bindend. Als de regels van de GGD dat
voorschrijven, wordt er bij hen een melding gedaan van een ziekte.
Afhankelijk van de ziekte adviseert de GGD maatregelen:
•
•
•

Het zieke kind niet toelaten vanwege risico voor overige kinderen, dit wordt 'weren' genoemd.
Het zieke kind behandelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.
De ouders van andere kinderen informeren over de ziekte zodat zij alert zijn op verschijnselen.
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•

De overige kinderen vaccineren of uit voorzorg medicijnen geven (vaak zijn er echter geen
bijzondere maatregelen noodzakelijk).

Wij werken met de KIDDI- app. De pm krijgen eenvoudig toegang tot informatie over infectieziekten
en hygiënerichtlijnen. Bij twijfel raden we ouders aan altijd even contact met ons op te nemen.

13. Medicijnen geven
Wij geven op kinderopvang Don Bosco nooit medicijnen aan een kind. Dit geldt ook voor pijnstillers.
Wij laten dit bij voorkeur over aan de ouders in de thuissituatie. Deze strikte werkwijze is om de pm
te beschermen maar ook om calamiteiten te voorkomen. We zullen ouders verzoeken zoveel
mogelijk zelf de medicatiedosering uit te voeren. Alleen bij 1e hulp zullen we direct en adequaat
handelen. (bv. allergische reactie van een bij ons bekende allergie van een kind). Aansluitend zullen
we ouders bellen om direct te komen. En in zeer ernstige situaties bellen we direct 112.

14. Kinderen in de zon
We vragen ouders zelf hun kinderen goed in te smeren bij zonnig weer(UV>3). Wanneer dit niet thuis
is gebeurd, smeren we kinderen, een half uur voordat we met de groep naar buiten gaan, in met hun
eigen zonnebrandmiddel met minimaal factor 30. Hiermee voorkomen we ook dat kinderen een
allergische reactie krijgen ten gevolge van de verkeerde crème. Uiteraard hebben we wel crème op
voorraad voor noodgevallen.

15. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Om de veiligheid voor kinderen in de kinderopvang te vergroten heeft de regering een aantal
maatregelen genomen waaronder de Wet verplichte meldcode en de Meldplicht gewelds- en
zedendelicten door professionals. De meldcode gaat over kindermishandeling, huiselijk geweld,
meisjesbesnijdenis en eer gerelateerd geweld. Het is een stappenplan dat professionals kunnen
gebruiken als ze vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld hebben. Er is een vijf
stappenplan bedacht voor de meldcode;
Stap 1: signalen in kaart brengen.
Stap 2: collegiaal overleg
Stap 3: gesprek met ouders/kind
Stap 4: wegen van geweld of kindermishandeling
Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.
Deze meldcode ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.
Een kenmerk van de meldcode is dat ouders zo snel mogelijk betrokken worden. Als er zorgen zijn
ten aanzien van uw kind wordt dit meteen met u besproken. Er kan dan, als nodig, gekeken worden
of er hulp nodig is of andere ondersteuning.
Meldplicht gewelds- en zedendelicten door professionals Met de Wijzigingswet kinderopvang 2013 is
een Meldplicht gewelds- en zedendelicten door professionals geïntroduceerd. Een wettelijke
meldplicht voor kindermishandeling gepleegd door professionals in de werksituatie bestaat al in het
onderwijs en in de jeugdzorg. De meldplicht betekent dat werknemers vanaf 1 juli 2013 verplicht zijn
om bij een aanwijzing dat een collega zich schuldig maakt aan seksueel of ander geweld tegen een
kind dit meteen te melden bij de houder van een kindercentrum. Als werkgever zijn wij wettelijk
verplicht om de vertrouwensinspecteur te bellen. Als werknemers vermoeden dat hun werkgever
zich heeft schuldig gemaakt aan seksueel of ander geweld tegen een kind is de werknemer verplicht
hiervan aangifte te doen. In alle gevallen kunnen zij de vertrouwensinspecteur bellen voor advies. Als
ouders aanwijzingen hebben dan kan ook de ouder contact opnemen met de vertrouwensinspecteur
of de vertrouwenspersoon bij de Oudercommissie (zie het rode bord in de gang).

16. Contact met andere organisaties
De kinderopvang vormt een belangrijke schakel in een eventuele ontwikkelachterstand bij jonge
kinderen. Wanneer een signaal van een eventuele ontwikkelachterstand (taal-spraak, sociaal –
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emotioneel, motorisch) opgemerkt wordt bij uw kind zal de pm dit bespreken met u als ouders. De
volgende stap zou kunnen zijn dat er een samenwerking zou kunnen plaatsvinden met andere
voorzieningen, zoals de jeugdverpleegkundige, logopedie, expertisecentrum, etc. Uiteraard zijn het
de ouders die bepalen of- en met wie er contact opgenomen wordt.

Hoofdstuk 2: vier pedagogische doelen
Doel 1: het bieden van emotionele veiligheid
Wij vinden het belangrijk dat we de kinderen een veilige basis, een “thuis” kunnen bieden. Een plek
waar ze zich kunnen ontspannen, ontwikkelen naar aanleg en tempo en zichzelf kunnen en mogen
zijn. We benadrukken een open, eerlijke sfeer en willen een aanvulling bieden op de thuissituatie.
Pm - kind interactie
Voor een goede ontwikkeling van het kind is een sfeer van veiligheid en vertrouwen nodig. Een kind
ontwikkelt zich het beste als het zich geborgen voelt en als de omgeving hem/haar zekerheid biedt.
Om dit te realiseren zijn er ten minste twee vaste gezichten voor de groep. Deze vaste pm kennen de
kinderen en handelen met respect naar hun eigenheid en karakter. Zij zijn oplettend, kijken naar
signalen van het kind en spelen in op zijn/haar (onderwijs)behoeften. Vanuit deze basis is het kind in
staat zijn ontdekkingstocht te beginnen waarbij hij/zij weet dat het terug kan vallen op een veilige
thuishaven. Om deze veiligheid te bieden geven wij de kinderen liefde en aandacht, luisteren en
praten we met ze. Als het nodig is geven we de kinderen ruimte of juist rust. We werken met 2
mentoren. Zij delen de kinderen in op grond van logica aan de hand van eigen vaste werkdagen in
relatie tot aanwezigheid van de kinderen.
Binnen- en buitenruimte
Veiligheid binnen de ruimtes vinden wij belangrijk. Een (te) grote ruimte kan bedreigend zijn voor
een kind. Wij richten de groepsruimten zo in dat er afgescheiden en knusse hoeken zijn, zoals een
bouwhoek en huishoek. De kinderen kunnen zich hier terugtrekken of minder in het zicht zijn. Dit
biedt uitdaging
voor het kind en geeft hem/ haar de gelegenheid om “alleen” te kunnen spelen. Hoe bekender de
ruimte en de materialen, hoe veiliger een kind zich voelt en hoe beter het tot zijn recht komt. Het
speelgoed wordt daarom altijd op dezelfde plaatsen terug gezet. De voorspelbare opstap/structuur
in de kinderopvang wordt doorgezet naar de school. Dat zorgt voor rust en regelmaat.
Groepsprocessen
Het bieden van een vaste dagindeling en structuur is van belang voor de emotionele veiligheid van
een kind. Vaste momenten op een dag voor eten, drinken, plassen of eventueel verschonen geeft
herkenning. In het vaste dagprogramma worden iedere dag verschillende activiteiten aangeboden.
Deze speciale activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van de kinderen doordat ze afgestemd zijn
op het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en de interesses van de kinderen. Daarnaast zijn de
activiteiten thema -afhankelijk en zijn opgebouwd uit verschillende fases. De mentor en de pm zijn
gespecialiseerd in het ontwikkelingsniveau van de groep en stemmen de begeleiding van de
activiteiten hierop af. De kinderen kunnen ontwikkelingsgericht benaderd worden en van hieruit
uitgedaagd en gestimuleerd worden om hun eigen mogelijkheden te vergroten. Ieder kind wordt
individueel aangemoedigd bij groepsactiviteiten wanneer het kind bij zijn bijdrage aan het
groepsproces hier behoefte aan heeft. Er is een uitdagend spelaanbod dat aansluit bij de
ontwikkeling van het kind. Daarnaast komen als een ‘way of life’ de kanjerelementen aan bod. De
kanjertaal, de kanjerregels en de omgang met elkaar met emotiebegrippen als lief, verdriet, blij en
boos. Zo zorgen we ervoor dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind aansluit bij het
programma van de school.
Activiteiten
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Bij een activiteit houden we in de gaten of een kind wel of niet mee wil/ durft te doen. We
stimuleren hen om mee te doen, maar wanneer een kind nog niet zover is, dan respecteren we dat.
Een kind mag ook van een afstand meekijken en het misschien een volgende keer proberen. In de
hogere groepen geldt dit ook; loslopen als je wilt of kunt, aan de hand als je dat wil of soms als het
moet.

