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Voorwoord  
   

KOM werkt met PASSIE aan de toekomst van uw kind.   

KOM doet net dat stapje meer!  

 
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan voor de kinderdagopvang van KOM 

Kinderopvang. Om het huidige werk te beschrijven hebben de leden van de Werkgroep 

pedagogisch beleid inspiratie gezocht bij zichzelf, de pedagogisch medewerkers, de 

ouders, het manager kinderopvang en pedagogische theorieën. Uit bijeenkomsten over 

het pedagogisch beleid met pedagogisch medewerkers en ouders kwam naar voren dat 

er in het pedagogisch beleidsplan vooral aandacht moest komen voor:  

 Sfeer; 

 veiligheid (fysieke veiligheid en een veilig pedagogisch klimaat); 

 activiteitenaanbod  

  

Als organisatie voegt KOM Kinderopvang daar nog aan toe:  

 Persoonlijke en sociale competentie; 

 overdracht van waarden en normen; 

 een stimulerende omgeving met een gemoedelijk klimaat  

  

Met het op schrift stellen van de visie, de pedagogische uitgangspunten en de doelen 

wordt kwaliteit nagestreefd. Het maakt het pedagogisch handelen voor alle betrokkenen 

inzichtelijk en versterkt de professionaliteit. Het Pedagogisch Beleidsplan biedt grove 

kaders die richting geven aan het concrete handelen in de dagelijkse praktijk. Daarbij 

kan het niet anders zijn dan dat er altijd sprake is van een intentie; de dagelijkse praktijk 

vraagt om aanpassing aan de specifieke situatie van een bepaald moment. Bovendien 

veranderen inzichten en ideeën in de loop van de tijd. Richtlijnen zullen dan na overleg 

aangepast moeten worden, wat kan leiden tot wijzigingen in het beleidsplan. Daarmee 

wordt duidelijk dat een Pedagogisch Beleidsplan het resultaat is van een cyclisch en 

dynamisch proces.   

  

Dit Pedagogisch Beleidsplan wordt nader uitgewerkt in een pedagogisch werkplan. In het 

werkplan staat beschreven hoe er per groep concreet gewerkt wordt op basis van het 

Pedagogisch Beleidsplan. Het Pedagogisch Beleidsplan geeft pedagogisch medewerkers 

richting en houvast bij hun werk en biedt ouders en andere betrokkenen inzicht in hoe er 

met de kinderen wordt omgegaan en waarom dat zo gebeurt. Wanneer wij over het kind 

schrijven, gebruiken we de mannelijke vorm. We bedoelen dan zowel meisjes als 

jongens. Andersom spreken we over pedagogisch medewerker, waarmee we zowel 

mannelijke als vrouwelijke pedagogisch medewerkers bedoelen. Als we schrijven over de 

ouder(s), bedoelen we ook de verzorger(s) van het kind.   
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Inleiding  
  

KOM Kinderopvang biedt professionele opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar 

in een stabiele, kindvriendelijke en liefdevolle omgeving. Het team van 

medewerkers is enthousiast, wil zich blijven ontwikkelen en hoort graag de 

suggesties en wensen van klanten. Onze kinderdagverblijven hebben de 

beschikking over prachtige locaties in een groene omgeving met zowel binnen 

als buiten veilige en uitdagende ruimtes. KOM streeft een gezonde 

bedrijfsvoering na om te kunnen blijven investeren in kwaliteit.  

  

KOM Kinderopvang biedt verschillende vormen van kinderopvang, te weten:  

 Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar in het kinderdagverblijf; 

 opvang van kinderen van 2 tot 4 jaar in de peuterspeelzaal; 

 opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd, voor en na schooltijd en 

tijdens de schoolvakanties en studiedagen op de buitenschoolse 

opvang.  

  

In onze kinderdagopvang van 0 tot 4 jaar wordt de kinderen de ruimte geboden om te 

spelen en zich te ontwikkelen. Er wordt veel zorg besteed aan de manier waarop de 

kinderen worden opgevangen. Deze zorg is mede gericht op de sfeer in de groep: we 

willen een gemoedelijk klimaat creëren waarin kinderen zich thuis voelen. De kinderen 

moeten met plezier naar de kinderopvangvoorziening komen. De basishouding van de 

pedagogisch medewerker wordt gekenmerkt door warmte en aandacht voor elk kind: 

individueel en in de groep. Denken vanuit het kind staat bij ons centraal. Uw kind op een 

plek waar het zich thuis voelt. Wij bieden rust, ruimte en een plezierige sfeer waarin uw 

kind kan spelen, groeien en ontdekken. Hoe klein je ook bent, accepteren van ieders 

eigenheid en respect voor elkaar aanleren, is voor samenleven en spelen belangrijk.   

  

KOM Kinderopvang meent dat haar kinderopvang een verantwoorde en plezierige 

aanvulling is op de opvoeding thuis, middels:  

 Het contact met meerdere, vaste, deskundige volwassenen;  

 het contact met andere kinderen;  

 de ruimten van het dagverblijf: veilig en uitdagend;  

 vanuit een basis waar kinderen zich thuis voelen is er een activiteitenaanbod; 

 KOM kinderopvang onderscheidt zich door het groenconcept; 

 voor en vroegschoolse educatie (VVE) . 
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1. Visie en uitgangspunten  
  

In dit hoofdstuk geven we aan welke condities KOM Kinderopvang wil creëren 

om de pedagogische doelstelling te kunnen realiseren. De vermelde condities 

hebben betrekking op de visie op opvoeding en de rol van de pedagogisch 

medewerker daarin en op de pedagogische uitgangspunten van de pedagogisch 

medewerker van de kinderen.  

  

Visie op de opvoeding van kinderen  
Een kind ontwikkelt zich in wisselwerking met de omgeving. Een kind wordt geboren met 

een bepaalde aanleg en eigenheid. Ieder mensenkind is uniek en ontwikkelt zich in zijn 

eigen tempo en op zijn eigen manier. Voor een goede ontwikkeling van een kind is de 

houding van de pedagogisch medewerker van wezenlijk belang. De houding van de 

pedagogisch medewerker dient gericht te zijn op een liefdevol en aandachtig begeleiden 

van de groep kinderen en het individuele kind, zodat de kinderen zich optimaal kunnen 

ontwikkelen en ontplooien. De (pedagogische) relatie die de pedagogisch medewerker 

heeft, dient naast affectief en respectvol, bewust (van eigen waarden en normen) te zijn. 

De relatie met de pedagogisch medewerker moet het kind een gevoel van veiligheid, 

geborgenheid en vertrouwen geven, zodat het kind de omgeving durft te gaan ontdekken 

en onderzoeken.   

  

Al spelend leren kinderen de grote mensenwereld ontdekken. Ze hebben daarvoor al bij 

de geboorte veel mogelijkheden meegekregen. Vooral het vermogen om te 

communiceren en de drang om te ontdekken zijn belangrijk. Kinderen ontwikkelen zich in 

belangrijke mate zelf, ze zijn de motor van hun eigen ontwikkeling. Maar ze hebben daar 

wel wat bij nodig. Het belangrijkste dat kinderen nodig hebben om zich te kunnen 

ontwikkelen is vertrouwen, in zichzelf en in anderen. Pas wanneer een kind voldoende 

vertrouwen heeft in zichzelf, zal hij nieuwe dingen uitproberen en volhouden als het niet 

direct lukt. Voorop staat dat het kind mag zijn zoals het is; dat er respect is voor de 

eigenheid van ieder kind. De pedagogisch medewerker luistert door te kijken waar het 

kind mee bezig is, wat hij wil, wat hem beroert of waar hij vragen over heeft. Dit geeft 

een kind een gevoel van zelfvertrouwen en draagt bij tot een positief zelfbeeld.   

  

De ondersteuning die het kind in de eerste levensjaren ondervindt, is van groot belang 

voor de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden die het later nodig heeft. Goed 

inspelen op het gedrag van het kind betekent niet dat je altijd maar doet waar het kind 

om vraagt, maar wel dat je laat merken dat je de 'vraag' begrepen hebt en er serieus op 

ingaat. De reactie van de pedagogisch medewerker moet aansluiten bij de vraag van het 

kind: responsief (antwoord). Om de juiste reactie te kunnen geven, is het nodig dat je 

gevoelig bent voor de signalen die kinderen afgeven. Dit wordt verstaan onder 'sensitief' 

(gevoelig).   

  

De ondersteuning die een kind nodig heeft, verandert naarmate hij groter en 

zelfstandiger wordt. Geleidelijk aan gaat het kind steeds meer zelf ondernemen. Het is 

dan belangrijk dat volwassenen ruimte geven voor de ontdekkingsdrang van het kind en 

inspelen op zijn steeds groter wordende behoefte aan informatie. Het is voor kinderen 

van belang dat volwassenen de inhoud van hun ondersteuning steeds aanpassen aan het 

ontwikkelingsstadium van het kind.  
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Pedagogische uitgangspunten ten aanzien van de pedagogisch 

medewerker  
In het geven van ondersteuning aan kinderen zijn onderstaande manieren erg belangrijk:  

  

Emotionele ondersteuning  

Emotioneel ondersteunen betekent: laten merken dat je betrokken bent bij wat kinderen 

beleven, voelen en ervaren. Een gevoel van veiligheid is de basis voor kinderen om zich 

te kunnen ontwikkelen. Als een kind zich veilig voelt en weet dat hij op de pedagogisch 

medewerker terug kan vallen, kan het zijn aandacht richten op zijn omgeving en is hij 

vrij om nieuwe indrukken op te doen en te leren van wat hij meemaakt. Behalve de 

interactie met de pedagogisch medewerkers zijn er binnen het kinderdagverblijf ook 

andere factoren die kinderen kunnen helpen hen een gevoel van veiligheid en vertrouwen 

te geven. Kinderen kunnen ook door de contacten met andere kinderen emotionele 

ondersteuning ervaren.  

