
1 
 

 
 
 

Pedagogisch-beleid  
Locatie Hilvertsweg 

  
  
        
    
  
  
  

KKIINNDDEERRDDAAGGVVEERRBBLLIIJJFF  TTOOPPPPIIEE  
  
  
  
  
OOPPGGEESSTTEELLDD  DDOOOORR::    VV..HH..  VVOOSS  &&  LL..MM..  SSCCHHIIPPPPEERR  
        &&  TTOOPPPPIIEE  TTEEAAMM  
OOPPGGEESSTTEELLDD  TTEE::    HHIILLVVEERRSSUUMM  
DDAATTUUMM::      AAPPRRIILL  11999999  
LLAAAATTSSTT  GGEEWWIIJJZZIIGGDD::    JJAANNUUAARRII  22002200  
  
    
  
  
  
  
  



2 
 

  
  

INHOUDSOPGAVE PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 
 
 Vooraf            
1. Pedagogisch concept         
1.1  Doelstellingen  
1.2 Visie    
2. Pedagogisch concept in de praktijk    
2.1 Veiligheid en vertrouwen     
 Vier ogen principe      
2.2 Eigenwaarde en identiteit     
2.3 Waarden en normen      
2.4 Sociale ontwikkeling    
2.5 Emotionele ontwikkeling     
2.6 Cognitieve ontwikkeling      
2.7 Creatieve ontwikkeling      
2.8 Motorische ontwikkeling      
2.9 Zelfstandigheid       
3.  Gang van zaken en afspraken     
3.1 Groepssamenstelling      
3.2 Wenprocedures  
 Intern wennen 
 Van kinderdagverblijf naar basisschool en naschoolse opvang     
3.3 Dagindeling        
 3 uur regeling        
3.4 Activiteiten        
3.5 Puk & Ko        
3.6 Observatie, rapportage en mentorschap      
3.7 Regels         
3.8  Oudercontacten       
4. Beleid consequenties       
4.1 Plaatsingsbeleid       
4.2 Ouderbeleid        
4.3 Personeelsbeleid, stagiaires en pedagogische beleidsmedewerker/pedagogische coach  
4.4 Organisatiebeleid       
4.5 Financieel beleid       
4.6 Accommodatie beleid       

Binnen milieu        
RI en E gezondheid en veiligheid     
Meldcode kindermishandeling      



3 
 

4.7 Extern beleid  
 
 
HET PEDAGOGISCH BELEID 
 
VOORAF 
 
Dit is het pedagogisch beleid van kinderopvangorganisatie Toppie.  
Dit beleid geldt voor de locatie Hilvertsweg. 
 
Om duidelijk naar voren te laten komen dat we over opvoeden, waarden en normen goed 
nagedacht hebben, hebben wij een pedagogisch beleid opgesteld, volgens welke wij werken 
binnen onze kinderopvangorganisatie. 
 
Dit beleid ligt niet vast, het zijn slechts richtlijnen en opvattingen. We staan open voor nieuwe 
ideeën en andere opvattingen. Door een goede samenwerking en goed overleg is kwalitatief 
goede en veilige kinderopvang mogelijk.  
 
In het pedagogisch beleid hebben we onze pedagogische werkwijze omschreven. We hopen 
hiermee verschillende zaken te bereiken. Het beleid geeft steun bij het werken in de 
dagelijkse praktijk. Het biedt een houvast waaruit met kinderen omgegaan wordt, maar 
waarin ruimte is voor opvulling en aanvulling voor eigen inbreng van pedagogisch 
medewerkers. Tevens willen we een beeld geven van de manier waarop wij met kinderen 
omgaan en van uitgangspunten en motivaties die daaraan vast zitten. Vooral voor ouders 
geeft dit duidelijkheid. 
Het beleid is tevens een basis voor onze discussies over het pedagogisch beleid. Door 
steeds weer over het pedagogisch beleidsplan te discussiëren en het eventueel aanvullen 
van pedagogische aspecten blijven we bewust bezig met ons werk en zoeken we steeds 
naar verdieping. Tenslotte biedt dit beleid inzicht in de samenhang tussen pedagogische 
uitgangspunten en het beleid van onze kinderopvangorganisatie. 
 
Wij hopen dat dit pedagogisch beleid informatie en inspiratie biedt aan ouders, (nieuwe) 
pedagogisch medewerkers, stagiaires, de gemeente, andere kinderopvangorganisaties en 
alle andere belangstellenden. 
 
De indeling en opbouw van het pedagogisch beleid is als volgt: 
In het eerste hoofdstuk beschrijven we kort de basis van ons pedagogisch handelen; onze 
doelstelling en visie. 
Het tweede hoofdstuk is de kern van het pedagogisch beleid; hierin staat uitgebreid 
beschreven hoe we met de kinderen omgaan en waarom we dat zo doen. 
In het derde hoofdstuk wordt de gang van zaken beschreven en het vierde hoofdstuk gaat 
over aspecten van het beleid, die rechtstreeks samenhangen met het pedagogisch werken. 
Het is de bedoeling dat blijkt dat de gang van zaken en het beleid verbonden zijn met onze 
pedagogische handelswijze. 
 
Met ‘wij’ wordt in dit beleidsplan het team bedoeld: Varna Vos en Liesbeth Schipper (de 
eigenaren), de vestigingsmanager(s) en de pedagogisch medewerkers. 
Als we het over een kind hebben, spreken we telkens van ‘hij’, hiermee wordt ook ‘zij’ 
bedoeld. In plaats van ouders kan ook verzorgers gelezen worden. 
 
De voertaal van kinderdagverblijf Toppie is Nederlands. 
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CONTROLE EN/OF VERBETERING 
 
Het pedagogisch beleid staat vaak positief ter discussie. Het beleid wordt eens per jaar 
uitgebreid doorgenomen tijdens de teamvergadering. Door het hele jaar heen zijn we bezig 
met het pedagogisch beleid te verbeteren, als er aanpassingen zijn dan wordt het personeel 
hiervan op de hoogte gehouden.  
 
De oudercommissie wordt ook betrokken bij de actualisering en verfijning van het 
pedagogisch beleidsplan, door veranderingen aan de leden door te geven en het beleid te 
bespreken in de reguliere oudercommissievergaderingen. 
 
1. PEDAGOGISCH CONCEPT 
 
1.1 DOELSTELLINGEN 
 
De algemene doelstelling van kinderopvangorganisatie Toppie luidt als volgt: 
‘Toppie’ stelt zich ten doel kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar te stimuleren in hun 
ontwikkeling door hen samen te brengen in groepsverband en hen binnen de groep zo 
individueel mogelijk te begeleiden met medewerking van deskundige pedagogisch 
medewerkers, daarmee bieden wij ouders de mogelijkheid hun kinderen bij een kwalitatief 
goede, professionele en veilige kinderopvang op te vangen. Kinderopvang Toppie houdt 
rekening met de manier van opvoeden van de ouders of verzorgers. Een goede 
samenwerking is hierbij noodzakelijk.   
 
De pedagogische doelstelling van Toppie; 
 
‘Toppie’ heeft als doel kinderen te begeleiden en ondersteunen bij hun ontwikkeling tot 
zelfstandig functionerende mensen met hun eigen mening en identiteit, alsmede met een 
gezond besef van eigenwaarde. Wij hopen dat deze begeleiding ertoe bijdraagt dat de 
kinderen respect hebben voor andere mensen en hun meningen en zodoende rekening 
houden met andere mensen. 
 
1.2 VISIE 
 
In de ontwikkelingspsychologie bestaan verschillende visies op de ontwikkeling van het kind. 
Sommige menen dat de aangeboren aanleg van het kind bepalend is voor de richting waarin 
het zich ontwikkeld. Anderen denken dat de ontwikkeling juist wordt bepaald door het milieu 
waarin het kind zich bevindt. Zij zoeken de oorzaken in factoren buiten het kind, zoals 
opvoeders/verzorgers, de gezinsomstandigheden en dergelijke. Volgens een derde visie 
hebben zowel de aangeboren aanleg als de omgevingsfactoren invloed op de ontwikkeling 
van het kind. De interactie tussen beide factoren bepaald de richting waarin het kind zich 
ontwikkelt. 
 
Wij gaan uit van de laatstgenoemde visie, waarin het samenspel van de individuele aanleg 
van het kind en omgevingsfactoren de richting van de ontwikkeling van het kind bepaalt. 
 
Om een goede individuele ontwikkeling van het kind te waarborgen is een goede sfeer van 
veiligheid, vertrouwen en geborgenheid nodig. Pedagogisch medewerkers willen voor die 
veiligheid, geborgenheid en dat vertrouwen zorgdragen door middel van begeleiding, 
ondersteuning en stimulering van het kind in een harmonieuze sfeer. 
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2. PEDAGOGISCH CONCEPT IN DE PRAKTIJK 
 
2.1 VEILIGHEID EN VERTROUWEN 
 
Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich veilig en vertrouwd voelt in zijn stamgroep. We 
zien dit als basis van waaruit je met kinderen omgaat. We hechten er veel waarde aan, dat 
de kinderen zich bij ons op hun gemak voelen, dat ze zichzelf zijn en durven te uiten.  
 
Daarom werken wij ook niet met een open deuren beleid. Op het moment dat kinderen de 
stamgroep verlaten voor een (spel)activiteit worden zij altijd begeleid door de pedagogisch 
medewerker van de eigen stamgroep.  
 
Het beleid biedt hiervoor een aantal basisvoorwaarden. We hebben op elke groep vaste 
pedagogisch medewerkers, deze zijn bekend op alle groepen binnen de 
kinderopvangorganisatie, zodat als er in geval van nood ingevallen moet worden zij ingezet 
kunnen worden ook al is het niet hun vaste groep. Het is ook belangrijk dat de kinderen de 
pedagogisch medewerkers goed kennen. Regelmatig wordt er in de nieuwsbrief vermeld 
welke pedagogisch medewerkers er op de groepen staan, zodat dit altijd duidelijk is voor de 
kinderen en de ouders. Ook hangt er in de gang een collage van foto’s van alle 
medewerkers, en bij de groepen foto’s van de medewerkers die er die week werken.  
We gaan ervan uit dat kinderen in een vertrouwde omgeving zich goed kunnen ontplooien en 
zich veilig voelen, daarom is het belangrijk om de kinderen in een veilige, overzichtelijke 
ruimte op te vangen en te begeleiden. Onmisbaar is het contact met de ouders (hoofdstuk 4). 
Ook in de dagelijkse gang van zaken komt de zorg voor veiligheid en geborgenheid terug in 
de wenprocedure en de vaste dagindeling. 
 
In elke groep werken we dagelijks aan het veilig, geborgen en vertrouwd gevoel. We bouwen 
met elk kind een band op, door veel individuele aandacht te geven. We spreken de kinderen 
meer individueel aan dan als groep. In iedere groep komt het wel eens voor, dat een kind 
speciaal naar een pedagogisch medewerker toetrekt. Als het om een nieuw kind gaat, 
grijpen we dit aan om het met die medewerker te laten wennen. Als het kind er dan wat 
langer is, laten we het langzaam ook aan de andere medewerkers wennen. De kinderen 
moeten weten dat ze altijd op de pedagogisch medewerkers terug kunnen vallen. Zij bieden 
de veilige, warme plek van waaruit het kind steeds opnieuw weer dingen kan gaan 
ontdekken. De kinderen kunnen bij de pedagogisch medewerkers veiligheid, geborgenheid 
en rust vinden. We bieden de kinderen duidelijkheid en houvast door consequent te zijn. Dit 
betekent niet dat we star vasthouden aan regels; de kinderen moeten echter wel weten waar 
ze aan toe zijn. We stellen geen hoge eisen waaraan het kind niet kan voldoen.  
Elk kind mag klein zijn, ook de oudste kinderen mogen op schoot zitten en knuffelen. We 
vinden het belangrijk om ons in te leven in elk kind en zijn gevoelens en behoeften aan te 
voelen. Als we weten dat een kind moeite heeft met bepaalde situaties of activiteiten, zorgen 
we dat we hem daarin bijstaan. Veel kinderen hebben behoefte aan wat extra aandacht bij 
het afscheid nemen van de ouders en bij het naar bed gaan. Maar er zijn veel meer situaties 
waarbij sommige kinderen behoefte hebben aan de steun van de pedagogisch 
medewerkers, bijvoorbeeld bij het buiten spelen, naar de wc gaan, bij feesten en drukte.  
Elk kind heeft zijn eigen angsten en onzekerheden. We helpen de kinderen om te gaan met 
situaties waarin ze bang zijn, door hen voor te bereiden, samen met hen de situatie te 
beleven, door te praten en uitleg te geven. We willen het niet over beschermen, maar we 
willen ze leren omgaan met situaties die door hen als angstig ervaren worden. Zo zal het 
kind stapje voor stapje onafhankelijker worden. We nemen de emoties van kinderen altijd 
serieus (zie hoofdstuk 4). We geven de kinderen de zekerheid dat we er altijd zijn, dat we ze 
niet alleen laten. Als we de groep uitlopen zeggen we altijd wat we gaan doen en wanneer 
we terug komen. Als een pedagogisch medewerker naar huis gaat neemt ze afscheid van de 
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kinderen. Als een pedagogisch medewerker weggaat als de kinderen slapen, zegt ze dat bij 
het naar bed brengen en ze vertelt welke medewerkers er ’s middags zijn.  
Als een kind alleen speelt op een bepaalde plek, dan zullen we altijd even om het hoekje 
kijken om aan het kind te laten merken dat we er zijn. We bieden de kinderen duidelijkheid 
en proberen alles voor hen zo overzichtelijk mogelijk te maken. We leggen uit waarom we 
dingen doen.  
 