Doel 2: ontwikkelen van persoonlijke competentie
Het is belangrijk voor een kind om de mogelijkheid te krijgen vaardigheden te ontwikkelen en
zelfvertrouwen op te bouwen. Hierdoor worden kinderen mede-eigenaar van hun leerproces. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de sociale ontwikkeling (hier gaan we in het volgende hoofdstuk verder op
in), het leren van taal, de motorische ontwikkeling (klimmen, springen, kruipen , gymmen etc.) en
cognitieve vaardigheden (spelletjes, fantasiespel/ vakdidactiek).
Pm- kind interactie
Als pm bied je de gelegenheid om een kind bij deze ontwikkelingen te ondersteunen en hem/haar te
helpen waar nodig is (coachend leiderschap). Wij zien de kinderen als eigen persoonlijkheden, ieder
kind ontwikkelt zich op een andere manier. Hierdoor zie je waarin je het kind kunt stimuleren. Dit
stimuleren doen we o.a. door de volgende voorbeelden:
• Grenzen ontdekken en verleggen van wat een kind kan, wil of durft (eigenaarschap)
• Ingaan op initiatieven van een kind (ondernemerschap)
• Oefenen, stimuleren waar een kind goed in is of wat hij/zij graag wil kunnen (zelfvertrouwen)
• Helpen bij het verkennen van eigen mogelijkheden (autonomie)
Binnen- en buitenruimte
De binnenruimte is zo ingedeeld dat een kind op elke plek iets anders kan ontdekken. Zo kan een
kind zich optimaal ontplooien. Door als mentor goed te kijken naar het kind en door veiligheid te
bieden, kun je stap voor stap de persoonlijke competenties stimuleren en ontwikkelen. Kinderen
hebben de mogelijkheid om binnen te bouwen, te spelen, te werken, te dansen of te kijken. Ons
plein is zo ingericht dat het alle leeftijdsgroepen stimuleert om zich optimaal de buitenwereld te
kunnen laten ontdekken.
Groepsprocessen
Op onze kinderopvang hebben wij één verticale groep. Wij leren de kinderen respectvol naar elkaar
te zijn en stimuleren ze om met elkaar te spelen en te helpen. Door gezamenlijke activiteiten te
ondernemen, ontwikkelen we spelenderwijs verschillende aspecten van de persoonlijke
ontwikkeling. De jonge kinderen leren van oudere kinderen en de oudere kinderen kunnen
betekenisvol zijn in het helpen van de jongere kinderen .
Activiteiten
We besteden tijdens activiteiten aandacht aan zowel de fijne als de grote motoriek zoals verven met
een kwast, bouwen met blokken, vormen in de juiste opening doen, maar ook fietsen, rennen, met
ballen rollen, Schrijfdansen etc. We geven ieder kind voldoende mogelijkheden voor eigen initiatief.
Cognitieve vaardigheden stimuleren we bijvoorbeeld door verkleedspellen en verdwijn/verschijn
spelletjes. Dit is onder meer om hun fantasie en geheugen te ontwikkelen. We praten veel met
kinderen, benoemen handelingen die we verrichten en lezen de kinderen vaak voor. Dit vergroot de
woordenschat en hierdoor leert een kind op een goede manier communiceren.
Spelmateriaal
Wij bieden voldoende en verschillend spelmateriaal voor iedere leeftijdscategorie. Het spel moet
kunnen uitdagen tot ontwikkeling. We bieden materialen aan op eigen niveau. Merken we dat een
kind vaak met hetzelfde speelt dan stimuleren we het kind om ook met ander speelgoed te spelen,
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zodat ook andere facetten van de ontwikkeling gestimuleerd worden. Zo zal een kind dat alleen in de
huishoek speelt, gestimuleerd worden om ook eens in bv. de bouwhoek te gaan spelen.
Het begrip ‘persoonlijke competentie’ omvat ook de competenties van kinderen op verschillende
ontwikkelingsgebieden, namelijk:
• De motorische ontwikkeling
• De taalontwikkeling
• De cognitieve ontwikkeling
• De zelfredzaamheidsontwikkeling
• Motorische ontwikkeling
In de interacties met hun materiële omgeving, ontwikkelen kinderen vooral hun persoonlijke
competentie. Gevarieerd bewegen in de ruimte en op speeltoestellen spelen, bevordert de grote
motoriek en daarmee ook het zelfvertrouwen van kinderen. Het gebruik van allerlei materialen in
diverse typen spel (van oefen- tot constructie- tot fantasiespel) kan de fijne (oog-hand) motoriek, de
creativiteit en allerlei aspecten van de cognitieve ontwikkeling bevorderen.
Op het kinderdagverblijf wordt er thematisch gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan thema’s die
gerelateerd zijn aan: de seizoenen/(huis)dieren / familie en gezin en de feestdagen. Op deze manier
kunnen dekinderen in het kinderdagverblijf specifiek kennis maken met een bepaald thema.
Daarnaast zorgt de herhaling ervoor dat een kind zich vertrouwd kan gaan voelen
met het thema. Doordat er gewerkt wordt met thema’s kunnen de pm activiteiten met de kinderen
uitvoeren die dicht bij hun ervaringen, ontwikkelingsniveau en begripsvermogen liggen. De kinderen
zullen bij elke thema uitgedaagd worden om nieuwe dingen uit te proberen en te ontdekken. Tijdens
het thema zullen wij de kinderen in de praktijk kennis laten maken met thema. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan bij thema dieren een bezoek aan de kinderboerderij, bij
thema ziek een bezoek aan de apotheek of bij thema verkeer naar buiten om voertuigen benoemen.
De pm houden hierbij wel in de gaten wat een kind wel of niet aan kan. Op deze manier wordt
voorkomen dat een kind onder of boven zijn ontwikkelingsniveau moet presteren. Voor de pm wordt
het doormiddel van het thematisch werken, mogelijk om alle ontwikkelingsgebieden
van de kinderen te verwerken in de thema’s. De kinderen kunnen op deze manier
spelenderwijs een ontwikkeling en groei door maken als het gaat om hun ontwikkelingsgebieden.
Taalontwikkeling
Het stimuleren van de taalontwikkeling vinden wij zeer belangrijk. Dit omdat de spreektaal samen
met de lichaamstaal het kind de mogelijkheid biedt zijn gevoelens te uiten, maar ook kenbaar te
maken wat zijn gevoelens zijn. Het kunnen benoemen van feiten, ervaringen, gevoelens en situaties
maakt begrijpen en herinneren mogelijk. De wereld van het kind wordt hierdoor geordend en veilig.
Bij kinderen die de spreektaal nog niet (geheel) beheersen treedt de pm op als tolk. Door actief naar
het kind te luisteren en bijvoorbeeld naar zijn lichaamstaal, vertaalt hij/zij als het ware de gevoelens
van het kind. Het kind voelt zich hierdoor begrepen en geaccepteerd, wat weer onontbeerlijk is voor
het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Wij stimuleren de kinderen zich zoveel mogelijk in taal uit
te drukken. Als een kind gewend is, uit te leggen waarom hij iets wil of juist niet wil, ontstaat er
tussen de kinderen meer begrip en draait het minder snel uit op conflict situaties/onbegrip. Wij
praten algemeen beschaafd Nederlands met de kinderen en met elkaar. De pm heeft een belangrijke
voorbeeldfunctie. Voor de taalzwakke kinderen wordt er extra veel aandacht besteedt aan taal.
Communiceren met kinderen én volwassenen, de woordenschat uitbreiden en interactief voorlezen.
Het nodigt kinderen uit om te praten en bereidt ze voor op het leren lezen en schrijven.
Cognitieve ontwikkeling
Voor het bevorderen van de cognitieve ontwikkeling worden activiteiten aangeboden over vormen,
kleuren, cijfers, letters, dagen, maanden en seizoenen. Hierbij worden de volgende materialen
gebruikt:
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• (voor) leesboeken, kijkboeken, computer, constructiemateriaal, puzzels, vormen en kleuren
• Expressiemateriaal, zoals verf- en tekenmateriaal, klei, papier, hout, poppenkast, muziek en
instrumenten, cd-speler / cd’s en televisie
• Zelfredzaamheid ontwikkeling
• De zelfredzaamheid is een belangrijk onderdeel voor het gevoel van de persoonlijke competentie.
Deze kan worden bevorderd door:
• Taken te geven
• Kinderen leren om te zorgen voor hun eigen hygiëne
• Kinderen zelf dingen eerst te laten ontdekken, uitvinden en niet te snel te helpen of in te grijpen.
De autonomie van het kind wordt hiermee gerespecteerd
• Gelegenheid te geven om te experimenteren.