Daarvoor is het belangrijk dat kinderen elkaar leren kennen en vertrouwd raken met 

elkaar.  

  

Respect voor autonomie  

Respect voor autonomie betekent: ruimte geven aan de kinderen voor eigen initiatieven, 

ideeën en wensen, en hier positief op ingaan. Als een kind zich veilig voelt, gaat het op 

verkenning uit. Het leert het meest als het zelf van alles kan proberen en ontdekken. Als 

de pedagogisch medewerker het kind hiervoor de ruimte geeft, krijgt het de kans om te 

ervaren dat hij al veel zelf kan. De pedagogisch medewerker kan de autonomie van het 

kind respecteren door hem zo veel mogelijk gelegenheid te geven om zelf op onderzoek 

uit te gaan en hem te respecteren in wie hij is, in wat hij zelf onderneemt en in de 

keuzes die hij maakt. Niet alleen de houding van pedagogisch medewerker, ook de 

indeling van de ruimte en het programma hebben invloed op de mogelijkheden voor 

kinderen om autonomie en competentie te ervaren.  

  

Structuur bieden en grenzen stellen  

Structuur bieden en grenzen stellen betekent: houvast geven door ervoor te zorgen dat 

de situatie duidelijk is en blijft voor de kinderen. Kinderen ruimte geven om zelf dingen 

te doen betekent natuurlijk niet dat kinderen alles mogen. Soms willen kinderen dingen 

uitproberen die gevaarlijk zijn of de rust in de groep verstoren. Er zijn regels nodig om 

ervoor te zorgen dat kinderen zich niet bezeren en rekening houden met andere 

kinderen. Regels stellen is een voorbeeld van structuur bieden. Maar ook heel belangrijk 

is aan te geven wat kinderen wel mogen, een vast dagritme en een overzichtelijk 

ingedeelde ruimte. Zo weten kinderen waar ze aan toe zijn. Binnen de structuur kunnen 

ze op een veilige manier op verkenning gaan. Het is belangrijk dat er niet te veel regels 

zijn, want dat belemmert kinderen weer in hun mogelijkheden. Het gaat erom een 

evenwicht te vinden tussen enerzijds vrijheid en ruimte bieden en anderzijds structuur.  

  

Informatie en uitleg geven  

Goede informatie en uitleg geven betekent: vragen serieus nemen en aansluiten bij de 

behoefte, het niveau en de belevingswereld van de kinderen. Een kind heeft informatie 

en uitleg nodig om de wereld te leren begrijpen. Hoe beter de informatie, hoe meer deze 

bijdraagt aan het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van kinderen. Naast wezenlijke 

aandacht voor de interacties en behoeften van het individuele kind zorgen de 

pedagogisch medewerker voor een goede groepssfeer waarin het kind sociale ervaringen 

kan opdoen en zich kan hechten. De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen de 

ruimte om van elkaar te leren. De inrichting van de groepsruimte is hierin ook belangrijk: 

deze dient veilig, warm en tegelijkertijd uitdagend voor de kinderen te zijn. De 

pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen (met hun ouders) zich welkom 

voelen.  
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2. Algemene zaken  
  

Groepsindeling  
 

Verticale groep   

Onder een verticale groep wordt een groep verstaan waarin kinderen van de leeftijd van 

0-4 jaar worden opgevangen. Een voordeel van een verticale groep is dat een kind met 

het ouder worden steeds een verschillende positie inneemt binnen dezelfde groep; van 

de jongste naar de oudste van de groep en de toenemende aansporing om 

verantwoordelijk te zijn voor de kleinsten. Een verticale groep stimuleert de 

taalontwikkeling van de jongste kinderen en bootst meer een gezinssituatie na. De 

pedagogisch medewerkers zijn zich van bewust de grote verschillen in leeftijd en 

ontwikkeling en maken gebruik van de verschillende mogelijkheden om een balans te 

vinden tussen rust en bewegingsdrang van zowel baby’s als peuters. Pedagogisch 

medewerkers zorgen daarnaast dat er voldoende uitdaging in activiteiten is voor de 

verschillende leeftijdsgroepen.  

  

Horizontale groep  

In een horizontale groep liggen de leeftijden dichter bij elkaar. Voordelen hiervan zijn dat 

veel gezamenlijk kan worden gedaan, wat de onderlinge contacten kan stimuleren. Door 

de beperkte spreiding in de leeftijd kan de pedagogisch medewerker meer inzicht krijgen 

in de ontwikkelingsfases van de kinderen, omdat de samenstelling van de groep meer 

vergelijkingsmogelijkheden biedt.  

  

Binnen KOM Kinderopvang hebben we gekozen voor opvang in horizontale groepen van 

0-3 jaar en van 1-4 jaar.  

  

Grootte en inrichting van de binnen- en buitenruimtes  
In de kinderopvang is er per kind minimaal 3,5 vierkante meter bruto speel- en 

werkoppervlakte beschikbaar voor spelactiviteiten. Er is tenminste 3 vierkante meter 

buitenspeelruimte per kind beschikbaar, deze ruimte grenst aan de groepsruimte en is 

toegankelijk voor de kinderen.  

  

Pedagogisch beroepskracht-kind-ratio (afgekort BKR) 
Bij de dagopvang is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal 

feitelijk aanwezige kinderen in overeenstemming met de beroepskracht-kind ratio die de 

wet voorschrijft en wordt gebruikt gemaakt van de rekentool via de website 

www.1ratio.nl.   

 

Stamgroepen  
Een kind wordt in één vaste stamgroep opgevangen, dit is een vaste groep kinderen in 

een eigen groepsruimte die qua sfeer en inrichting past bij de leeftijd van de kinderen.  

Indien een kind de vaste stamgroep verlaat of indien stamgroepen worden 

samengevoegd, mag het kind in maximaal één andere stamgroep worden opgevangen en 

gebeurt dit altijd met vooraf gegeven toestemming van ouders en is dit voor een 

tijdelijke, vooraf afgesproken periode.  

  

Momenten waarop stamgroepen kunnen worden samengevoegd zijn bijvoorbeeld aan het 

begin en aan het eind van de dag (openen/sluiten) en/of tijdens de pauzes van de 

pedagogisch medewerkers.  De kinderen worden in een andere ruimte opgevangen dan 

hun eigen stamgroep en dienen ook te worden opgehaald in een andere stamgroep.   

Op minder drukke dagen/dagdelen kunnen stamgroepen ook worden samengevoegd. Dit 

allen wordt tijdens het intakegesprek besproken met ouders. Het is voor kinderen juist 

http://www.1ratio.nl/
http://www.1ratio.nl/
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leuk om in een samengevoegde groep te kunnen spelen met leeftijdsgenootjes en dat 

een activiteit voor 100% uitgevoerd kan worden doordat de samenvoeging van de groep 

ervoor zorgt dat dit haalbaar is.  

  

Activiteiten buiten de stamgroep 
Activiteiten buiten de stamgroep is iets anders dan het worden opgevangen in een 

tweede stamgroep of het samenvoegen van stamgroepen. Naarmate kinderen ouder 

worden, hebben zij, naast veiligheid en geborgenheid, behoefte aan een grotere 

leefomgeving. Daarom geven de pedagogisch medewerkers de kinderen regelmatig de 

gelegenheid om hun omgeving buiten hun eigen groep te verkennen en kinderen van 

andere groepen te leren kennen.   

Er zijn verschillende mogelijkheden in het werken met ‘open deuren’.   

Op een locatie kunnen de kinderen van dezelfde leeftijd van de verschillende groepen 

samenkomen om leeftijdsgerichte activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld:   
 Kinderen in de leeftijd van 3+ die voorschoolse activiteiten ondernemen;   

 dreumesen die in een ruimte ongestoord kunnen klimmen en klauteren; 

 wandelen of uitstapjes buiten de deur. 

  

Ook kan ervoor gekozen worden om met een vaste andere groep samen te werken. Er 

worden verschillende activiteiten aangeboden waaruit kinderen kunnen kiezen.   

Ten slotte kunnen meerdere groepen samenwerken, op iedere groep is een gerichte 

activiteit georganiseerd. Daarnaast kan vrij spel worden aangeboden. Kinderen mogen 

kiezen of en waar zij willen deelnemen aan activiteiten of waar zij willen spelen.  

 

Het deelnemen aan een activiteit buiten de stamgroep leidt niet tot een verlaging van de 

BKR voorafgaand aan de activiteit. 

  

Doorstroming  
Kinderen kunnen in aanmerking komen om door te stromen naar een andere groep. 

Voorwaarde is dat een kind qua leeftijd en qua ontwikkeling beter past in een andere 

leeftijdsgroep. Het feit dat een kind er aan toe kan zijn om overgeplaatst te worden telt 

meer mee in de afwegingen dan de exacte kalenderleeftijd. Uiteraard wordt een 

doorplaatsing van een kind naar een andere groep zorgvuldig voorbereid. Zoiets gebeurt 

niet van de ene op de andere dag. Door hier voldoende tijd en aandacht aan te besteden 

wordt de overgang voor het kind naar een nieuwe situatie versoepeld. Het kind gaat 

vooraf aan de overplaatsing al een paar keer kennismaken en spelen in de nieuwe groep. 

Ook aan het afscheid wordt veel zorg besteed.  

