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Inleiding  
Met dit beleid geven wij een duidelijk beeld over Donkey Kinderdagverblijf en Buitenschoolse 

Opvang (BSO) wat wij in de dagelijkse omgang met kinderen, ouders en collega’s belangrijk vinden en 

in de praktijk brengen. Dit beleid is allesomvattend voor al onze vestigingen en voor alle kinderen in 

de leeftijd van 0-13 jaar en een leidraad voor alle personen die werkzaam en betrokken zijn binnen 

Donkey Kinderdagverblijf en BSO. Het beleid ligt altijd ter inzage op de kinderopvang en is te 

raadplegen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat ouders en geïnteresseerden ons beleid 

altijd kunnen inzien, zodat ze een indruk krijgen over onze werkwijze. Dit om een weldoordachte 

keuze te kunnen maken of ze hun kind bij ons willen plaatsen.  

Het beleid wordt jaarlijks geïnspireerd door de dagelijkse praktijk. Dit doen wij door constant in 

overleg te gaan met ons team van pedagogisch medewerkers en onze oudercommissie. Tevens 

wordt het document verrijkt met de nieuwste ontwikkelingen in de branche. Hiervoor zijn wij lid van 

de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Ook De GGD zal ons door middel van 

periodieke controles verbeteringen aandragen, om het huidige beleid te blijven optimaliseren.  

Ons pedagogisch beleidsplan is gebaseerd op de vier pijlers die de Wet Kinderopvang voorschrijft: 

✓ Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid; 

✓ Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties; 

✓ Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen de sociale competenties; 

✓ Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van de  samenleving 

eigen te maken.  

1 Achter de schermen bij… 

1.1 Missie, visie en kernwaarden 

Onze missie 
Een blij en gelukkig kind is de kroon op ons werk. Wij zorgen ervoor dat kinderen zich in een veilige 

omgeving thuis voelen, onbezorgd kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen op persoonlijk, sociaal 

en moreel vlak. Dit om de kinderen een solide basis mee te geven als ze later de eerste stappen in de 

samenleving gaan zetten.  

Wij bieden hiervoor een eigentijds aanbod waarin flexibele opvang centraal staat, zodat we jullie als 

ouders kunnen ontzorgen en je kind met een veilig gevoel bij ons achter kunnen laten. Wij faciliteren 

dit door het bieden van verticale groepen, waarbij de gezinssituatie nagebootst wordt wat een 

verhogend effect van rekening houden met elkaar en leren van elkaar met zich meebrengt. Dit doen 

we in zeer ruim opgezette opvanglocatie ’s in combinatie met een stimulerende, veilige en gezonde 

omgeving. 

Onze kernwaarden 
Wij doen wat onze klanten vragen, Wij zijn flexibel 

We leven in een drukke maatschappij, waarin iedereen zich flexibel dient op te stellen op zijn of haar 

werk. Donkey kinderdagverblijf en BSO faciliteert dit en is gespecialiseerd in flexibele opvang; bij ons 

zit je niet vast aan pakketafname of dagdelen maar heb je op ieder moment van de dag de 

mogelijkheid om je kind te brengen en te halen. Ouders kunnen direct na hun werk, ook als ze eerder 

afgewerkt zijn hun kind ophalen en hoeven niet te wachten tot opgelegde vaste ophaaltijden. Je 

betaalt voor de uren die daadwerkelijk zijn afgenomen en je kinderen zijn bij ons altijd welkom. 

Hiermee kunnen we de ouders van nu ontzorgen. Dat noemen wij flexibiliteit; niet alleen zeggen dat 

we flexibel zijn maar ook daadwerkelijk doen! 

 

https://www.donkeykinderdagverblijfenbso.nl/
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We denken als een klant en Wij doen wat we beloven 

Een positieve houding naar kind en ouder is voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij handelen op 

basis van kennis en ervaring. Jullie als ouders kunnen jullie meest waardevolle bezit, jullie kind, met 

een gerust hart door ons laten opvangen. Wij komen de afspraken die we maken na en handelen 

zorgvuldig volgens ons beleid. Ook zijn wij hulpvaardig en helpen een kind, ouder maar ook collega’s. 

Hierin nemen wij ook het initiatief, waarbij eerlijkheid voorop staat. Ook als het minder gaat, 

overleggen we met de ouders. Onze interesse voor kinderen is een natuurlijk iets wat van binnenuit 

komt. Wij hebben een grote passie voor ons vak. 

hierdoor zijn we net zo persoonlijk en uniek als je kind. Wij houden gedurende de opvanguren 

contact met de ouders door het gebruik van een ouderportaal. Via dit ouderportaal kun je als ouder 

in het Digidagboek zien hoe je kind de dag heeft doorgebracht. Indien je dit als ouder leuk vindt, 

sturen we een aantal keren per dag leuke foto’s door. Ook kun je via dit ouderportaal aangeven 

welke bijzonderheden er zijn. Hierdoor houden we de hele dag op een leuke en vriendschappelijke 

manier contact met de ouders. Als ouder ervaar je op deze manier dat je kind blij en gelukkig is bij 

ons.  

Als je kind opgehaald wordt, is er ook altijd een moment om even bij te kunnen praten met jullie als 

ouders, wat ons persoonlijk contact versterkt.  

Wij raken echt vertrouwd met ieder kind en pinken ook altijd een traantje weg als een kindje ons 

gaat verlaten. Wij bouwen echt een band op met je kind en dat maakt ons kinderdagverblijf 

persoonlijk. 

Onze visie 

 

 
Wij streven voor eind 2022 naar een groei van vijf vestigingen in de directe omgeving van Beek 
en Donk. Met de uitbreiding dragen we bij in de behoefte die er in de markt van de 
kinderopvang is: we doen wat onze klanten vragen en bieden hiervoor optimale flexibiliteit in 
opvangfaciliteiten door te denken als een klant en de beloftes die we doen waar te maken.  
Door dit te doen bieden we ouders een veilige en gezonde omgeving van de kinderen. 
 

 

Na de start in januari 2017, hebben we door een grondige verbouwing in het huidige pand een 

uitbreiding gerealiseerd naar drie groepen met een groepsgrootte van 16 kinderen, en een extra BSO 

ruimte met een groepsgrootte van 10 kinderen. Ook hebben we een management systeem 

geïmplementeerd, waarbij de contracten, kind planningen en facturatie digitaal plaatsvinden. De 

communicatie met de ouders vindt voortaan plaats met een ouderapp. Daarnaast hechten we veel 

waarde aan kwalitatief personeel en faciliteren hierin met cursussen en opleidingen. Ook zoeken we 

de samenwerking op met scholen en andere instanties om alle zorg die kinderen nodig hebben zo 

goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Hierdoor hebben we een goede basis gecreëerd om onze ambities verder vorm te kunnen geven.  

Wij streven voor eind 2022 naar een groei van vijf vestigingen in de directe omgeving van Beek en 

Donk. Wij continueren hierin de kwaliteit van de opvang die we nu bieden en de ouders van ons 

gewend zijn. 

Met de uitbreiding dragen we bij in de behoefte die er in de markt van de kinderopvang is: we doen 

wat onze klanten vragen en bieden hiervoor optimale flexibiliteit in opvangfaciliteiten door te 

denken als een klant en de beloftes die we doen waar te maken.  Door dit te doen bieden we ouders 

een veilige en gezonde omgeving van de kinderen. 
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1.2 Wie zijn wij 

Over de naam Donkey: we wilden een naam die herkenning oproept met de locatie, maar tevens een 

leuke link had met een vrolijk dier. Zo is de naam Donkey ontstaan. Het logo straalt professie uit naar 

de ouders, maar is ook voor kinderen erg herkenbaar. Deze naam zal ook uitgedragen worden op 

onze nieuwe te openen vestigingen. 

Wij zijn Marion en Manon, moeder en dochter: twee handen op één buik, samen eigenaar, samen 

dezelfde ideeën, dezelfde manier van werken en ook dezelfde passie voor het werken met kinderen. 

We hebben beiden onze  droom verwezenlijkt met de overname van het kinderdagverblijf en BSO. 

Op 1 januari 2017 zijn we gestart met Donkey Kinderdagverblijf en BSO, een professioneel bedrijf 

waar kinderen centraal staan. De specialisatie in flexibiliteit zorgt ervoor dat de ouders nooit voor 

verrassingen komen te staan. Ons kinderdagverblijf en BSO is geopend van maandag tot en met 

vrijdag van 07.00 uur ’s morgens tot 19.00 uur ’s avonds. Wij staan voor een super flexibele, zeer 

betrokken, betrouwbare en veilige maar ook moderne kinderopvang met extra grote ruimtes voor 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. 

Naast de specialisatie in flexibiliteit onderscheiden wij ons met zeer grote speelruimtes en een ruime 

buitenplaats, waardoor de kinderen alle vrijheid hebben om fijn te spelen. Wat is er leuker dan een 

blij en gelukkig kind te zien op onze kinderopvang? We zijn gevestigd op locaties, waarbij we altijd 

voldoende parkeerplaatsen beschikbaar hebben voor de ouders. Hierdoor kunnen de ouders en de 

kinderen op een veilige manier onze kinderopvang bezoeken. 

Mede eigenaresse Manon: “Ik ben zelf ook moeder van een zoontje en een dochtertje; Mats en Liv. De 

meeste eigenaren kiezen er niet voor om hun kindje te plaatsen op hun eigen kinderopvang. Ik ben 

echter trots op hoe wij kinderen verzorgen en begeleiden. Ik weet hoe onze pedagogisch 

medewerkers om gaan met jullie meest kostbare bezit en wil graag dat mijn zoontje en dochtertje dit 

ook ervaren. Ik heb gewerkt op meerdere kinderopvangorganisaties en sinds 2017 kan ik nu samen 

met mijn moeder Marion onze missie uitdragen. Een kinderopvang runnen samen met je moeder, 

maakt het echt huiselijk, persoonlijk en knus”. 

 

1.3 Ons team 
Wij werken met gediplomeerde pedagogisch medewerkers die hoofdzakelijk fulltime bij ons 

werkzaam zijn. Door bijna dagelijks aanwezig te zijn, kennen ze de kinderen zeer goed. Ieder teamlid 

heeft haar eigen specialisaties waardoor we op maat opvang kunnen bieden voor elk kind. Daarnaast 

hebben we ook een groepshulp, die ons op de drukke momenten extra versterkt en onze 

pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk probeert te ontlasten zodat de aandacht ook 

daadwerkelijk aan de kinderen gegeven kan worden. We zijn ook een gecertificeerd leerbedrijf voor 

stagiaires, die onder coachend toezicht van een pedagogisch medewerker dit mooie vak kunnen 

leren en extra ogen en oren zijn voor onze pedagogisch medewerkers. Hierdoor zijn we altijd 

verzekerd van ruim voldoende toezicht op de kinderen. Dit versterkt onze vertrouwde aanpak: een 

vast team, zonder dat er iedere keer een invalkracht staat. Vaste pedagogisch medewerkers, op vaste 

dagen zorgen ervoor dat wij de kinderen door en door goed leren kennen. Wij als eigenaren blijven 

ook zoveel mogelijk betrokken bij de kinderen en draaien regelmatig actief in de groepen mee. 

Een goed functionerend team bestaat uit prettige collegae die samen een veilige werkomgeving 

creëren, die goed voor elkaar zorgen, respect hebben voor elkaar en waardering voelen van elkaar en 

de leiding. Deze werkomgeving vormen we samen. 
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1.4 Voertaal  
We leven in een multiculturele samenleving, waarbij respect voor elkaar een belangrijke voorwaarde 

is. Wij vinden het daarom erg belangrijk om goed met de kinderen en de ouders in contact te kunnen 

zijn. Onze voertaal is Nederlands, maar ook in de Engelse taal kunnen wij onze klanten prima te 

woord staan. Indien er behoefte is om te communiceren in een andere taal, is dit mogelijk via een 

tolk.  
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2 Onze pedagogische visie 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons beleid is geformuleerd en opgebouwd uit drie hoofdfasen: de vier pedagogische doelen vanuit 

de Wet Kinderopvang fungeren als de wortels van onze kwaliteitsboom, waarin door ons team 

invulling gegeven is aan onze werkwijze en verder in het beleid uitgewerkt staat. De tools die we 

hiervoor inzetten zijn methode KIJK, een observatiemethode en KIKI, de nieuwste VE (staat voor 

voorschoolse educatie). Deze drie fasen vormen gezamenlijk het beleid van Donkey Kinderdagverblijf 

en BSO, waarin de kernwaarden wij doen wat onze klanten vragen, wij denken als een klant en wij 

doen wat we beloven  in een ruim opgezette kinderopvangorganisatie verankerd zijn. 

 

Vanuit pedagogisch beeld heeft een kind verschillende opvoedingssituaties; het gezin, de 

onderwijssituatie en de kinderopvang vormen samen een driehoek waarbinnen de opvoeding van 

het kind zich afspeelt. Jullie als ouder(s)/verzorger(s), het onderwijs maar ook wij hebben invloed op 

de opvoeding. Als kinderdagverblijf zijn wij mede opvoeder van jullie kinderen en daardoor bieden 

wij een leef- en leeromgeving waarin het elementen vindt, die het gezin en het onderwijs niet 

bieden. Wij als kinderdagopvang kijken naar het kind, de ouder en onszelf als organisatie. Dit doen 

wij door goed gekwalificeerd personeel in te zetten met een passie voor kinderen, die omgang met 

kinderen iets vanzelfsprekend vinden.  

Een kind moet zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelen. Als deze drie aspecten in balans zijn 

zorgt dit voor een veilige omgeving waar de kinderen onbezorgd kunnen spelen en een optimale 

ontwikkeling op persoonlijk, sociaal en moreel vlak doormaken. Zo hebben ze straks een solide basis 

om de eerste stappen in de samenleving te kunnen zetten. 
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Eigenaresse Manon: ”Als er een rondleiding plaats vindt adviseer ik altijd dat ouders nog verder 

moeten kijken dan onze kinderopvang. Er is niets belangrijker dan een goed gevoel hebben bij het 

achterlaten van je eigen kind en een idee hebben wat iedere kinderopvang te bieden heeft. Iedere 

kinderopvang heeft zijn plus of minpunten, ook wij. Het is leuk om te ervaren dat de ouders dan toch 

vaak voor ons kiezen.“ 

2.1 Onze 4 pedagogische basisdoelen 
2.1.1 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 
Het is belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in eigenwaarde, zelfvertrouwen maar ook vertrouwen 

hebben in anderen. 

Onze zienswijze bestaat voor een groot deel uit het spelenderwijs ontdekken en leren en daardoor 

stimuleren en vergroten we de zelfredzaamheid van de kinderen. Allereerst is het belangrijk dat 

kinderen zich hierbij fijn en vertrouwd voelen. Wij zorgen voor vaste gezichten en daardoor 

vertrouwde pedagogisch medewerkers voor de kinderen. Het eerste doel wat we willen bereiken, is 

dat kinderen zich fysiek en emotioneel veilig voelen bij ons. Voor een optimale ontwikkeling van 

kinderen is dat veilige gevoel een van de belangrijkste voorwaarden. Een kind dat zich niet veilig 

voelt, trekt zich terug, durft niet te gaan ontdekken, gaat geen nieuwe contacten aan en kan dus niet 

profiteren van alle nieuwe kansen en uitdagingen die wij bieden op onze kinderopvang. Kinderen 

willen en moeten gezien worden, allemaal. 

Fysieke veiligheid 

Wij voelen ons dan ook verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid van je kind. Dit houdt in dat 

binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen veilig en schoon dienen te zijn. Het betekent ook dat er 

voldoende en gezonde voeding en voldoende beweging wordt geboden. Er zijn bij ons regels en 

afspraken, gericht op hygiëne en op het voorkomen van verantwoorde risico’s. De uitwerking hiervan 

staat vermeld in het beleid Veiligheid en Gezondheid, waarin ook wordt verwezen naar de risico-

inventarisatie. Onze pedagogisch medewerkers zien toe op de veiligheid: tijdens spelsituaties en 

onderling contact met elkaar, maar ook op straat tussen school en buitenschoolse opvang . Door de 

ruime en overzichtelijke speelmogelijkheden hebben we altijd zicht op elk individueel kind. Onze 

medewerkers weten wat ze moeten doen als een kind ziek wordt of zich bezeert.  

Emotionele veiligheid 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich thuis voelt op onze kinderopvang. Op hun gemak bij ons 

en bij de andere kinderen. Onze pedagogisch medewerkers spelen op ooghoogte mee en hierdoor 

kunnen ze gemakkelijk kinderen begeleiden en uitdagen en dit voelt vertrouwd voor de kinderen. Wij 

maken hierbij contact met de kinderen en al onze aandacht is hierop gericht. Door deze vertrouwde 

relatie met de pedagogisch medewerkers leren kinderen zich te uiten en komt er plaats om 

spelenderwijs te leren en te ontdekken en leren ze nieuwe dingen. Kinderen voelen hierdoor geen 

afstand. Emotionele veiligheid start met een gezonde, vertrouwde relatie met onze pedagogisch 

medewerkers. Dit doen we door het oppikken van de signalen van de kinderen en hierop adequaat 

reageren. 

2.1.2 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
Er worden aan kinderen steeds meer eisen gesteld. Je wilt ze goed voorbereid naar de basisschool 

laten gaan. Een brede ontwikkelingsstimulering hierin is belangrijk. Hierbij gaat het zowel over de 

ontwikkeling van de persoonlijkheid van kinderen op het gebied van denken, waarnemen en fantasie, 

als om de ontwikkeling van hun talenten. Dit betekent ook een eigen identiteit ontwikkelen. Ieder 

kind is namelijk uniek. 