Doel 3: ontwikkelen van sociale competentie
Wij willen de kinderen sociale kennis en vaardigheden meegeven. Dit wil zeggen: leren zich in een
ander te verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen
en oplossen.
Pm - kind interactie
Hierin vinden wij het belangrijk om te letten op de contacten tussen de kinderen onderling van
ongeveer dezelfde leeftijd. Hierbij zullen we ze helpen waar nodig is. We leren ze om voor zichzelf op
te komen en dit dan op een juiste manier te verwoorden. Dit doen we door het eerst voor te
doen(modellen), dan samen en later alleen. Als pm hebben we een voorbeeldfunctie.
Binnen- en buitenruimte
We zorgen dat er in de binnen- en buitenruimte plekjes zijn waar de kinderen samen kunnen spelen,
maar ook waar ze zich even kunnen terugtrekken. We maken heldere afspraken, zodat de kinderen
samen leren omgaan met de ruimte. Bij het buiten/binnen spelen kunnen meerdere groepen
aanwezig zijn. Op die manier hebben de kinderen meer keuze en/of mogelijkheden in het zoeken
naar andere speelgenootjes. De kinderopvang, BSO en de kleuters hebben een eigen speelplein met
daarop rustige zones, zones voor de karretjes of het voetbalveldje. De kinderopvang speelt vrijwel
alleen met hun eigen groep buiten.
Groepsprocessen
Vanaf de peuterleeftijd gaan de kinderen met elkaar spelen en in mindere mate naast elkaar spelen.
Ze zullen dus veel van elkaar leren. Daarom verwoorden wij het gedrag van de kinderen ook steeds.
We laten ze oog krijgen voor bv. het verdriet van een ander kind. We betrekken de kinderen bij het
troosten van elkaar. We leren de kinderen op hun beurt wachten en elkaar te helpen. De oudere
kinderen geven we meer verantwoordelijkheid in het helpen van de pm. Door deze aspecten maken
we het kind bewust dat het deel uitmaakt van een groep.
Activiteiten
Kinderopvang Don Bosco sluit aan bij het thematisch werken op de school, door bij elk thema een
onderdeel gebruiken wat geschikt is voor de leeftijd van 0-4 jaar.
We bieden de kinderen verschillende activiteiten rondom deze thema’s aan met wisselende
samenstelling van groepsgrootte. Onder activiteiten verstaan we o.a. samen eten, naar de wc gaan,
knutselen, zingen en kringactiviteiten. De kinderen leren veel van elkaar door bijvoorbeeld naar
elkaar te leren luisteren, te leren delen en omgaan met emoties in situaties van plezier, conflict,
verdriet of boosheid. We kijken welke kinderen er met elkaar spelen en /of er een keer met een
ander gespeeld kan worden. Wanneer we kinderen in groepjes verdelen, houden we ook rekening
met de mogelijkheden en behoeftes van het kind. Juist dan kunnen ze weer nieuwe vaardigheden
leren als het gaat om sociale competenties.
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Activiteiten die de sociaal emotionele ontwikkeling bevorderen, zijn:
• Vrij spel
• Fantasie- en rollenspel
• Mogelijkheden voor concentratie en rust
• Taken geven
• Kringgesprekken
• Spelmateriaal
Er is spelmateriaal aanwezig voor zowel individueel als voor gezamenlijk spel. Het materiaal aanbod
is uitdagend, grensverleggend en ontwikkelingsgericht. Ook met materiaal zullen ze samen moeten
leren delen en spelen. Hierin begeleiden we het kind van jongs af aan. We zullen erbij gaan zitten en
het voordoen. Het spel moet in dit verband aanzetten tot gezamenlijk ervaren van plezier en succes.
Materialen die de sociaal emotionele ontwikkeling kunnen bevorderen zijn:
• Spullen uit de volwassenenwereld (met name huishoek)
• Fantasiemateriaal, waaronder wereldspelmateriaal en constructiematerialen
• Verkleedkleren, kleden, schmink
• Sociaal spelmateriaal, zoals gezelschapsspelen

Doel 4: het overbrengen van normen en waarden
We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling en
actief burgerschap. We vinden het van wezenlijk belang dat we respectvol omgaan met de ander en
de wereld om ons heen. Alle drie hebben ze de componenten ik, wij, de ander en de omgeving en
dan telkens vanuit hun eigen invalshoek t.a.v. normen en waarden. Onze kinderen groeien op in een
individualistische maatschappij, waarin het solidariteitsbeginsel steeds meer verdwijnt. Wij willen de
kinderen laten zien dat zij hun naaste liefhebben en ze laten delen in de verantwoordelijkheden die
dat met zich meebrengt. Waarden zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen
iets vinden, zoals bepaalde gedragingen of gebeurtenissen. Waarden kunnen veranderen in de loop
van de tijd en variëren van samenleving tot samenleving. Normen vertalen de waarden in regels en
voorschriften over hoe men zich hoort te gedragen. Ook tussen de kinderen speelt voortdurend wat
hoort en niet hoort. We leren de kinderen de regels, maar ook de cultuur van onze maatschappij.
Middelen:
Pm -kind interactie
Op onze kinderopvang willen wij een kind leren wat wel en niet mag, of wat gewenst gedrag is. Zo
houden we rekening met ieder zijn gedrag, karakter, beperkingen, religie en cultuur. We zullen dat
verbaal uiten, zoals: op gedrag aanspreken en omdraaien in gewenst gedrag, uitleg geven bij het
handelen en consequent blijven, maar ook door het goede voorbeeld te tonen. Wij leren kinderen
naar elkaar te luisteren. Tijdens de communicatie over en weer benoemt de pm de emoties en houdt
rekening met de individuele ontwikkeling van beide kinderen. De pm laat het kind ervaren dat hij een
goed mens is door:
• Deze te betrekken bij het troosten of bij het helpen van een ander kind
• Taken te geven
• Duidelijk uit te leggen wat er van het kind wordt verwacht
• De normen waaraan een kind moet voldoen, niet te hoog gegrepen te laten zijn
• De leraren/ pm laten zien zelf ook menselijk te zijn en wel eens een fout te maken.
Binnen- en buitenruimte
Er zijn afspraken over wat er wel en niet mag in de verschillende ruimtes (bv. groep, gang, toilet,
buiten, etc.). We leren het kind om zorg te dragen voor de ruimtes en de daarbij behorende omgang
van spullen, zoals opruimen.
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Groepsprocessen
We leren een kind om te functioneren in een groep, zoals elkaar geen pijn doen, op je beurt
wachten, rekening houden met elkaar, elkaar groeten en gedag zeggen en we leren de kinderen
respect te hebben voor elkaars normen en waarden. Er zijn ook gebeurtenissen in en buiten de groep
die je samen bespreekt en deelt, zoals bij de geboorte van een broertje of zusje. Het kind mag erover
vertellen en kan bijvoorbeeld beschuit met muisjes trakteren. Ook verjaardagen van de kinderen
worden gevierd. Er wordt een verjaardagstoel klaargezet en een muts gemaakt, zodat iedereen kan
zien dat er een feestje gaat plaatsvinden. In de ochtend wordt verteld wie er jarig is. Het kind krijgt
speciale aandacht; het mag bijvoorbeeld naast de pm zitten tijdens het feestje, het mag een
feesthoed op, er wordt gezongen en er mag getrakteerd worden.
Activiteiten
We bieden kinderen activiteiten aan de hand van thema’s rond hun belangstellingswereld aan.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn: Kleding, lente, kunst, verkeer, sinterklaas, kerst, eten en drinken
etc. We geven aandacht aan culturele/religieuze gebeurtenissen. Daarbuiten spelen we in op wat de
kinderen meemaken, hebben gezien of hoe ze zich voelen. We geven hier uiting aan d.m.v. met
elkaar erover te praten, knutselen, voorlezen, kringspellen en uitstapjes te maken.
Spelmateriaal
Sommige spelmaterialen zijn een weerspiegeling van het alledaagse. In de huishoek kunnen kinderen
bv. met het servies spelen. Wij stimuleren ze dan om met het servies op de juiste manier om te gaan
zoals dat in het dagelijkse leven ook gebeurt. Er zijn verkleedkleren om een rollenspel te doen of de
fantasie te prikkelen. We dragen zorg voor het materiaal door er niet mee te gooien of op te staan.
We letten er ook op dat het speelgoed weer op de juiste plek wordt teruggezet. Zo blijft het langer
mooi, compleet en biedt het meer uitdaging! Ook leren de kinderen op te ruimen voor de toekomst.

Hoofdstuk 3: ouders en opvang
Om de twee leefwerelden van het kind op elkaar aan te laten sluiten overleggen ouders en pm. Er
moet sprake zijn van een uitwisseling van informatie. Alleen als ouders weten wat er in een groep
gebeurt en pm wat er thuis gebeurd, kan er sprake zijn van een gedeelde opvoeding. Vanaf het begin
tot het vertrek naar de basisschool, hebben pm een sturende rol bij de oudercontacten.

1. De startperiode
Tijdens de startperiode leren kind, ouder(s) en de pm elkaar kennen. Het kind en de ouder(s) wennen
aan de groep. De groep bestaat uit maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en twee pm. Op
de dagen dat het kind komt, is altijd een van deze twee pm werkzaam. Als de omvang van de
stamgroep vraagt om inzet van meer dan twee pm, dan mogen maximaal drie vaste pm aan het kind
worden toegewezen. Naast het “vaste gezicht” kunnen andere pm worden ingezet. De pm hebben de
gelegenheid om het kind te leren kennen. Deze startperiode vraagt om zorgvuldigheid, omdat dit de
basis legt voor het verdere verloop van de opvang. Iedereen heeft een periode van gewenning
nodig, maar de duur is afhankelijk van het kind. Kinderen worden langzaam vertrouwd gemaakt met
het dagritme, de regels en gewoonten van de groep. Eerlijkheid tussen pm en ouders is altijd
belangrijk. Dit geldt ook voor de periode van gewenning. Als het kind het moeilijk heeft moeten
ouders dat weten. Kinderen krijgen de ruimte om een relatie op te bouwen met andere kinderen en
met de pm. Een kind is pas gewend als het een plaats in de groep heeft. Voor sommige kinderen
duurt dat langer en pm zijn hier alert op. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen uiteindelijk een plek
voor zichzelf vinden op het kinderdagverblijf. Zien de pm echter dat dit zelfs na een lange periode
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niet het geval is, dan kan het in overleg met de ouders in het belang van het kind zijn om de
plaatsingsovereenkomst te wijzigen of door wenperiode te verlengen.
Wij zijn ons ervan bewust wat voor emotionele gevoelens en spanning dit met zich mee kan brengen.
Er is daarom ruimte om te wennen aan al het nieuwe wat er komen gaat. Wanneer het kind geplaatst
word, zal er door de mentor een wenmoment gepland worden. Dit is doorgaans een ochtend of
middag, waarin het kind een paar uur deelneemt aan het groepsproces. Mocht blijken dat er een
langere wenperiode nodig is voor het kind, dan kan dit altijd overlegd worden met de mentor.
Het kind kan wennen aan nieuwe geluiden, nieuwe prikkels, een andere omgeving, een ander ritme.
Een kind is een kwetsbaar en kostbaar onderdeel, die deel uitmaakt van onze wereld. Dit kan voor
ouders even wennen zijn, dat zij hun kostbaarste bezit bij op dat moment onbekende mensen
onderbrengt. Ouders mogen te allen tijde contact opnemen met de locatie, om te vragen hoe het
gaat met het kind tijden de wenperiode.