We zullen bijvoorbeeld nooit zomaar een kind uitkleden, maar vertellen dat het een schone 
luier krijgt of dat het naar bed toe moet. Als een kind iets doet wat niet mag, leggen we uit 
waarom dat niet mag. Als we boos zijn om iets, laten we duidelijk merken dat we dat wat het 
kind doet niet goed vinden, maar dat dat niet betekent dat we het kind niet meer lief vinden. 
De sfeer in de groepen is er een van veiligheid en geborgenheid. Dit komt naar voren in alles 
wat er op een dag gebeurt. Tijdens het eten en drinken zitten we samen aan tafel. De 
pedagogisch medewerkers eten met de lunch met de kinderen mee en zorgen voor een 
gezellige sfeer en rust. Aan tafel worden veel gesprekjes gevoerd. 
 
Elk kind heeft zijn eigen bed en veel kinderen nemen een knuffelbeestje, speentje of doekje 
van huis mee (vanwege het wiegendood preventiebeleid moeten de ouders hiervoor een 
handtekening zetten op het persoonlijke gegevens formulier). Alle bedjes worden wekelijks 
verschoond, bij zichtbaar vuil of ziekte gebeurt het verschonen direct. Als we de kinderen 
naar bed brengen, knuffelen we even en soms proberen we ze in slaap te brengen, door 
over het hoofdje te aaien of zacht te zingen.  
 
Bij activiteiten is er geen schoolse sfeer en prestaties zijn onbelangrijk. We dwingen de 
kinderen niet om mee te doen als ze niet willen en elk kind mag op zijn eigen manier met 
dingen bezig zijn. De pedagogisch medewerkers zullen de kinderen wel proberen te 
stimuleren. 
We vinden het belangrijk dat de kinderen plezier hebben en zich kunnen uiten op een 
creatieve manier.   
 
We zorgen natuurlijk ook altijd voor praktische veiligheid, we laten bijvoorbeeld geen peuters 
fietsen als er baby’s op de grond liggen te spelen. De ruimte is zo veilig mogelijk ingericht en 
er zijn regels die betrekking hebben op veiligheid. Bijvoorbeeld niet op een fietsje klimmen, 
niet op tafel zitten of op een stoel gaan staan. Onze zorg voor veiligheid houdt niet in dat we 
alles wat gevaarlijk zou kunnen zijn vermijden. Kinderen moeten leren omgaan met 
gevaarlijke situaties. We geven ze daarbij voldoende bescherming en hulp.  
Buiten worden de baby’s ook van de grotere kinderen apart gehouden voor de veiligheid, dit 
door middel van een eigen speelterreintje als dit haalbaar is. 
Alle punten omtrent de veiligheid van de kinderen en medewerkers staan beschreven in het 
veiligheid beleid. 
 
Voor de veiligheid geven de pedagogisch medewerkers de kinderen nooit aan iemand mee 
die ze niet kennen. Wanneer de ouder duidelijk heeft aangegeven dat het kind door een 
ander dan een van beide ouders opgehaald wordt dient de 3e persoon bekend te zijn bij de 
medewerkers van de desbetreffende groep. 
Bij twijfel of als het niet is doorgegeven, dan worden altijd de ouders gebeld! 
 
Vierogen principe 
 
Het is voor ons van groot belang om transparante opvang aan te bieden. Zo is de sociale 
controle groot onder pedagogisch medewerkers, de vestigingsmanager en directie. Op alle 
dagen van de week lopen de vestigingsmanager en/of directrices regelmatig, op 
onregelmatige tijden op elke groep binnen. Maar ook de pedagogisch medewerkers 
onderling lopen regelmatig elkaars groep op. Als een pedagogisch medewerker alleen op de 
groep staat in verband met de kind bezetting, dan wordt er gekeken of het nodig is om de 
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groepen samen te voegen, zodat pedagogisch medewerkers niet alleen staan. Als er een 
stagiaire, vestingmanager of iemand van de facilitaire dienst aanwezig is, dan hoeft het 
samenvoegen niet. 
Samenvoegen komt ook regelmatig voor met openen en sluiten, omdat dit ook vaak rustige 
momenten zijn. Ook zijn er tijdens deze momenten ouders die in en uit lopen, zij maken dus 
deel uit van ons vier ogen principe. De ouders weten hiervan en worden op de hoogte 
gehouden door dit 2 maal per jaar in de nieuwsbrief te vermelden. 
Door op alle vestigingen de met ruime raampartijen te werken is er vanuit verschillende 
groepen overzicht naar elkaar. Zo staat iedereen eigenlijk direct met elkaar in contact. 
 
2.2 EIGENWAARDE EN IDENTITEIT 
 
We vinden het belangrijk om de kinderen te helpen bij het opbouwen van een gevoel van 
eigenwaarde; vertrouwen in het eigen kunnen en de eigen identiteit. We stimuleren het 
vertrouwen in het eigen kunnen door te laten merken dat wij er vertrouwen in hebben; we 
laten dingen aan de kinderen over en vragen wat van hen. Dat kunnen hele verschillende 
dingen zijn, kleine opdrachten die niet te makkelijk maar ook niet te moeilijk zijn voor het 
kind. We denken dat een kind in zichzelf gaat geloven als hij merkt dat je als pedagogisch 
medewerker in hem gelooft en als hij in de gaten heeft dat de dingen die hij wil doen ook 
inderdaad lukken. We prijzen de kinderen om hun steeds groter wordende zelfstandigheid en 
begeleiden hen hierin. We proberen te voorkomen dat er een sfeer van competitie is in de 
groepen. We prijzen elk kind apart om wat hij kan en wat hij geleerd heeft. We maken 
duidelijk dat het niet belangrijk is wie het snelste is in de groep. In het spelen en het contact 
met anderen worden de kinderen zich bewust van zichzelf en hun eigen identiteit en wij 
begeleiden ze hierin. Dit begint al als baby, als kinderen steeds meer in de gaten krijgen dat 
ze zelf iemand zijn en zelf iets in gang kunnen zetten. Hoe groter het kind wordt, hoe meer 
het zich gaat onderscheiden van anderen en hoe meer het begrijpt dat hij een 
persoonlijkheid is met zijn eigen gevoelens, behoeften en karakter. Een kind dat zich bewust 
wordt van zijn eigen ik, heeft er behoefte aan om te experimenteren met zijn eigen wil. Een 
kind maakt dan een koppigheidsperiode door; het zegt overal nee op. We vragen niet steeds 
aanpassing van het kind, maar geven het af en toe de kans om zijn eigen wil door te zetten. 
We laten echter niet alles toe, we zijn duidelijk in wat we wel en niet goed vinden. We helpen 
de kinderen bij het opbouwen van vertrouwen in de eigen identiteit, door elk kind te 
respecteren zoals het is en zijn eigenheden te waarderen. Als een jongetje bijvoorbeeld 
steeds een jurk uit de verkleeddoos aandoet of een staartje in zijn haar wil; dan gaan we 
hierin mee. Een kind dat heel druk is geven we de kans om dat te uiten, ook proberen we 
rustige momenten voor hem te vinden. Elk kind is anders en daaraan passen wij ons ook 
aan; als een kind bijvoorbeeld meer tijd nodig heeft om te wennen krijgt hij dat. Zo gaan wij 
ook om met het begeleiden van de ontwikkeling. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. 
We houden de ontwikkeling van de kinderen van nul tot vier jaar nauwkeurig bij (bij kinderen 
van vier tot twaalf jaar worden alleen observaties gedaan waar nodig). Dit gebeurt meestal 
schriftelijk in de schriftjes, in de mapjes met observatieverslagen en dagrapportage. We 
geven ook altijd aan onze collega’s door hoe de vorige dag was verlopen. Het is echter niet 
onze bedoeling om etiketjes op te plakken en we houden ook geen scorelijst bij. Het gaat 
ons erom dat we elk kind goed leren kennen en dat we kunnen aansluiten bij zijn 
ontwikkelingsniveau en tempo. In het groepsgebeuren doet elk kind op zijn eigen tempo 
mee. De kinderen hebben veel keuzemogelijkheden en vrijheid bij de invulling van de dag, 
zo dat ieder kind bezig kan zijn met wat hij graag doet. Bij het waarderen van het eigene van 
elk kind hoort ook dat we feesten en gewoontes die bij godsdiensten/culturen horen 
respecteren. We hebben aandacht voor deze feesten en gewoontes en proberen hierover 
uitleg te geven aan de andere kinderen als dat kan. We tonen belangstelling voor de 
achtergrond van elk kind; we praten over zijn gewoontes, geloof, familie en belevenissen.  
 
We leggen de kinderen geen rollen op; de stoere jongen, het lieve rustige meisje en de 
oudste die verstandig zou moeten zijn. We maken geen verschil tussen jongens of meisjes; 
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we bieden hun dezelfde speelmaterialen en activiteiten aan. Op de verticale groep voor 
kinderen van vier tot twaalf jaar hebben wij wel een jongens- en een meisjeshoek gecreëerd, 
omdat wij ondervinden dat de kinderen dit prettig vinden. We hebben respect voor elk kind, 
dit laten we blijken door kinderen ‘normaal’ aan te spreken en niet altijd met 
verkleinwoordjes. We respecteren de gevoelens en privacy van elk kind. Als een kind de 
behoefte heeft om even alleen te zijn, krijgt het de ruimte om even een rustig hoekje op te 
zoeken. We geven kinderen ook de ruimte hun eigen lichaam te ontdekken. (zie 2.3) 
 
2.3 WAARDEN EN NORMEN 

Waarden geven aan hoe men over iets denkt. Normen zeggen iets over hoe men zich zou 
moeten gedragen. Op basis van de normen en waarden die de kinderopvang heeft, ontstaan 
gebruiken, rituelen en regels. Om goed in de samenleving te kunnen functioneren is het 
nodig dat kinderen de waarden en normen en regels van de maatschappij waarin zij leven, 
leren kennen en zich eigen maken. Zo kunnen zij hun weg vinden in de maatschappij.  

Kinderopvang biedt een bredere samenlevingsvorm dan een gezin. Kinderen ontmoeten er 
verschillende mensen en maken kennis met een diversiteit aan normen en waarden. Het 
gedrag van een pedagogisch medewerker speelt een cruciale rol bij morele ontwikkeling van 
kinderen. Door haar reactie ervaren de kinderen de grenzen van goed en slecht, van anders, 
van mogen en moeten. De reacties van de pedagogisch medewerker geven niet alleen 
richting en correctie aan het gedrag van de kinderen, maar worden door kinderen ook 
gekopieerd in hun eigen gedrag naar andere kinderen of volwassenen. De pedagogisch 
medewerker heeft dus een belangrijke invloed op de ontwikkeling van empathie en sociaal 
gedrag.  

Regels zijn voor alle kinderen nodig om de sfeer goed te houden, maar kinderen moeten wel 
weten wat de regels zijn en belangrijker nog, ze moeten de regels begrijpen. We nemen dan 
ook de tijd om de kinderen de regels uit te leggen als kinderen de regels ‘overtreden’. 
Herhalen is echt belangrijk. Al onze regels zijn terug te lezen in ons speelbeleid.  

We willen aan de kinderen waarden en normen overdragen, veel van deze waarden en 
normen hebben te maken met het omgaan met elkaar; rekening houden met elkaar, spelen 
met elkaar, respect hebben voor elkaar, delen met elkaar, op je beurt wachten, niet slaan of 
afpakken enz. Een uitwerking hiervan staat in 2.4. Een belangrijke waarde die ook te maken 
heeft met sociaal gedrag is dat de kinderen ieder ander kind beschouwen als gelijkwaardig 
en waardevol. Niemand is ‘gek’. We willen overbrengen dat verschillen in bijvoorbeeld 
uiterlijk, godsdienst, sociale klasse (mooie kleren, veel speelgoed), huidskleur en 
gezinsachtergronden andere kinderen niet beter of slechter maken. We proberen eventuele 
vooroordelen uit te bannen door zelf niet negatief over bepaalde groepen mensen te praten 
en ‘vreemde’ gebruiken/feesten uit te leggen en te waarderen. 

Spel en speelgoed dat geweld uitbeeldt keuren we af. Zelf kopen we geen pistooltjes e.d. en 
als een kind zoiets van thuis meeneemt, leggen we het in het mandje. Als de kinderen 
‘geweldsspelletje’ spelen, b.v. door van duplo wapens te maken, proberen we het spel om te 
buigen. 

Een andere norm die we willen overbrengen is dat je voorzichtig om moet gaan met bomen, 
planten en dieren. We leren de kinderen ook om speelgoed en ander materiaal zo te 
gebruiken dat het niet kapot gaat. Als er iets stuk is gooien we het niet meteen weg, maar 
proberen we het te repareren. Hiermee hangt samen dat we geen materialen verspillen; 
geen grote stukken papier weggooien, niet de kraan voor niks laten lopen, niet overdreven 
veel beleg op het brood etc. We leren de grotere kinderen van de peutergroep dat ze moeten 
afmaken waar ze aan begonnen zijn; als ze een puzzel uit elkaar halen, mogen ze niet aan 
iets nieuws beginnen voor ze de puzzel in elkaar hebben gezet. Verder leren we ze hun 
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speelgoed (samen) op te ruimen. De kinderen mogen tijdens het spelen natuurlijk best 
rommel maken maar, voor het aan tafel gaan ruimen we altijd gezamenlijk op. 

