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l. Inleiding 
 
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Trema Kinderopvang.  
Dit pedagogisch beleidsplan is geschreven voor:  
 

 ouders/verzorgers; 

 beroepskrachten van Trema kinderopvang. 
 
Het pedagogisch beleid vormt het uitgangspunt en is de basis voor onze werkwijze die wij graag aan 
onze ouders bekend willen maken. De werkwijze is vastgelegd in het pedagogisch werkplan. Uit het 
pedagogisch werkplan zijn weer uitgebreide protocollen en werkinstructies voor pedagogisch 
medewerkers voortgekomen.  
 
Het pedagogisch beleidsplan, het pedagogisch werkplan én de werkinstructies voor medewerkers van 
Trema kinderopvang borgen samen de pedagogische kwaliteit van de geboden opvang. Het is echter 
niet de bedoeling dat we volgens een starre methode werken. Opvoedkundige inzichten en onze kijk 
op kinderen zijn aan verandering onderhevig. Dit heeft tot gevolg dat het bespreken en aanpassen 
van vooral het pedagogisch werkplan en de werkinstructies een doorlopend proces is. Jaarlijks 
worden alle onderdelen van het pedagogisch beleid opnieuw bekeken en besproken in een 
vergadering met het team. Tevens wordt het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan 
voorgelegd aan de oudercommissies zodat de oudercommissies hun input voor wijzigingen en 
verbeteringen kunnen aanreiken. 
 
In dit beleidsplan wordt gesproken over 'pedagogisch medewerkers' en 'zij', omdat er in de 
kinderopvang voornamelijk vrouwelijke werknemers werken. 
 
Dit pedagogisch beleidsplan is geschreven omdat: 
 

 Trema kinderopvang naar ouders duidelijk wil zijn over haar beleid ten aanzien van het werken 
met de kinderen. Voor pedagogisch medewerkers is het beleidsplan het basisdocument van 
waaruit er met kinderen gewerkt wordt. 
 

 Trema kinderopvang het belangrijk vindt dat de visie op de werkwijze van pedagogisch 
medewerkers in de groepen, locaties binnen de kinderopvang dezelfde is. Kinderen gaan immers 
van groep naar groep of locatie. Voor kinderen is een constante pedagogische aanpak zeer 
wenselijk. 
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II.  Doelstelling en visie 
 
 
Doelstelling 
Onze medewerkers werken met het doel om kinderen in de leeftijd van 10 weken tot het einde van de 
basisschool een verantwoorde, sfeervolle opvoedingssituatie te bieden die bijdraagt aan hun sociale-
emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van persoonlijke competenties, waarden en normen.  
 
Onze locaties zijn een uitbreiding van de wereld van de kinderen. Zij ontmoeten andere kinderen om 
mee te spelen. Er is ander spelmateriaal en er zijn andere regels dan thuis. Zo worden zij in staat 
gesteld zowel met andere kinderen als met andere volwassenen buiten het gezin op te groeien. De 
pedagogisch medewerker probeert een zodanige relatie met de kinderen op te bouwen dat zij zich 
geborgen, veilig en geaccepteerd voelen. Vanuit deze situatie willen we kinderen op verschillende 
vlakken van ontwikkelingsgebieden begeleiden. Dit kan per kind, leeftijd en opvangsoort verschillen. 
 
Visie 
Trema kinderopvang is goed én leuk voor kinderen. Wij nemen bewust de verantwoordelijkheid op ons 
om op een positieve manier bij te dragen aan het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, een 
bijdrage te leveren aan de opvoeding en we hebben een signalerende en doorverwijzende taak. 
 
Wij zijn met ons aanbod voor kinderen een aanvulling op de opvoeding thuis. Trema werkt vanuit een 
opvoedkundige visie met concrete doelstellingen die weergegeven staan in de vier opvoedingsdoelen 
die onder III beschreven staan. 
 
We stellen ouders in de gelegenheid om werk, studie of ander activiteiten te combineren met de zorg 
voor hun kinderen. Het contact met de ouders/verzorgers is gebaseerd op wederzijds respect en 
vertrouwen. We bieden ouders en kinderen de gewenste continuïteit in de ontwikkeling door volgens 
de vier opvoedingsdoelen, zoals verderop beschreven, te werken. 
 
Kinderopvang helpt een grotere arbeidsparticipatie te realiseren. Door de diverse vormen van 
kinderopvang helpt Trema kinderopvang mee aan de emancipatie van mannen en vrouwen. 
 