De taak van onze pedagogisch medewerkers is om kinderen uit te dagen tijdens bepaalde situaties in 

https://www.donkeykinderdagverblijfenbso.nl/wp-content/uploads/2020/07/Beleid-Veiligheid-en-Gezondheid-Donkey_25-mei-2020_V2020-0.2.pdf
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deze ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers zijn erop getraind om kinderen tijdens het spel te 

observeren en contact met de kinderen te maken zodat er interactie plaats kan vinden om kinderen 

uit te dagen in hun ontwikkeling. Interactie niet alleen tussen de pedagogisch medewerkers en kind, 

maar ook tussen kinderen onderling. Onze medewerkers bespreken onderling ook als er iets opvalt 

en maken hier samen een plan van aanpak op in goede overleg met de eigenaresse en de ouders.  

2.1.3 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties  
Sociale  competenties gaan over contacten met anderen in allerlei verschillende situaties. Kinderen 

maken hierin eigen keuzes; met wie wil ik spelen en wat wil ik gaan doen. Het is belangrijk dat 

kinderen al op jonge leeftijd gecoacht worden in sociaal gedrag met andere kinderen, zodat ze zich in 

de toekomst gemakkelijk kunnen aanpassen aan het gedrag van anderen en weten hoe ze hierop 

kunnen anticiperen. Hierdoor ontstaan hechte vriendschappen. 

Denk aan samenwerken, het naar elkaar (leren) luisteren, delen, om de beurt doen, een ander kind 

iets geven, helpen, troosten, knuffelen maar ook het geven van een complimentje. 

Wij brengen dit in praktijk door zelf het goede voorbeeld te geven, te (blijven) leren over sociaal 

gedrag, oog te hebben voor de (positieve) interacties tussen kinderen onderling en hier 

complimentjes op geven maar ook de kinderen aan te moedigen en te stimuleren. 

2.1.4 Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van de 

 samenleving eigen te maken 
Kinderen ontwikkelen een persoonlijk geweten op basis van het groepsgeweten.  

Wij als pedagogisch medewerkers geven de kinderen hierin een goed voorbeeld. Normen en 

waarden zijn zeer breed, en kinderen moeten leren hiermee om te gaan. Het gaat hierbij om 

opvattingen, geschreven maar ook ongeschreven regels en cultuur. Voorbeelden hiervan zijn: 

✓ Duidelijk en consequent zijn in de huisregels 

✓ Eerlijk zijn 

✓ Jezelf inleven in een ander 

✓ Op je beurt wachten 

✓ Delen en samenspelen 

✓ Duidelijk uitleggen waarom iets niet mag en hoe het wel zou kunnen 

✓ De kinderen leren dat fouten maken mag 

✓ De ruimte geven om een eigen waardeoordeel te vellen 

✓ Kleine taakjes uitvoeren en meehelpen met opruimen 

✓ Het gedrag aanspreken en niet de persoon 

✓ Kinderen de mogelijkheid bieden om in contact te komen met andere culturen, 

geloofsovertuigingen en leefwijzen 

Elk systeem heeft zijn eigen normen en waarden, dus thuis kan het anders zijn dan bij de 

kinderopvang, hierop acteren we. 
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2.2. Onze pedagogische kwaliteitsboom en baby’s in zicht 
Werken met  'de kwaliteitsboom' geeft onze pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om te 

excelleren. Om concreet te laten zien wat ze in hun mars hebben. Want de cruciale factor is de 

kwaliteit van de interactie tussen kind en pedagogisch werker! Kinderopvang en de manier waarop er 

naar wordt gekeken veranderd in rap tempo. Ontwikkeling van kinderen staat meer centraal en 

kinderopvang is niet alleen maar opvang, het is een vak. Dit is vastgelegd in de nieuwe wet IKK (Wet 

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Hierin staan allemaal maatregelen die de kwaliteit van de 

kinderopvang verbeteren en ondersteunen. 

Eén van de maatregelen is het concreet beschrijven op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het 

werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Wat doen pedagogisch medewerkers nou eigenlijk. 

Samen met onze pedagogisch medewerkers hebben we een workshop georganiseerd om een 

concreet werkplan met elkaar op te stellen. Dit met als doel het eigen handelen concreet te maken. 

Deze concrete handelingen worden zichtbaar gemaakt door de 'kwaliteitsboom' en ‘Baby’s in zicht’ 

samen in te vullen. De ‘kwaliteitsboom’ en de bloem van ‘baby’s in zicht’ hangt bij ons in de opvang 

op elke groep goed zichtbaar.  

Het onderschrijft twee belangrijke voordelen om dit te doen: 

✓ Alle pedagogisch medewerkers zijn betrokken, mede verantwoordelijk en dragen op deze 

manier de visie uit van de kinderopvangorganisatie. 

✓ Ouders en de GGD inspecteurs zien direct op welke wijze de pedagogisch medewerkers 

concreet werken aan de vier pedagogische basisdoelen. 

Boven onze pedagogische kwaliteitsboom zijn als aanvulling door onze pedagogisch medewerkers 

wolkjes bijgetekend. Hierin staan het contact met de ouders, de klantenbinding, de flexibiliteit en 

een hecht team centraal die onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Dit samen vormt Donkey 

Kinderdagverblijf en  BSO. 

Om de kwaliteit te borgen en te zorgen dat de  'kwaliteitsboom' en ‘Baby’s in zicht’ altijd voldoen aan 

de nieuwe eisen, staat dit vier keer per jaar vast op de agenda van het teamoverleg. Tevens is het 

een belangrijk onderdeel op onze studiedagen, waarbij we gezamenlijk bespreken hoe we dit in de 

praktijk brengen en hierdoor elkaars werkwijzen kunnen delen en bespreken. 

Ook staat dit als vast punt op de agenda van de oudercommissie, zodat we hun altijd kunnen 

informeren over hetgeen wat we samen besproken hebben en waar we mogelijk aanpassingen 

hebben gedaan op basis van de bijeenkomsten. 
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2.2.1 Een gevoel van emotionele veiligheid vertaald naar de praktijk 

 
Onderwerp De takken van onze 

boom 
Vertaald naar de praktijk  Het resultaat 

Pedagogisch 
werker-kind 
interactie 

Fijn dat je er weer 
bent  
Knuffelen 
 
 
 
 
 
 

We begroeten de ouders en kinderen bij binnenkomst, 
zwaaien en knuffelen. We geven complimentjes en 
spelen in op hun gevoelens. Hierdoor bieden we 
warmte en geborgenheid en voelt iedereen zich bij ons 
welkom. 
Vervolgens starten we met een kringgesprek en zingen 
samen het goede morgen lied.  
 
 
 

We zorgen dat een kindje bij 
binnenkomst blij en opgewekt 
naar de groep gaat en zich op zijn 
gemak voelt bij de andere 
kinderen en onze pedagogisch 
medewerkers. Zo kan het kind 
zichzelf zijn. 

Groep Overzichtelijk 
Sfeer  

We stralen rust uit, en zorgen voor structuur. We 
geven de kinderen de aandacht die ze verdienen en 
hebben ook 1 op 1 contact met de kinderen waarbij we 
oogcontact erg belangrijk vinden. We luisteren, tonen 
begrip, lachen, geven complimentjes, troosten en 
nemen de kinderen bij de hand en begeleiden en 
helpen ze waar dit nodig is. We hebben alle geduld en  
geven de kinderen alle ruimte in een overzichtelijk 
geheel zonder onze kleinschaligheid te verliezen. We 
blijven in alle omstandigheden positief naar elkaar en 
stimuleren elkaar te helpen. 

We creëren hiermee de sfeer op 
de groep waarbij kinderen zich 
kunnen uiten en de mogelijkheid 
krijgen zich te ontwikkelen 
zonder belemmeringen.   
Het inschatten van risico’s en de 
eigen grenzen leren kennen, zijn 
voorbeelden van vaardigheden 
waarmee kinderen zelf bijdragen 
aan hun veiligheid. 

Speel-leer 
omgeving 

Grote ruimten 
Hoeken  

We faciliteren aparte speelhoekjes voor baby’s en 
oudere kinderen. Hiervoor hebben we extra grote 
groepsruimtes gecreëerd zodat niet alles te dicht bij 
elkaar staat wat voor onrust zou kunnen zorgen. Baby’s 
hebben een aparte speel/rustruimte waardoor ze veilig 
kunnen ontdekken, spelen en tot rust kunnen komen. 
Dit geldt voor zowel onze binnenruimtes als onze 
buitenruimte. 
Voor de grotere kinderen bieden we uitdaging en 
wisselen we af en toe speelgoed door het op een 
andere manier te gebruiken of te (her)ontdekken. 
We zorgen ook voor knusse hoekjes waar kinderen zich 
terug kunnen trekken om rustig een boekje te lezen of 
gewoon even kunnen zitten. 

Met het faciliteren van onze 
grote groepsruimtes geven we de 
kinderen ruime mogelijkheden 
om te spelen en te leren zonder 
dat ze hierbij een opgesloten 
gevoel krijgen. Tussen de 
mogelijkheden die we bieden zit 
voldoende ruimte waardoor de 
kinderen rust ervaren. 

Activiteiten Structuur 
Ritme 

We hebben een vast programma met liedjes en bieden 
leeftijdsgerichte activiteiten aan. We houden ons aan 
vaste ritmes maar blijven hierin de kinderen wel ruimte 
geven om zelf vrij te kunnen spelen; dat voelt 
vertrouwd. 
Vaste ritmes die we hanteren zijn het zingen van het 
goede morgen lied, het opruim lied en het smakelijk 
eten lied. Ook doen we kringspellen en maken we 
hierbij gebruik van diverse thema’s. 

Met het bieden van structuur en 
ritme zorgen we er samen met 
de kinderen voor dat we een 
optimaal klimaat scheppen om 
op een veilige manier activiteiten 
te ondernemen met elkaar. 
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2.2.2 Ontwikkeling van persoonlijke competenties in de praktijk 
 

Onderwerp De takken van onze 
boom 

Vertaald naar de praktijk  Doel  

Pedagogisch 
werker-kind 
interactie 

Spelenderwijs leren 
Observeren 
Stimuleren 
Uitdagen 

We bieden veel verschillende spelmaterialen en -
mogelijkheden aan voor elke leeftijd en elk niveau 
zodat alle kinderen uitdaging hebben en we ze kunnen 
stimuleren zich op hun eigen niveau en in hun eigen 
tempo te ontwikkelen. Hiermee benadrukken we de 
sterke kanten van de kinderen en geven ruimte voor 
initiatieven en ideeën. Dit vergroot de zelfstandigheid 
en helpt bij het maken van eigen keuzes. Hiermee 
scheppen we ook reële verwachtingen t.a.v. de 
kinderen. Indien het nodig is geven we ook 1 op 1 
begeleiding aan de kinderen zodat ook zij een eerlijke 
kans hebben zich te ontwikkelen. 

Door veel uitdaging te bieden 
aan de kinderen hebben ze de 
kans om zich op hun niveau in 
een veilige omgeving te 
ontwikkelen op hun persoonlijke 
competenties. Door tijdens alle 
activiteiten veel interactie met 
de kinderen te stimuleren en hun 
te ondersteunen voelen ze zich 
gehoord en zijn ze zeker van 
zichzelf.  

Groep Verticale groepen 
Ieder kind is uniek  

Door het werken met verticale groepen, waarbij de 
gezinssituatie nagebootst wordt, brengt dit een 
verhogend effect van rekening houden met elkaar en 
leren van elkaar met zich mee. 
We spelen zelf actief mee op de groep en zorgen dat 
we op ooghoogte met de kinderen zitten en betrekken 
veel kinderen bij de activiteiten. Ook doen we 
activiteiten in kleinere groepen om extra aandacht te 
kunnen geven aan kinderen die hierom vragen. Ieder 
kind is namelijk uniek. Denk hierbij aan kringspellen 
zodat we de kinderen kunnen leren om iedereen aan 
de beurt te laten en te luisteren naar elkaar. We doen 
ook rollenspelletjes met de kinderen om ze bewust te 
maken van gedrag dat ze vertonen op de groep. 

Het nabootsen van een 
gezinssituatie staat voor een kind 
dicht bij de praktijk en ze zullen 
dit ook als herkenbaar ervaren. 
Door op verschillende niveaus 
activiteiten te ontplooien komen 
alle kinderen aan de beurt en dit 
versterkt het gevoel dat ieder 
kind als uniek ervaren wordt. 

Speel-leer 
omgeving 

Ruimte voor eigen 
inbreng  
Frisse lucht 

De speel-leeromgeving is zo ingericht dat kinderen 
kunnen ontwikkelen, zowel binnen als buiten. Door 
verschillende activiteiten en thema’s en door 
verschillend speelgoed te benutten en hierin 
verschillende niveaus aan te bieden zorgen we voor 
uitdaging en verschillende ontwikkelingen voor het 
kind. We zorgen hierbij altijd voor een opgeruimde 
groep en veranderen regelmatig van speelgoed zodat 
het voor de kinderen iedere keer het gevoel geeft van 
we hebben iets nieuws: weer een nieuwe uitdaging. 
Hierbij bieden we de kans om op vrije momenten een 
eigen spel of activiteit te doen. 
Een vaste activiteit per dag is buiten spelen, lekker de 
frisse lucht in om nieuwe energie op te doen en samen 
leuke dingen te ondernemen.  Dit kan zijn op ons 
buitenterrein maar ook lekker erop uit. 

We brengen structuur waarbij 
voldoende ruimte blijft bestaan 
voor eigen initiatieven. Door elke 
dag in de frisse lucht te zijn 
zorgen we ervoor dat de 
kinderen voldoende energie 
houden om op een leuke manier 
met hun ontwikkeling bezig te 
kunnen zijn. 

Activiteiten Ik kan het op eigen 
niveau 
Persoonlijke aandacht 

We zorgen dat we activiteiten aanbieden op ieder 
niveau zodat we ook iedereen kunnen betrekken. Als 
we zien dat kinderen met bepaalde dingen moeite 
hebben proberen we dit met een gerichte activiteit te 
stimuleren. Als een kind steeds hetzelfde kiest, 
stimuleren we om ook iets anders te gaan doen. Dit 
versterkt het persoonlijk contact met de kinderen en ze 
voelen zich gehoord.  
Door onze structuur op de groepen hebben we ook 
veel mogelijkheden om activiteiten aan te bieden voor 
groot en klein. Hierbij letten we erop dat ieder kind aan 
het woord komt zodat iedereen dezelfde kansen krijgt. 
We leggen de activiteit eerst uit en dan laten we de 
kinderen het zelf ontdekken. Tijdens de spel/activiteit 
observeren we de kinderen en waar nodig 
ondersteunen we ze en bieden we hulp aan. Ook 
proberen we andere kinderen hierbij te laten helpen. 
Denk bij activiteiten aan het bouwen van een toren, 
met elkaar knutselen en hierbij elkaars werkje laten 
zien en vragen en laten benoemen wat je ziet bij 
elkaar.  

Door activiteiten aan te bieden 
op elk niveau biedt dit voor elk 
kind dezelfde kansen. De 
persoonlijke aandacht die we 
hierbij geven aan elk individueel 
kind geeft de mogelijkheid om 
zich te ontwikkelen op hun 
niveau en zich hier zeker bij te 
voelen. 
Ook helpt het om een bredere 
interesse te kunnen ontwikkelen. 
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2.2.3 Ontwikkelen van de sociale competenties in de praktijk 
 

Onderwerp De takken van onze 
boom  

Hoe  Doel  

Pedagogisch 
werker-kind 
interactie 

Rust 
Positief 
Zelfredzaamheid 
Voorbeeld functie  

Het belangrijk dat we zelf het goede voorbeeld geven 
en de regels duidelijk uitleggen aan de kinderen. Dit is 
voor ons het startpunt bij het ontwikkelen van sociale 
competenties bij de kinderen. Ook de veilige omgeving 
die we creëren draagt bij aan deze ontwikkeling. 
We sturen kinderen aan om sociaal gedrag te 
vertonen. We belonen en corrigeren op een positieve 
manier de kinderen hiervoor als ze het wel of juist niet 
goed doen. Door dit te doen laten kinderen 
vooruitgang zien. We doen dit met als doel dat 
kinderen er iets van leren. 
Om sociaal gedrag te stimuleren gaan we mee in 
gesprekken van de kinderen, zodat ze verhalen gaan 
vertellen; we vragen wat de kinderen gedaan hebben 
bij het tafelmoment in de ochtend en stellen de vragen 
zo dat ze met een zin kunnen antwoorden. 
Ook stimuleren we samenspel en benaderen de 
kinderen altijd positief. Zo leren we de kinderen om 
elkaar te helpen, bijv. met jas en schoenen, flesje 
geven, tafel dekken/afruimen of door andere kleine 
taakjes te geven. Ook door iedereen aan de beurt te 
laten komen, onderstrepen we het sociale gedrag. 

Door zelf het goede voorbeeld te 
geven, kunnen we op een 
verantwoorde manier de sociale 
competenties bij de kinderen 
eigen maken.  

Groep Saamhorigheid 
Samenspel  

We proberen de kinderen zoveel mogelijk met elkaar 
te laten spelen. Dan letten we erg op welke kinderen 
wel of juist niet met elkaar overweg kunnen in 
groepjes. De kinderen die positieve interacties laten 
zien complimenteren we en benoemen we als 
leermoment. De kinderen die het moeilijker hebben 
om met elkaar overweg te kunnen benaderen we 
positief en we zoeken samen naar een oplossing om dit 
te verbeteren. 
We laten de kinderen ook sorry zeggen naar elkaar en 
laten de kinderen vertellen wat dit met hen doet. Zo 
leren ze elkaars gevoelens kennen en leren ze hiermee 
beter om te gaan.  
Indien zich conflicten voordoen, benoemen we 
duidelijk aan de kinderen wat er gebeurt. We laten dan 
de kinderen zoveel mogelijk zelf bedenken hoe ze dit 
op kunnen lossen. 
Oudere kinderen laten we onder begeleiding ontstane 
problemen zelf oplossen. Lukt dit niet dan benaderen 
we ze positief en zoeken samen naar de oplossing. 

Door de positieve en negatieve 
prikkels te benoemen, uit te 
leggen en hiervoor oplossingen 
te zoeken maken we de kinderen 
bewust wat sociaal gedrag in een 
groep betekend en 
teweegbrengt. 