Onze normen rond seksuele gevoelens worden gekenmerkt door openheid en tolerantie. 
Samen naar de wc gaan, doktertje spelen en ‘elkaars blootje’ bekijken vinden we heel 
gewoon, tot op zekere hoogte. We grijpen in als er met voorwerpen of met de handen bij 
billen of geslachtsdelen gespeeld wordt. We stellen dan b.v. voor om op de buik te gaan 
opereren en de broek omhoog te doen. Vragen over seksualiteit beantwoorden we, we 
vermijden het onderwerp niet. We worden niet boos als we zien dat kinderen bij zichzelf 
voelen. Dit betekent niet dat we het altijd toelaten. Als we bijvoorbeeld aan tafel zitten leggen 
we uit dat het op dat moment niet kan of we leiden het kind af. 

Soms zeggen kinderen ‘vieze woorden’ die ze hebben opgevangen in hun omgeving, vaak 
kennen ze de betekenis van de woorden niet. Als er zoiets geroepen wordt, zeggen we dat 
we dat geen goed woord vinden en dat is meestal voldoende. Het kan ook helpen om het te 
negeren, als kinderen het juist leuk vinden om er aandacht mee te trekken. Als kinderen 
schelden maken we duidelijk dat dat niet hoort en niet leuk is. We letten zelf ook op ons 
taalgebruik. 

We leren de kinderen verder bijvoorbeeld dat je je handen hoort te wassen na het 
toiletgebruik of buiten spelen. Zo zijn er nog meer regels die voortvloeien uit bepaalde 
waarden en normen. Onze regels zijn terug te vinden in hoofdstuk 3. 

Het overbrengen van normen en waarden gebeurt de hele dag door, op allerlei momenten. 
We vinden onze eigen houding belangrijk; we proberen steeds het goede voorbeeld te 
geven. Ook in het fantasiespel, gesprekjes aan tafel en activiteiten worden waarden en 
normen doorgegeven.  

Bij de keuze van een bepaald speelgoed proberen we daar rekening mee te houden (b.v. er 
zijn er op sommige groepen niet alleen blanke, westerse poppen te vinden en we hebben 
geen boeken die gebaseerd zijn op vooroordelen). Het overbrengen van normen en waarden 
gebeurt verder via belonen en corrigeren. Het belonen komt vooral neer op prijzen en extra 
aandacht geven. Als een kind geprezen wordt, kan dat de andere kinderen ook stimuleren 
om iets op een bepaalde manier te doen. Ook door leuke activiteiten met de kinderen te 
doen belonen we ze. B.v. “als jullie opgeruimd hebben, gaan we koekjes bakken”. Als een 
kind iets niet goed (volgens waarden, normen en regels) doet, kan corrigeren een middel zijn 
om dat duidelijk te maken. We proberen altijd te begrijpen waarom het gedrag zich voordoet, 
vaak is het beter om een kind iets uit te leggen of om de situatie te veranderen. B.v. een kind 
dat een kleiner kind slaat, omdat het zijn bouwwerk kapot maakt. Dan kun je het grotere kind 
uitleggen dat het andere kind nog niet begrijpt dat het bouwwerk niet uit elkaar mag. Er kan 
dan een afgebakende bouwhoek gecreëerd worden. We vinden het wel belangrijk om ook in 
deze situatie duidelijk te maken dat slaan niet goed is. Corrigeren betekent bij ons een 
negatieve houding of het kind boos toespreken (zonder stemverheffing). Hierbij letten we 
erop dat we het kind duidelijk uitleggen wat het fout heeft gedaan en waarom dat fout is en 
wat de gevolgen kunnen zijn. We proberen te zorgen dat de aandacht niet te veel op een 
negatief aspect van het gedrag ligt. Dit doen we door positief gedrag extra te bekrachtigen, 
bijvoorbeeld door te zeggen ‘je hebt goed geholpen’ of door het kind een knuffel te geven als 
het iets goeds doet. Soms kan corrigeren ook inhouden dat we een kind apart op de groep 
zetten, nooit op de gang. We zeggen b.v. dat het kind op een stoeltje of op de bank moet 
zitten. Steeds geldt dat we niet boos blijven; we praten het uit en dan is het over. Dit gebeurt 
door dezelfde pedagogisch medewerker die het kind op de stoel of de bank heeft neergezet. 
Het wordt wel aangegeven bij de overdracht, maar niet met de intentie dat ouders hun 
kind(eren) thuis er nog een keer over beginnen, voor ons is het dan klaar. 
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2.4 SOCIALE ONTWIKKELING 

Het samenzijn in de groep kan heel waardevol zijn voor de kinderen. Niet alleen omdat de 
kinderen van elkaar leren en veel plezier met elkaar kunnen hebben, maar ook omdat ze 
zich ontwikkelen op het sociale vlak. Er ontstaan vriendschappen, kinderen troosten elkaar, 
ze leren delen en rekening houden met elkaar. De groepen zijn zo samengesteld dat de 
kinderen aan elkaar gehecht kunnen raken en het gevoel hebben bij elkaar te horen (zie 
hoofdstuk 4). 
 
Baby’s kunnen natuurlijk nog niet echt samen spelen, maar kunnen toch plezier aan elkaar 
beleven; naar elkaar kijken en luisteren, elkaar aanraken etc. Langzaam groeit dat contact 
uit. Kinderen leren elkaars naam zeggen. Naast elkaar spelen wordt samen spelen. 
 
In de groep leren kinderen rekening houden met elkaar. Als er b.v. (kleine) kinderen slapen 
wijzen we de anderen erop niet te veel lawaai te maken. Ze leren dat ze niet alleen aan 
zichzelf, maar ook aan anderen moeten denken. Delen heeft ook hiermee te maken. Het 
komt vaak voor dat kinderen speelgoed moeten delen of samen met een potje lijm doen. 
 
De kinderen leren ook op hun beurt wachten, niet alleen bij spelletjes maar ook bij andere 
bezigheden, b.v. tijdens het eten of vertellen. Als een kind gevallen is, krijgt dat kind op dat 
moment aandacht, dat kan betekenen dat een ander even moet wachten. 
 
Bij peuters ontstaan de eerste echte vriendschapsrelaties, zij gaan ook een zelfbeeld 
ontwikkelen; zo ben ik, dat kan ik, dat kan ik niet. Een peuter heeft wel duidelijk een 
normbesef. Dat ze het jammer vinden als hun vriendje er niet is en dat de medewerkers 
goed daarop in kunnen spelen door gesprekken aan te gaan. 
 
Spelenderwijs leren de kinderen elkaar te helpen. Opruimen doen we bijvoorbeeld altijd 
samen, ieder doet op zijn eigen niveau mee. Grote kinderen ruimen bijvoorbeeld een 
speelhoek op, als het alleen veel te veel is. Op de meeste groepen is er een cd aanwezig 
waar het “opruimlied” op staat, zodra deze aangezet wordt is het duidelijk voor de kinderen 
dat ze gaan opruimen. 
We vinden het verder belangrijk dat de kinderen respect hebben voor elkaar. We proberen 
ze te leren verplaatsen in elkaars gevoelens. Als een kind iets niet wil, mogen de anderen 
hem dat niet opdringen. Als een kind bijvoorbeeld laat merken dat hij het naar vindt als de 
anderen hem als krokodillen achterna zitten, mogen ze er niet mee doorgaan. De kinderen 
mogen met de baby’s spelen, zolang die dat leuk vinden, maar ze mogen hen niet als pop 
gaan zien. We leren de kinderen om op gezichtsuitdrukking van de ander te letten. 
 
De kinderen leren in de groep naar elkaar te luisteren. Als we aan tafel zitten gebeurt het wel 
eens dat een aantal kinderen tegelijk tegen een pedagogisch medewerker praten. Wij 
stimuleren ze dan om naar elkaar te luisteren en niet door elkaar te praten. 
 
We leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Afpakken, slaan 
en bijten keuren we af. We helpen de kinderen door uit te leggen en voor te doen hoe het 
anders kan. Praten met elkaar in plaats van slaan, als een ander iets doet wat je niet wil. 
Vragen om een stuk speelgoed in plaats van het af te pakken. Als de kinderen ruzie hebben 
proberen we hen het zelf te laten oplossen. Als dat moeite kost zijn we op de achtergrond 
aanwezig om hen te ondersteunen. We stimuleren hen om het goed te maken na een 
conflict. We leren de kinderen om weerbaar te zijn en voor zichzelf op te komen; we maken 
duidelijk dat ze het moeten zeggen als ze iets (niet) willen. Ook leren de kinderen in de groep 
allerlei ‘omgangsregels’, bijvoorbeeld; aan tafel wachten we gewoonlijk tot iedereen klaar is 
met eten en drinken (al laten we de kinderen wel eens eerder van tafel gaan als er nog een 
paar kinderen zitten te treuzelen). Het kind dat koekjes uitdeelt mag zelf pas als laatste 
pakken. Als er iemand zit te praten, moeten de anderen wachten tot hij uitgepraat is. 



11 
 

Sociale competenties  
 
Het versterken van de sociale competentie van kinderen is één van de belangrijkste 
activiteiten van kinderopvang. Kinderen komen er in contact met leeftijdsgenootjes en leren 
zich in een groep te bewegen. Ze doen er veel sociale vaardigheden op, zoals samen 
spelen, vriendschappen aangaan en rekening houden met elkaar. De ontwikkeling van 
sociale competentie is verweven met andere ontwikkelingen, zoals taal en motoriek, en veel 
gebeurt impliciet of onbewust.  
 
Het begrip ‘sociale competenties’ omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, 
zoals zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samen werken, anderen 
helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. 
De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan 
groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leefomgeving voor het opdoen en ontwikkelen van 
sociale competenties.  
 
Wij dragen bij aan de ontwikkeling van sociale competenties door, onder andere; 

• Het goede voorbeeld te geven, door vriendelijk en geduldig te reageren. 
• Goed naar elkaar te luisteren en met de kinderen te praten, niet alleen tegen de 

kinderen, maar ook met de kinderen en op ooghoogte. 
• Samenspel, bijvoorbeeld een bal naar elkaar te rollen, terwijl de medewerker dicht bij 

de kinderen zit. 
• Elkaar te helpen door bijvoorbeeld iemand een schoentje aan te geven.  
• Conflicten te voorkomen door bijvoorbeeld het leren delen van spelmateriaal.  
• De kinderen altijd bij de voornaam te noemen en elkaar ook bij naam te leren noemen 

door regelmatig een welkomstliedje te zingen, waarin je de kinderen betrekt door de 
naam van het kindje naast hem te noemen. 

• Kinderen te complimenteren/belonen als ze iets liefs of goeds hebben gedaan, dit is 
erg belangrijk voor het zelfvertrouwen van een kind. De beloning bestaat dan uit een 
sticker of een extra knuffel of privilege (bijvoorbeeld naast de medewerker zitten aan 
tafel). 

• Als we de kinderen verschonen, praten en spelen we met de kinderen, we zijn dan 
betrokken bij dat ene kind. 

• Corrigeren bestaat bij ons uit 2 x waarschuwen en wanneer dit niet helpt het kind 
tijdelijk uit de situatie halen, wij leggen dan uit aan het kind wat er mis ging en 
begeleiden het kind terug naar de spelsituatie. 

 
Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties  
 
Sociale competentie omvat vaardigheden en kennis over hoe je met anderen omgaat, een 
weg vinden in een groep, samenwerken, rekening houden met anderen, conflicten 
voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. In de interactie 
met andere kinderen, met volwassenen, de ervaringen van in een groep zijn en daar een 
weg in vinden ervaren en ontdekken kinderen wat wel en niet werkt in de omgang met 
elkaar. Het ontwikkelen van gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid in 
een vertrouwde groep, de interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het 
deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt de kinderen een leeromgeving voor het opdoen 
van sociale competenties. Het geeft kinderen kansen om te ontwikkelen tot personen die 
goed functioneren in de samenleving.  
 
De middelen die hierbij horen zijn het organiseren van specifieke activiteiten voor de groep of 
bepaalde kinderen, omgang en stimuleren van kindvriendschappen. De afwisseling tussen 
de activiteiten is van belang om de rust te houden. Een groot aanbod aan 
ontwikkelingsmateriaal is belangrijk. Gezamenlijke activiteiten, stimulering van samenwerken 
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en aanbieden van uitdaging, creëren van speelhoekjes waar kinderen zich ook kunnen 
terugtrekken, maar ook hun fantasie kunnen uiten.  
 
Persoonlijke competentie 
 
Kinderen moeten de gelegenheid krijgen tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
Met het begrip ‘persoonlijke competenties’ worden persoonskenmerken, zoals bijvoorbeeld 
veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, eigenwaarde, flexibiliteit, en creativiteit bedoeld. 
Deze competenties stellen een kind in staat om allerlei typen situaties of problemen 
adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderde omstandigheden. Een 
kind leert en ontdekt wie het is, wat het kan, welke interesses het heeft, welke vaardigheden 
er nodig zijn in welke situaties.  
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op 
hun omgeving. Exploratie en spel kunnen worden bevorderd door de inrichting van de ruimte 
en het aanbod van materialen en activiteiten, de vaardigheden van pedagogisch 
medewerkers in het uitlokken en begeleiden van spel en de aanwezigheid van goede relaties 
met bekende leeftijdsgenoten.  
Nog een belangrijk middel in de uitvoering om het ontwikkelen van persoonlijke competentie 
te waarborgen zijn is het stimuleren van een kind, het kind de ruimte bieden voor eigen 
initiatief. We bieden een gevarieerd aanbod aansluitend op het ontwikkelingsniveau, we 
bieden verschillende spelmogelijkheden in de ruimte aan. Hierbij kijken we naar de leeftijd 
van het kind en het ontwikkelingsniveau.  
We zorgen ook voor persoonlijke competentie in groepsverband. We zorgen ervoor dat de 
kinderen plezier met elkaar hebben, maar dat er ook plek is om elkaar te troosten. We leren 
omgaan met het ervaren van gewenst en ongewenst gedrag.  
 