2. Afscheid nemen
Het brengen van het kind is één van de belangrijkste momenten van de dag. Het kind zal afscheid
moeten nemen. Vooral jonge kinderen kunnen moeite hebben met het loslaten van de vertrouwde
ouder. De belofte dat hij/zij later op de dag weer opgehaald zal worden, stelt een kind niet altijd
gerust, iemand die uit het zicht verdwijnt, kan voor hem definitief weg zijn. Het is van belang dat het
kind weet dat de ouder vertrekt en dat dit niet onopgemerkt gebeurt. De pm zal het kind overnemen
bij het weggaan van de ouder en dan samen zwaaien. Bij verdriet van het kind worden de gevoelens
verwoord en er wordt actief geluisterd zoals: ‘je vindt het niet leuk dat mama weggaat, ze komt je
straks weer halen, zullen we samen naar haar zwaaien?’ Wanneer de pm een aantal keren de
gevoelens van het kind heeft vertaald en dit niet helpt kan ze het kind afleiden waardoor het zijn
verdriet snel kan vergeten. De ouder kan dit proces bespoedigen door het afscheid nemen niet te
rekken. Moeilijkheden rond afscheid nemen en niet naar de kinderopvang willen, blijft overigens niet
beperkt tot de wenperiode. Op jonge leeftijd blijft het gedrag van het kind hierin onvoorspelbaar.
Het kind kan zich opeens verzetten na een periode waarin het graag naar de opvang ging. Een kind
dat ondanks dat het als baby al gekomen is naar de kinderopvang, kan op enig moment dan toch last
krijgen van scheidingsangst. Het bewust worden van zichzelf gaat vaak samen met een groot gevoel
van afhankelijkheid en verlangen om dicht bij de ouder te zijn. Door in te gaan op de gevoelens van
het kind en samen te werken met de ouders trachten de pm het vertrouwen van het kind opnieuw te
winnen en zijn angst weg te nemen.

3. Informatie uitwisselen
Pm en ouder(s) wisselen informatie uit over praktische zaken zoals halen en brengen, eten en slapen.
Bij kinderen tot 1 jaar gaat dit door middel van een overdracht schriftje. Vanaf 1 jaar wordt dit
mondeling gedaan. Indien ouders wat vergeten zijn te melden kan dit via de Whats-app naar het
groepsnummer worden gestuurd. Ouder(s) willen zicht krijgen op hoe hun kind binnen de groep is.
Daarnaast kunnen pm profiteren van informatie over hoe het kind zich thuis gedraagt.
Ouder(s) en pm zijn afhankelijk van de informatie die zij van elkaar krijgen. De groep is geen eiland
dat afgesloten is voor ouders. Een ouder krijgt ruimte om vragen te stellen en met opmerkingen te
komen. Mochten er ouders zijn die de Nederlandse taal niet (helemaal) machtig zijn zullen de pm er
voor zorgen dat ook deze ouders goed geïnformeerd worden over hun kinderen. De pm staan altijd
open voor contact met de ouders en doen moeite om ook met ouders in contact te komen die de
Nederlandse taal niet machtig zijn.

4. Het kind maakt gebruik van een extra opvang dag(deel)
Ouders kunnen bij BSO Don Bosco (een) extra dagdeel/dagdelen aanvragen voor hun kind. De wijze
waarop dit geregeld kan worden wordt op het tarievenblad bij de aanmelding aangegeven.
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5. Klachtenprocedure
Pm nemen alle klachten van ouders serieus. Per situatie wordt gekeken naar de haalbaarheid van
voorgestelde oplossingen en indien nodig wordt naar een compromis gezocht. Er is een interne
klachtenprocedure (te beginnen bij de pm, dan de leidinggevende en uiteindelijk bij de directeur) en
er is een externe instantie waar klachten behandeld kunnen worden, mochten de klachten niet naar
uw tevredenheid zijn opgelost. Dit kan volgens de Wet klachtrecht dat wordt uitgevoerd door de
Geschillencommissie Kinderopvang, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang,
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, 070-3105310. Op www.degeschillencommissie.nl vindt u alle
informatie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

6. Aansprakelijkheid
Stichting Kinderopvang Catent /kinderopvang Don Bosco heeft verzekeringen afgesloten om zich
tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen in te dekken. Deze dekking geldt
tevens voor de uitstapjes die gemaakt worden met de kinderen.
Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor situaties veroorzaakt door hun kind. Het is raadzaam voor
ouders zelf ook een WA-verzekering af te sluiten voor hun kind(eren).
Kinderopvang Don Bosco draagt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken van kleding en
speelgoed.
Tijdens de overdracht, bij halen en brengen van uw kind, bent u als ouder zelf aansprakelijk. Evenals
bij festiviteiten van de kinderopvang waarbij de ouders ook aanwezig zijn.

7. Privacyreglement
Wij geven omwille van de privacy van ouders en werknemers geen persoonlijke gegevens door aan
derden met uitzondering van Overheidsinstanties. Bij de intake ondertekenen beide ouders voor
akkoord dat er enkel doelmatig uitgewisseld wordt.

8. Gesprek met de pm
Ouders en pm kunnen elkaar spreken bij het halen en brengen. Pm en/of ouder(s) kunnen altijd het
initiatief nemen voor een oudergesprek. De periodieke oudergesprekken vinden plaats als het kind 1
½ en 3 jaar is geworden. De ouders mogen beslissen of ze behoefte hebben aan dit oudergesprek en
geven dit aan bij de pm.

9. Ouderavonden
Ouderavonden zijn bedoeld om informatie te geven of uit te wisselen. Dit kan zijn over onderwerpen
waarvan verwacht wordt dat dit de ouder(s) interesseert. Er vindt minimaal een ouderavond per jaar
plaats, georganiseerd door de oudercommissie, kinderopvang Don Bosco of beide partijen samen.

10. Toelating ongevaccineerde kinderen
In Nederland is deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma niet wettelijk verplicht. Er zijn ouders
die – bijv. vanwege hun levensbeschouwing – besluiten om hun kinderen niet te laten vaccineren. Dit
is met name een risico voor het ongevaccineerde kind zelf. Het kind is niet beschermd als het met de
veroorzakers van de betreffende ziekten in aanraking komen. De kans dat een niet gevaccineerd kind
andere kinderen met een ziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma besmet is uiterst klein. Op het
gebied van infectieziekten volgt kinderopvang Don Bosco zoveel mogelijk het advies van de RIVM
en/of GGD.
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Hoofdstuk 4: de uitdaging van de groep
Spelen is een manier om de wereld te ontdekken en te ordenen. Kinderen oefenen met wat zij
kennen uit de wereld van volwassenen (poppen aankleden, eten koken, rollenspel). Zij
experimenteren met de mogelijkheden van materiaal (binnen bijv. papier, klei en water en buiten
water en zand). Het kinderdagverblijf is ingesteld op de behoeften van kinderen om zich
spelenderwijs te uiten, zowel individueel als in groepsverband.

1. De inrichting van de groepsruimte
Het kinderdagverblijf is een kinderwereld waarin alles functioneel is ingericht om het speelplezier te
bevorderen. Uiteraard letten wij erop of de groepsruimte kindgericht is ingericht en of het materiaal
en het speelgoed voor de verschillende leeftijden - en de behoeften van het kind zijn. De groep moet
overzichtelijk zijn en iedereen moet zich welkom voelen.
Het doel is om kinderen verschillende speelmomenten aan te bieden. Wij hebben een poppenhoek
met een keukentje, een bouwhoek en diverse spelmaterialen en gereedschap. Er is ook een
babyhoek/grondbox waar baby’s rustig kunnen spelen. Als de baby’s er niet liggen kunnen de
peuters er een boekje lezen. Het is de bedoeling dat de kinderen het speelgoed uit de hoeken niet
zelf pakken, maar dit vragen. We doen dit op deze manier om wat meer structuur aan te brengen en
de kinderen echt tot spelen te laten komen.
Wij hebben ook speelgoed dat vrij toegankelijk is voor de kinderen. Zij kunnen dit zelf pakken. Er is
ook speelgoed waar de kinderen mee aan tafel zitten zoals domino, puzzels, memorie, klei en
educatief speelgoed. Als zij hier mee willen spelen moeten zij dit aan de pm vragen. Voor een rustig
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moment kunnen de kinderen op de bank liggen of zitten met boekjes. Er zijn ook grote kussens zijn
beschikbaar om lekker op de grond te gaan liggen en even niets te doen.