 

Zodra de pedagogisch medewerker ( of ouders kiezen vanuit KDV/PSZ naar BSO te 

gaan)de doorplaatsing van een kind overweegt, wordt contact opgenomen met de ouders 

om een afspraak te maken voor een “doorstroomgesprek”. Naast de huidige pedagogisch 

medewerker, is daar ook de pedagogisch medewerker van de volgende groep bij 

aanwezig. Doorstroming van een kind vindt natuurlijk altijd in overleg met de ouders 

plaats. In het doorstroomgesprek komen de observaties aan de orde. Mochten er 

aandachtspunten zijn, wordt dit meegenomen in de overdracht. 

  

Team  
Elke groep heeft zijn eigen vaste pedagogisch medewerkers, die de kinderen goed 

kennen en kunnen inspelen op de individuele behoeften van de kinderen. Het streven is 

een vast team van maximaal vier medewerkers. Voor ouders en kinderen wordt 

inzichtelijk gemaakt in welke stamgroep hun kind zit en welke vaste pedagogisch 

medewerkers bij de groep horen. Daarbij wordt gestreefd naar goed personeelsbeleid 

zodat een vaste pedagogisch medewerker bij o.a. langdurige ziekte of verlof structureel 

vervangen wordt. Er is sprake van een toenemende samenwerking tussen de 

verschillende groepen binnen de locatie. Dit biedt de kinderen bijvoorbeeld de 
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mogelijkheid om een speelgenootje te kiezen uit een andere groep of af en toe met een 

broertje of zusje te spelen. Wanneer de kind aantallen het toelaten dat 1 pedagogisch 

medewerker werkzaam kan zijn, is het protocol 4 ogen beleid (zie Veiligheids- en 

Gezondheidsbeleid) altijd van kracht. De achterwacht is formeel schriftelijk vastgelegd in 

het protocollenboek. Daarnaast is het manager kinderopvang, bij afwezigheid, altijd 

telefonisch bereikbaar.  

 

Ook bieden wij stagiaires/beroepskrachten in opleiding van de sociaal pedagogische 

opleidingen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen, zij worden begeleid door 

een werkbegeleider op de groep. Er wordt afgestemd welke pedagogisch medewerker de 

stagiaire tijdens de stageperiode gaat begeleiden. Tevens worden de verwachtingen van 

de stage uitgesproken en stagedoelen op papier gezet. 

KOM Kinderopvang houdt zich vast aan drie fases die de stagiaires dienen te doorlopen 

tijdens hun stage. Het betreft de oriënterende fase (kennismaken), exploratie fase 

(uitvoeren) en integratiefase (verbreden, verdiepen). Er wordt rekening gehouden met 

het niveau van de opleiding, de individuele doelstellingen van de stagiaire en de eisen 

vanuit de opleiding. 

Stagiaires zijn er om het vak van pedagogisch medewerker in de praktijk te leren. Dit 

betekent, dat ze als volwaardig teamlid meedraaien, doch nooit de volledige 

verantwoording dragen. Stagiaires/beroepskrachten in opleiding kunnen ook worden 

ingezet om kinderen van school te halen. 

Stagiaires die wij geschikt bevinden kunnen, conform de CAO, formatief worden ingezet 

bij ziekte en verlof van een pedagogisch medewerker.  

 
Ter ondersteuning van de pedagogisch medewerker kan een vrijwilliger werkzaam zijn op 

de groep. Vrijwilligers verrichten aanvullende en ondersteunende werkzaamheden, ten 

behoeve van de kinderen op de locaties van KOM. Voorafgaand het vrijwilligers werk 

wordt er in een gesprek de belangrijkste punten gesproken (zie procedure 

vrijwilligersbeleid). Bij de voor en naschoolse opvang kan het zijn dat de vrijwilliger 

ingezet wordt om de kinderen van en naar school te brengen. Een vaste pedagogisch 

medewerker coördineert daarbij de werkzaamheden, de vrijwilliger werkt altijd onder 

aansturing van de beroepskracht. De eind verantwoordelijkheid ligt bij de pedagogisch 

medewerker. 

 

Stagiaires, vrijwilligers en taxichauffeurs voor de voorschoolse en buitenschoolse opvang 

dienen allen voorafgaand hun werkzaamheden bij KOM een VOG (verklaring omtrent het 

gedrag) aan te vragen. Tevens dienen zij middels het personen register gekoppeld te 

worden aan de organisatie.  

De richtlijn geldt voor betrokkenen die aaneengesloten van minimaal een half uur per 3 

maanden aanwezig zijn op de locatie van de organisatie. 

 

Voor uitgebreide informatie over stagiaires en vrijwilligers verwijzen wij naar het 

stagebeleid en vrijwilligersbeleid van KOM Kinderopvang.  

 

Vaste gezichten criterium 
Er wordt op onze groepen gewerkt volgens het vaste gezichten criterium conform de 

wettelijke regels. Dit houdt in dat er altijd één van de vaste gezichten van het kind 

werkzaam is op de groep. 

 

Mentorschap  
Bij KOM Kinderopvang hebben alle kinderen in de opvang (zowel kinderdagopvang, 

buitenschoolse opvang als peuterspeelzaal) een eigen mentor. Tijdens het intakegesprek 

worden ouders op de hoogte gebracht wie de mentor van het kind is. Ook bij doorstroom 

naar andere groepen en bij wijzigingen van het mentorschap, wordt er zorg voor 
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gedragen dat ouders geïnformeerd worden over de wijziging en worden zijn op de hoogte 

gebracht wie de nieuwe mentor zal zijn. 

De mentor is het vaste aanspreekpunt voor ouders en bij oudere kinderen ook voor het 

kind. De mentor is voor dat kind het contactpersoon naar ouders, collega’s en voor de 

overdracht naar de school en, indien van toepassing, buitenschoolse opvang (afgekort: 

BSO) toe. Tevens is de mentor verantwoordelijk voor het volgen van de individuele 

ontwikkeling en bespreekt dit jaarlijks met ouders. Het is belangrijk dat de mentor het 

kind ook echt kent. Daarom is de mentor altijd direct bij de opvang van het kind 

betrokken.  

  

3-uurs regeling  
Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang mag er, maximaal drie uur per dag, worden 

afgeweken van de BKR. tijdens deze uren kunnen er minder pedagogisch medewerkers 

worden ingezet. Voorwaarde is wel dat minimaal de helft, van het op grond van de BKR 

vereiste, aantal pedagogisch medewerkers wordt ingezet. Deze uren hoeven niet 

aaneengesloten te zijn en deze uren voor afwijkende inzet kunnen op de dagen van de 

week verschillen, maar zijn wel iedere week hetzelfde.  

  

Bij KOM is de drie uurs regeling van toepassing voor de dagopvang (0-4), aangezien deze 

locaties open zijn van 7.00-18.00 uur (11 uur aaneengesloten)  

In onze locatie specifieke pedagogisch werkplannen staat beschreven hoe hier per 

locatie, per groep mee omgegaan wordt. 

  

Veiligheid en Gezondheid 
De pedagogisch medewerker biedt uw kind(eren) een zo veilig en gezond mogelijke 

omgeving, waarin hij ongehinderd op onderzoek uit kan gaan. Echter het opvangen van 

kinderen brengt risico’s met zich mee. Daarom heeft iedere locatie een specifiek 

Veiligheids- en Gezondheidsbeleid waarin de risico’s rondom fysieke veiligheid, sociale 

veiligheid en gezondheid staan beschreven. 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
Naast het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid heeft KOM ook de Meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling. In deze meldcode staat een stappenplan hoe om te gaan met 

signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.  
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3. De wenperiode  
  

Wij vinden dat het goed is voor het kind en de ouder om eerst te komen wennen 

bij de opvang, voordat het kind een halve of een hele dag/blok komt. Voor 

beiden is het immers een hele stap.  

 

Wennen is mogelijk als er sprake is van een POK (plaatsing overeenkomst) De afdeling 

klantbeheer komt met de ouders overeen of en op welke manier er gewend gaat worden. 

Ouders kunnen er ook voor kiezen om niet te komen wennen en het kind gelijk volledig 

te plaatsen. Indien ouders geen gebruik maken van een wenmoment en direct met de 

reguliere opvang starten, mag de intake wel plaats vinden voor ingang van de plaatsing.  

 

Wanneer ouders gebruik maken van wennen zijn er 2 mogelijkheden:  

 Ouders laten de POK eerder ingaan dan de daadwerkelijke datum dat zij opvang 

nodig hebben; 

 ouders kiezen ervoor om de 1e week of 2 weken van de POK als wenweken in te 

zetten  

  

Wennen kan op dagen die het kind ook als opvang dag/dagdeel/blok gaat afnemen.  

Ouders kunnen dus zelf aangeven of en hoe vaak ze willen wennen.   

Als advies geven we ouders 2x wennen mee met het volgende opbouwschema:  

 Bij het eerste wenmoment komt het kind maximaal 2,5 uur;   

 hoelang het kindje de tweede keer komt hangt af van hoe het de eerste keer is 

gegaan. Meestal komt het kind voor de tweede keer een dagdeel, dus een 

ochtend, een middag of een volledig blok.  

  

Als ouders en kind het prettig vinden kunnen zij zowel bij het 1e als 2e moment 

(gedeeltelijk) aanwezig zijn zodat beiden een veilig en goed gevoel hebben.   

Ouders zijn niet verplicht om bovenstaand schema te hanteren. De keus is aan ouders.  

  

De plaatsingsprocedure ziet er als volgt uit:  

Als de ouders de opvanglocatie niet kennen laten we vooraf in een rondleiding de locatie 

zien en maken de ouders kennis met het manager kinderopvang (of met 1 van de 

pedagogisch medewerkers)    

Nadat de formele zaken rond zijn en de plaatsing een feit is, worden de ouders door de 

mentor van de groep waar hun kind geplaatst wordt, uitgenodigd voor een intake. De 

intake vindt plaats in de week voorafgaand aan de ingangsdatum van de POK. 