Speel-leer 
omgeving 

Vrije keuze  spel De binnenruimtes en buitenruimte zijn zo ingericht dat 
kinderen de mogelijkheid hebben om zowel alleen als 
samen te kunnen spelen. Er is hierbij rekening 
gehouden met de oudste en de jongste kinderen. 
Kinderen kunnen spelen met eigen leeftijdsgenootjes 
en trekken ook vaak naar elkaar toe, maar ook met 
andere leeftijdsgenootjes hebben ze de mogelijkheid 
om interactie op te zoeken. 
De kinderen hebben verschillende hoeken met 
verschillend speelgoed dus ze hebben zelf de keuze of 
ze in groepjes spelen of niet. 
De baby’s hebben 1 speel/rustplek, die doorzichtig is 
zodat ze wel in contact staan met de oudere kinderen 
en kunnen kijken en ontdekken. 

Door de open ruimtes waar alle 
kinderen elkaar zien en met 
elkaar kunnen spelen, scheppen 
we de mogelijkheid voor de 
kinderen om alleen of in (kleine) 
groepjes vrij te kunnen spelen. 

Activiteiten Liedjes zingen 
Bewegen  
 
 
 
 
 
 
 

We gaan samen wandelen en onderweg voorwerpen 
laten zien en hierover vertellen, we doen spelletjes 
waarbij ze samen moeten werken, liedjes zingen, een 
kleurenspel of knutselen. 
We stimuleren hierbij wel of ze overal mee willen doen 
en proberen ook ieder kind erbij te betrekken. 
 

Door veel activiteiten samen te 
doen, oefenen wij sociale 
vaardigheden. 
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2.2.4 Gelegenheid bieden om normen en waarden eigen te maken 
 

Onderwerp De takken van onze 
boom 

Vertaald naar de praktijk  Doel  

Pedagogisch 
werker-kind 
interactie 

Regels 
Verwachtingen 
Respect 
Grenzen  

Normen en waarden maken wij bespreekbaar door 
middel van duidelijk uitleggen wat wel en niet mag of 
wat je wel of niet vindt kunnen. We respecteren hierbij 
iedereen en hebben hiervoor duidelijke regels met 
elkaar afgesproken en leggen uit wat we van de 
kinderen verwachten. We accepteren ook elkaars 
fouten hierin zodat we hiervan kunnen leren. 
Als een kind niet luistert wordt zij aangesproken op 
haar gedrag; na drie keer aanspreken geven we het 
kind een time out op een krukje van een minuut buiten 
de situatie, zodat ze na kan denken waarom ze hier 
neergezet is en dat bespreken we met elkaar. 

Door duidelijkheid te verschaffen 
in wat wel en niet mag en binnen 
welke grenzen we acteren, leren 
we de kinderen hoe ze met deze 
normen en waarden om dienen 
te gaan. 

Groep Iedereen is gelijk We respecteren elkaars normen en waarden en maken 
dit bespreekbaar in de groep. Dit doen we in een voor 
kinderen begrijpelijke taal; “Jip en Janneke”. 
Aan tafel bespreken we de regels en laten we de 
kinderen vertellen over verschillende ervaringen. 
Hierbij tonen we begrip voor alle kinderen en vragen 
door en betrekken de hele groep. 
Iedereen is anders, we respecteren elkaar hierin en 
helpen elkaar. Iedereen wordt gelijk behandeld. 
Als een kind bijv. iets niet eet vanwege 
geloofsovertuiging dan wordt dit in de groep 
bespreekbaar gemaakt. Wij tonen respect voor 
culturele achtergronden. 

Door iedereen gelijk te 
behandelen, ontstaat het besef 
bij kinderen dat iedereen gelijk is 
en dat we elkaar moeten 
accepteren en hierop dienen te 
acteren binnen de gestelde 
normen en waarden. 

Speel-leer 
omgeving 

Open houding  
Respect voor 
materiaal 
 
 
 
 
 
 
 

We hanteren duidelijke afspraken met elkaar. Er wordt 
niet gerend, niet geschreeuwd en niet gegooid. We 
gaan zuinig om met speelgoed en ruimen het na het 
spelen samen op. We doen binnen de schoenen uit en 
hangen de spulletjes netjes aan de kapstok. 

Door duidelijke regels te 
hanteren met een open houding 
naar de kinderen, helpen we de 
kinderen om hiermee op de 
juiste manier om te gaan. 

Activiteiten Time-out  Alle activiteiten staan in het teken van samen delen. 
We maken hierbij zoveel mogelijk bespreekbaar en 
geven duidelijk aan wat we wel en niet willen zien. 
Tijdens een activiteit vertellen we wat we gaan doen 
en hoe we de materialen gebruiken. 
We spelen samen of delen materiaal en pakken niet af 
en doen voorzichtig. Als activiteiten goed verlopen 
geven we complimenten. Als het misgaat spreken we 
de kinderen hierop positief aan en laten we ze het zelf 
proberen op te lossen. Bij drie keer aanspreken gaat 
het kind 1 minuut op een krukje zitten. 

Door duidelijke regels te stellen 
als kinderen zich niet 
conformeren aan de gemaakte 
afspraken, leren kinderen waar 
de grens ligt en helpen we ze met 
de juiste omgang in normen en 
waarden. 
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2.2.5 Baby’s in zicht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken met 0-jarigen is een specialisme. Hiervoor zijn onze pedagogisch medewerkers speciaal 

opgeleid. Zij hebben naar aanleiding van de opleiding dit uitgewerkt in een werkbaar model wat ze in 

de praktijk kunnen toepassen. Centraal staan de baby’s, ‘baby’s in zicht’, die in de middelcirkel 

weergegeven worden. Daaromheen zijn de verschillende aandachtspunten omschreven die er samen 

voor zorgen dat alle baby’s de aandacht en zorg krijgen die noodzakelijk zijn om op de juiste wijze te 

werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Deze aandachtspunten zijn vertaald in een cirkel om 

het centrale thema ‘baby’s inzicht’ en zijn hieronder uitgewerkt en vormen een aanvulling op de 

praktische uitwerking van onze ‘kwaliteitsboom’. Een vereiste om dit goed in de praktijk te kunnen 

brengen zijn een goed contact met ouders, klantbinding, een hecht team met een fijne sfeer en een 

flexibele opstelling. Dit staat aan de basis voor een goede vertrouwensrelatie tussen de baby’s, de 

ouders en onze pedagogisch medewerkers. 

Onderwerp De bloemblaadjes Vertaald naar de praktijk  Het resultaat 

Pedagogisch 
werker-kind 
interactie 

✓ Tijd voor een fles 
✓ Vasthouden 
✓ Rustig 
✓ Knuffelen  

Onze pedagogisch medewerkers worden geselecteerd 
op basis van hun kwaliteiten. Eén van deze kwaliteiten 
is het uitstralen van rust. Hierdoor is er tijd om een 
flesje te geven, de baby vast te houden en lekker te 
knuffelen. 

Door de rust die onze 
pedagogisch medewerkers 
uitstralen voelen de baby’s zich 
op hun gemak en krijgen ze de 
aandacht die ze verdienen. 

Groep ✓ Verticale groep 
✓ Even mijn zusje 

een flesje geven 
✓ Babyhoek 
✓ Sfeer  

Op elke groep hebben we een afgeschermde 
babyhoek, waarbij de baby’s wel de mogelijkheid 
hebben om in de groep te ontdekken door 
kijkopeningen en de andere kinderen ook contact 
kunnen zoeken met de baby’s. Dit zorgt voor een fijne 
sfeer. Hierdoor benadrukken we ook de voordelen van 
de verticale groep. 

Baby’s en kinderen kunnen op 
deze manier met elkaar 
optrekken, waarbij zoveel 
mogelijk de thuissituatie wordt 
nagebootst. Dit bevordert het 
gevoel van veiligheid op de 
groep. 

Speel-
leeromgeving 

✓ Grondmatten 
✓ Bewegingsvrijheid 
✓ Uitdaging  

In de babyhoek liggen grondmatten waardoor de 
baby’s veel bewegingsvrijheid hebben. Ook hebben we 
allerlei materialen waarbij we de baby’s ruim uit 
kunnen dagen om op ontdekkingstocht te gaan. 

Dit zorgt ervoor dat baby’s zich 
niet vervelen en lekker actief de 
dag kunnen doorbrengen en 
spelenderwijs kunnen leren. 

Activiteiten ✓ Liedjes 
✓ Beweging 
✓ Zingen 
✓ Boekje 
✓ Lezen  

Met de baby’s worden veel activiteiten ondernomen, 
zodat geen enkele dag saai is bij ons op de 
kinderopvang.  

Door de vele activiteiten geven 
we de mogelijkheid aan de 
baby’s om te ontdekken en zich 
fijn te voelen in onze opvang. 

  

Baby's 
in zicht

Pedagogisch 
werker-kind 

interactie

Groep 

Speel-leer 
omgeving

Activiteiten

Babyprofessional in de kinderopvang 

✓ contact ouders 

✓ klantbinding 

✓ hecht team / sfeer 

✓ flexibel 
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2.2.6 Onze interactieprincipes 
Aanvullend op de vertaling van onze kwaliteitsboom in de praktijk, staan bij ons de onderstaande 

onderlinge interactieprincipes centraal, de bouwstenen voor een goed contact met de kinderen: 

Bouwsteen  Betekenis Hoe passen wij dit toe Wat is het effect op de ander 

Initiatieven 
Volgen 

Initiatieven 
opmerken, zien, 
horen; 
Attent zijn 

We doen dit door te kijken, duidelijk 
oogcontact, toewenden, wachten, goed te 
luisteren. We gebruiken een vriendelijke 
intonatie en houding. Kortom: we zijn 
attent. 
We geven het kind de leiding door het te 
volgen, bijvoorbeeld wanneer het een 
gewenst initiatief neemt. We moedigen 
hem aan meer initiatief te nemen door 
het positief te benoemen.  

Er ontstaat een prettige geïnteresseerde sfeer. 
Het geeft jou de mogelijkheid om je af te 
stemmen. 
Dit is een voorwaarde om te kunnen reageren 
op de ander en diens “werkelijkheid” te 
onderzoeken. 
Hierdoor kan elk kind deze initiatieven op een 
leuke en verantwoorde manier ontwikkelen. 

Ontvangen / 
Ontvangst 
bevestiging 

Het geven van 
een reactie op 
wat je ziet of 
hoort / 
afstemmen op de 
ander 

Verbaal: 
Ja zeggen, 
Hummen 
Benoemen wat de ander doet 
Herhalen wat hij zegt 
Samenvatten 
Non verbaal:  
Knikken  
Glimlachten  
Oogcontact  

Het kind weet nu dat jij hem gezien / gehoord 
hebt. We hebben belangstelling getoond. 
Hierdoor voelt elk kind zich emotioneel veilig bij 
ons. 
Bij onvoldoende of niet ontvangen is de kans 
aanwezig dat het kind zijn signalen (initiatieven) 
gaat vergroten om gezien en gehoord te 
worden: harder praten, staan, gebaren, 
herhalen, e.d. wat meestal geïnterpreteerd 
wordt als: lastig of hij haakt af wat wij dan 
zouden kunnen zien als desinteresse of 
ongeïnteresseerd zijn. 

Benoemen Verwoorden wat 
er gebeurt 

We geven woorden  aan het handelen van 
de ander en of van jezelf. 
Woorden geven de emoties en gedachten 
van de andere en of jezelf aan. 

Het geeft een prettige sfeer. 
De wereld/gebeurtenis wordt gestructureerd. 
De taal die je geeft aan gebeurtenissen en/of 
aan gevoelens en gedachten, geeft overzicht. 
Zo werken we aan de normen en waarden die 
later wanneer het kind zich in de maatschappij 
bevindt de basis vormen. 

Beurtverdelen 
(uitwisselen in 
de kring) 

Aandacht 
verdelen, 
iedereen aan bod 
laten komen. 
Ordenen van 
contacten, 
samenwerken 

We zorgen voor een goede 
beurtwisseling: we kijken rond, geven een 
ontvangstbevestiging, we betrekken 
iedereen, we geven en nemen beurten, 
we zorgen voor een gelijke 
beurtverdeling, we handelen samen en 
helpen elkaar. 
Verbaal: vragen stellen, naam noemen 
e.d. 
Non verbaal: knikje, knipoog, aanraking 

Het brengt structuur in het contact. 
Er kan uitwisseling overleg ontstaan. Hierdoor 
maken we kinderen sociaal attent op elkaar. 
Het zorgt voor aandachtverdeling en evenwicht 
in een groep. Er ontstaat vertrouwen dat “ik” 
ook gezien wordt. De betrokkenheid van 
kinderen duurt langer. 
Door te zorgen voor een goede beurtverdeling 
helpen we het kind zich te ontwikkelen. We 
geven het kind de tijd en zorgen voor de ruimte 
en rust die het nodig heeft om te reageren; dit 
nodigt hem uit om meer initiatieven te nemen; 

(Positief) 
Leidingen 
geven 

Gedrag 
begeleiden, 
sturen en 
begrenzen 

We passen regels en afspraken toe (niet 
vragend, maar stellend), we handelen 
duidelijk en consequent en stellen 
grenzen. We doen voorstellen, plannen 
maken en geven complimenten. 

Duidelijkheid geeft veiligheid en overzicht. 
Het kind weet waar hij aan toe is en wat er van 
hem verwacht wordt. Door duidelijke grenzen te 
stellen weet een kind hoe ver dat het kan gaan 
in bepaalde situaties. Omdat een kind meer leert 
van positieve bekrachtiging dan van een 
negatieve afwijzing, doen we dit op een 
positieve, respectvolle manier: het ‘ongewenste’ 
initiatief wordt op een neutrale manier 
ontvangen; daarna kiezen we een positieve 
benadering om het initiatief naar ‘gewenst’ om 
te buigen.  

Ik-benoeming In contact met 
kinderen is het 
belangrijk dat wij 
ons benoemen als 
‘ik’ (en dus niet 
met onze naam).  

Wij benoemen in de communicatie niet 
onze naam, maar communiceren in de ik-
vorm. 

Het kind leert zo het verschil tussen ’ik’ en ‘jij’ en 
dat draagt bij aan de ontwikkeling van het 
zelfbesef. Bovendien druk je door de ik-vorm uit 
dat je deel uitmaakt van de groep, in de groep 
staat. De ik-benoeming ondersteunt het 
leidinggeven en leiding nemen. 
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2.2.7 Het spelelement 
Spel biedt de mogelijkheid om de wereld te leren kennen. Je kunt zien dat kinderen letterlijk de 

wereld willen grijpen en willen leren door voorwerpen te pakken en met spullen te experimenteren. 

In imitatie of rollenspel zie je dat ze willen deelnemen aan de wereld van de volwassenen. De 

kinderen leren met symbolen om te gaan en betekenis te verlenen aan symbolen. Spel is een krachtig 

instrument ter bevordering van de zintuigelijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling, cognitieve 

ontwikkeling, het voorstellingsvermogen, de taalontwikkeling, de sociale ontwikkeling, emotionele 

ontwikkeling en het zelfbewustzijn.  

Wat/Wie Activiteit  Werkwijze  

Baby’s Baby’s nemen waar met alle zintuigen. Ze kijken naar 
mensen en bewegingen, willen aangeraakt worden en 
ze vooral bezig met hun sensomotorische ontwikkeling  
en willen er bij zijn. Baby’s maken kennis met de wereld 
en doen dit heel bewust met al hun zintuigen en met 
hun hele lijf. 

Onze pedagogisch medewerkers geven de baby’s hier 
de kans voor door ze uit te dagen met speelgoed. Ook 
baby’s naast elkaar leggen in de babyhoek en elkaar te 
laten ontdekken draagt hier positief aan bij.  

Kinderen Kinderen stimuleren zichzelf volgens een vast patroon. 
Van kruipen naar lopen, van brabbelen tot spreken en 
van spelen tot leren etc. Deze processen doen kinderen 
in hun eigen tempo en zijn van buitenaf nauwelijks te 
beïnvloeden. 

Het belangrijkste vinden wij om de begeleiding van het 
kind individueel aan te passen. Door onze zienswijze 
hebben onze pedagogisch medewerkers veel vrijheid in 
het begeleiden van de kinderen.  
Onze pedagogisch medewerkers halen uit de kleinste 
dagelijkse dingen de ontwikkeling naar voren. 

Lichamelijke 
ontwikkeling 

Met de lichamelijke ontwikkeling bedoelen we de grove 
en de fijne motoriek. 
Grove motoriek 
Vooral buiten wordt deze motoriek veel geuit. Een 
potje voetbal of andere spelletjes zoals tikkertje of 
wandelen naar een speeltuin en uitleven op de 
speeltoestellen. Maar ook binnen komt de grove 
motoriek aan bod wanneer er gedanst wordt of een 
gymoefening wordt gedaan. 
Fijne motoriek 
De fijne motoriek komt heel veel aan bod gedurende de 
hele dag. Zelf aan en uitdoen van jas en schoenen en 
het strikken van de veters, zelf de boterham smeren, 
tafel dekken en afruimen, spelletjes spelen, 
kleuren/knutselen, bakken/koken, bouwen met de 
lego, sieraden maken, iets moois maken met 
strijkkralen.  
Hierbij wordt uitdaging aangeboden om met materialen 
te werken zoals scharen om zelf te knippen, prikpen om 
te prikken, botte mesjes om je brood te smeren of om 
iets te snijden met een bakactiviteit, Ook zijn er 
werkboeken aanwezig met uitdagende opdrachten 
zoals bijvoorbeeld vormen natekenen. 

Wij vinden het belangrijk dat onze pedagogisch 
medewerkers hun energie en creativiteit kwijt kunnen 
en daardoor krijgen kinderen hierin veel verschillend 
aanbod. Dit geeft de mogelijkheid aan de kinderen om 
op een leuke en afwisselende manier te kunnen 
werken aan hun lichamelijke ontwikkeling. 

Cognitieve 
vaardigheden 

Om de cognitieve vaardigheden te stimuleren leggen 
we puzzels, bouwen we met alle kinderen een groot 
gebouw en spelen we een spel zoals memory.  