2. De keuze van het speelgoed
De speelgoedkeuze is medebepalend voor hoe het kind zich uit. Speelgoed is:
-

-

-

Multifunctioneel en uitnodigend voor fantasie;
Gevarieerd om de verschillende aspecten van de ontwikkeling te stimuleren. Kinderen
kunnen het spelmateriaal hanteren. Het speelgoed past bij de ontwikkelingsstadia van de
kinderen in de groep. Er is voldoende evenwicht voor kinderen tussen makkelijk en moeilijk en tussen rustig en druk spelen.
Herkenbaar voor alle kinderen. Maar er mag voor het kind ook onbekend speelgoed zijn om
de leefwereld van het kind te vergroten. Het speelgoed geeft ook de mogelijkheid om
situaties ‘uit het leven’ na te bootsen.
Het wordt niet sekse specifiek aangeboden. Al het speelgoed is voor jongens en meisjes.

3. Plaats van het kind in de groep
Het kind zoekt een plaats voor zichzelf in de groep. Tijdens vrij spel kan het kind een plaats
veroveren. Door het georganiseerde aanbod zorgen de pm ervoor dat het kind bij de groep wordt
betrokken. Alle kinderen krijgen gelijke kwalitatieve aandacht. Wat de pm voor ogen staat, is dat het
kind zich in de groep welkom voelt en vooral geprezen wordt voor wat het kan en wat het doet. Het
kind heeft het gevoel dat het bij de groep en de pm hoort en geaccepteerd wordt. Het individu staat
centraal. Alle kinderen in de groep zijn uniek. Er wordt bewust aandacht geschonken aan het
versterken van de eigenwaarde van de kinderen. In de groep heeft het groepsproces meer aandacht.

4. Vaste gezichtencriterium
Vaste gezichtencriterium: Het aantal vaste gezichten op de groep met nul jarigen wordt met deze
nieuwe kwaliteitsbeleidsregel aangescherpt, dus aangepast:
a) Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de groep van dat kind.
Indien er vanwege de grootte van de groep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt, dan worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind in de leeftijd
tot één jaar.
b) Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de groep van dat kind. Indien er
vanwege de grootte van de groep met drie of meer beroepskrachten gewerkt wordt, dan worden ten
hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder.

5. Dagindeling
De dagindeling is zorgvuldig opgesteld en wordt bepaald door slaap- en eetbehoeftes van de
kinderen. Daarbij komen een aantal rituelen die vaste momenten van de dag markeren. Bij het
afscheid nemen, bij het samen fruit eten na de middagslaap, voorlezen of zingen voor/na het eten
komen elke dag dezelfde rituelen terug. Gezamenlijke momenten bieden gezelligheid en rust. Voor
het kind is de sfeer op dat moment belangrijker dan het doel van het samenzijn. Bij gezamenlijke
momenten houden pm rekening met wat kinderen aankunnen. Bij de lunch eet iedereen samen, pm
en kinderen. Met “pedagogisch mee-eten” geven pm het voorbeeld voor het omgaan met eten en
met regels aan tafel. Pm dragen door hun eigen voorbeeld normen en waarden over rond het eten.
De pm wast haar handen voor het eten en ook de handen van de kinderen. Bovendien draagt
pedagogisch mee-eten ook bij aan de sfeer in de groep. Tafelmanieren worden aangeleerd. Iedereen
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wacht op elkaar met eten, er wordt gegeten met een vork. Het bovenstaande geldt voornamelijk
voor de dreumesen en peuters. Ook kunnen de peuters (3 ½ jaar) al zelf hun boterham smeren. Zeker
voor de kinderen die snel eten, kan dit een leuke bezigheid zijn; ze hoeven niet te wachten.
Alle kinderen die maar één keer slapen worden om 12:30 uur op bed gelegd en slapen tot 14:30 uur.
We merken dat kinderen hun slaap hard nodig hebben. Het is voor alle kinderen van belang dat ze
een moment van rust hebben om lichamelijk en geestelijk bij te komen als ze een hele dag in het
dagverblijf zijn. Ze zijn de hele dag bezig met allerlei activiteiten, hebben de hele dag kindjes om zich
heen en veel geluid. Dit is vermoeiend en daarom proberen we regelmatig wat rustmomenten te
creëren (door bijvoorbeeld aan tafel te zitten om te lezen en te zingen, aan tafel brood, fruit en
groenten te eten en te drinken).
Voor de baby’s geldt hun eigen tempo. Iedere baby heeft een ander ritme van slapen, drinken en
wakker zijn. Als de baby wakker is en verschoond moet worden is er ook tijd voor gezellig samenzijn
en wordt er geknuffeld en gespeeld.

6. Gevarieerd activiteitenaanbod
Bij georganiseerde activiteiten passen pm het tempo en het niveau aan op de groep kinderen die
meedoen. Aangezien wij een diversiteit hebben in leeftijd worden de activiteiten gesplitst per
leeftijdsgroep. Niemand is verplicht om mee te doen, maar kinderen worden gestimuleerd om
nieuwe dingen te proberen. Willen kinderen individueel iets doen dan geven wij de kinderen
daarvoor de gelegenheid.
Bij het knutselen is het bezig zijn met het materiaal belangrijker dan het resultaat. De pm zorgen voor
een gevarieerd activiteitenaanbod.
Er zijn ook activiteiten buiten op de speelplaats. Het plein is zo ingericht dat het tegemoet komt aan
de ontwikkeling- en belevingswereld voor alle leeftijdsgroepen.
Activiteiten buiten kinderopvang Don Bosco zijn uitstapjes naar het bos, de boerderij, de bakker en
andere uitstapjes die worden bedacht door de pm. Die wordt uiteraard voorafgaand met ouders
gecommuniceerd.

7. Feesten
Er worden feesten gevierd op kinderopvang Don Bosco. Onder feesten verstaan wij verjaardagen van
de kinderen en van de pm, Sinterklaas, Kerst en Carnaval tenzij dit in de schoolvakantie valt). Het
feest is op de groep en de persoon afgestemd. De manier van vieren dient begrijpelijk te zijn voor het
kind. Het feest is in eerste instantie leuk voor de kinderen. In tweede instantie voldoet het aan de
verwachtingen van pm en ouders. Er worden ook foto’s gemaakt tijdens het vieren met de
mogelijkheid voor de ouders om deze foto’s te zien. Er wordt gebruik gemaakt van een
oudercommunicatie-app.

8. Cultuurverschillen
Alle kinderen en ouders zijn welkom op ons kinderdagverblijf. Verschillende culturele achtergronden
beschouwen wij als een verrijking van de groep. Pm stellen zich open voor andere culturen en zijn
zich bewust van de diversiteit in de samenleving. Het is belangrijk om de aanpak van de
taalontwikkeling van een tweetalig kind af te stemmen met de ouders. Bij tweetaligheid wordt er in
principe Nederlands met het kind gesproken op het kinderdagverblijf. Waar mogelijk en nodig
kunnen pm woorden verduidelijken in de tweede taal, als de pm deze taal beheerst. Er wordt altijd
ook het Nederlandse woord genoemd, zodat andere kinderen ook weten waar het over gaat.
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Hoofdstuk 5: het kind in de groep
Kinderen hebben behoefte aan structuur via de dagindeling, het hanteren van rituelen en het stellen
van regels en grenzen. De structuur is een houvast voor het kind en geen keurslijf.

1. Grenzen stellen
Regels worden niet halsstarrig toegepast. Er wordt hierbij rekening gehouden met het
ontwikkelingsniveau van het kind. Bovendien vraagt elke situatie om een eigen aanpak. Een kind dat
vaak grenzen aftast, wordt anders benaderd dan een kind dat voor het eerst een regel negeert. Als er
van een regel wordt afgeweken, wordt de reden hiervan uitgelegd.

2. Gedrag en straf
Soms neemt ongewenst gedrag (bijvoorbeeld hard schreeuwen om aandacht, terwijl al eerder aan
het kind is uitgelegd dat het ook gewoon kan praten en vragen) eerder af door het negeren van
gedrag gekoppeld aan het belonen van positief gedrag (als het kind in plaats van schreeuwt gewoon
praat en vraagt). Een ander voorbeeld: als een kind niet wil helpen opruimen dan geven wij andere
kinderen complimentjes dat zij héél goed aan het opruimen zijn. Vaak helpt het andere kind dan
vanzelf mee. Belonen gebeurt door het geven van complimenten.
De pm maakt een bewuste afweging om het gedrag te negeren, een alternatieve oplossing te zoeken,
het kind af te leiden van het negatieve gedrag of het gedrag te corrigeren. Als een kind de
afgesproken grenzen overschrijdt, kan het nodig zijn voor een pm om het gedrag te corrigeren
(bijvoorbeeld bij het slaan en bijten e.d.) In dit laatste geval spreken wij over “straf”. Uit dit
hoofdstuk zal echter duidelijk zijn dat gedrag alleen ‘bestraft’ wordt op een manier die binnen de
belevingswereld van het kind past en niet het zelfvertrouwen van het kind ondermijnt. Pm zijn
consequent. Als zij iets zeggen, zorgen zij ervoor dat het daadwerkelijk gebeurt. Als een pm een kind
waarschuwt, zorgt zij ervoor dat de aangekondigde ‘straf’ ook uitvoerbaar is en handelt zij de straf
met het kind af. Om de ‘straf’ te bepalen, vraagt de pm zich af wat het kind emotioneel aan kan.
Vraagt de pm teveel? Probeert het kind wellicht op een negatieve manier aandacht te krijgen? De
‘straf’ heeft altijd een duidelijk verband met wat gebeurd is. Het is ook belangrijk om na te denken
over hoe je straft en wat je straft. Gedrag corrigeren kan ook als een kind dingen doet die gevaarlijk
zijn, zoals op de banken gaan staan, probeert de deuren open te doen of voor de dichte deur gaat
zitten.
De pm laat blijken dat zij het kind, ondanks het gedrag, nog lief blijft vinden. Dit versterkt de
eigenwaarde van het kind. Na afloop van de ‘straf’ praat de pm met het kind. Wanneer een kind
gedrag vertoont dat vaak gecorrigeerd wordt, dan kaarten pm dit aan bij ouders.