Voorafgaand aan de intake ontvangen ouders per post een intakeformulier met een 

begeleidende brief waarin verzocht wordt het ingevulde intakeformulier mee te nemen 

naar de intake. De mentor is verantwoordelijk voor het versturen van het intakeformulier 

met begeleidende brief. Tijdens de intake maken we kennis met ouders en het kind en 

doorlopen het intakeformulier en vertellen over de werkwijze in de groep.   
 

Indien kinderen doorstromen naar een andere stamgroep zullen zij vooraf ook twee keer 

gaan wennen in deze nieuwe stamgroep. 

 

Incidenteel afnemen van extra dagdelen   
Het is mogelijk om incidenteel een extra dag(deel) af te nemen buiten de vaste 

contracturen. Dit kan binnen de eigen groep van het kind mits de betreffende maximale 

groepsgrootte dit toelaat. Onze voorkeur gaat uit naar extra opvang binnen de eigen 

groep omdat het gevoel van veiligheid en geborgenheid voor het kind voor ons voorop 

staan. Indien er geen plaats is op de eigen groep, is opvang op een andere groep 

mogelijk in overleg met de ouders en na schriftelijke vastlegging.  
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Flexibele opvang  
Wanneer flexibele opvang in aanvulling op vast aanbod of volledig flexibel wordt 

afgenomen door ouders, dan worden maandelijks met ouders afspraken gemaakt over de 

dagen die worden afgenomen en op welke groep het kind wordt opgevangen.  

  

Dagindeling  
Elk dagdeel op het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal wordt gekenmerkt door een vast 

ritme in de dagindeling. Deze dagindeling geldt in principe voor alle kinderen die geen 

flesvoeding meer krijgen en wordt afgestemd op wat de groep op dit punt aankan. Een 

min of meer vaste dagindeling geeft structuur aan een dag(deel) en wordt als zodanig op 

een speelse manier steeds meer herkenbaar voor de kinderen. Kinderen ontlenen aan 

deze structuur veiligheid en rust. De gezamenlijke momenten op de dag zijn 

voorwaardenscheppend voor de ontwikkeling van de groep als geheel. De kinderen 

krijgen vanuit deze gezamenlijke sfeer ook begrippen aangeleerd op het gebied van 

regels en gewoontevorming, zoals:  

tafelmanieren (blijven zitten tot iedereen klaar is), hygiëne (handen wassen voor en na 

het eten), omgangsregels (rekening leren houden met andere, jongere kinderen in de 

groep) en veiligheid. Gezamenlijke activiteiten op het kinderdagverblijf zijn:  

- de kring (voorlezen, muziek maken, zingen en dansen);  

- drinken en fruit eten;  

- de broodmaaltijd;  

- slapen;  

- buiten spelen, wandelen of een uitstapje maken; - spelactiviteiten, knutselen.  

Dergelijke activiteiten vinden kinderen heel plezierig en ze geven een band tussen de 

kinderen onderling en de kinderen als groep met de pedagogisch medewerker. Het leren 

functioneren in een groep is belangrijk voor het functioneren later in de basisschool en in 

de maatschappij.  

 

Voor en Vroegschoolse Educatie (Piramide en 

Startblokken)                                                         
Pedagogisch medewerkers worden geschoold in VVE, tevens vind er jaarlijks bijscholing 

plaats. Invalkrachten hebben VVE sterk gevolgd. Binnen de kinderdagopvang wordt 

gebruik gemaakt van de methode Piramide (Epe, Heerde en Wapenveld) en Starblokken 

(Vaassen) voor het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen.   

  

Het doel van de Voor- en Vroeg- schoolse Educatie (VVE) is het creëren van een 

doorgaande ontwikkelingslijn van een voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal of 

kinderdagverblijf) tot in groep 4 van de basisschool. Om dit doel te bereiken worden op 

de kinderopvang methodes aangeboden, welke bijvoorbeeld de taal- en 

rekenontwikkeling stimuleren. Deze methodes krijgen een vervolg op de basisschool. 

Voor de kinderopvang betekent dit dat er een methode wordt ingebouwd in het spel van 

alle dag. De pedagogisch medewerkers zijn zich meer bewust van het aanbod en er is 

meer structuur in het aanbod van taal en rekenen. De kinderen zullen spelenderwijs 

begrippen leren rondom thema’s.  

  

  

De seizoenen, feestdagen en bijzondere activiteiten  
Allerlei activiteiten met de kinderen hebben betrekking op de seizoenswisselingen tijdens 

een jaar. De natuur in de lente, zomer, herfst en winter is vaak onderwerp in verhaaltjes, 

spelletjes, liedjes en creatieve werkjes. Op het kinderdagverblijf wordt vaak aandacht 

besteed aan de feestdagen. Ook verjaardagen van de kinderen en traktaties in verband 

met de geboorte van een baby of bij vertrek van het kind van het kinderdagverblijf, 

kunnen na overleg met de pedagogisch medewerker georganiseerd worden. Feestdagen 

die belangrijk zijn voor allochtone kinderen zullen in overleg met de ouders aandacht 
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krijgen op het kinderdagverblijf. Indien meerdere allochtone kinderen het dagverblijf 

bezoeken, zullen andere - niet westerse - culturele feestdagen een vast onderdeel gaan 

vormen voor alle kinderen.  

  

Visie op VVE  

KOM gelooft dat een goed VVE aanbod van meerwaarde is voor peuters en een goede 

basis legt voor de doorgaande leerlijn met de scholen. Dit bereikt KOM door te investeren 

in het aanbod VVE aan peuters en te investeren in de kunde en kennis van de 

pedagogisch medewerkers. Een basisvoorwaarde daarvoor is dat KOM samen werkt met 

ouders en regionale ketenpartners (onder andere de gemeente, CJG en onderbouw 

basisscholen). KOM neemt deel aan regionale VVE bijeenkomsten met de genoemde 

ketenpartners.  

KOM heeft de keuze gemaakt voor een horizontale groepsindeling wat betekent dat de 

peutergroepen aparte groepen zijn. KOM biedt op bijna iedere locatie het VVE aanbod 

aan en werkt op alles locaties volgens het VVE programma. Het uitgangspunt van VVE 

draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. De medewerkers van KOM hebben een 

signaleringsfunctie wat betekent dat zij op tijd actie zullen ondernemen wanneer een 

vermoeden van een dreigende taalachterstand bestaat. Indien er een vermoeden is, 

vindt er overleg plaats met ouders en wordt zo nodig een interne of externe deskundige 

ingeschakeld om bijvoorbeeld een observatie uit te  

voeren. KOM wil een “groene” organisatie zijn en heeft in haar VVE aanbod “groene” 

activiteiten opgenomen. In de algemene visie van KOM staat hierover meer beschreven. 

KOM hecht waarde aan “ruimte” voor kinderen. Zo mogelijk heeft de ruimte meer m2 

meters als wettelijk verplicht of splitsten we op in kleine groepen. Dit om de peuter beter 

te betrekken en te bereiken. KOM hecht er veel waarde aan dat ouders van VVE kinderen 

betrokken worden.  

 

Stimuleren van ontwikkeling  

Op verschillende manieren stimuleren wij de ontwikkeling van het kind. Kinderen worden 

gestimuleerd op het gebied van taal en rekenen en in hun motorische en sociaal-

emotionele ontwikkeling. KOM werkt met een planmatige methode om te kunnen werken 

aan de ontwikkeling van kinderen en voegt daar “groen” aan toe.  

Op de peuterspeelzalen wordt gewerkt met verschillende thema’s vanuit een VVE- 

methode, bijvoorbeeld Piramide en Startblokken. Binnen deze thema’s is ruimte voor het 

ontdekken en beleven van activiteiten. Er wordt regelmatig gewerkt in kleinere groepjes 

om de kinderen te begeleiden of bij de uitvoering van activiteiten. KOM maakt gebruik 

van verschillende spel- en ontwikkelingsmaterialen. 

  

Volgsysteem  

De ontwikkeling van kinderen met een VVE-verwijzing wordt vastgelegd in een 

volgsysteem (CITO). Per kind wordt een plan gemaakt, waarmee wordt gewerkt op de 

groep. Halfjaarlijks vindt er met de ouders van deze kinderen een oudergesprek plaats 

om de ontwikkeling van hun kind te bespreken.  

 

Inrichting  

Op de VVE-groepen zijn verschillende vaste hoeken die voor de kinderen duidelijk 

herkenbaar zijn. De ruimte is passend ingericht voor de kinderen van deze leeftijd. Het 

VVE-materiaal is in de diverse speel-leerplekken voor de kinderen beschikbaar en ze 

kunnen het materiaal tijdens vrij spel of tijdens begeleid spel ontdekken.  

De huishoek lokt met name rollen-en fantasiespel uit. Er zijn daar poppen om aan en uit 

te kleden, een keukentje waar je visite kunt ontvangen en kunt koken. Peuters kunnen 

er samen een rollenspel spelen: de rollen worden verdeeld en dat vraagt om 

onderhandelen (bijv. ‘dan mag jij straks moeder zijn…’), plannen en samenwerken.  
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In de leeshoek op de VVE groep wordt interactief voorgelezen. Onze locatie doet mee 

met Boekstart, een initiatief van de Bibliotheek.  

In de bouwhoek worden constructiematerialen aangeboden, zoals Duplo en een 

treinbaan. Kinderen kunnen hier samen of juist alleen bouwen en spelen. In de 

bouwhoek zijn ook ondersteunende materialen aanwezig als auto’s en boerderijdieren.  