Wij dragen bij aan het ontwikkelen van persoonlijke competenties door, onder andere; 

• Bij baby’s te laten voelen aan speeltjes of materialen. 
• Bij een dreumes/peuter laten kiezen welk boekje hij voorgelezen wil hebben.  
• Grenzen te verleggen, steeds een stapje moeilijker te maken met bijvoorbeeld 

puzzels. 
• De talenten van een kind te erkennen en er aandacht aan te geven.  
• Kinderen stimuleren om zelfstandig activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld jas aan 

trekken, schoenen pakken. 
• De veerkracht en flexibiliteit stimuleren wij door bijvoorbeeld in de tuin te picknicken in 

plaats van binnen aan tafel te eten of tijdens een ruzie de kinderen zelf een oplossing 
te laten bedenken. 

 
Hoewel het samen zijn na deze opsomming van leerpunten misschien een zware opgave 
lijkt, staat het plezier dat de kinderen aan elkaar beleven centraal. De kinderen raken aan 
elkaar gehecht en dat is aan alles te merken; de kleine dreumes die de naam van een ander 
kind zegt, de vrolijke begroeting als een kind gebracht wordt en de vriendschappen tussen 
de grotere kinderen.  
 
2.5 EMOTIONELE ONTWIKKELING EN VEILIGHEID 
 
Emoties spelen een belangrijke rol in het leven van elk kind. De manier waarop een baby 
reageert op aandacht, de manier waarop hij contact zoekt, huilt en lacht zeggen veel over 
zijn emoties. Hoe ouder een kind wordt, hoe gevarieerder zijn emoties en de manieren 
waarop hij die uit. Wij gaan er van uit dat het belangrijk is dat de kinderen hun emoties 
kunnen uiten. We laten hen dan ook duidelijk merken dat het tonen van emoties goed is. Als 
een kind ‘stoer’ probeert zijn verdriet te verbergen, zeggen we dat hij best mag huilen. Als 
pedagogisch medewerker tonen we soms ook emoties, die we uitleggen als het nodig is.  
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Tijdens de peuterfase gaat een kind zijn emoties tonen en kan ook makkelijke emoties 
benoemen. Dat het naar school gaan een grote emotionele en spannende gebeurtenis is, dat 
ze medeleven kunnen tonen als er in zijn buurt iets ergs gebeurt met een vriendje of een 
vriendinnetje. Verliefd worden hoort er nu ook bij. Als een kind verdriet heeft of boos is, 
leiden we hem meestal niet af (soms kan dat wel goed zijn), maar gaan de ‘confrontatie’ aan. 
We nemen emoties serieus. Ook agressieve gevoelens moet een kind kwijt kunnen; we 
verwachten niet dat hij zich steeds beheerst. We helpen de kinderen om negatieve 
gevoelens op een acceptabele manier te uiten; slaan of bijten kan niet. De band die de 
kinderen met de pedagogisch medewerkers hebben maakt het tonen van emoties mogelijk; 
we bieden warmte en geborgenheid. We helpen de kinderen om hun emoties te begrijpen en 
onder woorden te brengen.  
 
Bijvoorbeeld door een kind dat huilt als zijn moeder weggaat te vragen; “ben je verdrietig 
omdat mama weggaat?” en er dan met hem over praten. Als een kind met bepaalde emoties 
zit kunnen we daar op allerlei manieren op inspelen, bijvoorbeeld door het kind wat extra 
aandacht te geven, door te praten over datgene wat het kind emotioneel bezighoudt of door 
onze activiteiten erop af te stemmen. We lezen b.v. een boek voor over een huisdier dat 
doodgaat, of spelen met doktersspullen om een kind te helpen met de voorbereiding of 
verwerking van een ziekenhuisbezoek. Als een kind een broertje of zusje krijgt, wil het soms 
de nieuwe situatie nabootsen en ‘klein zijn’, dat spelen we dan mee. Als een kind het ergens 
moeilijk mee heeft eisen we soms wat minder van het kind of reageren soepeler als hij zich 
niet aan bepaalde regels houdt. Kinderen kunnen leren van het spelen met emoties. Veel 
kinderen houden van een spannend fantasiespel en liedjes en verhalen waarin emoties 
uitgebeeld worden. Kiekeboe en verstoppertje doen kan een kind helpen om meer grip te 
krijgen op verlatingsangst. Kinderen verwerken hun emoties vaak in spel. Goed observeren 
kan dan ook helpen om een kind beter te begrijpen. Emoties worden echter niet altijd 
herkenbaar en duidelijk geuit. Als een kind emotioneel in de knel zit kan dat zich ook uiten in 
een terugval in de ontwikkeling, in buikpijn, slecht eten, veel ruzie maken of in een 
teruggetrokken stil gedrag. Als een kind zich anders gedraagt dan gewoonlijk, proberen we 
erachter te komen wat de oorzaak daarvan is. Overleg met de ouders is hierbij heel 
belangrijk.  
 
Wij streven er naar dat alle kinderen zich emotioneel veilig voelen, dit vormt ook de basis 
voor de mogelijkheid om zich verder te kunnen ontwikkelen. Een kind dat zich niet veilig voelt 
in een omgeving, is niet in staat om indrukken en ervaringen op te doen.  
 
Wij bieden kinderen op diverse manieren een gevoel van emotionele veiligheid, onder 
andere door kinderen;  

• Vaste en sensitieve medewerkers op de groep te bieden.  
• Door een huiselijke, warme en veilige sfeer te bieden. 
• Aan ons te laten hechten. 
• Door kleinschalig te werken, alle medewerkers kennen alle kinderen en omgekeerd. 
• De aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten, per dag is de groepssamenstelling 

bekend, net als de inrichting van de omgeving, de groep en de tuin, de kinderen 
herkennen de hoekjes en plekken. 

• Een vaste structuur en vast dagritme gedurende de dag aan te bieden.  
• Emoties te benoemen en gevoelens bespreekbaar te maken, lekker vooral zichzelf te 

laten zijn, want elk kind is uniek.  
• Wij praten nooit over de ouders, of kinderen in het bijzijn van de kinderen.  
• Kinderen zelf te laten kiezen om wel of niet met een gezamenlijke activiteit mee te 

doen, er geen verplichting van te maken.  
 
Het wennen op het kinderdagverblijf kan een emotioneel gebeuren zijn. Om dit soepel te 
laten verlopen zijn er een aantal vaste uitgangspunten (zie hoofdstuk 3). Heel belangrijk is 
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dat we het wenprogramma afstemmen op het individuele kind. Het wennen kan ingaan op 
het moment dat het contract ingaat. Samen met de ouders wordt er naar een passend 
wenschema gekeken. We nemen een minimum van 2 dagen tot 2 weken en kijken naar het 
kind zelf hoe hij zich in de groep uit. Allerlei situaties en gebeurtenissen kunnen sterke 
emoties oproepen; het afscheid nemen, het naar bed gaan, het vieren van een verjaardag of 
feest. We proberen in te spelen op de emoties van de kinderen. 
In dit hoofdstuk is vooral ingegaan op ‘negatieve’ emoties. Natuurlijk hebben we ook veel 
aandacht voor uitingen van blijdschap en tevredenheid, we lachen en dansen met de 
kinderen mee. Dit is minder naar voren gekomen, omdat het meer voor zich spreekt en 
vanzelf gaat. 
 
2.6 COGNITIEVE ONTWIKKELING 
 
Onder de cognitieve ontwikkeling verstaan we, dat de kinderen de wereld om zich heen leren 
kennen en begrijpen. Het is dus meer dan alleen leren van woorden, begrippen en kleuren. 
De kinderen ordenen hun ervaringen, ze gaan verbanden leggen en kunnen oplossingen 
bedenken. Ze zetten bijvoorbeeld een stoeltje bij het venster om te kunnen zwaaien. Ook het 
leren van taal en het praten hoort voor ons bij de cognitieve ontwikkeling. 
 
De cognitieve ontwikkeling begint al heel vroeg, als een baby voorwerpen onderzoekt door 
ze vast te houden, te bewegen, te proeven en te bekijken. Later leert het welke naam dingen 
hebben en waar ze voor dienen. Nog later kan een kind bedenken waarvoor je een voorwerp 
nog meer zou kunnen gebruiken. Denken begint met doen. 
 
We stimuleren de cognitieve ontwikkeling niet op een schoolse manier, maar geven de 
kinderen de kans om spelenderwijs, op een vrijblijvende manier, de wereld te ontdekken. We 
vinden het belangrijk om goed te observeren waar kinderen aan toe zijn, zodat we daarop in 
kunnen spelen met de activiteiten en het materiaal dat we hen aanbieden. Bij activiteiten 
vinden we het eindresultaat (een werkstukje b.v.) niet zo belangrijk; we hechten meer 
waarde aan het ‘werkproces’, de manier waarop een kind bezig is. Kinderen steken niet 
alleen wat op van spelletjes zoals lotto of memorie, ze leren van allerlei activiteiten; van het 
spelen met het lichtknopje tot taartjes bakken in de zandbak. 
 
De cognitieve ontwikkeling wordt niet alleen gestimuleerd door activiteiten en spelmateriaal, 
maar ook door de ruimte, door alles wat er op een dag gebeurt en vooral door het contact 
met pedagogisch medewerkers en andere kinderen. De ruimte is in elke groep anders; 
afgestemd op de leeftijd van de kinderen. We zorgen verder dat er genoeg te exploreren valt 
in de ruimte. Af en toe veranderen we iets of leggen b.v. een grote doos of wasmand in de 
groep. Bij alles wat we doen, proberen we te zorgen voor duidelijkheid, ook in oorzaken en 
achtergronden. We leggen zoveel mogelijk uit waarom we iets op een bepaalde manier 
doen. Kinderen mogen vaak helpen om de tafel te dekken. De vaste dagindeling biedt ook 
duidelijkheid; voor het eten handen wassen en speelgoed opruimen, na het plassen handen 
wassen. Het samenzijn met andere kinderen is belangrijk, omdat kinderen elkaar imiteren, 
ideeën opdoen van elkaar en samen komen begrippen als 
groot/klein/meer/minder/hetzelfde/verschillend naar voren. 
Ook voor het leren begrijpen en gebruiken van taal is het contact met medewerkers en 
andere kinderen van groot belang. Baby’s leren ervan als we reageren op hun geluidjes, 
klanken nadoen enz. we praten veel over wat we doen (b.v. bij aan- en uitkleden), stellen 
vragen, zingen en voeren gesprekjes met de kinderen. 
 
Het benoemen van plaatjes en voorlezen speelt eveneens een rol bij de taalontwikkeling. We 
denken dat het voor anderstalige kinderen goed is dat in het dagverblijf de Nederlandse taal 
gestimuleerd wordt. We praten zoveel mogelijk in het Nederlands tegen deze kinderen, hun 
eigen taal gebruiken we (voor zover we dat kunnen) alleen om hen op hun gemak te stellen 
als ze nog niet gewend zijn, of in andere bijzondere situaties. 
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Als een kind naar een basisschool gaat, is dit een grote cognitieve ontwikkeling, ze zijn groot 
genoeg om bepaalde dingen te leren zoals verschillen tussen: links en rechts, grootste en 
kleinste, erbij en eraf. Ook een cognitieve ontwikkeling van een kleuter is het jokken en het 
fantasie denken. 
 
2.7 CREATIEVE ONTWIKKELING 
 
Met creativiteit bedoelen we, dat de kinderen niet op een vaststaande manier bezig zijn, 
maar juist met een eigen inbreng hun fantasie en hun eigen ideeën kunnen uitvoeren. 
We proberen de creatieve ontwikkeling te stimuleren door de kinderen allerlei verschillende 
materialen en activiteiten aan te bieden en daar meer mee te doen dan alleen wat er mee 
‘hoort’. Een kleurplaat hoef je niet perse binnen de lijntjes in te kleuren; je kan er ook zo 
overheen tekenen dat je niets meer ziet van de oorspronkelijke afbeelding. We laten duidelijk 
aan de kinderen blijken dat we het waarderen als ze hun eigen invulling geven bij knutselen, 
spelletjes, zingen en spelen. We proberen duidelijk te maken dat ze b.v. bij knutselen, niet 
allemaal hetzelfde moeten proberen te maken, maar juist verschillende dingen. We 
stimuleren ze om zelf een liedje te verzinnen, of om een nieuw spel te bedenken. We 
proberen zoveel mogelijk in te spelen op de initiatieven van kinderen. Er zijn natuurlijk wel 
bepaalde grenzen, het is niet dat alles zo kan. We plannen onze activiteiten niet te strak; we 
werken wel met een aantal thema’s per maand. Zo is er in november/december, sinterklaas 
en kerst, en de rest van het jaar gaat in overleg met de pedagogisch medewerkers. We 
proberen de dagen creatief in te vullen door af en toe verassende dingen te doen, b.v. 
picknicken op de grond i.p.v. eten aan de tafel, van wandelen in de sneeuw maken we een 
keer een arresleetocht van door belletjes mee te nemen en in te spelen op de fantasie van 
de kinderen. Alle gewone dagelijkse dingen kunnen we op een creatieve manier invullen; het 
gaat er niet zozeer om wat we doen, maar hoe we het doen. Elke pedagogisch medewerker 
heeft hierin een eigen inbreng, eigen accenten. Wat een pedagogisch medewerker goed kan 
en leuk vindt, brengt ze over op de kinderen; de ene medewerker doet wat met muziek, de 
ander met bewegingsspel. Fantasiespel vinden we leuk en belangrijk. Soms helpen we de 
kinderen hiermee op gang door zelf te beginnen, maar vaak doen de kinderen het uit 
zichzelf. 
 