In de drie onderstaande punten geven we een toelichting op de visie: 
 

 Samenwerking met ouders in het belang van het kind 
De verantwoordelijkheid voor het kind met betrekking tot de verzorging en de opvoeding delen de 
pedagogisch medewerkers met de ouders. De pedagogisch medewerkers hebben een aantal 
kinderen van wie ze mentor zijn. De mentor van uw kind wordt in principe bij het plaatsingsgesprek 
bekend gemaakt. Mocht dit niet lukken dan hoort u binnen 4 weken wie de mentor is. Dit houdt in dat 
de kinderen verdeeld worden onder de pedagogisch medewerkers en dat de mentoren van de 
kinderen de verantwoordelijk hebben om op de hoogte te zijn van alle belangrijke zaken met 
betrekking tot het kind. Het betekent niet dat de kinderen tijdens de opvang alleen begeleid worden 
door hun mentor. Ouders moeten bij alle pedagogisch medewerkers terecht kunnen. 
In samenspraak met de ouders dragen zij bij aan de opvoeding. Ze stemmen dit af met de ouders en 
hebben begrip en waardering voor ieders handelwijze. Een goede samenwerking met de ouders is 
van groot belang voor het kind. Dit betekent niet dat het handelen van de pedagogisch medewerker 
en de ouders per se overeen hoeft te komen, maar er moet wel wederzijds respect zijn tussen ouders 
en pedagogisch medewerkers over de keuzes van handelen. Het kind mag daar niet ‘tussen’ staan. 
Afhankelijk van het aantal uren dat een kind gebruik maakt van de kinderopvang is de invloed groter 
of kleiner. 
 

 Kansen voor kinderen 
Vanuit een veilige, vertrouwde en hygiënische omgeving worden kinderen op een positieve en 
opbouwende manier benaderd. Het doel daarbij is een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan een zo 
breed mogelijk aantal ontwikkelingsgebieden van het kind, zonder echt schools te zijn. Voorop in het 
begeleiden van de kinderen staat het zelfvertrouwen, de eigenwaarde en respect bij het kind als 
individu. Sociaal gedrag, samen delen, rekening houden met elkaar en de voorbeeldfunctie van de 
pedagogisch medewerker hierin vindt Trema kinderopvang erg belangrijk. 
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Kinderen geef je alleen kans om te ontwikkelen als kinderen ook de vrijheid krijgen om de wereld om 
hen heen te ontdekken en de grenzen te zoeken. Dit brengt wel risico’s met zich mee. Leren gaat 
vaak letterlijk met vallen en opstaan en fouten maken mag. Hierdoor kunnen kinderen ontwikkelen 
naar een verantwoordelijk volwassene voor onze maatschappij. 
 
Wij willen kinderen goed voorbereiden op de toekomst. In ons land met een diversiteit aan mensen en 
culturen moeten de kinderen hun plaatsje vinden en wij begeleiden ze daarbij. 
 
In de omgang met elkaar en vooral tussen pedagogisch medewerker en kind zijn de specifieke 
eigenheid van het kind, de mogelijkheden, het ontwikkelingsstadium en de behoeften belangrijke 
aspecten. We gaan respectvol met elkaar om en benadrukken hiermee de eigenwaarde van ieder 
persoon. 
 
 

 Wijze van ontwikkeling van een kind 
Stimuleren en prikkelen van kinderen in hun ontwikkeling -in de breedste zin van het woord- is een 
belangrijke taak van pedagogisch medewerkers. 
Door kinderen te laten spelen en ervaringen op te laten doen willen we bevorderen dat zij zich 
ontwikkelen tot een evenwichtig mens, echter wel met behoud van de eigenheid. Het kan voorkomen 
dat een kind zich minder snel ontwikkelt dan leeftijdsgenootjes.  
 
We volgen de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar via de observatiecriteria van registratie 
programma KIJK. De keuze om KIJK te gebruiken is gemaakt omdat veel basisscholen ook KIJK 
gebruiken. Op deze manier waarborgen we een duidelijke doorlopende ontwikkelingslijn naar de 
basisscholen en onze buitenschoolse opvang. Ouders worden jaarlijks uitgenodigd door de mentor 
van het kind voor een officieel 10 minutengesprek wanneer de ontwikkeling van het kind voorspoedig 
verloopt. Ouders van kinderen die extra ondersteuning behoeven krijgen minimaal 3 maal een 
uitnodiging voor een gesprek per jaar.  
Ouders en medewerker(s) kunnen hun behoefte aan extra gesprekken kenbaar maken. Hier zal door 
de pedagogisch medewerkers altijd gehoor aan gegeven worden. We vinden het belangrijk dat u als 
ouders ook uw best doet om gehoor te geven aan de vraag wanneer de mentor/ pedagogisch 
medewerker aangegeven heeft dat een gesprek noodzakelijk is. Uitgangspunt is dat de mentor de 
gesprekken voert. 
 