 

Ouderbetrokkenheid  

Samen met de ouders zijn we partner in de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Het 

is daarom van groot belang om elkaar goed te informeren en op de hoogte te zijn van 

alle relevante zaken omtrent het kind en het kinderdagverblijf. Bij KOM vindt 

informatieoverdracht op de volgende manieren plaats;  

- Voor aanvang van de plaatsing van de kinderen vindt er een intakegesprek plaats. 

Hierin worden de bijzonderheden van de kinderen besproken rondom zaken als eten en 

slapen. De gegevens worden nagelopen, en er worden afspraken gemaakt rondom het 

wennen op de groep.  

- Tijdens de breng- en haalmomenten vindt er tussen de ouders en de pedagogisch 

medewerkers een overdracht plaats over het kind. Hier wordt de ruimte gegeven om 

bijvoorbeeld bijzonderheden door te geven en af te stemmen.  

- Ouders worden door middel van een nieuwsbrief geïnformeerd over het thema en 

nieuws rondom VVE.  

- Halfjaarlijks nodigen we de ouders uit voor een 10 minuten-oudergesprek. In dit 

oudergesprek wordt de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen besproken. 

Mocht er aanleiding voor zijn, dan worden ouders extra uitgenodigd om samen met ons 

de ontwikkeling van hun kind te bespreken. De ouders die een VVE-plek hebben voor hun 

kind worden halfjaarlijks uitgenodigd voor een oudergesprek.  

- Kinderen die komen voor op VVE indicatie krijgen een thema/oudermap mee. Hierin 

worden ouders betrokken om thuis ook bezig te zijn met VVE.  

 

Samenwerking met school en andere partners( CJG, Gemeente)  

We werken samen met basisscholen om de doorgaande leerlijn te bevorderen.  

Op een aantal peutergroepen hebben wij 3+ groepen waarmee we met de kinderen meer 

voorbereiding doen voor de basisschool. Zo draaien we verschillende keren mee op een 

bassischool.  

Voor de kinderen met een VVE-verwijzing geldt dat er een warme overdracht plaatsvindt. 

Hier gaat de pedagogisch medewerker in gesprek met de leerkracht en draagt, met 

toestemming van ouders, informatie over van het kind. Hiermee dragen we zorg voor 

een doorgaande leer-en ontwikkellijn.  

 

Ondersteuning  

Op de locatie is er ondersteuning in de uitvoering van het VVE programma.  

Deze ondersteuning wordt geboden door de pedagogische coach en de locatiemanager en 

waar nodig wordt er ook externe ondersteuning ingezet. Daarnaast wordt er jaarlijks een 

opleidingsplan samengesteld voor de pedagogisch medewerker(s) die VVE uitvoeren. Ook 

is er overleg met de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau.  
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4. Verzorgen van de kinderen  
  

Een goede verzorging van de kinderen is de basis voor goede kinderopvang. De 

pedagogisch medewerkers besteden daarom veel aandacht aan het lichamelijk 

welzijn van de kinderen. Bij die verzorging spelen lichamelijke veiligheid, 

hygiëne en het in stand houden en bevorderen van de gezondheid van het kind 

een belangrijke rol.  

  

Eten en drinken  
Om je goed te voelen is het van groot belang gezond en gevarieerd te eten. Veel 

kinderen eten bij KOM een boterham en krijgen een aantal gezonde tussendoortjes. 

Kinderen die een hele dag komen eten twee keer per dag fruit. Het fruit bestaat uit meer 

dan alleen een appel en banaan. Vaak zitten er ook druiven, mandarijnen, perziken en 

kiwi’s bij. In de zomer worden de eigen aardbeien uit de tuin geplukt. Kinderen leren 

verschillende soorten fruit kennen en ontdekken wat zij wel en niet lekker vinden.  

 

Tijdens de lunch krijgen de kinderen een bruine boterham. Kinderen die ouder zijn dan 

drie smeren eerst zelf hun boterham. Zij worden hierin begeleid en aangemoedigd. Dit 

vergroot de fijne motoriek en zelfstandigheid. Bij de boterham drinken zij een beker 

halfvolle melk. In overleg met ouders kan er een maximum van het aantal boterhammen 

worden gesteld. Kinderen beginnen met een boterham hartig beleg en mogen daarna een 

boterham met zoet beleg. Er is veel keus in het broodbeleg. Kinderen worden wel 

gestimuleerd verschillend beleg te kiezen of een keer iets anders te proberen, zodat zij 

verschillende samen ontwikkelen.   

 

Uit onderzoek is ook gebleken dat het eten van meerdere kleine porties per dag meer 

energie oplevert dan 3 grote maaltijden. KOM heeft gestructureerde momenten waarop 

er gezamenlijk gegeten en gedronken wordt. Dit moment heeft ook een sociaal aspect. 

Het samen eten en drinken biedt de kinderen rust en geeft de mogelijkheid om zowel 

individuele als groepsgerichte gesprekjes te voeren. Kinderen leren naar elkaar te 

luisteren, zelf iets te vertellen en leren beurten te verdelen welke samen de 

taalontwikkeling en woordenschat vergroot.  

 

Natuurlijk wordt er ten alle tijden afgestemd met de wensen van ouders. Kinderen met 

speciale diëten of andere behoeften kunnen ook bij KOM terecht.  

 

Slapen  
De kinderen kunnen volgens hun eigen ritme gaan slapen in overleg met de ouders. Dit 

geldt zeker voor de baby's, maar in principe ook voor de peuters. Om het risico met 

betrekking tot wiegendood te verkleinen, worden baby's bij KOM Kinderopvang niet op de 

buik te slapen gelegd en slapen zij onder een deken. Hiervan wordt alleen afgeweken na 

schriftelijke toestemming van de ouders. Er wordt gewerkt volgens conform het 

slaapprotocol van KOM kinderopvang en de richtlijnen van het Nederlands Centrum 

Jeugdgezondheid, landelijke samenwerkingsafspraken preventie wiegendood. 

  

Verschoning en toiletbezoek  
De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen regelmatig verschoond 

worden of geholpen worden om naar de wc te gaan. In overleg met de ouders werken de 

pedagogisch medewerkers mee aan de zindelijkheidstraining.  

  

Ziekte en gezondheid  
Binnen onze kinderdagverblijven geldt de regel dat zieke kinderen een dagverblijf niet 

kunnen bezoeken. De redenen daarvoor zijn, dat de dagverblijven daar niet voldoende 

voor toegerust zijn en het in een aantal gevallen in verband met infectiegevaar, 



16 

 

overdracht of besmettingsgevaar is uitgesloten dat een kind een dagverblijf bezoekt. Om 

te bepalen of een ziek kind de locatie nog wel of niet meer kan bezoeken hebben wij een 

protocol opgesteld waar wij naar handelen. Bij het opstellen van dit protocol zijn we 

uitgegaan van de richtlijnen van de GGD.   

Bij twijfel zal er door KOM overleg zijn met de afdeling infectieziekten GGD en hun advies 

geldt als leidraad voor KOM. Het ziekteprotocol kunt u altijd inzien via de afdeling 

klantbeheer. 
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5. Vragen, twijfels en zorgen over de ontwikkeling  
  

Kinderopvang is meer dan alleen kinderen verzorgen en bezighouden. In het 

werken met kinderen kunnen zich situaties voordoen waarbij het onduidelijk is 

of er al dan niet iets met het kind aan de hand is. De pedagogisch medewerker 

is verantwoordelijk voor het signaleren van mogelijke ontwikkelingsstoornissen 

of de dreiging ervan. Met betrekking hiertoe is de pedagogisch medewerker, in 

samenspraak met manager kinderopvang, gesprekspartner voor de ouders.  

  

Observeren en signaleren  
Bij heel jonge kinderen is het moeilijk een maat vast te stellen voor wat wel of niet 

afwijkend is, door de grote variatiebreedte in de ontwikkeling en het feit dat 

ontwikkelingsstoornissen tijdelijk van aard kunnen zijn. Kinderen vallen vaak op omdat 

ze op een speciale manier aandacht vragen en aan die manier moet niet direct een 

negatieve lading worden gegeven. Jonge kinderen hebben tevens nog het vermogen hun 

gevoelens met hun lichaamstaal uit te drukken. De pedagogisch medewerker zal daar 

vanuit haar taakopvatting open voor staan door binnen de groep individuele aandacht te 

hebben en te geven. Het nut van observaties is dat het de pedagogisch medewerker 

gegevens biedt over de mate van het anders-zijn of achter-zijn. Observaties in het 

kinderdagverblijf zijn erop gericht om te kunnen signaleren dàt er wat aan de hand is, 

niet wàt. Het geven van diagnoses en prognoses is niet de deskundigheid van de 

pedagogisch medewerker. Een verkeerde inschatting van de observatie roept onnodige 

ongerustheid op bij de ouders en kan nadelig zijn voor de relatie met de ouders. Overleg 

tussen ouders en medewerkers van het kinderdagverblijf is daarom enorm belangrijk. 

Voor elke kind vult de pedagogisch medewerker, elk jaar in de maand maart, een 

observatierapport in over de ontwikkeling van het kind. Ouders worden in de gelegenheid 

gesteld hierover in gesprek te gaan met de pedagogisch medewerker. Mochten er 

gedurende de opvang twijfels/vragen zijn over de ontwikkeling van kinderen dan wordt 

er uiteraard eerder een passend aanbod gedaan. Ouders kunnen doorverwezen worden 

naar een passende instantie, waaronder het CJG.  