Peuters hebben niet alleen een frisse kijk op de wereld, ze barsten ook nog eens van de 
fantasie en creativiteit. Op deze leeftijd spelen kinderen al vrij uitgebreid een rollenspel. Ze 
verkleden zich, verdelen de rollen en zeggen wat ze gaan doen. Tijdens het spel sturen ze 
niet alleen elkaar bij, maar zijn ze ook creatief in het verzinnen van het verhaal. Het spel kan 
daardoor uren duren. We laten de kinderen vooral vrij spelen en sturen ze niet te veel, alleen 
als we merken dat ze daar behoefte aan hebben. En er is een grote knutselkast waar alle 
kinderen hun creativiteit in kwijt kunnen. 
 
2.8 MOTORISCHE ONTWIKKELING 
 
De motorische ontwikkeling is te splitsen in de ontwikkeling van de grove motoriek (b.v. leren 
zitten, lopen, springen) en de fijne motoriek (iets vastpakken, tekenen enz.) De motorische 
ontwikkeling gaat heel snel bij jongen kinderen en heeft een grote invloed op de 
mogelijkheden, belevingswereld en cognitieve ontwikkeling. Elk kind heeft de drang in zich 
motorisch te ontwikkelen, al is de een actiever dan de ander. Onze taak is de kinderen de 
mogelijkheden te bieden om hun motorische vaardigheden te oefenen. We kijken naar elk 
kind, zodat we kunnen zien waar hij aan toe is. Zo kunnen we materialen en spel aanbieden 
die hierbij aansluiten. Ook de uitgangshouding en plaats waar we een baby laten spelen is 
van belang. Afwisseling vinden we goed. Bij allerlei activiteiten worden de grove en fijne 
motoriek geoefend bij rennen en klimmen, bij knutselen, puzzelen, aan en uitkleden, eten, 
drinken enz. Als kinderen eraan toe zijn gaan ze over van fles naar tuitbeker en van tuitbeker 
naar beker. Ook de ruimte stimuleert de kinderen tot het oefenen van hun motoriek. De 
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groepsruimtes zijn allemaal afgestemd op de (motorische) ontwikkelingsfase van de kinderen 
in de groep. Behalve door voorwaarden scheppend bezig te zijn, stimuleren we de kinderen 
ook door hen aan te moedigen om dingen te doen. Als een kind bijvoorbeeld van zijn fietsje 
af wil, tillen we hem niet op, maar stimuleren we hem om zelf te proberen. Als dat met 
woorden niet lukt, dan geven we hem een klein beetje hulp. Als kinderen overmoedig zijn 
moeten we ze soms beschermen; ze zien zelf niet het gevaar in bepaalde dingen. Soms 
stellen de groepsregels ook grenzen aan de mogelijkheden. We vinden het stimuleren van 
de motorische ontwikkeling belangrijk, omdat het de kinderen extra mogelijkheden biedt, ze 
kunnen meer op onderzoek uitgaan en ontdekken. Ze gaan de ruimte verkennen en leren 
zich oriënteren Als kinderen gaan lopen, zien ze alles vanuit een ander perspectief. Verder 
hebben de meeste kinderen er veel plezier in om hun motorische vaardigheden te oefenen. 
 
2.9 ZELFSTANDIGHEID 
 
Als kinderen zichzelf kunnen redden is dat heel goed voor hun zelfvertrouwen en gevoel voor 
eigenwaarde. De meeste kinderen hebben er veel plezier in, als ze iets zelf kunnen. 
 
We vinden het dan ook belangrijk om aan zelfstandigheid te werken. We proberen niet te 
snel dingen uit handen te nemen, maar de kinderen tijd en ruimte te geven om dingen zelf te 
doen. Veel kinderen geven aan dat ze dat willen. We gaan hier zoveel mogelijk in mee en 
proberen geduld op te brengen. Het begint op jonge leeftijd met kleine dingen, b.v. als een 
baby zelf zijn armen in zijn mouwen probeert te stoppen, de kinderen komen steeds een 
stapje verder. 
We laten de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig eten en drinken. Knoeien beschouwen we 
doorgaans niet als stoutigheid, maar als oefening, nodig om zelf te leren eten en drinken. Bij 
het tanden poetsen op de groepen laten we de kinderen zelf poetsen en de pedagogisch 
medewerkers poetsen mee als stimulans. 
Als een kind eraan toe is, helpen we het om zindelijk te worden, door aandacht te besteden 
aan het verband tussen plassen, een natte broek en de wc. We laten het kind proberen op 
het potje of de wc te plassen en prijzen hem als het lukt door een sticker te mogen plakken 
op een persoonlijke plaslijst. We vinden het belangrijk dat het kind er zowel thuis als op het 
dagverblijf mee bezig kan zijn. Als een kind niet op de wc/potje wil, stellen we de 
zindelijkheidstraining uit.  
Als het ‘zelf laten doen’ op een bepaald moment niet kan, of als het te lang duurt, leggen we 
het uit waarom we het overnemen. We benadrukken dat we weten dat het kind het wel kan 
en dat hij het de volgende keer weer zelf mag doen. Zelfstandigheid heeft niet alleen 
betrekking op dingen als het aan- en uitkleden, zelf iets pakken of zelf naar de wc gaan. Het 
gaat juist om zelfstandigheid in het contact met anderen. Als een kind b.v. iets van een ander 
kind wil, stimuleren we het om dat zelf te vragen, in plaats van naar de pedagogisch 
medewerker toe te komen. Ook het zelf oplossen van een ruzie of samen een spel doen en 
afspraken maken over de spelregels hoort bij zelfstandigheid. 
Elk kind heeft zijn eigen tempo. We spreken ieder aan op zijn mogelijkheden. Wel 
verwachten we op een bepaald moment een zekere zelfstandigheid van een kind; 
basisvaardigheden die horen bij de leeftijd van het kind. Als kinderen minder enthousiast zijn 
in het oefenen van hun mogelijkheden, stimuleren we ze wat extra. Meestal blijken ze er dan 
uiteindelijk ook plezier in te hebben als ze iets kunnen.  
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3. GANG VAN ZAKEN EN AFSPRAKEN 
 
3.1 GROEPSSAMENSTELLING 
 
Aan een kind met de leeftijd van 0 jaar, worden twee vaste pedagogisch medewerkers 
toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is altijd minimaal 1 van deze twee 
medewerkers werkzaam. Als de omvang van de stamgroep vraagt om inzet van meer dan 
twee pedagogisch medewerkers, dan mogen maximaal drie vaste medewerkers aan het kind 
worden toegewezen. 
Naast het “vaste” gezicht, kunnen andere pedagogisch medewerkers worden ingezet. 
Voor kinderen met flexibele dagen geldt het vaste gezichten eis niet. 
 
Op de Hilvertsweg zijn er vier groepen: 
 
een stamgroep voor 10 kinderen van nul tot twee jaar  
een stamgroep voor 11 kinderen van een tot drie jaar  
een stamgroep voor 12 kinderen van een tot drie jaar  
een stamgroep voor 16 kinderen van twee tot vier jaar  
 
 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
1 beroepskracht per 3 aanwezige kinderen tot 1 jaar  
1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar  
1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar  
1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar  
 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal 
beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl  
 
Achterwacht  
 
Op het moment dat er op een bepaalde vestiging in het hele pand maar één pedagogisch 
medewerker aanwezig is, omdat het kind aantal dit toelaat, zal er een tweede volwassene 
aanwezig zijn. Dit kan een facilitair medewerkster, een stagiair of iemand van kantoor zijn.  
Op het moment dat er tijdens de ochtend met openen, tijdens de pauzes of aan het einde 
van de dag met sluiten een pedagogisch medewerker alleen in het pand is, omdat het kind 
aantal dit toelaat (dit kan maximaal een uur zijn) dan wordt er een achterwacht ingeschakeld. 
Deze achterwacht zal te bereiken zijn op 06-46118793, dit nummer is gekoppeld aan de 
vestigingsmanager. De achterwacht kan te allen tijde binnen 10 minuten aanwezig zijn. 
 
3.2 WENBELEID  
 
Ouders en kind komen voor plaatsing kennis maken met de groep en de pedagogisch 
medewerkers waarmee het kind te maken krijgt. Het is het prettigst als dit gebeurt op de dag 
waarop het kind in de toekomst ook zal komen. Hij ziet dan al de toekomstige 
groepsgenootjes. De ouders krijgen informatie over de groep, de dagindeling en de 
gewoontes. We beginnen daarna met een intakegesprek met de vestigingsmanager en/of 
een medewerker van de groep waarin het kind komt zit daarbij. Waar mogelijk zal dit samen 
met de mentor van het kind zijn.  
Tijdens dit gesprek wordt er nuttige informatie uitgewisseld, het eetpatroon van het nieuwe 
kind, bijzonderheden, slaapgewoontes, allergie enz. Na dit gesprek worden er wenafspraken 
gemaakt.  Het wennen kan in gaan op het moment dat het contract in is gegaan. In overleg 
met de ouders wordt er een passend wenschema gemaakt. Afhankelijk van het kind zelf 
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duurt dit programma, twee dagen tot twee weken. De eerste wendag mag de ouder een half 
uur op de groep bij het kind blijven. 
 
Op een stamgroep mogen maximaal 2 kinderen tegelijk komen wennen zodat de 
medewerkers voldoende aandacht aan de wenkinderen kunnen geven.   
 
Als een kind een vertrouwde knuffel heeft vragen we de ouders deze mee te nemen. 
Gedurende het wenprogramma vragen we de ouders om goed bereikbaar te zijn, als het niet 
goed gaat met het kind moet de ouder zo snel mogelijk komen. 
We geven het kind dat komt wennen wat extra aandacht en vertellen wat er gaat gebeuren. 
 
Intern wennen 
 
Het wennen op de andere, volgende groep is meestal geen probleem. Ook hierbij kijken we 
goed naar het kind en schatten ongeveer in hoeveel tijd hij nodig heeft om te wennen. Omdat 
de vestiging kleinschalig is, hebben de kinderen vaak al op de anderen groepen 
rondgekeken. Hierdoor hebben kinderen over het algemeen minder moeite met wennen.  
 
Er wordt uitgebreid de tijd genomen om een kind te laten wennen op de nieuwe groep. In de 
voorgaande maand van de daadwerkelijke overgang bouwen we dit langzaam op. Een wen-
schema wordt gemaakt door de pedagogisch medewerkers van beide groepen, zij houden 
daarbij rekening met de specifieke eigenschappen van uw kind. Dit schema wordt met de 
ouders besproken, en zij zetten bij akkoord een handtekening onder het wenschema. 
 
Bij het intern wennen wordt rekening gehouden met de beroepskracht kind ratio. We zorgen 
ervoor dat deze niet wordt overschreden en we zorgen er ook voor dat een kind ten alle 
tijden terug kan naar de groep, als het wennen niet goed gaat.  
 
Over het algemeen ziet een wen-schema er als volgt uit: 
De eerste dag zal dit slechts een paar uurtjes zijn, in de middag of in de ochtend. We 
proberen dit te doen tijdens de rustige uurtjes van de dag, zo kan uw kind de nieuwe groep 
vast een beetje verkennen. Het wenschema zal zo opgebouwd worden, dat uw kind steeds 
langer op de nieuwe groep zal zijn. Er wordt een keer een broodje mee gegeten op de 
nieuwe groep en een keer geslapen in de nieuwe slaapkamer. Op deze manier zal uw kind 
rustig gewend raken aan de nieuwe situatie. 
 
Van kinderdagverblijf naar de basisschool en naschoolse opvang 
 
Als een kind 4 jaar wordt, dan gaan ze naar school toe. Voor deze kinderen wordt er een in 
observatie geschreven en alles wordt verzameld in hun knutselmap. Zo hebben de kinderen 
een leuke herinnering aan Toppie waar ze altijd in terug kunnen kijken. 
Samen met de kinderen wordt er een overgangsboekje voor naar school ingevuld. Hierin 
wordt opgenomen wat de kinderen op Toppie hebben geleerd en al weten voor op school. 
Denkend aan kleuren, vormen, tellen maar ook dingen die ze leuk vinden om te doen en 
eigenschappen van het kind. Er komt een foto van het kind bij en dit boekje wordt mee naar 
huis gegeven zodat de ouders dit op school kunnen laten zien. 
In dit boekje staan ook telefoonnummers zodat school eventueel contact op kan nemen met 
de medewerker van de groep van het kindje, voor als er nog vragen zijn. 
Dit boekje kan ook gebruikt worden voor als een kindje naar een andere naschoolse opvang 
toe gaat. 
 