3. Zelfstandigheid van het kind
Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig taken uit te voeren. De pm proberen bijvoorbeeld bij
het aan- en uitkleden kinderen zoveel mogelijk zelf te laten doen. Pm spelen in op wat het kind kan
en wil. Zoveel mogelijk wordt dit afgestemd met de thuissituatie van het kind.
Zo gaan we ook met de grote kinderen naar het toilet en vegen ze zelf hun billen af (als ze het echt
kunnen) en doen zelf de broek omhoog. Daarna moeten ze hun handjes wassen. De pm is het
voorbeeld en wast ook haar handen na toiletbezoek van zichzelf en als ze de kinderen heeft geholpen
in het toilet.
Belonen van een nieuwe stap draagt bij aan het zelfbewustzijn van het kind. Zo vinden kinderen het
spannend om iets nieuws te ondernemen. Het stimuleren van zelfstandigheid vraagt om een
individuele benadering van elk kind.
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4. Vrienden maken op het kinderdagverblijf
In de groep trekken kinderen naar elkaar toe. Zij imiteren elkaars gedrag en zoeken op een zeer
eenvoudige manier contact met elkaar (volgen met de ogen en achter elkaar aan kruipen). Vanaf de
peutertijd ontstaan vriendschappen.
Een sfeer wordt gecreëerd waarin kinderen leren om respect te hebben voor elkaar. Kinderen
kunnen veel aan elkaar hebben, maar zij kunnen elkaar ook onderdrukken. Zij worden gestimuleerd
om duidelijk aan elkaar te maken wat zij wel en niet willen. De pm laten de kinderen bij
meningsverschillen zoveel mogelijk zelf naar een oplossing zoeken. Mocht dit niet lukken dan kunnen
zij altijd samen met de kinderen het probleem oplossen door met elkaar te praten.
Pm zijn zich te allen tijde bewust van hun voorbeeldfunctie. Kinderen imiteren. Pm houden hier
rekening mee bij hun taalgebruik en hun houding bij de activiteiten waaraan de kinderen deelnemen.
Ook als pm onderling praten, houden zij rekening met de kinderen die meeluisteren. Ook wordt de
kinderen geleerd dat grappen leuk zijn, maar niet kwetsend mogen zijn of over iemand mogen gaan
Een kind kan een voorkeur ontwikkelen voor een bepaalde pm. Soms is deze gekoppeld aan hoe vaak
hij/zij de pm ziet. Vanuit het kind bekeken is dit begrijpelijk. De pm staat altijd open voor de
toenadering van het kind. Een pm gaat hier professioneel mee om. Als een pm een voorkeur heeft
voor bepaalde ouders of kinderen, mag zij dit niet tonen.

5. Verdriet
Als kinderen verdriet hebben kunnen ze troost vinden bij de pm. Kinderen krijgen de ruimte om hun
emoties te tonen. Soms is een kind boos, omdat het een conflict heeft. Soms is een kind verdrietig:
een kind dat nog moet wennen, een ‘slachtoffer’ van het gedrag van een ander kind. Kinderen met
verdriet krijgen ook de ruimte om aan te geven of zij getroost willen worden. Kinderen die hun
tranen wegslikken worden gestimuleerd om hun emoties te uiten.
Om kinderen te troosten is het bieden van geborgenheid het belangrijkste. Het kind op schoot
nemen bijvoorbeeld. Bij drukte moeten pm kinderen even laten huilen, maar het is belangrijk dat
kinderen weten dat de pm er toch is.
Er kunnen zich situaties voordoen waarin er wordt afgesproken met de ouders om het kind kort te
laten huilen (in slaap huilen).

6. Het ontdekken van het eigen lichaam
Jonge kinderen ontdekken hun lichaam door er naar te kijken en er aan te voelen. Zij vinden het fijn
om bloot te zijn en kennen nog geen schaamte. Schaamte groeit naarmate het kind ouder wordt en
het zelfbewustzijn en het lichaam zich ontwikkelen. Voor volwassenen zijn het lichaam en de
seksualiteit van kinderen omgeven met veel taboes. Bovendien verschillen normen en waarden
tussen de verschillende mensen die in het kinderdagverblijf zijn. Open communicatie tussen ouders
en pm is belangrijk zodat het kinderdagverblijf regels kan opstellen waarmee het personeel en de
ouders om kunnen gaan.

7. Het signaleren van problemen
Soms signaleren pm een verandering of probleem bij een kind. Dit kan iets heel kleins zijn,
bijvoorbeeld niet meer willen slapen tussen de middag. Het kan ook te maken hebben met
veranderingen thuis. Er kan ook sprake zijn van een achterstand in de ontwikkeling van het kind. Het
is belangrijk dat pm alert zijn op veranderingen in het gedrag van kinderen en dit met de ouders
bespreken. (zie bijlage 2)
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Hoofdstuk 6: uitgangspunten in de praktijk; zindelijkheidstraining als
voorbeeld
Alle kinderen worden zindelijk. Soms gaat dat vanzelf. Soms zijn ouders en pm samen lang bezig.
Om te beginnen met zindelijkheidstraining moeten ouders, pm en kinderen gemotiveerd zijn.
Overleg is nodig over wanneer er mee begonnen wordt en hoe. De ouders kunnen aan de pm
aangeven dat het kind al interesse toont voor het potje. Zij doen niets zonder overleg. Als ouders er
thuis mee beginnen komen zij met het verzoek om het ook op het dagverblijf te doen. Het werkt vaak
het beste als beide partijen dezelfde aanpak afspreken. We doen dit wanneer het kind er aan toe is
en proberen er niet te veel druk op te leggen want dit werkt vaak averechts.
Het kind voelt zich heel groot, omdat het op het potje zit. Een pm prijst het kind (ook al blijft het
potje leeg). De pm biedt het potje aan, maar als het kind er niet op wil zitten, hoeft dat niet. De pm
gaat het kind niet dwingen en kan zich inleven in kinderen die het niet leuk vinden om op het potje te
zitten. Ter ondersteuning tijdens het zindelijk worden is er een stickerkaart voor elk kind op de
groep. De kinderen vinden het leuk en willen de kaart graag aan de ouders laten zien.
Het kind wordt gestimuleerd om zelf aan te geven wanneer het moet. Als er een ongeluk gebeurt en
het kind plast in zijn broek dan wordt het kind getroost als het dat wil. Anders wordt er weinig
aandacht aan geschonken. Een ongelukje kan gebeuren.
Emotioneel; sommige kinderen zijn bang om hun plas of poep achter te laten in de pot. En geven blijk
van angst.
Cognitief: Op een gegeven moment heeft het kind door dat het moet plassen en laat het dan ook
gaan. Het gaat zelf op het toilet zitten en trekt zelf door. Gaat daarna zelf de handjes wassen. Het
leert zelf om aan te geven dat het ‘moet’.
Sociaal: sommige kinderen vinden ‘samen plassen’ en ‘handjes wassen’ gezellig.
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Hoofdstuk 7: VVE-locatie
1. Inleiding
Naast spelen en ontmoeten wordt binnen onze kinderopvang expliciet aandacht besteed aan de
ontwikkeling van de peuters en het signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden. We
hebben vanuit ambitieniveau 2 (officiële voorscholen, waarbij alle medewerkers VVE-gecertificeerd
zijn) de taak ontwikkelingsachterstanden te signaleren en begeleiding te bieden om deze
achterstanden te bestrijden. Door inzet van programma’s voor Voor- en Vroegschoolse
Educatie(VVE) bieden we risicokinderen een betere startpositie op de basisschool.

2. Wat is Voorschoolse Educatie
De VVE-kinderopvang van kinderopvang Catent, locatie Don Bosco Steenwijkerwold gebruikt het
landelijk erkende VVE programma Uk & Puk, dat is opgenomen in de databank Effectieve
Jeugdinterventies van het NJI (www.nji.nl):
Dit VVE programma besteedt aandacht aan verschillende ontwikkelingsdomeinen:
• Ontluikende geletterdheid, taalontwikkeling en tweetaligheid.
•

Ontluikende gecijferdheid.

•

Motorische ontwikkeling.

•

Sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoe we daarop inzetten, hebben we uitgewerkt in dit pedagogisch beleid.
De VVE-programma’s voldoen aan de volgende kenmerken:
• Er is een duidelijk uitgewerkte methodiek.
•

Het programma besteedt veel aandacht aan taalverwerving.