  

De manager kinderopvang draagt er zorg voor dat de pedagogisch medewerkers 

toegerust zijn voor deze taak en op passende wijze hierin worden ondersteund. Mogelijke 

instrumenten hiervoor zijn scholing, coaching en aanwezigheid van hoofd op de groep 

tijdens de opvang van de kinderen.  

  

Kinderen met een handicap of beperking  
Ook kinderen met zorg, een handicap of beperking zijn welkom op de kinderdagverblijven 

van KOM Kinderopvang. De toelating van kinderen met een handicap of beperking 

gebeurt in nauw overleg met de ouders en eventuele hulpverlenende instanties. Elke 

vraag wordt apart bekeken op de volgende punten:  

- Kan het kinderdagverblijf het kind bieden wat het nodig heeft?  

- Zijn er speciale voorzieningen nodig?  

- Na plaatsing is er regelmatig overleg met de ouders en eventuele andere betrokken 

instellingen die het kind bezoekt. Doel van het overleg is een zo goed mogelijk een 

afgestemde pedagogisch medewerker van het kind.  

  

Zieke kinderen  
Wanneer een kind een ziekte heeft (of bijvoorbeeld een levensbedreigende allergie), 

wordt vooraf advies gevraagd bij de ouders over de wijze van handelen in noodsituaties 

en wordt dit schriftelijk vastgelegd. Deze specifieke handelingen moeten bekend zijn bij 

alle medewerksters van de locatie. Ouders van deze kinderen sluiten voor plaatsing met 

KOM Kinderopvang een aparte overeenkomst af, waarmee de pedagogisch medewerkers 

vrij worden gesteld van alle aansprakelijkheid.  
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6. Waarden en normen  
  

De tijd waarin we leven en de cultuur waar we deel van uitmaken, evenals het 

sociale milieu waarin we zijn opgegroeid of waarin we leven, alsook onze 

levensomstandigheden, bepalen sterk onze ideeën en visie over het opvoeden. 

Het kind is in interactie met die omgevingsfactoren. Opvoeden is stimulans 

geven aan die interactie en dat op een zodanige wijze, dat het kind weerbaar en 

zelfstandig wordt en actief kan deelnemen aan die maatschappij. Kinderen 

moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen eigen te maken van de 

samenleving waarvan zij deel uit maken.  

  

Waarden en normen  
Het overbrengen van waarden en normen speelt in de opvoeding van de kinderen 

voortdurend een rol. Waarden geven uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten 

aan bepaalde gedragingen, dingen of gebeurtenissen. Het zijn ideeën of opvattingen die 

aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden. Waarden zijn onmiskenbaar 

cultuurgebonden; ze veranderen in de loop van de tijd en variëren van samenleving tot 

samenleving. Normen vertalen de waarden in regels en voorschriften hoe volwassenen 

en kinderen zich behoren te gedragen. Zo is bijvoorbeeld de norm behorende bij de 

waarde 'respect hebben voor elkaar', dat pesten, schelden en slaan niet worden 

toegestaan.  

  

Visie op het opvoeden met de verschillen in waarden en normen  
Nederland heeft een samenleving die bestaat uit mensen met verschillende culturele 

achtergronden. Dit toont zich in verschillen in levensovertuiging, geloof, 

gezinssamenstelling, afkomst uit stad, platteland of buitenland. Leren omgaan met deze 

samenleving betekent dat kinderen moeten leren met deze verschillen tussen mensen 

om te gaan. Dit ervaren kinderen in de groep maar ook doordat wij met een groepje 

peuters van kinderdagverblijf Nijntje regelmatig naar zorgcentrum de Speulbrink in 

Vaassen op bezoek gaan. Bij kinderdagverblijf Villa KOM gaan de peuters maandelijks 

naar zorgcentrum Reoboth. De kinderen en de ouderen doen dan een gezamenlijke 

activiteit. De pedagogisch medewerker zal binnen het team en met de ouders bespreken 

hoe in de praktijk omgegaan zal worden met verschillen in waarden en normen. Dit 

houdt geen aanpassen in, maar inpassen. Dat geldt voor ouders en pedagogisch 

medewerker en dat is een wederzijds proces. De pedagogisch medewerker zal individueel 

en als team de eigen waarden en normen over opvoeding steeds ter discussie stellen, om 

daarmee inzicht te krijgen in het eigen gedrag en opvattingen en de eventuele 

vooroordelen die daarmee samenhangen in relatie tot andere culturen. Een pedagogisch 

verantwoorde opvang die in het verlengde staat van de thuissituatie, vergt goed overleg 

met de ouders. Openheid en wederzijds respect staan daarin centraal. Andere ideeën 

over opvoeding moeten bespreekbaar zijn en pedagogisch medewerker en ouders 

kunnen zo leren met de verschillen om te gaan en oog te hebben voor overeenkomsten.  
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7. Een zo goed mogelijke dienstverlening aan en 

samenwerking met ouders  
  

'KOM Kinderopvang levert in de voorwaardenscheppende sfeer een bijdrage aan 

de maatschappelijke deelname van ouders op de arbeidsmarkt. KOM 

Kinderopvang wil een klantpartner zijn: kijken naar de specifieke wensen van 

de klant en hierop ingaan tegen een redelijke prijs. Optimaal overleg met 

ouders draagt bij aan de kwaliteit die de kinderopvang voor kinderen en hun 

ouders kan hebben.'  

  

Dienstverlening aan ouders  
Het aanbod en de spreiding van het aanbod dan wel de kinderopvangvoorzieningen zullen 

zoveel mogelijk worden afgestemd op de behoefte van ouders. KOM Kinderopvang wil 

verschillende vormen van kinderopvang realiseren en inspelen op de verschillende vragen 

die er zijn naar kinderopvang. De kinderopvangvoorzieningen van KOM Kinderopvang 

scheppen voorwaarden voor een goede ouderparticipatie. Betrokkenheid bij en 

medewerking van ouders vindt KOM Kinderopvang essentieel voor de kwaliteit van de 

opvang.  

  

Samenwerking met ouders  
Het beleid ten aanzien van de ouders is meer dan alleen het delen van de 

opvoedingsverantwoordelijkheid. Ouders en KOM zijn samen partners in opvoeden.  

Denken vanuit het kind staat bij KOM centraal.   

  

Uiteraard neemt de afstemming van de zorg en het pedagogisch handelen een 

belangrijke plaats in. Ouders willen zich verzekerd weten van een plaats waar hun kind 

zich vooral beschermd, vertrouwd en plezierig voelt. De kwaliteit van de 

kinderopvangvoorziening, dan wel het welzijn van een kind tijdens de opvang is in sterke 

mate afhankelijk van de relatie tussen de ouders en de pedagogisch medewerker. In dit 

Pedagogisch Beleidsplan kan KOM Kinderopvang alleen haar aandeel daarin beschrijven. 

Het hangt van het vertrouwen tussen de ouders en de pedagogisch medewerker af, of 

ouders bereid zijn mededelingen te doen over de thuissituatie. Kinderen waarvan de 

ouder problemen heeft (bij voorbeeld:  

relationeel, financieel, medisch), zal de eventuele spanningen die dit met zich meebrengt, 

meenemen naar de kinderopvangvoorziening. Pedagogisch medewerker die met 

dergelijke omstandigheden bekend zijn zullen dan alert zijn op een kind uit die 

thuissituatie. Voorafgaand aan de plaatsing vindt uitgebreid overleg plaats tussen 

pedagogisch medewerker en ouders over de waarden en normen die beide partijen in dit 

kader hanteren en waar de grenzen liggen van de wederzijdse aanpassing. Met de ouders 

vindt regelmatig overleg plaats over het welzijn van hun kind(eren). Zeker ook op het 

moment dat of de ouders of de pedagogisch medewerker zich zorgen maken over de 

ontwikkeling van het kind en eventueel doorverwijzing naar derden wenselijk is. Meer 

hierover las u ook al in hoofdstuk 5.  

  

Bij het brengen en halen van de kinderen is er gelegenheid voor de pedagogisch 

medewerker en de ouders om elkaar kort over het kind te informeren. Een goede 

uitwisseling over het kind is voor de pedagogisch medewerker erg belangrijk. De 

pedagogisch medewerker kan mede hierdoor het welzijn en gedrag van het kind afleiden. 

Een kind komt bijvoorbeeld op maandagochtend na een weekend logeren anders binnen 

dan na een rustig weekend thuis. Ouders bepalen uiteraard zelf de grens met betrekking 

tot datgene dat zij aan de pedagogisch medewerker willen doorgeven. Aan de andere 

kant wil de pedagogisch medewerker graag dat de kwaliteit van de relatie met de ouders 

ertoe leidt dat ouders de pedagogisch medewerker inzicht willen geven in 

privéomstandigheden die het functioneren van het kind op het kinderdagverblijf kunnen 

beïnvloeden. Vanuit een dergelijke open relatie is ook terugkoppeling van de ontwikkeling 
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van het kind op het kinderdagverblijf naar de ouders gemakkelijker. Ouders kunnen de 

pedagogisch medewerker altijd advies geven en om advies vragen betreffende de 

verzorging en de opvoeding van hun kind. De kinderopvangvoorziening heeft echter haar 

eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het melden van bijzonderheden en/of het 

welzijn van het kind. De pedagogisch medewerker tracht op één lijn te komen met de 

ouders van een kind wat betreft waarden, normen en aanpak, door met de ouders 

regelmatig overleg te hebben. De frequentie van dit overleg is afhankelijk van hoe een 

kind het doet op het kinderdagverblijf.  