Kinderen die van het kinderdagverblijf naar onze naschoolse opvang toe gaan, krijgen 2 
weken van tevoren een intakegesprek. In dit gesprek worden de veranderingen van 
kinderdagverblijf naar de naschoolse opvang besproken. Er worden wen afspraken gemaakt 
en de bijzonderheden van het kind worden doorgenomen. Ook wordt het formulier met 
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persoonlijke gegevens nagekeken zodat deze in de map van de naschoolse opvang gedaan 
kan worden.  
 
Afnemen van extra dagen of ruilen van dagen 
 
Het is voor de ouders, als extra service, mogelijk om een extra dag af te nemen die buiten de 
contracturen valt. Ook is het mogelijk om, als extra service, om binnen dezelfde week, de 
week ervoor of de week erna een dag te ruilen. Deze dag vindt in principe binnen de eigen 
stamgroep plaats en is alleen mogelijk wanneer de maximale stamgroepsgrootte en 
pedagogisch medewerker-kind-ratio gehandhaafd blijft.  
Wij willen benadrukken dat het ruilen van dagen een extra service is, welke lang niet altijd 
mogelijk is op het moment dat de groepen vol bezet zijn.  
Er is de mogelijkheid om een extra dag of ruildag af te nemen op een andere groep dan de 
stamgroep van het kind, omdat er geen plek is op de stamgroep zelf. Dit wordt in overleg 
gedaan met de ouders van het betreffende kind en wat besproken is wordt ook schriftelijk 
vast gelegd. 
Extra dagen of ruildagen kunnen alleen op de locatie waar de ouders een overeenkomst 
mee hebben. 
 
 
3.3 DAGINDELING 
 
Tussen 07.30 uur en 09.30 uur kunnen de kinderen gebracht worden. Er wordt tot 08.00 uur 
een ontbijt aan de kinderen aangeboden die bestaat uit een cracker. 
Er is gelegenheid om met het kind een puzzel te maken of een boekje te lezen. Als de ouder 
weg gaat zwaait een pedagogisch medewerker samen met het kind de ouder uit.  
Rond 09.15 uur gaan de kinderen opruimen en daarna aan tafel. Aan tafel zingen we liedjes, 
er worden verhalen verteld, we drinken water of afgekoelde thee en eten fruit. Daarna 
worden de kinderen verschoond of ze gaan op de wc of een potje. Vervolgens is het weer tijd 
om allerlei activiteiten te ondernemen; plakken, verven, een knutsel maken rond het thema, 
bouwen, voorlezen, buiten spelen enz.  
Op de blauwe groep wordt het programma Puk & Ko in een leidraad mee genomen tijdens 
de activiteiten. Puk & Ko stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. De eerste stapjes op 
het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. 
 
Op de babygroep wordt het schema aangehouden dat wij van de ouders door hebben 
gekregen. Uiteindelijk gaan de baby’s wel naar een vast schema toe en krijgen zij rond 11.00 
uur een fles. Tussendoor doen de kinderen een klein knutselwerkje, knuffelen met de 
pedagogisch medewerker enz.  
Op de gele groep gaan sommige kinderen tussen 09.00 uur en 10.00 uur slapen en op de 
rode en de groene groep slapen sommige kinderen ook nog in de ochtend, zij komen rond 
11.00 uur uit bed. 
 
Tegen 11.30 uur wordt er op alle groepen opgeruimd, de tafel wordt gedekt en er worden 
boterhammen gegeten. De kinderen drinken hierbij melk. Het is altijd een gezellig, druk 
moment. Om 13.00 uur gaan de kinderen die dat nodig hebben naar bed. De kinderen die 
wakker blijven worden op één groep opgevangen. 
 
Tot 15.00 uur is het rustig in het kinderdagverblijf, de pedagogisch medewerkers hebben tijd 
gehad voor pauze, opruimen, flessen en drinken klaar maken voor de middag. 
Kinderen die niet kunnen of gaan slapen helpen de medewerker mee als zij dat leuk vinden 
of spelen buiten, of ze zijn binnen met iets rustigs bezig. Zij krijgen om 14.00 uur wat drinken 
en een koekje. 
Als de kinderen uit bed komen worden ze verschoond, zo rond 15.30 uur is iedereen uit bed 
en zitten alle groepen weer aan hun tafel voor water of afgekoelde thee en een koekje. Er 
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wordt weer gezongen of een verhaal vertelt. De baby’s die eerder wakker worden en niet 
meer gaan slapen worden natuurlijk eerder uit bed gehaald.  
 
Tussen 16.30 en 17.00 uur krijgen de kinderen een warme maaltijd aangeboden, de ouders 
kunnen zelf kiezen of de kinderen hier wel of geen gebruik van maken. De kinderen die de 
warme maaltijd niet nuttigen, zitten ook aan tafel en krijgen ook een bordje maar met kaas, 
worst en rauwkost erop.  
 
Rond 17.15 uur worden alle kinderen nogmaals verschoond. 
 
Om 17.30 uur is er nog tijd voor een activiteit tot de kinderen opgehaald worden.  
 
Op sommige dagen worden de groepen rond 18.00 uur samengevoegd. 
Er wordt niet strak aan het dagprogramma vastgehouden, het gebeurt wel eens dat de 
kinderen fijn aan het spelen zijn en dat we later eten, of juist eerder als de groep druk is. 
 
3 uurregeling KDV  
 
Voor de flexibiliteit in de organisatie is het mogelijk om op het kinderdagverblijf af te wijken 
van het leidster-kind ratio. Dit mag 3 uur per dag zijn. Deze uren worden gebruikt voor de 
pauzes van de pedagogisch medewerkers, en in het begin van de dag tussen 08.00 uur en 
08.30 uur en aan het einde van de dag tussen 17.30 uur en 18.00 uur. 
Via het planningsprogramma kunnen we zien hoe laat de kinderen worden gehaald en 
gebracht, op deze manier kijken we of deze tijden nog wel kloppen. Mocht het niet meer 
kloppen, dan worden de roosters aangepast. 
Op de momenten dat we afwijken is er een achterwacht ingeschakeld. Deze achterwacht zal 
te bereiken zijn op 06-46118793, dit nummer is gekoppeld de vestigingsmanager. De 
achterwacht kan ten alle tijden binnen 10 minuten aanwezig zijn. 
Als er een stagiaire als achterwacht wordt ingezet, dan houden we er rekening mee dat ze 
18 jaar of ouder moet zijn. 
 
De pauzes van het personeel worden zo aangepast dat er in totaal 2 uur tussen de middag 
afgeweken wordt. Als er 2 medewerkers op de groep staan, dan heeft één medewerker 
pauze van 13.00 uur tot 14.00 uur en de andere medewerker van 14.00 uur tot 15.00 uur. 
Als er 3 medewerkers op de groep staan, dan nemen 2 medewerkers 3 kwartier pauze en 
degene met de late dienst een half uurtje.  
Als de vestigingmanager aanwezig is, en zij kan helpen op de groep, dan kunnen de 
medewerkers gewoon een uur pauze nemen. 
 
De overige uren die niet beschreven zijn, wordt er op alle groepen niet afgeweken van de 
beroepskracht kind ratio. In de pauze tijden, als er wordt afgeweken van de beroepskracht 
kind ratio is er altijd iemand aanwezig in het pand om zo aan het vier ogen principe te 
voldoen.   
 
Bij sommige activiteiten kan het voorkomen dat de beroepskracht kind ratio wordt 
overschreden als de groep zich opsplits, bijvoorbeeld dat er een groepje in de tuin speelt met 
een pedagogisch medewerkster en een groepje kinderen binnen is. Het beroepskracht kind 
ratio is dan wel in orde als de groep weer samen is. 
 
Samenvoegen groepen  
 
Op rustige dagen, op de momenten dat het kind aantal het toelaat om van twee groepen één 
groep te maken, worden de groepen samengevoegd. Wij zullen er altijd voor zorgen dat de 
kinderen de desbetreffende medewerker van die groep kennen. Op het moment dat door het 
samenvoegen van groepen een kind niet door de vaste medewerker van de vaste groep 
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wordt opgevangen (en zodoende wordt opgevangen op een tweede stamgroep) vragen wij 
schriftelijk toestemming aan de ouders.  
Wij voegen groepen samen, zodat de kinderen niet alleen of met heel weinig kinderen op 
een groep zijn en met een groep activiteiten kunnen ondernemen. Over het algemeen 
gebeurt dit in vakantieperiodes en kan het gebeuren tijdens het openen of sluiten van een 
groep om het 4 ogen principe te waarborgen. 
 
3.4 ACTIVITEITEN 
 
In alle groepen doen de kinderen zowel individueel, als in groepsverband allerlei 
verschillende activiteiten; schootspelletjes, voorlezen, plakken, muziek maken, puzzelen, 
kleien, spelletjes, dansen, met zand en water spelen, bouwen, iets lekkers maken, buiten 
spelen, schilderen enzovoort. Ook klusjes, zoals de tafel afruimen of schoonmaken hoort 
erbij. We proberen de kinderen ook activiteiten aan te bieden die thuis niet (zo makkelijk) 
kunnen; handjes en voetjes verven, schminken, op het raam verven, etc.  
Er wordt op alle groepen gewerkt met thema’s waar de kinderen op allerlei manieren mee 
bezig zijn. We maken ook uitstapjes, we gaan bijvoorbeeld weleens naar de kinderboerderij, 
of naar de hei en het bos, of we gaan een boodschap doen of een ijsje kopen. We vieren 
feesten zoals; Pasen, Sinterklaas en Kerst, we doen aan vader- en moederdag. In principe 
zijn dit Nederlandse feesten. Als er kinderen uit andere culturen in de groep zitten, proberen 
we ook aandacht te besteden aan de feesten die bij die cultuur horen.  
 
Als er een kind jarig is, wordt er versierd, gezongen en uitgedeeld en het kind krijgt een muts 
en een klein cadeautje van het dagverblijf. Wij vragen de ouders om een gezonde traktatie 
mee te geven, dit kan b.v. een versierde appel zijn of een andere gezonde snack.  
Als een kind weg gaat besteden we aandacht aan zijn afscheid. Er hangt een bord op de 
peutergroep waarop het desbetreffende kind kan aftellen totdat hij/zij naar school toe gaat. 
 
Op de verschillende groepen zullen ook activiteiten buiten de stamgroep plaatsvinden. Dan 
kan gedacht worden aan bijvoorbeeld buiten spelen en/of georganiseerde activiteiten, ook 
gaan we wel naar het atelier op de blauwe groep om daar te knutselen of naar de ruimte in 
het souterrain om te dansen of te gymmen. Deze activiteiten zullen altijd plaatsvinden met 
een pedagogisch medewerker van de groep.  
Georganiseerde activiteiten worden altijd van tevoren gepland en daar zal dan een draaiboek 
voor aanwezig zijn. Mocht het nodig zijn, dan zal er een beroep gedaan worden op ouders 
om te helpen. Met een activiteit zal er altijd rekening gehouden worden dat de groep niet 
groter zal zijn dan 30 kinderen, dit om de emotionele veiligheid van de kinderen te 
waarborgen en om risico’s zo klein mogelijk te houden.  
We proberen bij de activiteiten de beroeps kind ratio aan te houden. Bij sommige activiteiten 
kan het voorkomen dat de beroepskracht kind ratio wordt overschreden als de groep zich 
opsplits, bijvoorbeeld dat er een groepje in de tuin speelt met een pedagogisch 
medewerkster en een groepje kinderen binnen is. Het beroepskracht kind ratio is dan wel in 
orde als de groep weer samen is. 
 
Het team van pedagogisch medewerkers bedenken en zetten verschillende thema’s op. Elke 
maand wordt er volgens een nieuw thema geknutseld. 
In hoofdstuk 2 is al naar voren gekomen, dat activiteiten heel veel verschillende doelen 
kunnen hebben. Kinderen kunnen ervan leren, ze kunnen hun vaardigheden oefenen, hun 
emoties uiten, contact hebben met anderen en ze kunnen er veel plezier aan beleven. 
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3.5 PUK & KO 
 
Het educatieve programma Puk & Ko wordt op de blauwe groep als een leidraad gebruikt 
binnen het dagritme en de thema’s. Puk & Ko is een taalprogramma dat zich richt op de 
brede ontwikkeling van peuters. Naast plezier staat de taalontwikkeling daarbij voorop: 
spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat.  
De pop Puk is op de groep aanwezig en wordt bij alle activiteiten betrokken. 
Elke maand is er een ander thema met Puk, zoals “Wie ben ik” of “Hoera een baby” 
Tijdens de activiteiten krijgen peuters begrijpelijke taal aangeboden in een betekenisvolle 
situatie. Ook voor taalvaardige kinderen is Puk & Ko uitdagend.  
De activiteiten van Puk & Ko lokken volop interactie uit. Niet alleen tussen de medewerker en 
het kind, maar ook tussen de kinderen onderling. Verbaal én non-verbaal. Bij elk thema van 
Puk & Ko hoort een voorleesverhaal. Want voorlezen stimuleert de ontwikkeling van de 
woordenschat en oefent de kinderen in begrijpend luisteren. De medewerker leest het 
verhaal voor aan de groep. Puk & Ko zet per activiteit 5 tot 7 woorden centraal. In de 
beschrijving van de activiteit zijn deze woorden vetgedrukt. Zo ziet de medewerker meteen 
op welk moment de betekenis van het woord het meest duidelijk wordt. De medewerker kan 
zo expliciet, maar op een natuurlijke manier, bij de betekenis stilstaan. De kinderen kunnen 
daardoor de betekenis zelf uit de situatie afleiden. 
Na het verhaal volgt er een knutselopdracht en een opdracht die ze op de groep uit kunnen 
voeren samen met Puk. 
 