Wanneer de ontwikkeling op bepaalde onderdelen van ontwikkelingsgebieden zorgwekkend langzaam 
gaat of zelfs stopt, spreken we van ontwikkelingsproblemen. De pedagogisch medewerkers proberen 
door observeren te achterhalen wat de oorzaak zou kunnen zijn van het stagneren van de 
ontwikkeling van het kind. Als het probleem helder is kan er aan gewerkt worden. 
 
Als een pedagogisch medewerker van mening is dat advies van buiten de organisatie nodig is, 
overlegt zij met collega-pedagogisch medewerkers onder verantwoordelijkheid van de teammanager. 
Gezamenlijk wordt besloten of advies van buiten gewenst of noodzakelijk is. Er vindt vooraf overleg 
met de ouders/verzorgers plaats. 
 
Ouders tekenen een overdrachtsformulier waarop specifiek aangegeven wordt naar wie kennis over 
de ontwikkeling wordt overgedragen. 
 



6 

 

 

Eigenaar: 
TM 

Versie: 
 1.12 

Reikwijdte: 
0-13 jaar 

Procedure: 
2.1 Pedagogisch beleid 

Vaststellen: 
12-06-2018 

Herijken: 
30-06-2018 

Pagina’s:  
6/16 

 
 

III. Vier opvoedingsdoelen van Professor J.M.A. Riksen-Walraven 
 

1. Emotionele veiligheid: kinderen een veilige basis bieden, een plaats waar ze zich thuis voelen, 
zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. 

2. Persoonlijke competentie: Zorgdragen dat kinderen tijdens de kinderopvang hun persoonlijke 
competenties kunnen ontwikkelen. 

3. Sociale competenties: situaties creëren waarin kinderen hun sociale competenties kunnen 
ontwikkelen. 

4. Waarden en normen: Wij vinden het belangrijk om kinderen in een vroeg stadium waarden en 
normen bij te brengen zodat het een deel van henzelf wordt en geen keuzemogelijkheid. 

 
 

1. Emotionele veiligheid 
 
De basis van de pedagogische kwaliteit voor alle vormen van kinderopvang is het gevoel van 
veiligheid. Naast het gevoel van het welbevinden van kinderen kunnen zij, vanuit een gevoel van 
veiligheid, andere pedagogische doelstellingen bereiken. Zonder het basisgevoel van veiligheid en 
welbevinden kan dit niet. 
 
Er zijn drie bronnen van veiligheid te benoemen, te weten: 
 

 Vaste sensitieve pedagogisch medewerkers. Met sensitief bedoelen we dat de pedagogisch 
medewerkers voelsprieten moeten hebben om bewust de signalen van een kind -die vaak 
non-verbaal zijn- op te vangen en ernaar te handelen. Pedagogisch medewerkers hebben een 
centrale rol in de communicatie en de dialoog met kinderen. Het opmerkzaam zijn en reageren 
op de signalen van de kinderen door de pedagogisch medewerkers legt een uitstekende basis 
in de eerste en daarop volgende jaren van het kind voor zijn verdere toekomst. Door de 
interactie tussen het kind en de medewerker wordt het gevoel van veiligheid, acceptatie en 
waardering als persoon ontwikkeld. Het kind kan zich vanuit deze situatie aan verschillende 
pedagogisch medewerkers hechten. 
 

 Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenootjes in de groepsgerichte opvang. Trema werkt 
vanuit het principe van vaste opvangdagen voor de kinderen. Dat betekent dat de meeste 
opvangdagen van de kinderen vast zijn en er op aanvraag en incidenteel van andere dagen 
gebruik gemaakt  kan worden. Vanaf het tweede levensjaar kunnen kinderen voorkeuren 
ontwikkelen voor leeftijdsgenootjes. Groepsgenootjes kunnen al op jonge leeftijd een bron van 
veiligheid vormen als zij elkaar goed kennen. In de vertrouwde stamgroep is de ontwikkeling 
van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid goed mogelijk. Op dit punt kunnen de 
belangen van ouders en die van kinderen tegenstrijdig zijn; ouders verwachten een zekere 
flexibiliteit in de opvang van hun kind, terwijl Trema een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat 
wil scheppen voor het kind, waarbij het zich ook optimaal kan ontwikkelen.  
 