•

Het programma is flexibel: het kan bijvoorbeeld worden aangepast aan de doelgroep of aan
de situatie in de dagopvang.

•

Er zijn speciale activiteiten voor ouders, zodat zij betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun
kind.

•

Er zijn voor PMs en leerkrachten voldoende mogelijkheden om goed met het programma te
leren werken (bijvoorbeeld door trainingen of begeleiding).

3. VVE-programma in het kort
Onze kinderopvang werkt met thema’s en een Voorschoolse Educatie (VVE) programma: Uk & Puk.
Het VVE programma is mede afhankelijk van de samenwerking met het basisonderwijs binnen Don
Bosco.
Uk & Puk
Uk & Puk is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4
jaar. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat.
Tijdens de activiteiten krijgen peuters begrijpelijke taal aangeboden in een betekenisvolle situatie.
Ook voor taalvaardige kinderen is Uk & Puk uitdagend. Uk & Puk is een programma voor kinderen
vanaf 0 jaar en wordt daarom in veel kinderdagverblijven in onze regio ingezet. Uk & Puk sluit ook
naadloos aan op een aantal in de Don Boscoschool gebruikte methodes zoals Veilig Leren Lezen.
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Werken met een doelgerichte planning
Onze kinderopvang hanteert een jaarrooster waarop aangegeven is welke VVE thema’s in het jaar
aan bod komen. We proberen hierbij zoveel mogelijk ook de themaplanning van basisschool Don
Bosco aan te houden. Per thema staat het VVE-activiteitenaanbod in een maandplanning. Bij alle
thema’s is aandacht voor de brede ontwikkeling van de kinderen. Kinderen worden gevolgd en
gestimuleerd in sociale vaardigheden, de motorische, creatieve en cognitieve ontwikkeling. De
maandplanning dient als leidraad voor het activiteitenaanbod; het kan waar nodig bijgesteld worden
als blijkt dat een activiteit meer of minder aandacht nodig heeft. De planningen worden per thema
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld voor de toekomst.
Het activiteitenaanbod gericht op taalontwikkeling (Uk & Puk)
Het activiteitenaanbod is gevarieerd en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. De
taalontwikkeling en taalstimulering staat bij ieder thema centraal.
Tijdens het vrij spelen stimuleren de PMs de taalontwikkeling door samen met de kinderen te spelen
en tijdens dit samenspel het handelen te benoemen, waardoor kinderen nieuwe woorden leren en
inzicht krijgen in de zinsbouw. Daarnaast wordt veel voorgelezen en gezongen, is aandacht voor
versjes en stimuleren zij kinderen om in de kring iets te vertellen.
De speelhoeken zijn uitdagend ingericht: voorwerpen in de speelhoeken en de overige ruimte
worden benoemd en in het kader van de ontluikende geletterdheid gelabeld. Ook vormt taal de rode
draad bij alle overige momenten zoals samen eten, buiten spelen, knutselen e.d.
Het aanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en wordt gedifferentieerd. Per thema wordt eenvoudig
gestart, waarna gedurende het thema een opbouw in moeilijkheidsgraad volgt. Het aanbod verschilt
per leeftijdscategorie en wordt gedifferentieerd naar ontwikkelingsniveau. De PM benadert de
kinderen op een bij het ontwikkelingsniveau van het kind passende wijze.
Kinderen die achterblijven in hun ontwikkeling worden in kleine groepjes of individueel gestimuleerd
in de ontwikkeling, passend binnen het programma waarmee de betreffende dagopvang werkt.
De stimulering van de taalontwikkeling neemt een belangrijke plaats in binnen onze kinderopvang.
De lokalen zijn taal stimulerend ingericht; er wordt gebruik gemaakt van vertelplaten/woordkaarten,
verteltafel. Materialen binnen de dagopvang zijn gelabeld om de ontluikende geletterdheid te
stimuleren. Voorlezen behoort tot het dagelijkse ritueel; in de grote groep, in kleinere groepjes of
individueel. Ook kringgesprekjes zijn een vast onderdeel van het dagelijkse programma. Peuters zijn
trots wanneer ze in de groep iets mogen vertellen: bijvoorbeeld over gebeurtenissen in het weekend.
Het geeft ze het gevoel serieus genomen te worden; ‘ik hoor erbij’! De PM speelt tijdens het dagdeel
ook in de overige tijd samen met de kinderen en gebruikt in het gezamenlijk spel veel taal.
Het activiteitenaanbod gericht op rekenkundige vaardigheden (Uk & Puk)
Net als bij taalontwikkeling besteden we aandacht aan ontluikende rekeningvaardigheden. Het gaat
dan vooral om het opdoen van de eerste ervaringen. Er komen activiteiten aan bod die te maken
hebben met meten (Passen de schoenen?), ruimtelijke oriëntatie (Waar vallen de snippers?) en
ontluikende gecijferdheid (Hoeveel cadeautjes zijn het? Een, twee of drie).
Het activiteitenaanbod gericht op motorische en zintuigelijke ontwikkeling (Uk & Puk)
Motoriek is belangrijk op onze kinderopvang. De activiteiten helpen kinderen verschillende
deelgebieden te ontwikkelen. Soms met speciale motorische activiteiten, vaak als deel van gewone
dagelijkse routines. We helpen kinderen hun sensomotoriek, fijne en grove motoriek en
lichaamsbesef te ontwikkelen. Je maakt hen bewust door het stellen van vragen: Hoe voelen de
stenen? Zijn ze zacht of juist hard? Kunnen jullie zitten op de bal? Zijn dit je knieën of je tenen?
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Het activiteitenaanbod gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling (Uk & Puk)
We leren kinderen om goed met zichzelf en anderen om te gaan. De activiteiten stimuleren kinderen
om iets te vertellen, keuzes te maken en elkaar te helpen. Voor een goede sociaal-emotionele
ontwikkeling is een gevoel van veiligheid noodzakelijk. Want alleen dan durven kinderen op zichzelf
te vertrouwen en anderen te leren kennen. De PM heeft daarin een belangrijke rol. De PM is degene
die kinderen uitdaagt en stimuleert: Hoest jij ook wel eens? Welke kleur vind jij het mooist? Kun jij
Krisje helpen?
Responsief (taal)gedrag PMs
Allereerst is de PM sensitief: ze is gevoelig voor de signalen die de peuter uitzendt. De PM probeert
aan te voelen en te begrijpen wat de peuter wil, doet of bedoelt. Daarnaast is ze responsief: ze
reageert positief op de signalen van de peuter.
De PM reageert op het niveau van het kind – non-verbaal of verbaal – als een kind aandacht vraagt
en laat hiermee haar beschikbaarheid zien. De PM heeft een luisterende houding, gaat in op wat een
kind te vertellen heeft, of het initiatief dat het kind neemt. Ze toont interesse in de belevingswereld
van het kind en benadert het kind op kindhoogte. De peuter voelt zich hierdoor gewaardeerd,
begrepen en serieus genomen.
Afstemming op niveauverschillen tussen kinderen
Bij de themaplanning wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingsbehoefte en het
ontwikkelingsniveau van de kinderen. De PM daagt de kinderen uit om iedere keer een stapje verder
te komen in de ontwikkeling. Deze stapjes worden gerapporteerd in observatie-instrumenten of de
persoonlijke rapportage van het kind. De themaplanning omschrijft activiteiten voor de kleine en de
grote groep. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, wordt via individuele handelingsplannen
een plan van aanpak omschreven en uitgevoerd.

4. Ouders
Ouders vertrouwen hun kind toe aan de kinderopvang. Kinderopvang Catent, locatie Don Bosco vindt
het belangrijk dat ouders correct en volledig geïnformeerd worden. Het beleid ten aanzien van de
plaatsing, een aangenaam verblijf van de peuter en de communicatie en afstemming met ouders is in
dit pedagogisch beleidsplan omschreven. In deze paragraaf staat beschreven wat Kinderopvang
Catent, locatie Don Bosco naast deze activiteiten voor alle ouders en kinderen, specifiek biedt aan
ouders in de VVE.
Stimuleren om thuis ontwikkelings stimulerende activiteiten te doen
Ouders worden gestimuleerd om thuis samen met de peuter VVE-activiteiten te ondernemen. Denk
bijvoorbeeld aan het verzamelen van spulletjes voor een bepaald thema of het stimuleren van het
voorlezen thuis, door middel van de leeskoffertjes. Ouders krijgen tips over ontwikkeling
stimulerende activiteiten via locatienieuwsbrieven, de ouderbrieven over de diverse thema’s en in
oudergesprekken.
Participatie in VVE-activiteiten in de voorschool
Door middel van ouderbrieven en themaposters/-hoekjes worden ouders op de hoogte gebracht van
de lopende thema’s en activiteiten binnen de dagopvang. Ouders worden uitgenodigd deel te nemen
aan thema-activiteiten, informatiebijeenkomsten over VVE, knutselactiviteiten, uitstapjes.
De thuistaal
Tijdens het intakegesprek vraagt de PM welke taal in de thuissituatie gesproken wordt en dit wordt
geregistreerd. Tijdens het verblijf van de peuter in de dagopvang wordt rekening gehouden met de
thuistaal, maar wordt het kind gestimuleerd de Nederlandse taal eigen te maken. Ouders en
kinderen worden ondersteund in het aanleren van de Nederlandse taal door middel van het
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meegeven van eenvoudige taal stimulerende spelletjes of de leeskoffertjes met boekjes met veel
plaatjes. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die vaardig zijn in de moedertaal een 2de taal sneller
en gemakkelijker leren.