Het niveau van taalontwikkeling kan binnen een groep behoorlijk uiteenlopen. Bij de 
begeleiding van de activiteiten zal de medewerker zich voornamelijk richten op de minst 
taalvaardige kinderen. Meer taalvaardige peuters stimuleren ze met de 'moeilijkere variant' 
die in elke activiteit is opgenomen.  
 
 
3.6 OBSERVATIE EN RAPPORTAGE 
 
Op elke groep worden de dagelijkse belangrijke zaken opgeschreven in het overdracht 
schrift. Deze aantekeningen zijn bedoeld als overdracht voor collega’s en om later terug te 
kunnen kijken. Verder hebben we een schema op de babygroep, waar alle gegevens van de 
kinderen van die dag op worden genoteerd (hoe laat de fles, hoe laat gaan slapen e.d.). De 
ouders kunnen deze informatie terug vinden in het ouderportaal.  
 
Elk kind krijgt een observatiemap, de observaties vinden plaats in elk levensjaar van het 
kind; 03-12 maanden, 12-24 maanden, 24-36 maanden en 36-48 maanden. Het kind wordt 
dan door de mentor geobserveerd en aan de hand van de observatie wordt de observatielijst 
ingevuld. De ouders mogen deze lijsten ten alle tijden inzien, de lijsten worden aan de 
ouders meegegeven als het kind de kinderopvang verlaat.  
 
Bij overgang naar de basisschool, krijgen de ouders een overgangsrapportage mee, waarin 
staat beschreven welke competenties, bijvoorbeeld kennen van de kleuren, kennen van de 
vormen, zelf aan- en uitkleden, enz, het kind zich eigen heeft gemaakt.   
 
Voor elk kind bewaren wij de knutselwerkjes, deze binden wij eens in zoveel tijd samen en 
krijgen de ouders deze mee naar huis.  
 
Mentorschap  
 
Het is een taak van de pedagogisch medewerkers om van elk kind de ontwikkeling te volgen 
en om hierover geregeld met de ouders te praten. We blijven op de hoogte van de manier 
waarop een kind zich ontwikkelt door het contact van de pedagogisch medewerker met elk 
kind en door dagelijks observeren. De verschillende aspecten van de ontwikkeling worden 
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bijgehouden in de persoonlijke observatielijsten. Deze observatie lijsten worden besproken 
met de ouders op de jaarlijkse 10 minuten avond. Bij de observaties kunnen de pedagogisch 
medewerkers ondersteuning krijgen van de leidinggevende of van een collega.  
 
Een mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. Om de 
ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt kennen. Daarom is 
de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind.  
De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van 
het kind te bespreken. Ook zal zij de observatielijst van het mentorkind invullen. 
De mentor zorgt ervoor dat andere medewerkers op de groep op de hoogte zijn van 
afspraken die zij met de ouders maakt, zoals bijvoorbeeld over slaapgewoonten en wat het 
kind wel of niet mag eten. In de dagopvang is de mentor verplicht periodiek de ontwikkeling 
en het welbevinden van het kind met de ouders te bespreken. Eventueel vervult de mentor 
ook een rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de ouders). 
Er is geen maximum voor het aantal kinderen per mentor, maar we streven ernaar dat de 
mentor wel voldoende tijd heeft om mentor te kunnen zijn. Wie de mentor van het kind is, 
wordt persoonlijk aan de ouders gemeld. De mentor staat tevens op het mandje van het kind, 
zodat ouders duidelijk weten wie hun mentor is. 
 
Er is geen wettelijk minimum gesteld voor het aantal gesprekken per jaar. Wij bieden alle 
ouders eens per jaar de mogelijkheid om voor een 10 minuten gesprek te komen, deze 
gesprekken vinden plaats aan de hand van de observatielijsten. Indien ertussen door 
behoefte is aan een gesprek met de mentor, kunnen de ouders of de mentor zelf het initiatief 
nemen tot een gesprek. Tijdens de teamvergadering na de 10 minuten avond worden de 10 
minuten gesprekken geëvalueerd. Wij evalueren dan de observaties zelf en de 
gesprekstechnieken.  
 
Elk kind is verschillend en ontwikkelt in zijn eigen tempo. Het is niet onze bedoeling om de 
kinderen etiketjes op te plakken, we houden ook geen scorelijsten bij. Het gaat ons erom dat 
we elk kind goed kennen en dat we kunnen aansluiten bij zijn ontwikkelingsniveau.  
 
Als er sprake is van signalering van verstandelijke of lichamelijke afwijkende ontwikkeling bij 
een kind, is het belangrijk om dat vroegtijdig te onderzoeken en om erover te praten met de 
ouders. Pedagogisch medewerkers en ouders kunnen beiden het initiatief nemen tot het 
bespreken van signalen die zouden kunnen wijzen op een afwijkende ontwikkeling. Bij 
signalering door een pedagogisch medewerker is het noodzakelijk dat het kind intensiever 
geobserveerd wordt. De pedagogisch medewerker observeert op verschillende manieren 
met de observatieschema’s die op dat moment van toepassing lijken, dit in overleg met de 
leidinggevende en of vestigingsmanager. Als pedagogisch medewerkers een afwijkende 
ontwikkeling van een kind willen aankaarten bij de ouders, bespreken zij dit eerst onderling. 
Een van de pedagogisch medewerkers, de mentor, meldt vervolgens bij de leidinggevende 
en of vestigingsmanager dat er een afwijking is gesignaleerd, welk kind het betreft en wat er 
tot dan toe voor observaties zijn gedaan. Naar aanleiding van deze informatie maakt de 
leidinggevende en of vestigingsmanager een afspraak met de ouders en bespreekt naar 
aanleiding van de observaties de bevindingen van de pedagogisch medewerker, de mentor. 
Het is aan de ouders of zij verdere stappen ondernemen ter beoordeling van de ontwikkeling 
van het kind. Wij adviseren slechts en geven slechts onze vermoedens door dat er een 
afwijkende ontwikkeling zou kunnen zijn. Wij stellen nooit een diagnose, dit ligt niet binnen 
onze mogelijkheden.  
Ouders en leidinggevende en of vestigingsmanager bedenken samen of en hoe speciale 
aandacht nodig is. Dit kan zich uitstrekken van activiteiten thuis en in de groep, tot het 
consulteren van een deskundige. In dit gesprek kan de vestigingsmanager de ouders 
doorverwijzen naar de juiste instanties (meestal in eerste instantie de huisarts/ 
consultatiebureau/ logopedist/ GGD Gooi & Vechtstreek/ Veilig Thuis/ CJG).  
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Het is mogelijk dat er een situatie ontstaat waarin ouders weigeren over door pedagogisch 
medewerkers gesignaleerde problemen te spreken. Wanneer wij menen dat het absoluut in 
het belang van het kind is, kan een deskundige worden ingeschakeld, wij wenden ons in 
deze gevallen in eerste instantie tot onze huisarts. 
Op alle vestigingen is een protocol kindermishandeling aanwezig. 
 
Een mentor aanwijzen  
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen, hierbij wordt er rekening gehouden met het 
aantal keren dat een pedagogisch medewerker een kind ziet. Het wordt ook schriftelijk vast 
gelegd wie welke mentor heeft. De ouders worden persoonlijk door de mentor op de hoogte 
gebracht dat zij de mentor van hun kind is. 
Op de groepen van de kinderdagverblijven heeft ieder kind een eigen mandje, op deze 
mandjes staat een plaatje die gekoppeld is aan een mentor. Zo kunnen de ouders ook zien 
wie de mentor van hun kind is. Tevens staat dit vermeld in het ouderportaal. 
Als een kind over gaat naar een andere groep, dan wordt er tijdens het wennen 
medegedeeld wie de nieuwe mentor van het kind wordt. 
Bij nieuwe kinderen wordt de mentor voorgesteld tijdens het intakegesprek. 
 
 
3.7 REGELS 
 
Bepaalde regels zijn per groep verschillend of anders uitgewerkt; aangepast aan de leeftijd 
en de groepssamenstelling. We zijn consequent, maar ook flexibel. Kinderen die nieuw zijn, 
pakken we soms anders aan dan kinderen die al helemaal gewend zijn. Jongere kinderen 
hebben een andere aanpak nodig dan oudere in de groep. 
 
Een opsomming van de belangrijkste regels; 
 
• niet afpakken, elkaar geen pijn doen 
• gezamenlijk opruimen voor het eten en drinken, aan het eind van de dag en voor 

bepaalde groepsactiviteiten 
• speelgoed en ander materiaal zo gebruiken dat het niet kapot gaat (b.v. niet met 

speelgoed gooien, doppen op viltstiften doen) 
• regels rond het omgaan met de meubels b.v. niet op de tafel en stoelen staan, grote 

kinderen niet in de box of kinderstoeltjes 
• groepsspeelgoed niet meenemen naar buiten of naar het toilet  
• voor bepaalde activiteiten eerst toestemming vragen b.v. met water spelen 
• geen speelgoed op tafel tijdens eten en drinken 
• geen speelgoed mee naar bed 
• de eerste boterham met hartig, stimuleren om wat melk te drinken voordat ze een tweede 

boterham krijgen 
• eens in de week op wisselende dagen een broodje met zoetigheid vanaf de 

dreumesgroep 
• aan tafel blijven zitten als we eten, je mond leeg eten voor je gaat praten, niet met eten 

gooien 
• tandenborstels, flessen en spenen niet van elkaar gebruiken 
• na het buiten spelen/ plassen/ kleien/ met zand spelen, handen wassen 
 
We proberen ervoor te zorgen, dat we geen overbodige, beperkte regels hebben; de regels 
die er zijn, hebben allemaal een functie b.v. veiligheid, rust en hygiëne 
We gaan er van uit dat de kinderen de regels nog leren begrijpen en navolgen en begeleiden 
ze hierin.  
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3.8 OUDERCONTACTEN 
 
De belangrijkste vorm van contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers is het 
praatje bij het brengen en halen van het kind. Ouders kunnen verder altijd naar de vestiging 
bellen als ze willen weten hoe het met hun kind gaat, als b.v. het afscheid moeilijk was of als 
het kind niet zo lekker was. Daarnaast wordt er soms op een andere tijd een afspraak 
gemaakt voor een gesprek b.v. naar aanleiding van een probleem, een verslag of een 
onderwerp dat naar voren komt bij het brengen en halen. Schriftelijk is er contact via 
observatieverslagen en het ouderportaal. 
 
Elk jaar wordt er voor de ouders een EHBO-cursus georganiseerd, zowel een hele cursus als 
een herhaling cursus.  Ook organiseren we elk jaar een individueel gesprek met de ouders; 
het oudergesprek. Dit doen wij in de vorm van de zogenaamde tien minuten avonden. De 
ouders mogen zelf bepalen of zij hier behoefte aan hebben of juist niet.  
 
Er is per vestiging een oudercommissie, bestaande uit ouders van een kind dat opgevangen 
wordt op de betreffende vestiging. De oudercommissie komt een aantal keer per jaar samen 
met een van de directieleden van Toppie. Zij bespreken dan allerlei onderwerpen; zijn er 
klachten, te ondernemen activiteiten, enz. De notulen van de oudercommissievergaderingen 
worden gepresenteerd op het internet; www.kdvtoppie.nl. Hier staat ook het regelement op 
van de oudercommissie. 
 
4. BELEIDSCONSEQUENTIES 
 
4.1 PLAATSINGSBELEID 
 
Elke groep heeft een maximum aantal kinderen (zie 3.1). We houden ons zoveel mogelijk 
aan de maxima, omdat we het belangrijk vinden dat de groep overzichtelijk en veilig is voor 
de kinderen en omdat de kinderen genoeg tijd en aandacht moeten krijgen. Een te grote 
groep zou de mogelijkheden voor bepaalde activiteiten beperken. 
Als er een plekje vrijkomt in de groep, wordt er een nieuw kind geplaatst. Bij het aannemen 
van een kind letten we op de groepssamenstelling en de leeftijd van het kind; het kind moet 
in de groep passen.  Een kind kan alleen geplaatst worden als we hiervan een 
inschrijfformulier hebben ontvangen. 
 
Ook gehandicapte kinderen kunnen geplaatst worden, als het lukt in de groep met het 
normale aantal kinderen en pedagogisch medewerkers. Of een kind geplaatst kan worden 
hangt af van de aard en ernst van de handicap en de eventuele extra zorg en kennis die van 
de leidsters gevraagd wordt. Uitgebreid overleg met de ouders hierover vinden we heel 
belangrijk. 
 
4.2. OUDERBELEID 
 
We vinden het belangrijk om veel tijd en aandacht te besteden aan het contact met de 
ouders, om de volgende redenen; 
Ten eerste komen we op deze manier zoveel mogelijk te weten over de thuissituatie en het 
wel en wee van het kind buiten het kinderdagverblijf; zo kunnen we het kind beter begrijpen 
en begeleiden. Dit geldt natuurlijk ook andersom; het is goed als de ouders weten wat een 
kind op het dagverblijf meemaakt, zodat ze daarop kunnen inspelen.  
Ten tweede bevorderen we zo dat we op een lijn zitten en bij elkaar kunnen aansluiten, thuis 
en op het dagverblijf.  
Dit geeft het kind houvast en duidelijkheid. Ten slot denken we het vertrouwen in elkaar en 
respect voor elkaar op deze manier te bevorderen. We willen dat het kind voelt dat er een 
positieve relatie is tussen ouders en pedagogisch medewerkers. 
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In hoofdstuk 3.7 is te lezen hoe we het contact met ouders vormgeven in de praktijk. We 
vinden een uitgebreide kennismaking en intensief contact tijdens het wennen, en in andere 
bijzondere situaties, heel belangrijk, zowel voor de ouders als voor het kind en onszelf. 
 