Met dit soort activiteiten stimuleer je meerdere 
vaardigheden tegelijk. 

Taalvaardigheden Spel motiveert ook het gebruik van taal en het 
introduceert en verduidelijkt nieuwe woorden en 
begrippen. Hiernaast stimuleert spel de ontwikkeling 
van taalbewustzijn en het verbaal denken. Het 
spelenderwijs leren en ontdekken krijgt inhoud 
wanneer er woorden aan gegeven worden. Taal 
ontwikkelt zich wanneer er gezamenlijk gespeeld 
wordt. Tijdens samenspel worden kinderen 
automatisch uitgedaagd om te gaan communiceren 
met andere kinderen. 

Onze pedagogisch medewerkers spelen mee met de 
kinderen en bieden nieuwe woorden aan. Onze 
medewerkers lezen ook gezellig eens een boekje met 
alle kinderen. Kinderen komen er uit zich zelf gezellig 
bij zitten. Een vertrouwd, gezellig en leerzaam 
moment. 

Creativiteit  Creativiteit is nodig om succesvol te zijn. Het stimuleren 
van ontdekkend en onderzoekend leren op jonge 
leeftijd levert kinderen probleemoplossende en 
creatieve vaardigheden op waar ze hun hele leven lang 
profijt van hebben. 

Wij geven de kinderen de ruimte om hun eigen keuzes 
te maken en geven hierbij hun eigen creativiteit de 
vrije loop. Dit doen wij door inrichting van de ruimte en 
aanbod van materialen, de vaardigheden van de 
pedagogisch medewerkers en het uitlokken en 
begeleiden van spel en de aanwezigheid van bekende 
leeftijdsgenoten. 
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2.3 Methode KIJK en KIKI  

2.3.1 Methode KIJK 
KIJK! is het meest gebruikte systeem om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren, te 

registreren en te stimuleren op basisscholen en kinderopvang. Ruim 30.500 leraren en pedagogisch 

medewerkers werken ermee, zo ook wij als Donkey Kinderdagverblijf en BSO. Het is een werkwijze 

waarmee professionals in scholen en de kinderopvang: 

✓ de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 8 jaar in kaart brengen, 

✓ een daarop afgestemd aanbod ontwerpen, 

✓ en monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen.  

Dat is geen voortdurende extra taak: minimaal één keer per jaar wordt van elk kind een registratie 

gemaakt. In de periode ervoor wordt geobserveerd, genoteerd en gereflecteerd. 

Het is een volledig digitaal systeem waarmee je op elke plek kunt werken. Er zijn handleidingen bij en 

activiteitenboeken, waarvan je de praktische tips en klant-en-klare activiteiten direct kunt gebruiken. 

KIJK! heeft op elk gewenst moment gegevens beschikbaar, klaar om uit te draaien wat je nodig hebt: 

een rapport per kind, een groep overzicht of een groepsplan. 

KIJK! Is voor ons een mooie tool om met structuur kinderen te kunnen observeren en te registreren.  

2.3.2 KIKI 
Om de juiste structuur aan te brengen om de vier pedagogische doelen te bereiken werken we met 

de nieuwste VVE methode KIKI; Kwaliteit, passie en persoonlijke ontwikkeling. Het zijn de 

kernwoorden van KIKI - Kansen in Kinderen, een uniek ontwikkelingsstimuleringsprogramma. 

Een programma voor élk kind van nul tot vier en BSO uitbreiding per thema, omdat álle kinderen 

alles in zich hebben voor een optimale ontwikkeling. 

De nieuwe VVE eisen die zijn opgesteld om de kwaliteit van de opvang te verbeteren, geven 

kinderopvangorganisaties de ruimte om met een ontwikkelingsstimulering programma te werken 

wat past bij de identiteit van de opvang. Doel is dat kinderen er echt baat bij hebben en dat de 

nieuwe manier van werken onze pedagogisch medewerkers stimuleert, dat zij meer plezier in hun 

werk krijgen. De nieuwe VVE regeling zegt niets over het programma dat wij moeten hanteren. Het is 

belangrijk dat je als organisatie in je beleidsplan beschrijft wat jouw pedagogische visie is, die 

natuurlijk past bij je identiteit. Je legt ook vast hoe je dit in de praktijk vormgeeft. De wet laat daarbij 

veel ruimte. KIKI is het leukste programma voor ontwikkelingsstimulering voor ieder kind in de 

kinderopvang en gastouderopvang! 

Een verdere toelichting vind je in hoofdstuk 3 Voorschoolse Educatie (VVE). 

 

Ook het thema ‘baby’s in zicht’ wat behandeld is in hoofdstuk 2.2.5 van onze pedagogische visie 

wordt gefaciliteerd door KIKI. 
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3 Voorschoolse Educatie (VVE) 

3.1 Definitie 
Voor en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. 

Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, 

beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar 

groep 3 kunnen. 

✓ Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven; 

✓ Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2. 

Verschil tussen vve-toezicht en toezicht kinderopvang 

Vve-inspecteurs houden toezicht op de kwaliteit van voor- en vroegscholen en het ondersteunende 

beleid daarvoor in de gemeente. Inspecteurs van het team Kinderopvang zien er op toe dat de 

gemeente haar taken uitvoert met betrekking tot het toezicht van de GGD op peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven. 

3.2 KIKI 
KIKI is een veelzijdig educatief programma voor pedagogisch werkers. Met pedagogisch werkers 

bedoelen we iedereen die professioneel pedagogisch actief is met kinderen tot vier jaar. Daaronder 

vallen gastouders, pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, leidsters van 

peuterspeelzalen en ook bijvoorbeeld logopedisten en pedagogen. Met behulp van de beer Kiki voert 

de pedagogisch werker activiteiten uit die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleert:  

✓ Spraak & Taal  

Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid; 

✓ Rekenprikkels 

Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd; 

✓ Motorische ontwikkeling 

Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek;  

✓ Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen 

spelen en werken. 

VErrijken met Kiki 

Bij een VE programma wordt er vaak gedacht aan lessen en activiteiten geven. Deze lessen worden 

gegeven en daarna hebben de kinderen tijd om te spelen. Kinderen vinden spelen erg leuk en dat is 

waar het programma VErrijken met Kiki juist op aan wil haken. Wij geven geen lessen, wij gaan mee 

in het spelen van het kind. Vanuit het spelen stimuleren wij de ontwikkeling van het kind. Dit is 

verankerd in het dagritme. 

Aan de hand van een verhaal gaan de kinderen spelen en de pedagogisch professionals leren welke 

rollen zij kunnen innemen tijdens het spelen. De kinderen kunnen gedurende het programma 

instappen op hun eigen niveau.  
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Voorbeeld: het thema is huisdieren en deze week gaat het over het konijn. De pedagogisch 

professional gaat samen met beer Kiki en de kinderen kijken waar het konijn logeert. Het konijn 

logeert in de huishoek in een hok met stro en hooi. Samen gaan ze het hok inrichten. Vervolgens gaan 

ze zelf ontdekken wat het stro en hooi is. Het ene kind zal ontdekken hoe stro en hooi aanvoelt, het 

andere kind zal van het stro een lekker bedje maken voor het konijn en het konijn hooi voeren. De 

pedagogisch professional zal hierin verschillende rollen kunnen aannemen zoals meespeler, 

speladviseur of spelleider. Dit hangt af van de spelsituatie en wat het kind nodig heeft om te 

ontwikkelen.  

Hoe ziet het programma eruit? 

Met VErrijken met Kiki ga je aan de slag met een thema. Het thema bestaat uit verschillende fasen en 

spelkaarten. Op iedere kaart wordt een spel, de rol van pedagogisch professionals en materialen 

benoemd, die nodig zijn om de speelleeromgeving te kunnen verrijken. De kaarten zijn duidelijk en 

laagdrempelig voor zowel de pedagogisch professionals als de kinderen. In combinatie met het 

planbord Kiki zullen de spelactiviteiten inzichtelijk en meetbaar zijn voor ouders, medewerkers en de 

GGD. Laat kinderen zich verwonderen, dingen onderzoeken en hun impulsen volgen. Dit vraagt van 

de pedagogisch professional en het VVE-programma een zekere flexibiliteit en zicht op de manier 

waarop kinderen zich ontwikkelen. VErrijken met Kiki geeft pedagogisch professionals niet alleen 

handvatten hoe ze spel aan kunnen bieden, maar ook hoe ze al spelenderwijs kinderen kunnen 

stimuleren in hun ontwikkeling. 

Voor de ouder(s)/verzorger(s) is een digitale themabrochure beschikbaar waarmee ze 

ontwikkelingsgerichte activiteiten in de thuissituatie kunnen stimuleren. Wij stimuleren ouders om 

hiermee ook thuis op een leuke manier te kunnen werken aan de vier ontwikkelingsgebieden. Dit 

bevordert straks ook een goede aansluiting naar de vroegschoolse educatie. 

Hierbij vinden wij het ook erg belangrijk om tijdig met scholen hierover in gesprek te gaan in nauw 

overleg met de ouders, zodat we met de adviezen vanuit alle betrokken instanties het juiste 

programma met de juiste begeleiding kunnen bieden. Tussentijdse evaluatie juichen wij hierin toe; 

hier worden we samen sterker van en plukt het kind uiteindelijk de vruchten. 

3.3 Thematisch werken 
Het KIKI-programma is er voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar en extra aanvulling voor BSO 

kinderen. We beschikken hiervoor over een compleet pakket met uitgewerkte thema’s en 

aanvullende materialen. Elk thema sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Dat wil 

zeggen dat de kinderen door bezig te zijn met de thema’s meer leren over de wereld om hen heen. 

Daarbij willen we graag opmerken dat het thematisch werken geen keurslijf mag worden. Wij vinden 

het belangrijk om élk kind kennis te laten maken en ontwikkeling te kunnen stimuleren met behulp 

van KIKI. Niet alleen de kinderen die doorverwezen worden voor Voorschoolse Educatie, zij kunnen 

bij ons juist in hun eigen vertrouwde omgeving waarin ze veiligheid ervaren extra ondersteuning 

krijgen met een op maat VVE programma. Dit met als doel op de juiste wijze te kunnen anticiperen 

op hun achterstand. 

Het speelse en informele leren van jonge kinderen blijft hierbij voorop staan. We werken 

ontwikkelingsgericht en bieden de activiteiten aan afgestemd op de ontwikkeling van elk individueel 

kind, door goed naar de actuele situatie van het kind te kijken. Er blijft altijd ruimte om kansen te 

creëren en te grijpen! Ieder thema begint met een inleiding. Samen met de kinderen wordt het huisje 

van de beer in het thema ingericht. Daarna volgen er afwisselende, uitdagende activiteiten zoals; 

creatieve opdrachten, expressie, dans en muziek, buiten activiteiten, bakken en rollenspellen. Alle 
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activiteiten passen bij het betreffende thema en zijn toegespitst op de verschillende leeftijden.  

Deze activiteiten zijn geïntegreerd in onze uitwerking van de ‘kwaliteitsboom’ en ‘baby’s in zicht’. 

Zie hiervoor hoofdstuk 2, de praktische invulling van de vier pedagogische doelen. 

3.4 VVE in de praktijk 

3.4.1 Onderscheidende methodes 
Bij Donkey Kinderdagverblijf en BSO splitsen we Voorschoolse Educatie in drie methodes. Hiermee 

willen we onderscheidend werken, met als doel om kinderen waarbij we signalen zien van een 

mogelijke kleine achterstand, deze direct extra te kunnen ondersteunen. Uitgangspunt is om 

kinderen die mogelijk een VVE doorverwijzing krijgen via het consultatiebureau al in een eerder 

stadium te kunnen begeleiden, zodat ze een goede kans hebben om met de groep mee te kunnen 

draaien en uiteindelijk geen doorverwijzing nodig hebben. Zo willen we bereiken om elk kind dat de 

leeftijd bereikt van 4 jaar, een goede start te geven op de basisschool en doorstroming naar de BSO. 

In onderstaande matrix de drie methodes waarbij we naar het werkplan verwijzen voor een nadere 

toelichting. 

Nr. Methode Toelichting  

1 VVE basis Voor elk kind standaard onderdeel van het dagritme programma 

2 VVE plus Voor elk kind waarbij we signalen zien van een mogelijke kleine achterstand 

3 VVE indicatie Voor elk kind met een doorverwijzing voor VVE 

 

3.4.2 VVE indicatie  
Indien een kind een doorwijziging krijgt vanuit het consultatiebureau voor VVE indicatie, is het 

belangrijk dat we structuur in het programma hebben, om het kind op de juiste wijze te kunnen 

ondersteunen met de ontwikkeling. Daarom is het zeer belangrijk dat een kind met VVE indicatie 16 

uur per week op vaste tijden en dagen ingepland wordt. Wij zorgen dat wij hier altijd ruimte voor 

beschikbaar hebben. Dit is terug te zien in ons managementsysteem KidsAdmin, in het 

planningssysteem van de vestiging. 

Concreet houdt dit in dat wij 4 ochtenden in de week op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

minimaal 4 uur gericht bezig zijn met VVE. Deze uren zijn berekend op basis van 960 uur / 1.5 jaar / 

40 weken (alle schoolvakanties wordt geen VVE aangeboden). Dit komt neer op 16 uur per week 

gedurende 40 weken per jaar. Op deze uren staat er een pedagogisch professional boventallig op de 

groep met VVE indicatie kinderen. 

3.4.3 Observatie en vastleggen van de ontwikkelingsgebieden 
De pedagogisch medewerkers leggen de bevindingen van de KIKI VVE vast voor methode 2 en 3. Dit 

met als doel: 

✓ Het signaleren en het volgen van de individuele ontwikkeling van elk kind; 

✓ Waar noodzakelijk tijdig bij te kunnen sturen; 

✓ Bij tussentijds contact met de basisscholen deze observatie samen bespreken en mogelijke 

adviezen in de praktijk brengen; 

✓ Bij de overdracht naar de basisschool de eindobservatie bespreken en de juiste handvaten 

mee kunnen geven aan de leerkrachten, zodat de overgang naar de basisschool zo soepel 

mogelijk verloopt. 

Vastlegging gebeurt met het kindvolgsysteem, dat gefaciliteerd wordt door KIKI. Hierin kunnen in de 

leeftijd van 2,5 tot 4 jaar alle bevindingen en ontwikkelingen van het kind genoteerd worden. Dit is 

een schriftelijke methode, waarbij de school dit boekje met de overdracht overhandigd en toegelicht 

krijgt. Dit staat los van de observatie methode KIJK die we bij ons kinderdagverblijf voor alle kinderen  
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van 0 tot 7 jaar gebruiken. Van de observaties die in KIJK vastgelegd worden, wordt ook een link 

gelegd met de schriftelijke observatie van KIKI voor een VVE kind. 

Indien we de methode VVE plus toepassen maken we tevens gebruik van het KIKI kindvolgsysteem. 

3.5 Verhoging van de kwaliteit Voorschoolse Educatie 
De VE beleidsmedewerker/coach helpt en coacht pedagogisch medewerkers die met VE werken. De 

VE coach is een professional die vanuit kennis over de ontwikkeling van het jonge kind en de voor- en 

vroegschoolse educatie een voorbeeldrol en een voortrekkersrol vervult. De VE coach is 

verantwoordelijk voor de versterking van de kwaliteit van de VE locaties. 

Hoe brengen we dit in de praktijk: 

✓ Wij verhogen de kwaliteit van de VE groepen door middel van trainingen gericht op de VE 

methode. Hiervoor wordt tevens een externe professional ingehuurd om hier nog meer extra 

aandacht aan te kunnen geven. Ook wordt 2 keer per jaar een half dagdeel besteed door een 

externe professional om de VE methode verder te verrijken; 

✓ De pedagogisch VE coach begeleidt op de werkvloer de pedagogisch medewerkers met het 

juist verwoorden van de ontwikkelingen van de VE kinderen in de observatieboekjes met 

daarbij het ouder handelingsplan; 

✓ De VE coach is ook betrokken bij de VE nieuwsbrieven om ook hier de kwaliteit te bewaken 

en de interactie met de ouders verder vorm te geven; 

✓ De VE coach ondersteunt en begeleidt de pedagogisch medewerkers met het voorbereiden 

en voeren van de gesprekken met consultatiebureau, ouders en scholen om de doorgaande 

leerlijn verder te bevorderen; 

✓ Daarnaast is de VE coach intensief betrokken bij de praktijk en werkt geregeld op de groep 

mee voor extra coaching on the job. 

3.6 Ouders  
Jullie als ouders vertrouwen je kind toe aan ons. Donkey Kinderdagverblijf en BSO vindt het 

belangrijk dat ouders correct en volledig geïnformeerd worden. Het beleid ten aanzien van de 

plaatsing, een aangenaam verblijf van je kind en de afstemming met jullie als ouders is in diverse 

protocollen, het werkplan en het pedagogisch beleidsplan omschreven. In dit hoofdstuk staat 

beschreven wat wij naast deze activiteiten voor alle ouders en kinderen, specifiek bieden aan ouders 

in de Voorschoolse Educatie. 

3.6.1 Stimuleren om thuis ontwikkel stimulerende activiteiten te doen 
Ouders worden gestimuleerd om thuis samen met de peuter VVE-activiteiten te ondernemen. Denk 

bijvoorbeeld aan het verzamelen van spulletjes voor een bepaald thema of het stimuleren van het 

voorlezen thuis, door middel van de leeskoffertjes. Ouders krijgen tips over ontwikkeling 

stimulerende activiteiten en over de diverse thema’s via onze nieuwsbrieven en in oudergesprekken. 

3.6.2 Participatie in VVE-activiteiten in de voorschool 
Door middel onze nieuwsbrieven en themaposters/-hoekjes worden jullie als ouders op de hoogte 

gebracht van de lopende thema’s en activiteiten binnen de dagopvang. Jullie worden uitgenodigd 

deel te nemen aan thema-activiteiten, knutselactiviteiten en uitstapjes. 