 De inrichting van de binnen- en buitenruimte speelt ook een belangrijke rol bij het gevoel van 
veiligheid voor het kind. Hoekjes, kleuren, wel of niet op kindhoogte plaatsen van speelgoed: 
het speelt allemaal een rol bij het gevoel van veiligheid.  
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2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
 
De ontwikkeling van persoonlijke competenties van het kind is van groot belang voor het kind om 
allerlei typen van problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. Onder persoonlijke competenties van een kind verstaan we zelfstandigheid, 
zelfvertrouwen, flexibiliteit, creativiteit en veerkracht. Via spel en exploratie krijgen kinderen grip op 
hun omgeving en ontwikkelen zo hun persoonlijke competenties. 
 
We kunnen met drie groepen factoren de exploratie en het spel stimuleren, te weten: 
 

 De inrichting van de ruimte en het aanbod van materialen en activiteiten. 
Op heel jonge leeftijd moeten de inrichting en de activiteiten gericht zijn op de motoriek. Via de 
motoriek en zintuigen leren kinderen op jonge leeftijd heel erg veel. Kinderen leren naast de 
georganiseerde activiteiten ook heel veel van zinvolle dagelijkse activiteiten binnen de 
samenleving van de kinderopvang.  

 Pedagogisch medewerkers moeten condities scheppen voor spel, aansluitend bij de interesse 
en het ontwikkelingsniveau van kinderen. Het is de taak van de pedagogisch medewerker om 
zonder dat het kind het initiatief uit handen genomen wordt condities scheppen waarin het kind 
kennis en vaardigheden op kan bouwen. 

 De aanwezigheid van bekende speelkameraden/leeftijdsgenootjes is bevorderend voor het 
spel op een hoger niveau. Kinderen die elkaar kennen, kunnen beter samenspelen en vaak 
onbewust werken aan de ontwikkeling van competenties. 

 
 

3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties 
 
Het begrip sociale competentie omvat een scala aan kennis en vaardigheden. Wij denken aan: het 
zich kunnen verplaatsen in een ander, communiceren, samenwerken, sociale verantwoordelijkheid, 
conflicten voorkomen en oplossen. Binnen de kinderopvang is er een ideale omgeving voor het 
werken aan sociale competenties. Deelnemen aan de groep en groepsgebeurtenissen en 
communicatie over en weer met leeftijdsgenootjes zijn zaken die dagelijks aan de orde zijn in de 
groep. 
 
Het is een taak van de pedagogisch medewerker om een situatie te scheppen waar kinderen de juiste 
ervaringen kunnen opdoen. Kinderen die al jong veel negatieve ervaringen opdoen in de omgang met 
andere kinderen lopen het risico dat agressiviteit of sociale teruggetrokkenheid te ontwikkelen.  
De pedagogisch medewerker maakt van de gelegenheid gebruik, dat er meerdere kinderen in een 
groep aanwezig zijn die met en van elkaar kunnen leren op sociaal gebied, door bewust activiteiten of 
situaties te scheppen. 
De pedagogisch medewerker stuurt de kinderen in het omgaan met vriendschappen, kameraadschap 
maar ook met vijandigheid tussen kinderen. 
De pedagogisch medewerker kan situaties creëren om kinderen belangrijke ervaringen op te laten 
doen. Ze stimuleert en schept de mogelijkheid voor kinderen voor een inhoudsvolle onderlinge 
communicatie. 
 

4. Waarden en normen eigen maken 
 
Kinderen moeten zich de waarden en normen van de samenleving waarvan zij deel uitmaken, eigen 
maken. In de kinderopvang komen kinderen in aanraking met een bredere samenleving dan hun 
gezin. Deze bredere samenleving biedt leermomenten voor het kind. Het gedrag en de reacties van 
de pedagogisch medewerker zijn van invloed op de ontwikkeling van empathie en pro-sociaal gedrag 
van het kind. De voorbeeldfunctie speelt bij dit ontwikkelingsgebied dus ook een grote rol. 
 
De pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen in de ontwikkeling tot gewetensvolle, sociaal 
geaccepteerde volwassenen, tot mensen die goed en kwaad van elkaar kunnen onderscheiden en 
hierop hun keuzes kunnen baseren, tot mensen die omgangsvormen kennen en deze kunnen 
toepassen. 
 