  

Klachtenprocedure  
Een goede en zorgvuldige klachtenprocedure is in ieders belang. KOM hanteert dan ook 

een interne en externe klachtenprocedure. In het algemeen raden wij ouders aan een 

klacht te bespreken op de plaats waar de klacht zich afspeelt en/of de persoon om wie 

het gaat. Een rustig gesprek kan vaak al veel oplossen. Zijn ouders echter na deze 1e 

stap niet tevreden, dan kunnen zij contact opnemen met het manager kinderopvang.  

  

Heeft voor genoemde interne klachtenprocedure geen of onvoldoende oplossing geboden, 

of wil de klager de klacht direct extern laten behandelen. Dan heeft de klager het recht 

zich te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en het 

daaraan verbonden Klachtenloket Kinderopvang.   
  
De Geschillencommissie  

Postbus 9060  

2509 LP Den Haag 

070 310 53 10  

  

De Oudercommissie (OC) 
In een werksoort als kinderopvang is een goede communicatie een eerste vereiste. Het 

belang van het kind is gebaat bij goed overleg tussen ouders en pedagogisch 

medewerker. Voor het management is het van belang te weten hoe bepaalde 

beleidsvoorstellen op de ouders overkomen. Beleid dat gedragen wordt door alle 

geledingen heeft niet alleen een breed draagvlak, maar ook de meeste kans van slagen. 

Daarbij moet echter onderkend worden dat KOM Kinderopvang en ouders op enkele 

punten vanuit verschillende belangen zaken voorstaan. Het management ervaart vaak 

een spanning tussen enerzijds pedagogische belangen en anderzijds bedrijfseconomische 

belangen. Een goede communicatie biedt hierin mogelijkheden voor compromissen. De 

oudercommissie vormt een belangrijke schakel in de communicatie tussen de ouders en 

de organisatie. Alle locaties 0-4 jaar beschikken over een OC. De oudercommissie 

bestaat uit ouders van kinderen die gebruik maken van de kinderopvang bij KOM 

Kinderopvang.   

  

Doelstelling  

De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van het 

kindercentrum zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.   

  

Verzwaard Adviesrecht oudercommissie   

De houder van een kindercentrum stelt de oudercommissie in ieder geval in de 

gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot: 

 a. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid, in het bijzonder 

het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd, respectievelijk artikel 1.56, eerste lid, in het 

bijzonder het beleid dat wordt gevoerd inzake het door de gastouder te voeren 

pedagogisch beleid; 

 b. voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied 

van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

 c. openingstijden; 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2018-03-01#Hoofdstuk1_Afdeling3_Paragraaf2_Artikel1.50
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2018-03-01#Hoofdstuk1_Afdeling3_Paragraaf2_Artikel1.56
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 d. het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

 e. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten als 

bedoeld in artikel 1.57b, eerste lid; 

 f. wijziging van de prijs van kinderopvang. 

  

Daarnaast kunnen zij over zaken die alle ouders van KOM Kinderopvang aangaan, 

gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de directie.   

  

Wat doet de oudercommissie?  

De activiteiten van de oudercommissie zijn in drie categorieën te verdelen:  

  

1) Formeel advies geven m.b.t. hierboven aangegeven thema’s  

De OR heeft adviesrecht op een aantal thema’s. Dit betekent dat de directie van KOM 

advies moet vragen aan de oudercommissie alvorens ze wijzigingen kan doorvoeren 

binnen deze thema’s.  

  

2) Informeel advies geven en sparren met het managementteam  

Minimaal 2x per jaar heeft de OC-overleg met het MT over zaken die spelen. Hierin kan 

de OC-issues bespreken die ze opvallen en waar ze de directie op attent willen maken.  

  

3) Activiteiten organiseren  

Als vertegenwoordiging van de ouders wil de OC graag in contact komen met de ouders 

die de opvang van hun kinderen toevertrouwen aan KOM Kinderopvang. Daarom 

organiseert de OC jaarlijks een aantal activiteiten.  

  

Samenstelling  

De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 leden. De OC streeft ernaar 

om een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging per groep in de oudercommissie te 

hebben.  Binnen de oudercommissie worden verschillende rollen (voorzitter, 

penningmeester, secretaris, activiteitencoördinatie) onder de leden verdeeld.  

Kandidaten worden in principe gekozen voor een periode van twee jaar en zijn onbeperkt 

herkiesbaar, mits de ouder een kind heeft dat gebruik maakt van de opvang.   

  

Vergaderingen  

De OC vergadert minimaal 4 avonden per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij 

de oudercommissie beslist om een agendapunt achter gesloten deuren te behandelen. 

Minimaal 2x per jaar is het manager kinderopvang en/of directeur aanwezig.  

  

Klachten  

Voor OC met klachten is een aparte regeling bij de Geschillencommissie Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen.  

  

  

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2018-03-01#Hoofdstuk1_Afdeling3_Paragraaf2_Artikel1.57b
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Nawoord  
  

Zoals in het voorwoord reeds genoemd is, is dit Pedagogisch Beleidsplan het resultaat 

van een cyclisch en dynamisch proces. Inzichten in de ontwikkelings- en 

ontplooiingskansen van kinderen worden voortdurend bijgesteld. Daarnaast zal de keuze 

van aanpak enigszins afhankelijk zijn van de pedagogisch medewerker die daar 

uitvoering aan moet geven. De houding en vaardigheden van elke individuele 

pedagogisch medewerker geven de pedagogische uitgangspunten een persoonlijk 

karakter. Kinderopvang is ten slotte een werksoort in ontwikkeling. Dit pedagogisch plan 

zal een afgeleide moeten zijn van die ontwikkeling en daarop bijgesteld moeten kunnen 

worden, zonder dat daarbij de doelstelling en uitgangspunten worden losgelaten.   
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Bijlage 1: Ontwikkelingsfases en daarbij passende 

activiteiten  
  

De ontwikkeling van baby's  
Door een gunstige omgeving, een goed pedagogisch klimaat waarin de kinderen 

gestimuleerd worden en door goede observaties kunnen volwassenen de ontwikkeling 

van baby's positief beïnvloeden. Op een kinderdagverblijf worden voorwaarden gecreëerd 

om ook daadwerkelijk baby’s de gelegenheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen. Die 

ontwikkeling kan op de volgende wijze ingedeeld worden:  

  

Motorische ontwikkeling  

Vanaf de geboorte krijgt een baby steeds meer beheersing over de spieren. Eerst zijn de 

bewegingen ongecoördineerd, later zijn de bewegingen gericht op een bepaald effect: 

beweging, geluid, iets pakken. Vooral het effect van een beweging prikkelt een baby tot 

verder proberen en onderzoeken. Trapezes en mobiles aan bedjes en boxen in het 

kinderdagverblijf zijn niet alleen spannend voor een baby om naar te kijken, maar 

nodigen de baby ook uit tot onderzoek. De baby oefent hiermee de coördinatie van zijn 

bewegingen en ontwikkelt hiermee steeds meer de fijne motoriek. De pedagogisch 

medewerkers spelen zelf ook actief in op de behoefte van de baby's door onder andere 

schootspelletjes en het aanbieden van allerlei materiaal. De pedagogisch medewerkers 

zijn er alert op dat kinderen niet te lang en te vaak in dezelfde houding zitten.  

  

Ontwikkeling van de zintuigen  

Baby's kunnen al vrij snel kleuren onderscheiden. Vooral grote contrasten nodigen een 

baby uit om te onderzoeken. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de baby niet 

met te veel prikkels wordt omringd; beter is een afwisseling van prikkels. Het regelmatig 

wisselen van speeltjes voorkomt dat de baby uitgekeken raakt. Baby's zijn gevoelig voor 

geluiden, vooral voor de menselijke stem. Met een rustige stem kunnen onrustige baby's 

gekalmeerd worden. Ook hier geldt dat door te veel geluid/ prikkels de ontwikkeling van 

het horen gestoord wordt. Oppakken, vasthouden, wiegen, strelen, enzovoort vindt een 

baby heerlijk en het is ook goed voor ze. Het speelgoed van de baby's wordt zorgvuldig 

uitgezocht, zodat de baby zich niet kan verwonden en door het onderzoek met de mond 

geen schadelijke stoffen binnenkrijgt.  

  

Sociaal-emotionele ontwikkeling  

Vanaf de geboorte is een kind 'sociaal gericht'. Na een paar maanden herkent de baby 

een volwassene aan het gezicht, de geur, de stem en aan de manier waarop de baby 

vastgehouden wordt. De herkenning is merkbaar aan het lachen van de baby. Veel en 

nauw contact tussen de baby en zijn/haar verzorgers is heel belangrijk. De baby moet 

antwoord krijgen op zijn/ haar pogingen om aandacht te trekken. Zo ontstaat een 

patroon van op elkaar reageren. Na een maand of acht gaat een baby zich zelfstandiger 

bewegen. Het kind wil dan ook dingen doen die het nog niet kan en verboden worden 

door de volwassene. Het kind gaat zich verzetten tegen mensen die het lichamelijk en 

mentaal de baas zijn (zie verder bij de ontwikkeling van de peuter). In een groep met 

meer baby's stimuleren de kinderen elkaar. Het contact tussen baby's kan op afstand 

zijn, zoals naar elkaar kijken, lachen en bewegingen maken, maar ook direct. Op het 

kinderdagverblijf worden twee baby’s wel eens gedurende korte tijd samen in een box 

gelegd in het bijzijn van de pedagogisch medewerker.  