3.7 Inrichting van de ruimte 
De rose groep is gefaciliteerd voor Voorschoolse Educatie. We hebben deze ruimte praktisch 

ingericht en gaan hier als onderstaand beschreven mee om: 



 

  24 
Beleid Donkey Kinderdagverblijf en BSO 13 april 2022 versie 1 
 

✓ Onze opvangruimte is zo ingericht dat er met een gesplitste groep specifiek aan VVE gewerkt 

kan worden. Door het onderdeel te laten zijn van de groep houden we het informele 

karakter vast en kunnen kinderen spelenderwijs leren en ontdekken; 
✓ Voor een kind dat methode 2 of 3 volgt, hebben we de mogelijkheid om in een aparte ruimte 

individueel of in kleine groepjes te werken onder leiding van een gespecialiseerd 

pedagogisch medewerker. 
✓ Op de groep zijn diverse themahoeken ingericht waar de kinderen gericht kunnen werken 

aan hun ontwikkeling. Denk hierbij aan een leeshoek, een bouwhoek, een huishoek, een 

keukenhoek en een winkelhoek. Dit wordt uitgebreid omschreven in het werkplan. 

3.8 Borging van onze VVE methode 
Om de kwaliteit van onze Voorschoolse Educatie te borgen, hebben we onderstaande stappen 

ingezet: 

✓ Het beleidsdocument waarin VVE is opgenomen, wordt per kwartaal geëvalueerd en indien 

nodig bijgesteld. Deze evaluatie uit zich altijd in een nieuwe versie van het document; 

✓ Voorschoolse Educatie is een aantal keren per jaar vast onderwerp in onze 

teambesprekingen; 

✓ In de dagplanning is Voorschoolse Educatie als vast onderdeel opgenomen, zodoende komt 

het dagelijks met behulp van de methode KIKI aan bod; 

✓ Wij hebben voldoende pedagogisch medewerkers die voldoen aan de eisen Voorschoolse 

Educatie zodat voldaan wordt aan de wettelijke eisen; 

4 We werken samen aan de ontwikkelingslijn van je kind naar de 

 basisschool 
Wij hanteren een open en betrouwbare communicatie naar de ouders. We wisselen informatie uit, 

motiveren tot hulp, verwijzen door als zich dit voordoet en koppelen alles terug. We hanteren dit 

alles met de groots mogelijke discretie. Onze medewerkers worden ook altijd op de hoogte gebracht, 

zodat ook zij op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen van je kind en hier op de juiste wijze op in 

kunnen spelen. Zo werken we samen aan een optimale ontwikkeling van je kind. Dit om de kinderen 

een solide basis mee te geven als ze later de eerste stappen in de samenleving gaan zetten. Hiervoor 

wordt per kind een mentor aangewezen. 

4.1 Mentorschap 
Een mentor is een ervaren pedagogisch medewerker die de kinderen begeleidt en gesprekken voert 

met de ouders over de ontwikkeling van het kind. Aan elk kind wordt een mentor gekoppeld. Dit 

wordt aan de ouders kenbaar gemaakt en is in te zien in het ouderportaal. Tevens hangt het 

overzicht van het mentorschap in de ontvangstruimte. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind 

zorgvuldig en dat is prettig voor zowel het kind als de ouder. Tijdens ziekte of vakantie kan het 

voorkomen dat het kind tijdelijk een andere mentor aangewezen krijgt. Hierover worden de ouders 

geïnformeerd door hun mentor. De mentor zal er voor zorgen dat de vervangende mentor van alle 

belangrijke zaken op de hoogte is. Indien ouders een voorkeur hebben om broertjes en/of zusjes bij 

elkaar in de groep te plaatsen, kunnen zij dit kenbaar maken aan hun mentor. 

4.2 Stamgroepen en Gezichtenregeling 
Een stamgroep is een vaste groep kinderen in de dagopvang met een eigen groepsruimte. Een kind 

maakt in de week gebruik van hooguit twee verschillende groepsruimten. Bij activiteiten kunnen 

kinderen de stamgroep verlaten. De maximale grootte van de stamgroep wordt dan tijdelijk 
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losgelaten. Hoe groot de stamgroep is, hangt af van de leeftijd van de kinderen in de groep. Hoe 

ouder de kinderen zijn, hoe groter de stamgroep kan zijn. 

 

Ouders worden via het ouderportaal op de hoogte gebracht in welke stamgroep het kindje geplaatst 

wordt en welke beroepskrachten daar aanwezig zijn. Tijdens vakanties en andere situaties kan dit 

afwijken. Dit zien de ouders in het ouderportaal en ze worden hier door de mentor van op de hoogte 

gebracht. Tijdens deze momenten en tijdens het halen van BSO kinderen kan het zijn dat een 

pedagogisch medewerker alleen op de groep staat. Er wordt dan altijd gebruik gemaakt van de 

camera’s die in elke ruimte hangen. 

Wij zijn een flexibele opvang en daardoor bieden wij ook de mogelijkheid om kinderen op een andere 

stamgroep te plaatsen zodat er eigenlijk altijd plek is en de ouders nooit vast zitten. Ouders 

ontvangen een formulier om ervoor te kunnen kiezen of ze akkoord gaan met het feit dat hun 

kinderen ook op een andere groep geplaatst mogen worden.  

 

Als kinderen de stamgroep verlaten voor uitstapjes gebeurt dit altijd met een vaste pedagogisch 

medewerkers. Pedagogisch medewerkers moeten bij uitstapjes altijd een veiligheidshesje aan en 

nemen een lijst mee van de kinderen die ze meenemen. Wij zorgen altijd voor voldoende 

pedagogisch medewerkers tijdens een uitje, maar zorgen ook dat er voldoende pedagogisch 

medewerkers op de groep blijven staan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen regelmatig uitjes 

maken, zodat ze ook daarvan de regels leren.  
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De leidster die met de kinderen een uitje maakt beschikt over een geldig diploma EHBO. Ook neemt 

zij altijd een telefoon mee en daardoor kan ze snel en gemakkelijk handelen. Wij beschikken altijd 

over een auto, waardoor we snel bij de desbetreffende plek kunnen komen mochten zich 

calamiteiten voordoen. 

Voor kleine uitstapjes hebben de ouders toestemming gegeven. Onder kleine uitstapjes verstaan wij 

naar de speeltuin, bibliotheek of bijvoorbeeld de diertjes. Voor grote uitstapjes nemen wij eerst 

contact op met ouders. Verder worden alle specifieke regels beschreven in het protocol 

uitstapjes/vervoer.  

4.3 Observatie  
De kinderen worden regelmatig door de mentor gepland en ongepland geobserveerd om hun 

welbevinden en ontwikkeling te monitoren. Dit doen wij leeftijdsgebonden. Aan de hand van deze 

geregistreerde observaties worden de kinderen besproken in kind overleggen en worden gesprekken 

met ouders gevoerd. Indien opvallende signalen worden geconstateerd, wordt altijd eerst overleg 

gevoerd met de eigenaresse waarna de ouders geïnformeerd worden. Indien van toepassing wordt 

externe hulp ingeschakeld. Alle observatielijsten worden uitgereikt aan de ouders. Als het kind op 

school zit kunnen ouders de lijsten overhandigen aan de scholen. 

4.3.1 Vroegtijdig signaleren 
Wanneer er vroegtijdig een ontwikkelingsstoornis wordt gesignaleerd kan zich dit uiten in verdere 

problemen in de ontwikkeling. In dit geval kunnen we samen met de ouders kijken welke extra zorg 

eventueel noodzakelijk is. Het is belangrijk dat wij dit vroegtijdig signaleren zodat de overgang naar 

het basisonderwijs soepel verloopt. De Voorschoolse Educatie die KIKI biedt is hierbij een belangrijke 

tool. Zie hiervoor hoofdstuk 3. 

Mochten er signalen zijn opgevangen en is er contact gelegd met de ouders, dan wordt er samen met 

de ouders een handelingsplan opgesteld. Hierbij wordt voorafgaand overleg gepleegd met de ouders. 

Ouders kunnen altijd het handelingsplan inzien, er staat informatie in over de voortgang van het kind 

en er wordt een evaluatie gesprek gepland 

Wij zijn pedagogische medewerkers en kunnen niet aan alle adviezen voldoen. Onze medewerkers 

kunnen luisteren, adviseren en informatie geven over een instantie waar de ouders terecht kunnen. 

De ouders zullen uiteindelijk zelf de beslissing moeten nemen welke stappen ze met hun kind gaan 

ondernemen en waar ze zelf het beste gevoel bij hebben. Wij zullen ze hierbij wel binnen onze 

mogelijkheden bijstaan.  

4.3.2 Observatie methode 
Elke kinderopvang mag zijn eigen invulling geven aan de observatie methode. Wij hebben gekozen 

voor de methode KIJK! Hiervoor gebruiken we een standaard observatieformulier en houden een 

mapje bij per kind. Naast het observatieformulier vinden de ouders in dit mapje ook knutselwerkjes 

passend bij de thema’s die het afgelopen jaar zijn georganiseerd. De observatieformulieren worden 

tijdens de 10 minuten gesprekken met de ouders besproken. Op het observatieformulier noteren we 

de ontwikkeling die het kind doormaakt bij ons in de opvang. We zorgen dat we de observatie 

evenredig verdelen over alle kinderen, zodat elk kind de aandacht krijgt die het verdient. Deze 

formulieren vormen de basis om de samenwerking met zowel de ouders als het basisonderwijs te 

versterken. 

4.3.3 10 minuten gesprekken 
Wij bieden de mogelijkheid aan de ouders voor het voeren van een 10 minutengesprek. Hier 

bespreken we het observatieformulier en praten we over hoe het met het kind op de groep gaat. Zijn 

ons zaken opgevallen, dan bespreken we dit altijd eerst met de ouders. 
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4.3.4 Zorg 
Onder zorg verstaan wij kinderen met een rugzakje, zoals bijvoorbeeld autisme, taalachterstand, of 

gedragsproblemen in de groep en risico kinderen. Met risicokinderen worden kinderen bedoeld die 

door hun achtergrond afwijkend gedrag kunnen vertonen. Wij zijn op de hoogte van deze mogelijke 

risico’s en begeleiden ouders hier zo goed mogelijk bij.  

In zo’n geval nodigen we de ouders uit voor een gesprek om samen te kijken hoe we dit op een voor 

het kind best mogelijke manier aan kunnen pakken. In overleg met de ouders kan ook nog een 

instantie worden ingeschakeld, die hun eventueel verder kan helpen. 

Hulpmiddelen die wij gebruiken voor onze pedagogische medewerkers bij het signaleren en 

eventueel doorverwijzen naar een hulpinstantie: 

✓ Inschrijf- en intake formulier met alle kind gegevens  

✓ Oudergesprekken 

✓ Observatieformulier  

✓ Voorbereiding en verslaglegging oudergesprekken 

✓ Overdracht naar de basisschool  

 

4.3.5 Onze ruimtes 
Onze groepsruimtes zijn zeer ruim en overzichtelijk opgezet en bieden vanuit elke hoek een goed 

overzicht op de kinderen. Onze verschoningsruimtes bevinden zich op de groep en zijn afgeschermd. 

Onze pedagogisch medewerkers hebben vanuit de verschoningruimte goed zicht op wat zich 

allemaal op de groep afspeelt. Ook hebben we de mogelijkheid om via de camera’s die op alle 

groepen hangen mee te kijken en we horen en zien ook wat er gebeurt in de verschoningsruimtes. 

Onze ruimtes staan uitgebreid beschreven in het werkplan van de vestiging. 

 

4.4 Overdracht, de spannende stap naar de basisschool en BSO 
Met overdracht wordt de periode bedoeld van de overgang van kinderdagverblijf naar de basisschool 

en BSO.  

Wij spelen hierin een pro actieve rol en als de school van het kind wat bij ons opvang geniet bekend 

is, neemt de mentor van het kind vroegtijdig contact op met de school om samen te bespreken hoe 

de ontwikkeling van het kind gemonitord kan worden. Hierbij worden de observatieformulieren 

samen doorgenomen en worden eventuele vragen beantwoord. Met samen bedoelen we de 

driehoek ouders (s), kinderdagverblijf en scholen. Met de ouder(s) is dit dan van tevoren overlegd en 

zij hebben hiervoor toestemming gegeven. De mapjes die per jaar aan de ouders meegegeven 

worden kunnen door de ouders bij de overdracht overhandigd worden aan de basisscholen. 

Ook de scholen kunnen tussentijds met ons contact opnemen hoe het kind zich bij ons heeft 

ontwikkeld. Ook hiervoor moeten de ouders wel eerst toestemming hebben gegeven.  

Indien een kind van het kinderdagverblijf naar de BSO gaat, hebben zij hier door de verticale groepen 

al gewenning gekregen en regelmatig vanaf drie jaar al meegekeken om de overdracht zo soepel 

mogelijk te  doen verlopen. 
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5      Wetten en regels in de kinderopvang 

5.1 Meldcode kindermishandeling kinderopvang 
Bij een vermoeden van kindermishandeling moeten kinderopvangorganisaties en hun medewerkers 

verplicht starten met de meldcode, het zogenaamde "Protocol 'kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang". Kortweg meldcode kindermishandeling 

kinderopvang. Wij maken gebruik van de meldcode van brancheorganisatie kinderopvang. Deze 

meldcode voor de kinderopvang is gebaseerd op de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid en Welzijn. De meldcode is in te zien op ons 

kinderdagverblijf en op onze website. Verder maken wij gebruik van de vernieuwde meldcode, het 

afwegingskader.  

Ons personeel is nauw betrokken bij de meldcode. Personeel is niet alleen op de hoogte waar het 

telefoonnummer in te zien is, maar ook hoe ze precies moeten handelen. De directie is 

eindverantwoordelijk voor de meldcode.  

5.2  Verantwoordelijkheden binnen kinderopvangorganisatie Meldcode  
Het is van belang dat verantwoordelijkheden van medewerkers van kinderopvangorganisaties, waar 

het gaat om vermoedens van kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag, goed zijn 

vastgelegd. De functies van medewerkers binnen dit protocol zijn zo generiek mogelijk beschreven. 

Er kan voor gekozen worden om functies te wijzigen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden 

met de scheiding van ( eind ) verantwoordelijkheden en functieniveaus binnen de organisatie.  

5.2.1 Beroepskracht/pedagogisch professional 
Beroepskracht/ pedagogisch professional dient deskundig te zijn in het herkennen en bespreken van 

signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling. Onder signaleren wordt 

verstaan het waarnemen en interpreteren van aanwijzingen in gedrag en lichamelijk welzijn van het 

kind in het gedrag van de ouders en in de gezinsomgeving die mogelijk wijzen op huiselijk geweld of 

kindermishandeling. Deze signalen dienen zo snel mogelijk te worden neergelegd bij de aandacht 

functionaris. De beroepskracht dient ook alert te zijn op signalen die wijzen op een geweld- of 

zedendelict gepleegd door een collega of signalen die wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag 

tussen kinderen onderling. Er wordt geadviseerd om een deskundigheidsbevordering van 

beroepskrachten op dit onderwerp een structurele plek te geven in het scholingsplan. Op iedere 

telefoon binnen de organisatie is ook de app geplaatst: meldcode kindermishandeling voor de 

kinderopvang.  

Binnen onze organisatie Donkey kinderdagopvang en BSO nemen wij een cursus m.b.t. de meldcode 

ieder jaar mee in ons opleidingsplan.  

5.2.2 De aandachtsfunctionaris 
De aandachtsfunctionaris heeft een centrale en adviserende rol in de stappen rond het signalen en 

handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring. Het advies is 

daarom om een aandachtsfunctionaris aan te stellen. Deze beroepskracht is meestal een 

leidinggevende of ervaren senior en dient het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling 

binnen de instelling te borgen. Hiertoe dient de aandachtsfunctionaris deskundig te zijn in het 

signaleren, handelen en delen van zorg en op de hoogte te zijn van de werkwijze van de meldcode en 

de afspraken binnen de eigen organisatie. De aandachtsfunctionaris heeft tevens contact met 

externe partijen als bijvoorbeeld veilig thuis.  
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5.2.3 De houder of directie  
De houder of directie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit protocol. De 

houder/directie is verantwoordelijk voor het opnemen van de meldcode in het veiligheidsbeleid en 

dat deze aansluit op werkprocessen binnen de organisatie. De houder/directie draagt er zorg voor 

dat de beroepskrachten binnen de organisatie op de hoogte zijn van de meldcode en er naar kunnen 

handelen. De houder/directie stelt een aandachtsfunctionaris aan en geeft deze mandaat en de 

ruimte deze functie naar behoren uit te oefenen. De houder/directie is bij het vermoeden van een 

geweld- of zedendelict door een collega verplicht om in contact te treden met de 

vertrouwensinspecteur van de inspectie van het Onderwijs en ook tot het doen van aangifte als er 

sprake is van een reëel vermoeden.  

Manon de Jong is binnen de locatie de aandachtsfunctionaris en eindverantwoordelijk voor de 

uitvoering van de meldcode.  

5.3 Sociale kaart 
Sociale kaart van Donkey kinderdagverblijf en BSO. 

Organisatie     Politie alarmnummer ( bij noodsituaties )  

Telefoonnummer    112 

Organisatie    Crisisdienst Jeugd ( bij noodsituaties )  

Telefoonnummer    088 0666 999 

Organisatie    Veilig thuis ( in regio )  

Telefoonnummer   0800 2000     

Organisatie     Algemeen maatschappelijk werk 

Telefoonnummer   0492 598989 

 

Organisatie     Jeugdzorg/ jeugdgezondheidszorg ( in regio ) 

Telefoonnummer   088 0666999 

Organisatie     GGD (in de regio) 

Telefoonnummer   088 0031100 

5.4 Groepsgrootte  
Voor de leidster - kind ratio en groepsgrootte in de stamgroepen hanteren wij de beleidsregels 

kwaliteit Wet Kinderopvang. De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd. Daarnaast speelt voor de 

maximale groepsgrootte ook de beschikbare ruimte een rol. 