Om dit te bereiken zijn regels nodig. Regels geven aan wat de gewoonten, gebruiken, normen, lijnen 
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en richtsnoeren zijn. Met regels willen wij de kinderen duidelijk maken wat wel en niet kan in een 
groep. Regels scheppen duidelijkheid voor de kinderen en geven grenzen aan. Binnen deze grenzen 
kunnen kinderen zich ontwikkelen. 
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IV. Groepssamenstelling 
 
Kinderen worden geplaatst in een stamgroep bij het kinderdagverblijf en in een basisgroep bij de 
buitenschoolse opvang. (Hierna te noemen groep). Elke groep van 0-4 jaar heeft een eigen 
groepsruimte van waaruit er activiteiten worden ondernomen. Een groep van 4-13 jaar kunnen 
standaard gebruik maken van meerdere ruimtes. In de locaties die we delen met school delen we 
ruimtes die na schooltijd leeg staan. Kinderen spelen in overleg met de medewerkers in de 
beschikbare ruimtes. 
 
Omvang en leeftijdsopbouw van de groep 

 

Kinderdagopvang inclusief voorschool 

 Groep van kinderen van 2,5 maand tot 4 jaar. Dit noemen we een verticale groep. Hierin zitten 

maximaal 12 kinderen per dag(deel). Mogelijk kan de groep worden uitgebreid tot 16 kinderen. De 

begeleiding van de groep wordt gedaan door minimaal twee pedagogisch medewerkers tot 12 

kinderen en vier medewerkers van 13 tot 16 kinderen afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de 

groep. 

 Groep van kinderen van 2,5 maand tot 2 jaar. Dit noemen we een babygroep. Hierin zitten 

maximaal 9 kinderen ( vanaf 1 januari 2019 maximaal 8 kinderen) per dag(deel). Mogelijk kan de 

groep worden uitgebreid tot 16 kinderen. In de praktijk van Trema komt dit eigenlijk nooit voor. 

Afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de groep werken er twee of drie pedagogisch 

medewerkers. Bij 16 kinderen vier medewerkers. 

Vanaf 2018 zijn maximaal twee medewerkers die samen alle dagen van de week bezetten. 

Daarnaast werkt er dagelijks een tweede medewerker. Het streven is om medewerkers meerdere 

dagen in dezelfde groep in te zetten.  

 Groep van kinderen van 2 jaar tot 4 jaar. Dit noemen we een peutergroep. Hierin zitten maximaal 

16 kinderen per dag(deel). De kinderen van deze groep krijgen een voorschools aanbod, 

gedurende minimaal 5 uur per week en 40 weken per jaar. Het aantal uren is afhankelijk van de 

gemeentelijke afspraken Het programma is een passend aanbod bij een ontwikkelingsleeftijd van 

2 jaar en 3 jaar. Minimaal een van de vaste beroepskrachten begeleid de groep van 2 jarige 

kinderen en een van de vaste beroepskrachten begeleid de groep van 3 jarigen. 

 

Buitenschoolse opvang 

Opvang van kinderen vanaf 4 jaar tot einde basisschoolleeftijd.  

 Groepen van kinderen van 4 tot 13 jaar van maximaal 20 kinderen met twee pedagogisch 

medewerkers of  

 Twee groepen, één voor kinderen van 4 t/m 8 jaar (8-) van maximaal 20 kinderen en één voor 

kinderen van 8 tot 13 jaar (8+) van maximaal 20 kinderen met twee pedagogisch medewerkers tot 

maximaal 30 kinderen met drie beroepskrachten. Vanaf 2019 kunnen er 24 kinderen in een groep 

vanaf 7 jaar zitten. 

 Locatie waar meer dan 70 kinderen zijn er vier groepen. 4 en 5 jarigen, 6 en 7 jarigen, 8 en 9 

jarigen en 10+ kinderen. 

 

We streven er naar om (vaste) pedagogisch medewerkers op minimaal drie werkdagen per week in te 

kunnen zetten. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de kinderen wordt het personeel ingezet volgens 

de meest actuele beleidsregels kinderopvang.  

 
Trema kan groepen samenvoegen. Het kan daardoor voor komen dat er wisselend van de 
verschillende groepsruimtes gebruik gemaakt wordt. Bij samengevoegde groepen streven we ernaar 
ook de pedagogisch medewerkers van de verschillende groepen samen te voegen, zodat de kinderen 
minimaal één vaste (groep)pedagogisch medewerker hebben. Dit is ook het uitgangspunt gedurende 
vakantieperioden.  
 