5. Ontwikkeling, begeleiding en zorg
De beginsituatie van elk kind dat onze kinderopvang bezoekt wordt vastgelegd aan de hand van het
intakeformulier. Het formulier wordt samen met de ouders ingevuld tijdens het intakegesprek. Voor
het regelmatig en systematisch volgen van de ontwikkeling van iedere peuter gebruiken de PMs
observatie-instrumenten en systematieken die zijn vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan.
Daarnaast worden voor VVE-kinderen extra momenten ingelast.
Uk & Puk
Om in kaart te brengen hoe de cognitieve ontwikkeling van de VVE-peuter verloopt, gebruikt onze
locatie de methode Uk & Puk. Aan de hand van ‘toetsen’ Taal en Rekenen die de peuter maakt,
wordt de cognitieve ontwikkeling gevolgd en de ontwikkeling van het kind vergeleken met de
ontwikkeling van leeftijdgenoten. Op deze wijze kan gemonitord worden of de peuter zich goed
ontwikkelt, of dat de ontwikkeling stimulans vraagt. Bij kinderen waarbij we weinig vooruitgang zien
in de cognitieve ontwikkeling, kunnen ter aanvulling ook andere toetsen afgenomen worden.
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Dat doen zij aan de hand van het boek en hulpbronnen die bij op onze locatie aanwezig zijn. Wij
toetsen als het kind minimaal drie maanden in de groep is en gewend. Peuters die voor hun derde
jaar bij de opvang zijn gestart, toetsen we 2x. Wanneer een kind voor kortere tijd bij de opvang
geplaatst is, toetsen we – afhankelijk van de lengte van de plaatsing – 1x of helemaal niet. Na de
toets maken we een persoonlijk ontwikkel plan (p.o.p.) en vertalen we aandachtspunten in een
activiteitenplanning.
Planmatige begeleiding
Binnen het VVE-programma is aandacht voor de brede ontwikkelingsstimulering van de peuter in de
grote groep, in de kleine groep en het kind afzonderlijk. In de themaplanning wordt inzichtelijk
gemaakt hoe het programma binnen een bepaald thema wordt ingevuld, welke doelen worden
gesteld en op welke wijze aandacht is voor de zorg en begeleiding van de kinderen.
Bij onze kinderopvang wordt de taalontwikkeling van de peuter nauwlettend in de gaten gehouden
en gestimuleerd. De dagopvang bieden een gevarieerd activiteitenaanbod aan, waarin aandacht
besteed wordt aan thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind, taalspelletjes,
voorlezen, liedjes en versjes, kringgesprekken. Op indicatie van de PMs of op verzoek van de ouders/
verzorgers. Waar nodig en mogelijk krijgen de peuters extra ondersteuning en worden ze eventueel
doorverwezen naar de jeugdverpleegkundige.
Begeleidingsplan
Wanneer de resultaten van de CED-Leerlijnen (Uk & Puk) en/of de overige observaties daar
aanleiding toe geven, passen we het activiteitenaanbod aan op de ontwikkelingsbehoefte van de
betreffende peuter. Als we in vervolgobservaties geen of onvoldoende ontwikkeling zien, maakt de
PM dit bespreekbaar binnen het team of bespreekt dit met een professional binnen basisschool Don
Bosco (bijvoorbeeld de intern begeleider). Daarna stelt zij een begeleidingsplan op, dat vervolgens
ook met de ouders wordt besproken.
Begeleidingsplannen stellen we op, voeren we uit, evalueren we en stellen we bij.
Indien geconstateerd wordt dat benodigde of passende ondersteuning c.q. begeleiding niet door de
PMs kan worden geboden, schakelen we externe deskundigheid in. Hiervoor volgen we het
stappenplan in bijlage 2 van dit document.
De PM van het kind blijft de ontwikkeling van het kind met extra zorg bijhouden en verleent de
nodige zorg aan het kind binnen de dagopvang. De PM bespreekt de ontwikkelingen van het kind
met de ouders en houdt contact met de externe zorgverleners.
Verticale groep
We werken met een verticale groep. Kinderen hebben zo vaste gezichten en tegelijkertijd kunnen
kinderen zonder VVE-indicatie profiteren van de deskundigheid van de PMs. Bij aanvang van de
plaatsing wordt afgesproken wie mentor is en de oudergesprekken en overdracht verzorgt. Op die
manier is voor alle partijen helder wat op welk moment verwacht wordt. Via overdracht tussen de
PMs worden de observaties meegenomen in de overdracht naar ouders en de basisschool.

6. Het borgen van kwaliteit
Onze locatie wordt geïnspecteerd door de GGD. Daarnaast legt de gemeente verantwoording af aan
de onderwijsinspectie over het gevoerde VVE-beleid en de uitvoering hiervan. Waar nodig worden de
verbetersuggesties van de inspecteur opgepakt en doorgevoerd.
Op basis van werkoverleggen wordt gewerkt aan verbeteractiviteiten, de kwaliteit van het
programma, de beschikbare en ingezette VVE-tijd en de specifieke zorg voor individuele kinderen.
Alle medewerkers worden regelmatig bijgeschoold door middel van hercertificeringstrajecten,
waardoor er aandacht is voor de professionaliteit van de PMs. Hiervoor is een opleidingsplan
opgesteld.
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Jaarlijks evalueert het management samen met de pedagogisch coach/ beleidsmedewerkers de
Voorschoolse Educatie. Het management en/of de PMs doen voorstellen voor verbetering en/of
kwaliteitsverhoging, die – indien vastgesteld – in het jaar erna geimplementeerd worden.

7. Doorgaande lijn naar basisschool en BSO
In het kader van ‘doorgaande lijnen’ worden afspraken gemaakt om een ononderbroken
ontwikkeling van kinderen die van onze kinderopvang naar de basisschool gaan op elkaar af te
stemmen. Om deze doorgaande lijn te kunnen realiseren, zijn bij onze locatie afspraken gemaakt
tussen kinderopvang en de basisschool. De afspraken zijn gericht op:
• VVE coördinatie
•

warme overdracht

•

doorgaande lijn in aanbod

•

doorgaande lijn in pedagogisch en educatief handelen

•

doorgaande lijn in ouderbeleid

•

doorgaande lijn in ontwikkeling, begeleiding en zorg

•

kwaliteitszorg

Uiteraard worden deze afspraken ook continu geëvalueerd en er wordt bijgestuurd waar nodig.

8. Pedagogisch beleidsmedewerker VE
Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om per VVE-kind een pedagogisch beleidsmedewerker VE in
dienst te hebben. Per VVE-kind dient er minimaal 10 uur per kalenderjaar gecoacht te worden op
specifiek de begeleiding van het VVE-kind. Binnen kinderopvang Catent is deze functie belegd bij
dezelfde medewerker die als pedagogisch coach is aangesteld. Zij heeft ieder jaar in januari een
gesprek met de VE-geschoolde medewerkers om een jaarplan voor de begeleiding op te stellen
indien er sprake is van VVE-kinderen op de locatie.
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Bijlagen
Bijlage 1: taakomschrijving stagiaire
Jaarlijks biedt kinderopvang Don Bosco studenten van o.a. SPW-3 en SPW-4, SPH/ Social Work en
Pedagogiek de mogelijkheid om stage te lopen. Deze stagiaires worden op een vaste groep geplaatst
en draaien volledig mee. Ze tellen echter niet mee in het BKR. Er zijn een aantal werkzaamheden die
zij niet mogen uitvoeren. Dit zijn zonder toezicht van een beroepskracht het opnemen van de
telefoon, het aanspreken of beantwoorden van vragen van ouders en het invullen van de score-/
rapportagelijsten.
Verwachtingen en taken van een stagiaire:
• De stagiaire draait mee in het dagelijks ritme van het kinderdagverblijf en voert voldoende
werkzaamheden uit. Dit moet uiteraard aansluiten bij het opleidingsniveau.
• 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 PM.
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.
Wanneer er sprake is van een leer-werkovereenkomst dan zal er een VOG worden opgevraagd.
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Bijlage 2 – signaleren van problemen
Elk kind is wel eens lastig, erg stil of anders dan anders. Dat op zich is heel normaal. Een kind is een
"opvallend" kind als het overwegend lastig, moeilijk, tegendraads, stil, teruggetrokken of sociaal
angstig is.
•
•
•

Een opvallend kind functioneert niet gezond ten aanzien van de pm, de andere kinderen
en/of zichzelf.
Een opvallend kind roept steeds de twijfel op, of de BSO wel de juiste plaats voor hem/haar
is.
Een opvallend kind ageert, reageert, inter-acteert, ontwikkelt zich of functioneert niet, zoals
redelijkerwijs verwacht mag worden van kinderen in de betreffende leeftijdsfase, na een
zekere mate van gewenning binnen de BSO of een bepaalde (nieuwe) groep.

Bij een duidelijk signaal van of vermoeden dat een kind, dat binnen BSO Don Bosco verblijft,
opvallend gedrag vertoont wordt het stappenplan op de volgende pagina gevolgd. Dit gebeurt altijd
met toestemming van de ouders:
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