We werken samen met de ouders aan de opvoeding van het kind. Ouders blijven echter altijd 
de eerste verantwoordelijken voor hun kind. Zij hebben de meeste inspraak in de opvoeding 
van hun kind. Bij meningsverschillen over de manier van omgaan met een kind zullen we 
door te overleggen proberen te komen tot een oplossing/omgangswijze waar zowel ouders 
als pedagogisch medewerkers achter staan. Als de opvattingen van pedagogisch 
medewerkers en ouders ver uit elkaar liggen, zullen leidsters eerlijk en duidelijk zijn over wat 
ze wel en niet kunnen waarmaken. 
 
4.3 PERSONEELSBELEID, STAGIAIRES EN PEDAGOGISCH COACH 
 
Bij de kinderopvangorganisatie werken zowel gediplomeerde pedagogisch medewerkers als 
pedagogisch medewerkers in opleiding (stagiaires). De gediplomeerde medewerkers 
bezitten een diploma van minimaal niveau 2. 
Alle medewerkers en stagiaires die langer dan 5 weken bij ons zijn, zijn in het bezit van een 
verklaring omtrent het gedrag. 
De medewerkers blijven aan hun eigen kwaliteit werken door het volgen van cursussen en 
het voeren van functioneringsgesprekken. 
 
Elke stamgroep heeft vaste medewerkers. Er zijn altijd twee medewerkers op de groep, 
alleen als het rustig is, bij het begin en einde van de dag en als er veel kinderen slapen, staat 
een medewerker alleen. De vaste medewerkers kunnen worden ondersteund bij 
verschillende werkzaamheden door stagiaires. Stagiaires worden altijd boventallig ingezet. 
Bij uitzondering worden stagiaires 2e of 3e jaars stagiaires ingezet als pedagogisch 
medewerker; zij staan echter nooit alleen op de groep en worden alleen ingezet bij gevallen 
van ziekte en of verzuim van vaste medewerkers en dan alleen op de vestiging waar zij 
stagelopen. Het opleidingsniveau van de stagiaire bepaalt welke werkzaamheden zij uit mag 
voeren. Een stagiaire van de opleiding Helpende Welzijn, zal onder andere belast zijn met 
taken als fruit klaarzetten en opruimen, broodmaaltijd klaarzetten en opruimen, etc. Terwijl 
een stagiaire van de opleiding SPW 3 al veel meer bij activiteiten met de kinderen – 
knutselen, voorlezen, puzzelen - kan helpen.  
 
De begeleiding tijdens de stages bestaat uit een begeleidster op de groep, in samenwerking 
met de praktijkopleider van Toppie. De begeleider van de groep ondersteunt de leerling met 
de opdrachten en competenties, fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen en zal de 
leerling wegwijs maken in het dagritme van de groep en de organisatie. Tijdens 
stagegesprekken met een mentor vanuit de onderwijsinstelling zal de groepsbegeleider 
aanwezig zijn.   
De praktijkopleider is degene die de stagiaires plaatst. Ze ius het aanspreekpunt voor de 
begeleidster van de groep, maar ook voor de stagiaire en school. Zij zal ook de examens 
afnemen. 
 
De uiteindelijke begeleiding en verantwoordelijkheid ligt bij de vestigingsmanager van de 
vestiging waar de stagiaire stage loopt. Deze zal ook altijd op de hoogte gehouden worden 
van de competenties en de stagegesprekken door de praktijk opleider. Dit staat uitgebreider 
beschreven in het stagiaire beleid.  
 
Ook worden de vaste medewerkers ondersteund door een facilitair medewerker, zij is op 
verschillende dagen op de verschillende vestigingen aanwezig om er voor zorg te dragen dat 
alles netjes schoon blijft. 
 
 



27 
 

Inzet pedagogisch beleid medewerker/ pedagogisch coach 
 
De pedagogisch beleidsmedewerker en/of pedagogisch coach – verder te noemen ‘coach’ – 
binnen Toppie wordt over de verschillende vestigingen voor een per jaar te definiëren aantal 
uren boventallig ingezet. Hoeveel uur dit per jaar is, zal genoemd worden op de betreffende 
personele roosters.  
 
Algemene kenmerken van de coach kenmerken zich door het ontwikkelen, vertalen en 
implementeren van het pedagogisch beleid binnen Toppie. De functie van coach vertaalt 
beleid naar de concrete werkpraktijk. Tevens heeft de coach een actieve rol in de verbetering 
van de pedagogische kwaliteit binnen Toppie en professionele ontwikkeling van de 
pedagogisch medewerkers op het pedagogisch aandachtsgebied (ook bij complexe 
werksituaties). 
 
De coach draagt zorg voor de juiste uitvoering van het pedagogisch beleid op de werkvloer 
en draagt bij aan de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het pedagogisch beleid en 
het middels coaching mede verbeteren van de kwaliteit van werkzaamheden. 
 
De coach adviseert de leidinggevenden omtrent het te voeren beleid op het aandachtsgebied 
en draagt zorg voor de afstemming van beleid met interne  
betrokkenen en externe instanties. 
 
De coach zal tijdens de dagelijkse werkzaamheden het pedagogisch beleid bewaken en 
realiseren. Ook vertaalt zij het pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of 
instrumenten en levert een bijdrage aan de implementatie hiervan binnen Toppie.  
 
Met de inzet van een coach bewaakt Toppie het kwaliteitsniveau van het pedagogisch beleid 
binnen de organisatie en evalueert het uitgevoerde beleid. 
 
Op de werkvloer heeft de coach als belangrijkste taak het coachen van medewerkers. Zij 
helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten en/of hiaten in hun werkzaamheden, 
kennis en vaardigheden van medewerkers in relatie tot het pedagogische beleid en 
achterhaalt samen hun coaching behoeften. Stelt een (individueel/ groepsgericht) coaching 
plan op en/of faciliteert in het opstellen daarvan. 
 
Daarmee draagt de coach bij aan de kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering 
door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de 
betreffende groep kinderen (ook in complexe situaties). Treedt afhankelijk van de situatie 
begeleidend, stimulerend of interveniërend op. Hiermee wordt de kwaliteit bewaakt van het 
functioneren van medewerkers en de coach bespreekt dit met de leidinggevende.  
 
Kinderopvangorganisatie Toppie heeft op 1 januari 2019 4 locaties en 28 fte.  
Op grond van de Wet IKK is daarom op jaarbasis nodig, volgens de volgende berekening: 
4 x 50 = 200 uur en 28 x 10 uur = 280 uur = totaal 480 uur per jaar.  
Bij kinderopvangorganisatie Toppie hebben we op jaarbasis 200  uren formatie voor 
pedagogische beleidsontwikkeling en 280 uren formatie voor coaching van onze 
pedagogisch medewerkers. 
In 2019 worden deze uren als volgt over de verschillende locaties verdeeld (afgerond totaal 
9,5 uur per week): 
Locatie Holleweg KDV 3 uur per week, waarvan 1 uur per week voor pedagogisch 
beleidsontwikkeling en 2 uur per week coaching. 
Locatie Holleweg NSO 1,5 uur per week, waarvan 0,5 uur per week voor pedagogisch 
beleidsontwikkeling en 1 uur per week coaching. 
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Locatie Hilvertsweg 3 uur per week, waarvan 1 uur per week voor pedagogisch 
beleidsontwikkeling en 2 uur per week coaching. 
Locatie Hendrik Smitstraat 2 uur per week, waarvan 0,5 uur per week voor pedagogisch 
beleidsontwikkeling en 1,5 uur per week coaching. 
 
Bij de afwegingen over de verdeling van de uren voor pedagogische beleidsontwikkeling 
over de verschillende locaties hebben we besloten de uren evenredig naar grootte van de 
desbetreffende locatie over de verschillende locaties te verdelen. 
Bij de bepaling van het aantal coachingsuren per locatie hebben we met name rekening 
gehouden met de vakvolwassenheid van medewerkers en teams. Daar waar het aan de orde 
is, is ook meegewogen of er op een bepaalde locatie een specifieke individuele coaching 
behoefte is. Bij de verdeling van de coachingsuren zorgen we er voor dat elke pedagogisch 
medewerker een vorm van coaching ontvangt. 
 
De bovenstaande informatie over de pedagogisch coach is gedeeld met de oudercommissie 
en zal in de notulen van de vergadering komen te staan zodat de ouders hiervan ook op de 
hoogte zijn. 
 
 
4.4 ORGANISATIEBELEID 
 
De vestiging manager heeft overzicht over het kinderdagverblijven. Zij volgt en bespreekt de 
werkstijlen in de groepen en zorgen zo voor een bepaalde eenheid en uitwisseling van 
ideeën. 
Met alle pedagogisch medewerkers van elke groep wordt een keer per maand een 
vergadering gehouden, waaraan alle medewerkers van de groepen en de vestiging manager 
deelnemen. In de vergaderingen wordt het reilen en zeilen van de diverse groepen 
besproken en er wordt over de kinderen gepraat. 
 
Ook worden tijdens de vergaderingen de beleidsplannen besproken, elke vergadering komt 
er een ander beleid aan bod. Waar nodig worden de plannen aangepast.  
Ook worden er in een vergadering algemene pedagogische zaken besproken.  
 
4.5 FINANCIEEL BELEID 
 
Er wordt genoeg geld uitgetrokken voor voldoende gevarieerd spelmateriaal, en als de 
pedagogisch medewerkers van de groep iets nieuws willen kan daar altijd over gesproken 
worden. 
 
4.6 ACCOMMODATIEBELEID 
 
De locatie aan de Hilvertsweg is gestart op 1 juni 2002. Er zijn vier groepen en bij de 
inrichting van deze groepen is rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen. De 
babygroep is rustig qua inrichting, er zijn niet zo veel prikkels als op de dreumes- of 
peutergroep. Er zijn verhoogde boxen en daaronder zijn speelhuisjes te vinden. Zo kan een 
kind zich rustig terugtrekken als het daar behoefte aan heeft. Op de dreumes- en 
peutergroep zijn meer prikkels aanwezig, fellere kleuren bijvoorbeeld en uitnodigende 
speelmaterialen.  
 
De gele en groene groep hebben een eigen slaapkamer aangrenzend aan de groep. Hier 
staan hoge stapelbedjes. De allerkleinsten slapen bovenin en de grotere kinderen onderin. 
De dreumesen en peuters hebben een gezamenlijke slaapkamer. De dreumesen slapen ook 
in stapelbedden en de peuters slapen op matrasjes waar ze zelf op en af kunnen stappen.  
Elk kind heeft zijn eigen beddengoed, dit wordt elke week afgehaald.  
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In de toiletruimte zijn toiletjes op maat voor de kinderen. Er wordt elke dag geoefend, maar 
de kinderen worden niet gedwongen op het toilet te plassen.   
 
De buitenruimte is voor alle kinderen, er staan speelhuisjes en een zandbak. Ook is er 
voldoende buiten speelmateriaal aanwezig, zoals fietsjes en tractors enz.  
 
Binnenmilieu 
 
Wij letten goed op de kwaliteit van het binnen milieu, bij binnenkomst openen we direct de 
ramen en zorgen zo voor frisse lucht. Alle ruimtes worden wekelijks gemeten op CO2, 
temperatuur en luchtvochtigheid en deze metingen worden bijgehouden en geregistreerd. 
Een gezond binnen milieu is nodig voor een veilige, gezonde en ontspannen dag voor zowel 
de kinderen als de pedagogisch medewerkers. Zie verder ons binnen milieubeleid. 
  
Veiligheid- en gezondheid beleid   
 
Op de vestiging is een veiligheid- en gezondheid beleid aanwezig, die elk jaar opnieuw 
geëvalueerd wordt. Dit beleid laat zien wat kinderen kan overkomen, hoeveel en welke 
ongevallen er met de kinderen zijn geweest, tegen welke gezondheid risico’s we aan lopen, 
wat Toppie hieraan doet of heeft gedaan en wat het heeft opgeleverd.  
 
Meldcode kindermishandeling  
 
Op de vestiging is een meldcode kindermishandeling aanwezig. In deze meldcode is de 
procedure vast gelegd die aantoonbaar gevolgd kan worden in het geval van een 
(vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel misbruik. Dit vermoeden kan betrekking 
hebben op de thuissituatie van het kind of op de opvangsituatie. Elke opvallende situatie 
m.b.t. een kind wordt door ons vastgelegd op zogenaamde signaleringsformulieren.  
De meldcode kindermishandeling wordt jaarlijks in de vergadering met het personeel 
besproken, ook hebben medewerkers een cursus omtrent signalering kindermishandeling 
gevolgd en deze is in 2018 herhaald. 
 
4.7 EXTERN BELEID 
 
Op de website van het kinderdagverblijf wordt aandacht besteed aan het pedagogisch 
beleid. 
Tijdens kennismakingsgesprekken met ouders vertellen we ook altijd uitgebreid onze manier 
van werken. 
We bezoeken landelijke/regionale congressen en overlegbijeenkomsten op het 
pedagogische vlak. 
 
Dit pedagogische werkplan is op alle locaties aanwezig, ouders kunnen er te allen tijde in 
kijken en wij staan open voor suggesties. 