Ons managementsysteem faciliteert een rekentool om de maximale groepsgrootte te berekenen en 

om te borgen dat er nooit te weinig toezicht is op de kinderen in ons kinderdagverblijf.  

 

5.5 Grootte van de groepsruimte 
Per kind is wettelijk vastgelegd dat ze een minimale ruimte dienen te hebben van 3,5 m2. Voor de 

buitenruimte geldt een beschikbare ruimte per kind van minimaal 3 m2. 

Wij voldoen aansluitend op onze missie zeer ruim aan deze wetgeving, omdat wij vinden dat een kind 

alle ruimte moet hebben om te kunnen spelen. Dit is ook één van onze onderscheidende punten op 

onze opvanglocaties. Als je onze groepsruimtes ziet, ben je blij verrast over de zeer grote ruimtes. 

Onze groepsruimtes staan uitgebreid omschreven in het werkplan. 
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5.6 3 uursregeling 
Conform het Convenant Kwaliteit Kinderopvang is het toegestaan per dag gedurende maximaal drie 

uur af te wijken van de beroepskracht - kindratio.  

Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang kan worden afgeweken van de BKR gedurende 

maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er kunnen tijdens die uren 

minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat minimaal de helft van het op 

grond van de BKR vereiste aantal pedagogisch medewerkers wordt ingezet. Als de tijden niet zijn 

vastgelegd, dan mag er niet afgeweken worden van de BKR. Deze uren voor de afwijkende inzet 

kunnen op de dagen van de week verschillen, maar zijn wel iedere week hetzelfde. Voor de invulling 

per vestiging verwijzen we naar het werkplan, waar dit in een matrix is vastgelegd per vestiging. 

Controle op het handhaven van de 3-uurs regeling kan gemakkelijk in het nieuwe management 

systeem van KidsAdmin. Per dag kun je hierin exact zien op basis van rode velden in de module 

planning, op welke tijden afgeweken is van de kindratio. Zo zorgen we dat we gefocust blijven om 

correct binnen de wetgeving te blijven en te borgen dat we optimale aandacht blijven houden voor 

de kinderen op onze opvang. 

5.7 Personeel  
Alle pedagogisch medewerkers zijn opgenomen in het Landelijk Personen Register Kinderopvang. Dit 

wordt constant gescreend door de overheid en de GGD. Wij gaan zorgvuldig om bij het aannemen 

van nieuw personeel. Wij selecteren op pedagogisch medewerkers die rustig en opbouwend kunnen 

communiceren om onze missie te ondersteunen. We werken als gediplomeerd stagebedrijf ook met 

stagiaires. Zij staan altijd boventallig op de groep en nooit alleen, zodat we die de juiste begeleiding 

kunnen geven. Door op deze manier om te gaan met het werven van nieuwe medewerkers borgen 

we onze missie en kunnen we bijdragen aan een optimale ontwikkeling van je kind. 

5.8 Overig personeel  
Overig personeel kunnen we onderverdelen in stagiaires en vrijwilligers.  

Stagiaires 
Wij zijn een erkend leerbedrijf en stimuleren leergierige studenten om bij ons stage te komen lopen. 

We bieden een veelzijdige stage waarbij geen enkele dag hetzelfde is. Stagiaires mogen bij ons alles 

uitvoeren onder toezicht van een ervaren pedagogisch medeweker, zodat ze ook echt een leerzame 

stageplek hebben en ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hiervoor hebben we naast de 

schoolopdrachten nog een aantal opdrachten geformuleerd, waarbij de stagiaire de mogelijkheid 

heeft om deze binnen de stageperiode op te pakken. De stagiaire werkt altijd boventallig op de 

groep, wat ook weer betekent dat ze extra ogen en oren zijn voor onze pedagogisch medewerkers. 

Wij willen graag leerlingen ervaringen op laten doen bij ons op de kinderopvang. Als we samen een 

goede klik hebben, is de mogelijkheid om na de stage ook bij ons in dienst te komen.  

Wij mogen leerlingen begeleiden tot niveau vier en die minstens een half jaar op een vaste dag stage 

lopen. Deze periode van minstens een half jaar zorgt ervoor dat kinderen vaste gezichten als 

begeleider hebben. Om de vaste gezichte te borgen is het daarom bij ons niet mogelijk om een 

snuffelstage of vrijwilligersstage te lopen. Wij hebben hiervoor gekozen omdat dit niet de rust en 

regelmaat geeft voor de kinderen en omdat dit zorgt voor teveel verschillende gezichten voor korte 

periodes.  

Groepshulp en vrijwilligers 
Om ons te onderscheiden van andere kinderdagverblijven, werken wij met een vaste groepshulp. 

Deze groepshulp staat als extra bezetting op de groep, zodat we altijd alle aandacht aan de kinderen 

kunnen geven. 
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De groepshulp voert met name verzorgende en huishoudelijke werkzaamheden uit, geeft extra ogen 

zowel binnen als buiten en begeleidt pedagogisch medewerkers met uitstapjes. 

Vrijwilligers zijn bij ons ook van harte welkom. Zij dienen wel in het bezit te zijn van een geldig VOG.  

5.9 Diploma’s 

5.9.1 Algemene diploma’s 
Algemeen geldt dat er een aantal diploma’s de bevoegdheid geeft tot het uitoefenen van de functie 

pedagogisch medewerker. Al onze medewerkers zijn in bezit van een diploma met het juiste 

kwalificatieniveau. Onderstaand een overzicht met relevante diploma’s om de functie van 

pedagogisch medewerker uit te kunnen oefenen: 

MBO opleidingen 

✓ MBO Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 

✓ MBO Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 4 

✓ MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 

✓ Onderwijsassistent 

HBO opleidingen 

✓ Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker 

✓ Pedagogiek 

✓ PABO 

5.9.2 Opleiding babyspecialist 
Met de opleiding ‘Babyspecialist’ bekwaamt de pedagogisch medewerker zich in de benodigde 

kennis en vaardigheden, houding en gedrag voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 

jaar. Gedegen en bewezen vakkennis worden afgewisseld met nieuwe inzichten over de ontwikkeling 

van baby's op talloze gebieden! En uiteraard ook alle aandacht voor de interactievaardigheden 

afgestemd op kinderen van 0 tot 1 jaar.  

Een aantal medewerkers zijn in het bezit van dit diploma. De overige medewerkers zijn gepland om 

deze specialistenopleiding op korte termijn te volgen. 

5.10 Veiligheid 

5.10.1 BHV 
BHV staat voor Bedrijfs Hulp Verlening. Dit is de hulp die wordt verleent bij ongewenste 

gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en / of gezondheid van de werknemers en 

andere aanwezigen bedreigen zoals brand en ongevallen. 

Binnen ons bedrijf beschikt iedereen over een EHBO diploma en twee personen beschikken over een 

BHV diploma. Dit wordt jaarlijks opnieuw behaald. Het overzicht met alle medewerkers vind je in het 

beleid Veiligheid en Gezondheid. 

5.10.2 Brandveiligheid  
Ons gehele pand is professioneel beveiligd met een brandmelding installatie en wordt jaarlijks 

geïnspecteerd door een gecertificeerd bedrijf. Tevens vindt controle plaats door de brandweer.  

Hiervoor verwijzen wij naar de plattegrond bij de ingang en naar het ontruimingsplan wat ter inzage 

ligt. Twee keer per jaar wordt er geoefend met een ontruimingsoefening. 

5.10.3 Privacy  
Alle gegevens die aan ons verstrekt worden van de kinderen, worden vertrouwelijk binnen onze 

organisatie gehouden.  
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Ouders kunnen tijdens de intakegesprekken aangeven of deze gegevens aan andere instanties 

mogen worden verstrekt. Mocht dit gedurende de periode van opvang wijzigen, dan kan de ouder dit 

schriftelijk kenbaar maken aan ons. 
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6 BSO 

6.1 Inleiding 
Een gezellige, uitdagende en veilige omgeving is een basisvoorwaarde voor ouder(s)/verzorger(s) om 

hun kinderen te plaatsen op de BSO. Als werkende ouder vindt je het fijn als je kind met andere 

kinderen kan spelen en begeleidt wordt door goed opgeleide pedagogisch medewerkers. 

Om het de kinderen gedurende de BSO tijd naar de zin te maken organiseren we hiervoor gerichte 

activiteiten voor alle leeftijden. Een kind mag zich niet gaan vervelen en wij vinden het belangrijk dat 

we uitdaging bieden aan alle kinderen die bij ons op de BSO verblijven. Door de uiteenlopende 

karakters en diversiteit in leeftijden is het belangrijk dat we inspelen op de individuele behoefte van 

elk kind en hun basisbehoefte kennen om dit te bewerkstelligen. Hierbij staan thema’s als spelen en 

vrije tijd, leren en ontwikkelen, relaties in de groep en samenwerken met de ouders centraal en deze 

thema’s zijn onlosmakelijk verbonden aan de vier pedagogische basisdoelen, die verder in dit 

hoofdstuk toegelicht worden. 

6.2 Onze pedagogische basisdoelen 

6.2.1 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 

6.2.1.1 Vaste en sensitieve beroepskrachten 

Vaste beroepskrachten en omgang met vervanging 

Er is één vaste pedagogisch medewerker die geplaatst is op de BSO. Zij is het vaste gezicht en 

organiseert allemaal leuke activiteiten voor de kinderen op de BSO. Tijdens de vakanties kan het 

voorkomen dat er te weinig BSO kinderen zijn; in dit geval kunnen de kinderen die de leeftijd van 

acht jaar nog niet bereikt hebben geplaatst worden in de verticale gele groep. Voor oudere kinderen 

houden we altijd de BSO ruimte beschikbaar, zodat we altijd plaats kunnen garanderen en zo onze 

flexibiliteit kunnen onderstrepen. 

Tijdens de schoolvakanties staat onze vaste pedagogisch medewerker zoveel als mogelijk ingepland 

zodat ze de hele dag kan werken met een themapakket dat jaarlijks wordt samengesteld. Mocht de 

vaste medewerker niet aanwezig zijn, dan is hiervoor een ervaren vakantiekracht beschikbaar. 

Gedurende het jaar zijn er altijd twee pedagogisch medewerkers aangewezen die bij afwezigheid van 

de vaste medewerker de BSO kunnen vervangen. 

De wenprocedure 

Kinderen die reeds opvang bij ons genieten, worden tegen de tijd dat ze bijna naar school gaan, 

regelmatig op de paarse BSO groep ingepland. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid om alvast te 

wennen aan de BSO groep. Voor de kinderen die dit erg lastig vinden, blijft de mogelijkheid om nog 

even te blijven op hun eigen vertrouwde groep. Hierdoor blijven ze veiligheid ervaren wat we erg 

belangrijk vinden. De paarse BSO groep grenst direct aan de gele groep en is gescheiden door een 

halve deur en glaswanden. De kinderen van de gele groep die meedraaien op de paarse BSO groep 

zien hierdoor nog altijd hun eigen vertrouwde omgeving. 

Kinderen die vanuit een ander kinderdagverblijf komen of vanuit een andere situatie mogen in 

overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een middag komen proefdraaien. De kinderen worden dan 

door de ouder(s)/verzorger(s) naar de opvang gebracht om de emotionele veiligheid van het kind te 

waarborgen. 

Communiceren met en benaderen van de kinderen 

Ieder kind wil graag het gevoel hebben gezien en gehoord te worden. Wij vinden het dan ook zeer 

belangrijk als de kinderen gehaald zijn vanuit school om bewust aan ieder kind te vragen hoe het is 

gegaan op school. Hierbij stellen de pedagogisch medewerkers open vragen op een juiste  

toonzetting, zodat kinderen getriggerd worden na te denken over het antwoord. Onze pedagogisch 



 

  34 
Beleid Donkey Kinderdagverblijf en BSO 13 april 2022 versie 1 
 

medewerkers tonen hierbij ook oprechte interesse in de kinderen. Er wordt ook goed geluisterd naar 

de kinderen en hierop kan dan ingespeeld worden. 

Ook worden er huisregels gehanteerd voor de BSO kinderen die individueel en in de groep worden 

besproken. Deze regels hangen duidelijk zichtbaar op de groep. Verder vinden we het belangrijk dat 

elk kind betrokken wordt in een activiteit, om het gevoel van gezien zijn en gehoord te worden te 

benadrukken. Een welkom kind voelt zich hierdoor veilig, zowel fysiek als emotioneel. 

Sfeer op de BSO 
Een positieve sfeer op de BSO is een voorwaarde voor een geslaagde dag. Door met elkaar regels af 
te spreken waarin iedereen zich kan vinden, helpt dit om de juiste richting te bepalen en vorm te 
geven. Onze pedagogisch medewerkers geven hierin het goede voorbeeld. Er wordt bijvoorbeeld niet 
gevloekt en geschreeuwd, mogelijke ruzies worden op een positieve manier opgelost en verschillen 
tussen kinderen worden benoemd en geaccepteerd. Op deze manier wordt het respecteren van 
waarden en normen vanzelfsprekend en draagt dit bij aan een juiste sfeer op de groepen.  
Wij geven tevens veel aandacht aan de onderlinge relatie tussen pedagogisch medewerkers. Als onze 
pedagogisch medewerkers onderling goed met elkaar overweg kunnen, levert dit tevens een 
positieve bijdrage aan de sfeer op de groepen. Immers een goede samenwerking is gebaseerd op 
wederzijds respect en betrokkenheid. Ook geven we in de coachgesprekken veel aandacht aan de 
sterke kanten van een medewerker, en kijken samen hoe we die het best binnen het team in kunnen 
zetten.  
Als pedagogisch medewerker heb je meer invloed op kinderen dan je denkt. Kinderen willen graag 
gehoord en gezien woorden door volwassenen; niet alleen door hun ouder(s)/verzorger(s), maar ook 
door ‘vreemden’. Kinderen zoeken bevestiging, voorbeelden, raad en veiligheid. Op onze BSO kan dit. 
Onze pedagogisch medewerkers hebben hierin dan ook een belangrijke taak. Ze vervangen hiermee 
natuurlijk niet de gezinsopvoeding, maar kunnen hierin een belangrijke aanvulling zijn. Dit geldt ook 
als een kind maar één of twee keer per week komt. 
 
Dagritme 

Het dagritme van de BSO is afwijkend van het ritme van ons kinderdagverblijf. Op de BSO wordt niet 

gewerkt met dagritme kaarten. Het dagritme kunnen we splitsen in voorschoolse en naschoolse 

opvang. Hiervoor verwijzen we naar onderstaande matrix. 

Tijd  Dagdeel Toelichting  

07.00 – 08.30 uur Voorschoolse opvang De kinderen worden ontvangen op de opvang en krijgen een ontbijt aangeboden, 
wat ze gezellig samen aan de tafel nuttigen. Na het ontbijt kunnen ze nog even 
spelen voordat ze met de elektrische bakfietsen naar school worden gebracht. 

15.30 uur Naschoolse opvang De kinderen krijgen een gezond tussendoortje en drinken aangeboden als ze 
opgehaald zijn van school. Even een rustmoment na een drukke dag. Tijdens dit 
moment stelt de pedagogisch medewerker open vragen aan de kinderen hoe ze de 
schooldag hebben ervaren. 

16.00 uur Naschoolse opvang Er wordt een leuke activiteit aangeboden aan de kinderen, waar ze vrijwillig aan 
deel kunnen nemen. Wij bieden de kinderen die net terug komen van een drukke 
schooldag, de rust en de keuze om zelf te bepalen of ze aan de activiteit willen 
deelnemen. Indien ze bijvoorbeeld liever buiten gaan spelen, is dit ook mogelijk. 
Door de ramen kan er toch altijd toezicht gehouden worden op de kinderen. 

16.30 uur Naschoolse opvang De kinderen krijgen verse groente aangeboden. 

17.00 uur Naschoolse opvang Vanaf 17.00 uur kunnen de kinderen lekker buiten spelen. Het is belangrijk dat de 
kinderen na een drukke schooldag hun energie kwijt kunnen en hiervoor bieden we 
een ruime buitenspeelplaats met voldoende vertier. 
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Kinderparticipatie  
Het is belangrijk om aan de kinderen te vragen wat zij willen. We laten ze meedenken over de 
invulling van de dag en betrekken ze over hoe we de verschillende activiteiten gaan uitvoeren. Welke 
ideeën hebben ze zelf en hoe denken ze deze uit te kunnen voeren? Zo krijgen onze pedagogisch 
medewerkers een goed beeld van hoe een kind zich voelt op de groep. 
Indien een pedagogisch medewerker hierdoor een bepaalde ervaring of emotie signaleert bij een 
kind, kunnen ze dit spelenderwijs met het emotie dobbelstenenspel samen met het kind gaan 
benoemen. Op de dobbelsteen staan verschillende gezichtsuitdrukkingen die emoties uitbeelden 
zoals bijvoorbeeld boos zijn of blij zijn. Het kind gooit met de dobbelsteen en de gezichtsuitdrukking 
die boven komt te liggen wordt samen met het kind besproken. Indien de gezichtsuitdrukking 
bijvoorbeeld boos is, dan mag een kind situaties benoemen wanneer hij of zij weleens boos is. De 
pedagogisch medewerker stelt hierbij open vragen om samen een gesprekje hierover te voeren. 
Op deze manier kan door de pedagogisch medewerker geparticipeerd worden op gedrag en emoties 
van de kinderen en kunnen we ze helpen om hier op de juiste manier mee om te gaan.  

 

6.2.1.2 Aandacht voor de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenootjes 

De groepssamenstelling 

Bij Donkey kinderdagverblijf & BSO werken we met verticale groepen. BSO kinderen kunnen hierdoor 

onderdeel zijn van de gele en paarse groep, die in leeftijd van respectievelijk 0 tot 8 jaar en 4 tot 13 

jaar gaan. Concreet houdt dit in dat BSO kinderen geplaatst kunnen worden in onze gele groep die 

bestaat uit 16 kindplaatsen voor de leeftijd van 0-8 jaar maar ook in de paarse groep die specifiek 

voor BSO ingericht is en geschikt is voor 10 BSO kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. De kinderen die 

ouder zijn dan 8 jaar worden altijd geplaatst in de paarse groep. Dit is voor hun altijd de vaste groep. 