  

Taalontwikkeling  

Naast woorden gebruikt de pedagogisch medewerker een heel scala aan signalen om 

haar bedoelingen duidelijk te maken. Tegelijkertijd let de pedagogisch medewerker goed 

op nonverbale signalen: glimlachjes, hoofdbewegingen, gelaatsuitdrukkingen. Voor 

baby's is deze non-verbale communicatie bijzonder belangrijk. Zij beschikken immers 
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nog niet over woorden. Hun verlangen om te communiceren is er niet minder om. Zeker 

in het eerste jaar gebruiken baby's hun lichaam om hun bedoelingen duidelijk te maken 

en om te reageren op de woorden en daden van anderen, bijvoorbeeld door te huilen, te 

glimlachen, te fronsen enzovoort. Het oogcontact dat bij de geboorte begint, speelt een 

belangrijke rol bij het verwerven van taal. Het is goed om veel tegen de baby te praten 

bij de dagelijkse gang van zaken. Tegelijkertijd kun je in de brabbelperiode de geluiden 

van de baby ook stimuleren door op die geluiden in te gaan.   

Genoemde voorbeelden bevorderen de interactie tussen opvoeder en kind en zijn de 

eerste stappen op weg naar praten. Uit onderzoeken is gebleken dat baby's eerder op 

hoge tonen reageren dan op lage tonen. Vandaar dat vaak met een andere intonatie en 

op een hogere toonhoogte tegen baby's wordt gepraat. Op een gegeven moment krijgen 

baby's er plezier in te reiken naar voorwerpen en personen en geven deze voorwerpen en 

personen een naam. Ouders en pedagogisch medewerker informeren elkaar over de 

betekenis van nieuwe woordjes en gebaren van het kind.  

  

Ontwikkeling van leren en denken (cognitieve ontwikkeling)  

Een baby leert door verkenning van de omgeving en door het effect van zijn/ haar 

handelingen. Voorbeelden van die effecten zijn: reacties van belonen en afkeuren, boos 

worden als iets niet lukt, het onthouden van dingen (iets zoeken dat verstopt is), begrip 

van oorzaak en gevolg. Het kind gaat steeds meer experimenteren en oefent bepaalde 

handelingen eindeloos. Vanaf een jaar leert een kind simpele regels.  

  

De ontwikkeling van peuters  
Op het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal van KOM kinderopvang wordt onder peuters 

verstaan: kinderen in de leeftijdsgroep van twee tot vier jaar. In dit Pedagogisch 

Beleidsplan wordt dan ook de ontwikkeling van peuters beschreven gedurende deze 

leeftijdsfase. Uiteraard geldt ook voor de peuters dat hen op en rond het 

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal optimale ontplooiingskansen worden geboden ten 

aanzien van de volgende ontwikkelingsaspecten:  

  

Motorische ontwikkeling  

Voor kinderen is bewegen een heel belangrijk gegeven. Kinderen hebben plezier in 

bewegen en spelen vrijwel continu. Een goede motorische ontwikkeling levert voor het 

jonge kind een bijdrage aan de totale ontwikkeling. Belangrijk is dat kinderen veel buiten 

spelen en niet te vaak en te lang op een stoel zitten. Buitenspelen wordt dan ook erg 

gestimuleerd. In principe gaan de baby’s en de peuters elke dag naar buiten. Zowel ons 

eigen buitenterrein als de speeltuin tegenover ons kinderdagverblijf biedt een kind 

uitdagende mogelijkheden voor de motorische ontwikkeling.  

  

Bij een leeftijd van anderhalf jaar kunnen de meeste kinderen al goed lopen. Met het 

lopen gaat de peuter een steeds groter gebied van zijn omgeving verkennen en zoekt in 

toenemende mate uitdaging. Loopfietsen, loopauto’s, blokken en ballen worden 

interessant. Onder toezicht van de pedagogisch medewerker mag de peuter op 

klauterattributen. Later mag de peuter daar ook zonder (directe) begeleiding van en 

pedagogisch medewerker op en af. De peuter heeft naarmate hij ouder wordt steeds 

meer de beheersing over zijn coördinatie en krijgt meer bedrevenheid in de fijne 

motoriek. Tijdens de creatieve activiteiten wordt juist op die fijne motoriek een beroep 

gedaan. Afhankelijk van de fase waarin de peuter zit, biedt de pedagogisch medewerker 

gepaste materialen aan.   

  

Ontwikkeling van de zintuigen  

Voor de hele periode op het kinderdagverblijf blijft lichamelijk contact voor het kind 

belangrijk; aanhalen, knuffelen, op schoot zitten, ze zijn er nooit 'te groot' voor.  

Verscheidenheid in het aanbod van activiteiten en materialen prikkelen ook het horen, 

zien en voelen. Ten aanzien van het laatste aspect zijn zand, water, verf en klei 
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onmisbare ontwikkelingsmaterialen. Deze activiteiten worden zowel in de groep als in het 

atelier aan kinderen aangeboden. Buitenactiviteiten zijn voor de ontwikkeling van de 

zintuigen ook belangrijk: andere geluiden, geuren, materialen (gras, tegels) en dingen 

om te zien en te voelen (wind, regen, zon). Buiten spelen wordt erg gestimuleerd en in 

principe gaan de kinderen, baby's en peuters elke dag naar buiten. Daarnaast is er een 

kinderboerderij binnen handbereik waar de kinderen ook regelmatig naar toe gaan.  

  

Sociaal-emotionele ontwikkeling  

Peuters in de leeftijd van rond anderhalf jaar hechten zich sterk aan enkele volwassenen. 

Daar voelen zij zich veilig bij. Het afscheid moeten nemen na het brengen op het 

dagverblijf kan dan gedurende een periode moeilijk zijn. Het kind moet dan opnieuw het 

vertrouwen krijgen dat de ouders hem echt weer komt ophalen. Ouders en de 

pedagogisch medewerker maken rondom het afscheid nemen duidelijke afspraken. Een 

anderhalf-jarige leert ook het 'mijn' en 'dijn' kennen.   

De peuter is snel opstandig en ongeduldig. De pedagogisch medewerker keurt dit gedrag 

niet af omdat dit noodzakelijk is om zichzelf te kunnen handhaven in een omgeving die 

steeds groter wordt. De pedagogisch medewerker stuurt dit gedrag, afhankelijk van de 

situatie, wel bij.   

  

De behoefte aan spelen met andere kinderen wordt groter. Dit spelen ontwikkelt zich van 

'naast elkaar spelen' naar 'samenspelen'. In het aanbod van de pedagogisch medewerker 

zal het begrip 'samen' een belangrijke rol spelen. Door de toenemende hoeveelheid 

indrukken die een twee- tot driejarige krijgt zijn angsten en nare dromen niet ongewoon, 

want peuters hebben een grote verbeeldingskracht. Met fantasie- en imitatiespel kunnen 

kinderen hun ervaringen en emoties verwerken. Hierbij kunnen verkleedkleren, 

(poppenkast-) poppen en andere attributen voor situatiespelen, goed van dienst zijn.   

  

Peuters stellen zich steeds onafhankelijker op en krijgen inzicht in oorzaak en gevolg en 

in verleden, heden en toekomst. Ze krijgen ook inzicht in wat wel en niet mag. De 

gewetensvorming begint bij ongeveer drie jaar; het afkeuren van gedrag (in de vorm van 

time-out, boos kijken of iets dergelijks) en het belonen is voor de pedagogisch 

medewerker een middel om het kind te helpen in zijn ontwikkeling en nooit een doel op 

zich. De pedagogisch medewerker helpt het kind in zijn ontwikkeling door duidelijk te zijn 

in het stellen van regels en grenzen. Ten aanzien van het afkeuren en belonen van 

gedrag zijn uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de 

pedagogische werkplannen. Grondregel is dat zoveel mogelijk wordt getracht negatief 

gedrag van een kind om te buigen tot acceptabel gedrag.  

  

Taalontwikkeling  

Boekjes bekijken, voorlezen, vertellen, zingen en gesprekjes voeren horen tot de 

dagelijkse bezigheden van de pedagogisch medewerker. Peuters leren zo nieuwe 

woorden, begrippen en zinnen formuleren. Hierbij geldt: niet krompraten met de 

kinderen, maar het goede voorbeeld geven. Baby's en peuters leren immers door middel 

van imitatie van de volwassene. De communicatie tussen de kinderen onderling is 

aanvankelijk met één- of twee-woordenzinnen. Vanaf ongeveer drie jaar kan de peuter 

verwoorden wat hij/zij wil en kan woorden en daden op elkaar doen aansluiten. Tegen de 

tijd dat de peuter naar de basisschool gaat zal het voortdurend vragen naar het 'waarom' 

en het 'wanneer'; de peuter vraagt naar de betekenis van woorden en begrippen.  

  

Ontwikkeling van leren en denken (cognitieve ontwikkeling)  

Voor kinderen is spelen leren. Spelsituaties en speelmaterialen bieden het kind een schat 

aan ervaringen die de basis zijn van al het leren in de toekomst. In het kinderdagverblijf 

wordt een kind, baby of peuter, begeleid in dit leren door een aanbod van activiteiten en 

materialen die passen bij zijn of haar leeftijd. In pedagogische termen betekent dit 

aansluiting zoeken bij de gevoelige periode waarin een kind zit. Deze aansluiting 

impliceert tevens dat grenzen verlegd kunnen worden. De peuter leert door het spelen 
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allerlei begrippen, zoals: ruimte, voor-achter-naast, kleuren, vormen, rond-vierkant, 

maten, grootklein, hoog-laag, enzovoort. Het spelenderwijs benoemen van dergelijke 

begrippen door de pedagogisch medewerker begint al in een vroeg stadium. Een peuter 

vraagt naar het hoe en waarom van dingen. Een peuter heeft nog een concreet 

denkniveau, het abstracte denken ontwikkelt zich vanaf ongeveer vijf jaar.  

  

 