Gedurende de hele kinderdagverblijf periode zien de kinderen op deze manier dezelfde pedagogisch 

medewerkers. 

 

Combinaties van vriendjes of broertjes en zusjes 

Door onze groepssamenstelling is het mogelijk om vriendjes of broertjes en zusjes bij elkaar te 

plaatsen. Ook als ze in de paarse en gele groep zitten zien en horen ze elkaar toch door de open 

ramen en halve deuren die we gebruiken in onze opvang. Door dit open deuren beleid is het mogelijk 

om vanuit de gele groep de stamgroep te verlaten en hebben ze de mogelijkheid om te verkennen. 

Als ze dan later weer terug zijn op de stamgroep kunnen ze hun ervaringen vertellen aan hun eigen 

vertrouwde pedagogisch medewerker. Indien de wens van de ouders is om samen met vriendjes of 

broertjes en zusjes samen op de groep te zitten, wordt dit altijd in overleg met de ouders besproken. 

6.2.1.3 Inrichting van de omgeving 

Keuze in activiteiten 

Onze BSO kinderen worden actief bezig gehouden met allerlei spelletjes die gericht zijn op de 

seizoenen. Binnen hebben we ingerichte hoeken waar de kinderen na een drukke schooldag tot rust 

kunnen komen. Hebben de kinderen na een schooldag nog energie over, dan kunnen ze op ons zeer 

ruime buitenterrein volop spelen en ravotten. Natuurlijk maken we ook met regelmaat leuke en 

leerzame uitstapjes met de kinderen met onze opvallende elektrische bakfietsen. Hiermee brengen 

en halen we de BSO kinderen ook van en naar school. 

 

Eigen keuzes 

Donkey Kinderdagverblijf en BSO stelt voorop dat de buitenschoolse opvang in de vrije tijd van de 

kinderen is. Daarom zijn de programma’s en activiteiten goed voorbereid en kunnen de kinderen  
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altijd zelf kiezen of ze hieraan mee willen doen of niet. Als ze niet voor een activiteit kiezen kunnen 

ze vrij spelen. Hiervoor zijn voldoende materialen beschikbaar om binnen of buiten vrij te kunnen  

spelen. Denk binnen aan een voetbalspel, een grote spellenkast, verschillend speelgoed, afgestemd 

op alle leeftijden en op het buitenterrein ligt kunstgras op een heuvel met een houten huisje en 

glijbaan. Verder zijn er fietsen, skippyballen etc., kortom voldoende uitdagend materiaal om lekker te 

kunnen ravotten. 

De rol van de beroepskracht bij de activiteiten 

Om te bereiken dat een kind zich bij ons emotioneel zo veilig mogelijk voelt, vinden wij het belangrijk 

dat vertrouwde personen het kind begeleiden.  

Daarom werken wij zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerkers en vaste invalkrachten, 

zoals ook benoemd bij Vaste beroepskrachten en omgang met vervanging in hoofdstuk 6.2.1.1 

De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en 

verzorging van de kinderen van hun groep. Zij spreken de kinderen aan vanuit een positieve houding 

en houden hierbij rekening met de ontwikkelingsfase van het kind. 

Onze pedagogisch medewerkers: 

✓ staan open voor de kinderen en gaan op de juiste manier in op hun behoeften, signalen en 

ontwikkeling; 

✓ tonen persoonlijke betrokkenheid en uiten gericht positieve gevoelens naar de kinderen; 

✓ geven kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen in een veilige context; 

✓ hebben respect voor het individuele kind en zijn sociale en culturele achtergrond; 

✓ begeleiden, stimuleren, motiveren de kinderen; 

✓ corrigeren ongewenst gedrag en leggen uit waarom zij het gedrag (niet het kind) afkeuren; 

✓ zijn in staat tot een open communicatie met ouders en collega’s. 

De pedagogisch medewerkers verkrijgen tijdens het kennismakingsgesprek die informatie van ouders 

en kind die nodig is om aan te kunnen sluiten bij de behoeften van het kind. Specifieke informatie, 

afspraken over eetgewoonten en andere bijzonderheden in de omgang met het kind, worden 

vastgelegd en gedeeld met collega’s. Op deze manier kunnen we zo goed mogelijk rekening houden 

met de eigenheid van ieder kind.  

 

Bewuste inrichting 

We hebben ervoor gekozen om een ruime en overzichtelijke BSO te realiseren. De BSO ruimte is aan 

één zijde voorzien van glas waardoor de ruimtelijkheid vergroot wordt door direct zicht op het 

buitenterrein. Ook is de BSO ruimte voorzien van een keuken met oven, die veilig geplaatst is buiten 

bereik van de kinderen.  

Wij zorgen voor veilige groepsruimtes door bijvoorbeeld het plaatsen van plaatjes op de 

stopcontacten, beschermstrips voor de scharnieren van de deur, maar sluiten 

sommige risico’s bewust niet uit. Wij vinden het namelijk belangrijk om kinderen te leren omgaan 

met kleine risico’s. Dit stimuleert hun gevoel van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen en is goed voor 

hun ontwikkeling. Om zicht te houden op kleine risico’s en tijdig te anticiperen op eventuele 

onveilige situaties, registreren en evalueren wij de (kleine) ongevallen. Daarnaast voeren wij jaarlijks 

een risico-inventarisatie uit, zodat wij alert blijven op een veilige en gezonde omgeving. Hoe we dit 

doen staat beschreven in ons Veiligheids- & Gezondheidsbeleid. 

Ook houden wij minimaal 1x per jaar een ontruimingsoefening, met als doel dat wij precies weten 

wat te doen wanneer er een calamiteit plaatsvindt. 

 

https://www.donkeykinderdagverblijfenbso.nl/wp-content/uploads/2020/07/Beleid-Veiligheid-en-Gezondheid-Donkey_25-mei-2020_V2020-0.2.pdf
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Bewust “speelgoedbeleid” 

Voor een gezonde ontwikkeling van de zintuigen, die bij kinderen nog volop bezig is, is kwaliteit en 

echtheid van belang. We kiezen daarom bewust voor speelgoed en inrichting van natuurlijke 

materialen en rustige kleuren voor een harmonische sfeer. 

 

6.2.2 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 

6.2.2.1 inrichting van de ruimte en het aanbod van materialen en activiteiten 

Variatie in het ruimte aanbod 

Naast een grote binnenruimte en een groot buitenterrein waar de kinderen zich prima kunnen 

vermaken en tot rust kunnen komen, zijn er in de directe omgeving van onze locaties tal van leuke 

speelplekken. Denk hierbij aan speeltuinen en dierenparkjes in de directe omgeving. De bakfietsen 

zorgen ervoor dat we hier gemakkelijk naar toe kunnen en er ook makkelijk op uit kunnen om andere 

leuke activiteiten in samenwerking met omliggende bedrijven te organiseren. 

 

Mogelijkheid tot eigen spel 

Wij proberen zo veel mogelijk eigen spel te stimuleren. De ruimte is hiervoor ook ingericht. De 

pedagogisch medewerksters staan centraal in het midden, maar kinderen zijn daar omheen vrij om 

te bewegen. De pedagogisch medewerker maakt telkens weer de overweging van loslaten of 

beschermen in allerlei (spel)situaties. Kinderen moeten de kans krijgen in hun eigen spel stapsgewijs 

zelfstandig en zonder hulp van volwassenen te kunnen functioneren. Hiervoor is het ook belangrijk 

dat pedagogisch medewerkers elkaar uitdagen en veel met elkaar communiceren over hun gedrag 

naar de kinderen. Is het te voorzichtig of juist te overmoedig. Dan kunnen ze hier zelf ook op 

inspelen. 

Variatie in rust en actie 

Na het eet moment kunnen de kinderen actief gaan buiten spelen. De kinderen die iets rustigs willen 

doen kunnen aan tafel bijvoorbeeld een ketting maken met kleine kraaltjes. Wij beschikken bewust 

niet over een tv of andere apparatuur. Tijdens vakanties en als de BSO de gehele dag geopend is 

kunnen we wel via de tablet even een momentje rust creëren en een filmpje laten zien.  

Variatie in spelmaterialen en aansluitend aanbod bij de ontwikkeling van de kinderen 

De ruimte beschikt over voldoende aanbod in spelmateriaal. De voetbaltafel zorgt voor uitdaging en 

samenspel. De spellenkast beschikt over een groot aanbod aan verschillende spellen, maar ook voor 

verschillende leeftijden. Het knutselmateriaal is geschikt voor alle leeftijden. Daarnaast hebben we 

ook kleurboeken ect. die gericht zijn op een bepaalde leeftijd. Ook buiten kunnen de kinderen 

ravotten maar hebben ze ook de mogelijkheid om rustig op een bankje te zitten. 

Nieuwe media 

Wij gaan voorzichtig om met de inzet van computers en gameboys. Wij vinden het belangrijk dat 

kinderen voldoende beweging krijgen en zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau. Ze mogen 

dan ook geen eigen telefoons of andere media mee nemen naar de opvang. Wel maken ze af en toe 

gebruik van de iPad die aanwezig is, waarop leuke educatieve filmpjes gekeken kunnen worden en af 

en toe spelletjes gespeeld kunnen worden. 
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6.2.2.2 Vaardigheden van beroepskrachten in het uitlokken en begeleiden van de kinderen 

Het kennen van de kinderen 

Wij vinden het belangrijk om de kinderen echt te kennen. Hierdoor kunnen we ze helpen om zich 

veilig en welkom te voelen. Wij zorgen voor een pedagogisch medewerkster die geschikt is voor de 

BSO. Zij kent de kinderen en vindt deze leeftijdsgroep erg leuk om mee te werken en samen leuke 

dingen te doen. Indien een kind bijvoorbeeld zelfvertrouwen mist, dan wordt dit door de 

pedagogisch medewerkster gestimuleerd door het vaak complimentjes te geven en goed te luisteren 

naar zijn verhalen. Hierdoor vinden onze pedagogisch medewerksters aansluiting op de emoties en 

leermomenten van de kinderen. 

Stimulering tot zelf ondernemen en grenzen verleggen 

Om een kind in een optimale ontwikkelingsomgeving te bieden is het van belang dat er een goede 

balans gecreëerd wordt. Hierbij is het belangrijk rekening te houden met de leeftijd en het karakter 

van het kind. Door hier op in te spelen helpt het een juiste balans te  vinden waardoor het kind zich 

prettig voelt in een omgeving waar het zijn talenten kan inzetten. Elk kind ontwikkelt zich op zijn 

eigen manier en heeft talenten op zijn eigen niveau. Door hierop op de juiste manier in te spelen 

voelen ze zich gehoord en gezien. Een kind kan hierdoor op zijn eigen niveau grenzen verleggen en 

gaat zelf ondernemen omdat het zich veilig voelt. In het 4de tot 6de jaar leren kinderen vooral spelend 

en proberend. Tot het 10de jaar worden kinderen steeds rationeler en gaan logischer denken, ze 

onthouden en begrijpen meer. Na het 10de jaar zie je sterke veranderingen in het denk- en 

inlevingsvermogen. Dit zijn allemaal natuurlijke processen, waarvan het belangrijk is dat een 

pedagogisch medewerker deze fases goed onderscheidt en hier op de juiste manier op inspeelt. 

6.2.2.3 Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten 

De ‘eigenheid’ van een kind 

Bij Donkey Kinderdagverblijf en BSO hebben we oog voor de eigenheid van ieder kind. We gaan op 

een sensitieve en responsieve manier om met de kinderen. We bieden een structuur waarbinnen alle 

kinderen zich kunnen bewegen. Daarbij vragen we steeds weer of de structuur nog passend is voor 

de vraag die het kind in zijn ontwikkelingsfase heeft. 

Continu kijken de groepsleidsters of het kind bezig is met een zelfstandige activiteit of speelt 

met andere kinderen, dat het kind het naar zijn zin heeft. Hierbij wordt nauwlettend gelet op 

de lichaamstaal van het kind en hebben we respect voor de autonomie van het kind. Ook de 

groepsdynamiek wordt steeds in de gaten gehouden. Waar nodig worden grenzen gesteld. 

Afleidende activiteiten worden aangeboden wanneer de groepsdynamiek de emotionele 

veiligheid lijkt te verstoren. 

Ook met de inrichting en aankleding van de binnenruimte en mogelijkheden van de 

buitenruimte scheppen we een klimaat waarbinnen elk kind zichzelf kan zijn, zich kan ontspannen en 

zich prettig voelt. 

 

Het leren deel van een groep te zijn 

We dragen zorg voor een individueel kind in groepsverband door het geven van persoonlijke 

aandacht aan een kind. Je noemt bijvoorbeeld de naam op aan de groepstafel of we begroeten het 

kind persoonlijk met de naam bij binnenkomst. We houden rekening met de mate en soort aandacht 

geven die past bij zijn/haar behoefte gezien leeftijd, ontwikkelingsfase en karakter. Dit doen we door: 

✓ Het werken in kleine groepjes. De groep kan een medewerk(st)er gebruiken/benutten als 

‘sociale leeromgeving’; 
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✓ Het oefenen van persoonlijke mogelijkheden, aardigheden en onaardigheden en grenzen in 

relatie tot een ander: democratisch opvoeden; 

✓ Ervaringen te leren delen met een ander en elkaar troosten, plezier maken, verdriet hebben, 

enz. Kinderen leren van elkaars gedrag; 

✓ Omgaan met- en ervaren van gewenst en ongewenst sociaal gedrag in relatie tot anderen; 

✓ Kinderen het gevoel geven, dat ze zich mogen uiten wat betreft hun gevoelens; verdrietig zijn 

mag, boos zijn mag, vrolijk zijn mag;  

✓ Kinderen te leren om deel van een groep te zijn: delen, wachten, aanpassen, accepteren, 

respecteren, incasseren, leiderschap, kleinste of grootste, jongste of oudste zijn. 

6.2.3 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties 

6.2.3.1 De interactie met leeftijdsgenoten 

Het omgaan met vriend- of vijandschappen 

Vriendschappen ontstaan volop bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Bepaalde kinderen kennen 

elkaar al omdat zij op dezelfde school zitten. Andere kinderen bouwen een vriendschap op met 

kinderen die zij alleen kennen van de buitenschoolse opvang. Vriendschappen worden 

aangemoedigd door onze pedagogisch medewerkers. Anderzijds worden kinderen niet gedwongen 

om met mét elkaar te spelen, of juist apart. 

Onze visie wat betreft vriendschappen is dat er sprake moet zijn van 'gelijkheid'. Het moet niet zo zijn 

dat het ene kind het andere onderdrukt. Wanneer dit het geval is zullen onze pedagogisch 

medewerkers de kinderen aparte of 'gescheiden' activiteiten aanbieden. Op deze manier ontstaat er 

niet alleen fysieke, maar ook geestelijke ruimte tussen hen. Dit geldt ook voor broers en zussen. Zij 

kunnen veel aan elkaar hebben, maar zij kunnen elkaar ook 'in de weg zitten'. De pedagogisch 

medewerker zorgt ervoor dat zij elkaar de ruimte geven om vriendschappen aan te gaan met 

anderen. 

Het kan voorkomen dat een kind erg graag alleen wil spelen. De pedagogisch medewerkers 

respecteren deze behoefte en zorgen dat het kind hier de ruimte voor krijgt. 

Een kind kan een voorkeur ontwikkelen voor een bepaalde pedagogisch medewerker. Vanuit het kind 

bekeken vinden wij dit best begrijpelijk. Een pedagogisch medewerker zal hier professioneel mee om 

gaan. Zij zal deze situatie niet uitbuiten; zij besteedt geen extra aandacht aan dat ene kind en zorgt er 

voor dat de andere pedagogisch medewerkers bij het kind betrokken worden. Pedagogisch 

medewerkers tonen hun eventuele voorkeur voor bepaalde ouders of kinderen niet. 

Kinderen kunnen om verschillende redenen eenmalig óf op regelmatige basis vijandig op elkaar 

reageren en met elkaar omgaan. De pedagogisch medewerkers van Donkey Kinderdagverblijf en BSO 

leren het kind om te gaan met vijandigheid tussen hen en andere kinderen, de reden voor de 

vijandigheid te vinden en op te lossen. Dit is uiteraard afhankelijk van de situatie en de leeftijd van de 

kinderen. De pedagogisch medewerkers zorgen er met elkaar voor dat niet één kind de dupe wordt 

van de vijandigheid van één of meer andere kinderen. 

Wanneer vijandigheid op de groep naar voren komt praten de pedagogisch medewerkers hier met de 

kinderen over, met de kinderen die het betreft en ook vaak in een groepsgesprek. Zij leggen uit dat 

het niet fijn is voor jezelf en voor de ander wanneer je vijandig doet. Daarnaast besteden zij extra 

aandacht aan het kind dat zich (eventueel) herhaaldelijk vijandig gedraagt; een praatje maken, 

samen een spelletje doen, de positieve dingen die hij doet benoemen en dit gedrag met woorden 

belonen. Ook zullen de pedagogisch medewerkers al pratend en spelend proberen erachter te 

komen waaróm het kind zich vijandig gedraagt. Wanneer het kind erover wil praten zullen de 

pedagogisch medewerkers hier hun begrip voor tonen. Op die manier willen zij het kind laten merken 

dat hij belangrijk is en dat zij hem willen helpen. 

Elkaar pesten, uitschelden en pijn doen wordt niet geaccepteerd door de pedagogisch medewerkers  
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en dat leggen zij ook telkens op nieuw uit. Op die manier maken zij de kinderen ook duidelijk dat 

vijandig gedrag niet goed is. 

Het omgaan met ‘samenwerken’ 

Onze pedagogisch medewerkers stimuleren vriendschap, kameraadschap, en samenwerking onder 

kinderen onderling. Op de BSO leren de kinderen om respect te hebben voor elkaar, het omgaan met 

conflict situaties, opkomen voor eigen belang en voor een ander. Vrienden worden, van elkaar leren, 

leren delen en het doorgeven van kennis aan andere kinderen. 

Wij willen kinderen ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen, waardoor sociale vaardigheden 

worden verworven. In de omgang met anderen vinden wij het belangrijk dat kinderen leren op een 

respectvolle wijze met de ander om te gaan. Dit houdt in dat een kind leert delen en rekening leert 

houden met een ander. Dit leren de kinderen door middel van spel en vaste groepsmomenten, zoals 

samen eten. Zo wachten we bijvoorbeeld met eten tot iedereen een boterham heeft. Kinderen 

pikken veel van elkaar op. Naast bijvoorbeeld taal leert het kind ook wat anderen prettig vinden en 

wat niet. Wanneer nodig, corrigeert de leiding dit gedrag en geeft daar uitleg bij. 

De BSO biedt veel mogelijkheden aan het kind om conflicten te leren hanteren. Juist op de leeftijd 

dat het op de BSO zit, leert het om te delen en rekening te houden met anderen. Onder het mom van 

‘samen spelen, samen delen’ geeft de pedagogisch medewerker sturing aan een kind om saamhorig 

en respectvol met anderen te spelen. 

 

Groepsactiviteiten of individuele activiteiten 

Individuele activiteiten 

De ontwikkeling wordt spelenderwijs gestimuleerd door individuele aandacht. Dit bevordert de 

relatie tussen pedagogisch medewerk(st)er en kind. Zo wordt er door de jongste kinderen geplakt, 

geverfd en gekleurd, vaak ook naar aanleiding van een project of thema, of naar aanleiding van een 

uitje. De grotere kinderen lezen een boek of willen gezellig even kletsen.  

Jonge kinderen zijn gebaat bij rust en huiselijkheid, de oudere kinderen moeten juist de gelegenheid 

krijgen om hun eigen zelfstandigheid te ontwikkelen. Elk kind mag met de medewerk(st)er aan tafel 

of op de grond een spelletje spelen. Ieder kind moet het gevoel krijgen dat het gewaardeerd wordt 

en dat het er mag zijn. Bij Donkey Kinderdagverblijf en BSO staat voorop dat de buitenschoolse 

opvang er is voor de kinderen, en dat zij na een schooldag vooral behoefte hebben aan ontspanning. 

De manier waarop kinderen van verschillende leeftijden, met verschillende interesses en 

persoonlijkheden zich het liefst ontspannen kan echter enorm uiteenlopen. 

Groepsactiviteiten 

Gedurende de opvang zijn er vaste momenten waarbij er activiteiten voor de gehele groep worden 

aangeboden. Denk hier bijvoorbeeld aan samen iets lekkers bereiden en opeten of een 

spelletjesmiddag. Wanneer er activiteiten aangeboden worden kunnen kinderen zich bezighouden 

met activiteiten waar zij uit zichzelf niet opkomen of normaal de gelegenheid niet toe hebben. 

Sommige activiteiten zijn leuker wanneer ze met een hele groep gedaan worden. De gezamenlijke 

activiteiten zijn erg divers en kunnen dus verschillen van aard. Het belangrijkste hierbij is, dat er een 

gezellige sfeer van saamhorigheid wordt gecreëerd. Het is de bedoeling dat kinderen zelf ervaren hoe 

leuk het is om samen met anderen te spelen en iets leuks te ondernemen. 

De activiteiten stellen de kinderen ook in de gelegenheid om zich op creatief en sociaal vlak verder te 

ontplooien. De gezamenlijke activiteiten bieden pedagogisch medewerk(st)ers de mogelijkheid om 

verschillende kinderen in een gelijke situatie te observeren. Gezamenlijk iets doen nodigt uit tot 

meedoen en nadoen. Kinderen zijn niet verplicht om aan de activiteiten deel te nemen, een  

belangrijke taak van pedagogisch medewerk(st)ers is echter wel om kinderen te motiveren om aan 

activiteiten mee te doen. 
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Vrij spel 

Vrij spel draagt bij aan het inzichtelijk en begrijpelijk maken van de werkelijkheid om de kinderen 

heen. Het biedt de mogelijkheid om gebeurtenissen te verwerken en de fantasie van de kinderen de 

vrije loop te laten. Op die manier stimuleert het de emotionele ontwikkeling van een kind. Maar vrij 

spel geeft kinderen ook de gelegenheid om sociale contacten te leggen en te onderhouden. 

Daarnaast is vrij spel een goede manier voor kinderen om zich motorisch te ontwikkelen. Knutselen is 

een activiteit waarbij de fijne motoriek wordt gestimuleerd. 

Buiten spelen draagt bij aan de ontwikkeling van de grove motoriek. Op de BSO beschikken wij over 

voldoende spelmateriaal dat als middel ingezet kan worden om de verschillende motorische  

vaardigheden te ontwikkelen. De pedagogisch medewerk(st)ers nemen de kinderen regelmatig mee 

naar buiten. Kinderen die na schooltijd naar de BSO komen, hebben een intensieve dag vol 

inspanning en concentratie achter de rug. Op school worden prestaties verwacht van het kind. 

Daarom ligt de nadruk bij de BSO op ontspanning. Vrij (buiten)spel is een manier voor een kind om 

zich uit te leven. 

 

6.2.4 Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van de 

 samenleving eigen te maken 
Het maken van afspraken, regels en omgangsvormen 

De pedagogisch medewerkers van Donkey Kinderdagverblijf en BSO dragen actief bij aan de 

ontwikkeling van waarden en normen van het kind. Waarden en normen zijn van belang binnen onze 

multiculturele samenleving en geven richting aan ons bestaan. Ook verschaft het duidelijkheid over 

wat wel of niet gepast is binnen een bepaalde omgeving. Ze beïnvloeden ons zelfbeeld, hoe we 

handelen en onze relaties met anderen. Bij volwassenen gaat het hanteren van waarden en normen 

vaak ongemerkt maar bij kinderen is het van belang dat ze inzicht krijgen in die waarden en normen. 

Kinderen moeten leren wat wel en niet mag, wat wel of niet hoort en hoe ze zich moeten 

gedragen in een bepaalde omgeving. Zo kan het voorkomen dat bepaalde regels thuis wel gelden 

maar op de BSO niet en andersom. Dit kan erg verwarrend zijn voor het kind, wij proberen 

daarom op een leuke speelse manier hier structuur en duidelijkheid in aan te brengen. Om elkaar 

en jezelf beter te kunnen begrijpen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de waarden en normen. 

Een belangrijk hulpmiddel hiervoor zijn de opgestelde huisregels, waarin afspraken, regels en 

omgangsvormen benoemd staan. 

 

Belonen en corrigeren van gedrag 

We respecteren elkaars waarden en normen en maken dit bespreekbaar in de groep zoals boven 

benoemd. Dit doen we in een voor kinderen begrijpelijke taal; “Jip en Janneke”. Aan tafel bespreken 

we de regels en laten we de kinderen vertellen over verschillende ervaringen. Hierbij tonen we 

begrip voor alle kinderen en vragen door en betrekken de hele groep. Iedereen is anders, we 

respecteren elkaar hierin en helpen elkaar. Iedereen wordt gelijk behandeld. Goed gedrag belonen 

we door het geven van complimentjes. Indien we een bepaald gedrag moeten corrigeren doen we dit 

op een positieve manier en spreken we de kinderen aan op het gedrag en niet op de persoon zelf. 

Hiermee helpen we de kinderen in het leren wat wel en niet mag. 

Kinderen hebben grenzen nodig en die proberen wij aan te geven. Het team zit omtrent corrigeren 

van gedrag  en belonen op één lijn. Ervaringen worden uitgewisseld in kind besprekingen. Het 

aangeven van grenzen gebeurt altijd met respect voor het kind. Met belonen zijn wij continu bezig, 

het is een vorm van stimuleren en het gebeurt op de volgende manieren: aandacht geven, aankijken, 

vriendelijke woorden, glimlachen en zoals al genoemd het geven van complimentjes. Wanneer een 

kind probleemgedrag vertoont wordt er op de momenten dat het wel goed gaat zoveel mogelijk 
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aandacht gegeven aan het kind en hij/zij wordt geprezen om dit gedrag. Corrigeren bestaat 

voornamelijk uit: 

✓ Het kind wordt aangesproken/gecorrigeerd; 

✓ Het kind krijgt de kans te vertellen wat er is gebeurd; 

✓ We leggen het kind uit waarom het gedrag niet kan; 

✓ Er wordt niet tegen kinderen geschreeuwd; 

✓ De pedagogisch medewerker die het conflict is aangegaan rond het ook weer af door 

even met het kind na te praten en duidelijk te stellen dat zij niet meer ‘boos’ is; 

✓ Het kind biedt zijn excuses aan; 

✓ Het kind krijgt de kans zijn/haar gedrag te veranderen; 

✓ Het kind wordt na het corrigeren afgeleid om iets anders te doen. 

Corrigeren is afhankelijk van de leeftijd van het kind, het aantal kinderen op de groep, het 

moment en de situatie/ het conflict zelf. Het kind kan worden toegesproken, het kind 

kan kort apart worden gezet of het kan zijn dat het kind tijdelijk niet met bepaald speelgoed 

of bepaalde kinderen mag spelen. Wanneer het kind gedrag vertoont dat vaak gecorrigeerd 

wordt, kaarten de pedagogisch medewerkers dit aan bij de ouder(s)/verzorger(s). 

 

De rituelen en feesten 

Het vieren van een geboorte, verjaardag, afscheid en feestdagen vinden wij belangrijk en leuk. Ieder 

feest heeft een speciale betekenis. 

Hoe een feest bij Donkey wordt gevierd, hangt af van het kind. Hierin houden wij rekening met de 

wensen en behoeften van het kind. Een feest kan groots gevierd worden met slingers, een medaille, 

een deurplaat, liedjes en een cadeau, maar mocht het kind het fijner vinden om niet teveel aandacht 

te krijgen, dan wordt het feest op zijn/haar manier gevierd. De mogelijkheid bestaat om uit te delen, 

die beslissing laten we over aan de ouders. Wel vragen we de ouders de traktatie zo gezond mogelijk 

te houden. 

Donkey Kinderdagverblijf en BSO viert samen met de kinderen ook de nationale feestdagen. Aan 

ieder feest wordt een thema gekoppeld. Dit betekent dat er in de voorafgaande maand voor het 

feest aan de hand van het thema wordt geknutseld. Om de kinderen voor te bereiden op deze 

feesten en om de betekenis van het feest op een speelse wijze aan het kind mee te geven, lezen we 

verhalen voor en zingen we liedjes die te maken hebben met het feest. Ook praten we met de 

kinderen over het feest. 
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6.3 3-Uursregeling 
Conform het convenant Kwaliteit Kinderopvang is het toegestaan per dag maximaal drie uur af te 

wijken van de beroepskracht - kindratio in de schoolvakanties en maximaal een half uur af te wijken 

van de beroepskracht - kindratio op schooldagen.   

Deze uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er kunnen tijdens die uren minder pedagogisch 

medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat minimaal de helft van het op grond van de BKR 

vereiste aantal pedagogisch medewerkers wordt ingezet. Als de tijden niet zijn vastgelegd in het 

pedagogisch beleidsplan, dan mag er niet afgeweken worden van de BKR. Deze uren voor de 

afwijkende inzet kunnen op de dagen van de week verschillen, maar zijn wel iedere week hetzelfde. 

 

Voor de kinderopvang hebben we de 3-uursregeling vastgelegd in onderstaande matrix: 

Dagen Groep Tijd 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Geel en rose 07.30-09.30 

12.30-13.30 
14.45-15.15 

Woensdag en vrijdag Geel en rose 07.30-09.30 
11.30-13.30 

 

Voor de BSO hebben we de 3 uursregeling  vastgelegd in onderstaande matrix: 
3-uursregeling op schooldagen   

Dagen Groep Tijd 

Maandag Paars 
 

07.30 - 08.00 uur 

Dinsdag 07.30 - 08.00 uur 

Woensdag 07.30 - 08.00 uur 

Donderdag 07.30 - 08.00 uur  

Vrijdag  07.30 - 08.00 uur  

3-uursregeling met schoolvakanties   

Dagen Groep Tijd 

Maandag Paars 
 

07.30 - 09.30 uur 
12.30 - 13.00 uur 
16.30 - 17.00 uur 

Dinsdag 07.30 - 09.30 uur 
12.30 - 13.00 uur 
16.30 - 17.00 uur 

Woensdag 07.30 - 09.30 uur 
12.30 - 13.00 uur 
16.30 - 17.00 uur 

Donderdag 07.30 - 09.30 uur 
12.30 - 13.00 uur 
16.30 - 17.00 uur 

Vrijdag  07.30 - 09.30 uur 
12.30 - 13.00 uur 
16.30 - 17.00 uur 

 

Controle op het handhaven van de 3-uurs regeling kan gemakkelijk in het nieuwe management 

systeem van KidsAdmin. Per dag kun je hierin exact zien op basis van rode velden in de module 

planning, op welke tijden afgeweken is van de kindratio. Zo zorgen we dat we gefocust blijven om 

correct binnen de wetgeving te blijven en te borgen dat we optimale aandacht blijven houden voor 

de kinderen op onze opvang. 

6.4 Overdracht naar de basisschool 

6.3.1 Overdracht  
Wij ondernemen initiatieven om iedereen die betrokken is bij de opvoeding van je kind bij elkaar te 

brengen, met als doel de knelpunten die we gezamenlijk signaleren te bespreken en samen tot een 

goede oplossing te komen. Denk hierbij aan alle basisscholen, onze collega kinderdagverblijven, maar 

ook het consultatiebureau en de bibliotheek; allemaal organisaties die een zeer belangrijke bijdrage 
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leveren aan de ontwikkeling van jullie kinderen. Wij voelen ons verantwoordelijk om iedereen hierbij 

te betrekken, om voor alle kinderen een optimale ontwikkeling te kunnen garanderen op de 

belangrijke stap richting basisonderwijs. Hier blijven we ons optimaal voor inzetten. 

Wij hechten veel waarde aan een open en betrouwbare communicatie met iedereen. We wisselen 

informatie uit, motiveren tot hulp, verwijzen door als zich dit voordoet en koppelen alles terug. We 

hanteren dit alles met de groots mogelijke discretie en altijd in overleg met jullie als ouders. Onze 

medewerkers worden ook altijd op de hoogte gebracht, zodat ook zij op de hoogte zijn van alle 

ontwikkelingen van je kind en hier op de juiste wijze op in kunnen spelen. Zo werken we samen aan 

een optimale ontwikkeling van je kind. Dit om de kinderen een solide basis mee te geven als ze later 

de eerste stappen in de samenleving gaan zetten. 

De overdracht is de laatste stap voordat ze van kinderdagverblijf naar de basisschool en BSO gaan. 

Omdat we al in een eerder stadium met de ouders en scholen hebben gesproken, bieden we het 

overdrachtsformulier aan tijdens een persoonlijk gesprek en blijven we open staan dat scholen en 

ouders ons kunnen bellen als ze nog vragen hebben. 

6.3.1 Methode KIJK  
Wij werken op onze kinderopvang met methode KIJK, het meest gebruikte systeem om de 

ontwikkeling van jonge kinderen te observeren, te registreren en te stimuleren op basisscholen en 

kinderopvang. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstuk 2.3.1 Methode KIJK in ons beleid. 
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7 Formulieren 
In dit hoofdstuk vindt je een opsomming en verwijzing naar alle documenten die onlosmakelijk aan 

elkaar verbonden zijn.  Elk document is voorzien van een versienummer en per document wordt 

aangegeven wanneer en met welke cyclus dit herzien wordt. Dit met als doel alle documenten up to 

date te houden en hiermee de kwaliteit en werkwijze van Donkey Kinderdagverblijf en BSO op de 

juiste wijze te  borgen. 

Naam document Versienummer Herzien per Frequentie  

Beleid Donkey Kinderdagverblijf en BSO V2022 - 1 13 april 2022 Per kwartaal 

Beleid Veiligheid en Gezondheid Donkey Kinderdagverblijf en BSO V2021 - 0.1 29 juni 2021 Per jaar 

Werkplan Donkey Kinderdagverblijf en BSO V2021 - 3.0 29 juni 2021 Per kwartaal 

Klachtenbeleid Donkey Kinderdagverblijf en BSO V2020 - 1.0 1 juli 2021 Per jaar 

Protocol bewegen is gezond   Per jaar 

Protocol hitte   Per jaar 

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag   Per jaar 

Protocol klachten   Per jaar 

Protocol pesten   Per jaar 

Protocol slapen   Per jaar 

Protocol uitstapjes en vervoer V2021 - 0.1 29 juni 2021 Per jaar 

Protocol vermissing   Per jaar 

Protocol voeding    Per jaar 

Protocol zindelijkheid   Per jaar 

Huisregels pedagogisch medewerkers en ouders V2020-1.0 29 juni 2020 Per half jaar 

Formulier klachtenregistratie   Per jaar 

Formulier toestemming buikligging  2022 versie 1 13 april 2022 Per jaar 

Formulier toestemming medicijnverklaring 2022 versie 1 13 april 2022 Per jaar 

Formulier toestemming sieraden 2022 versie 1 13 april 2022 Per jaar 

 

 

 

https://donkeykinderdagverblijf.sharepoint.com/sites/DonkeyKDV/Gedeelde%20documenten/Management/1_Donkey/1_Blauwdruk%20Donkey/1_Beleidsdocumenten/3_Protocollen/Toestemming%20buikligging_2022_versie_01.pdf
https://donkeykinderdagverblijf.sharepoint.com/sites/DonkeyKDV/Gedeelde%20documenten/Management/1_Donkey/1_Blauwdruk%20Donkey/1_Beleidsdocumenten/3_Protocollen/Toestemming%20medicijnverklaring_2022_versie_01.pdf
https://donkeykinderdagverblijf.sharepoint.com/sites/DonkeyKDV/Gedeelde%20documenten/Management/1_Donkey/1_Blauwdruk%20Donkey/1_Beleidsdocumenten/3_Protocollen/Toestemming%20sieraden_2022_versie_01.pdf