Werkwijze van de groep in kinderdagverblijf en bij de buitenschoolse opvang 
 
De pedagogisch medewerkers werken aan een optimale sfeer in de groep voor dat gedeelte dat zij 
kunnen beïnvloeden. De activiteiten worden vanuit de vaste groepsruimte ondernomen. Elke groep 
heeft dagelijks twee vaste pedagogisch medewerkers met vaste dagen uitgaande van een bezetting 
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van de groep die deze inzet vraagt. Voor kinderen jonger dan 1,5 jaar is er een aparte daarvoor 
ingerichte slaapruimte. 
 
Wanneer de bso-groep uit meer dan 20 kinderen bestaat wordt de groep gesplitst op de momenten 
dat er gezamenlijke activiteiten zijn. De pedagogisch medewerkers hebben een aantal kinderen van 
wie ze mentor zijn. De mentor van uw kind wordt bij voorkeur bij het plaatsingsgesprek bekend 
gemaakt. Mocht dit niet lukken dan hoort u binnen 4 weken wie de mentor van uw kind is. Dit houdt in 
dat de kinderen verdeeld worden onder de pedagogisch medewerkers en dat de mentoren van de 
kinderen de verantwoordelijk hebben om op de hoogte te zijn van alle belangrijke zaken met 
betrekking tot het kind. Het betekent niet dat de kinderen tijdens de opvang alleen begeleid worden 
door hun mentor. Ouders moeten bij alle pedagogisch medewerkers terecht kunnen. 
 
De buitenruimte wordt door alle groepen gebruikt. Dat kan tegelijkertijd. Buitenspelen is van groot 
belang voor kinderen. De pedagogisch medewerkers streven ernaar om minimaal een keer per dag 
met de kinderen die kunnen lopen, naar buiten te gaan, uiteraard als het weer het toelaat. Voor de 
kinderen die niet kunnen lopen wordt de situatie per kind bekeken. Baby’s kunnen bijvoorbeeld mee 
naar buiten in de wagen of op een kleed als de temperatuur dit toelaat. 
De pedagogisch medewerkers stimuleren de bso-kinderen naar buiten te gaan. Zij kijken naar de 
situatie van het individuele kind, de stemming van de groep en het moment van de dag en beslissen 
aan de hand daarvan in hoeverre het kind naar buiten gaat of binnen kan blijven. 
 
Opendeurenbeleid 
 
Het opendeurenbeleid in de groepsgerichte opvang start in het kinderdagverblijf en wordt voortgezet 
in de buitenschoolse opvang. We geven een kind de ruimte zijn eigen ontwikkeling mede vorm te 
geven door op gezette tijden de eigen groep te verlaten. De vaste onderdelen van de dag (bijv. de 
broodmaaltijd of slapen) vinden in principe plaats in de eigen groep. 
 
Over het algemeen begint het ontdekken van de wereld buiten de groep bij kinderen in de leeftijd 
vanaf 1,5 tot 2 jaar. Het opendeurenbeleid biedt meer uitdagingen aan kinderen die daar behoefte aan 
hebben en meer rust voor de kleinere/jongere kinderen. In de buitenschoolse opvang hebben de 
kinderen nog vrijer de keuze om te spelen waar ze willen. De kinderen van de basisschoolleeftijd 
kunnen meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid aan.  
 
Het toezicht tijdens het opendeurenbeleid is van groot belang. De pedagogisch medewerkers zijn 
verantwoordelijk voor alle kinderen, die zich in dezelfde ruimte als zij bevinden, dus onafhankelijk van 
het feit of een kind tot de 'eigen' groep van de pedagogisch medewerker behoort of niet. Kinderen 
raken op deze manier vertrouwd met meerdere pedagogisch medewerkers en andersom.  
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V. Hoe gaan wij om met … 
 
 
Kinderparticipatie 
 
Sinds de ondertekening van het Verdrag van de rechten van het kind in 1995 hebben kinderen het 
recht gekregen op informatie, participatie en bescherming. 
Vanzelfsprekend wil onze kinderopvang hieraan haar steentje bijdragen. Hoe we dat doen staat 
uitgebreid beschreven in het pedagogisch werkplan. 
 
Extra dagdelen aanvragen, ruildagen aanvragen, e.d. 
Met de ouderapp vraagt de ouder extra-, of ruildagen aan. In het informatiepakket staat bij contact het 
een en ander beschreven. Verder hebben we een uitgebreide werkinstructie hoe de dagen 
aangevraagd kunnen worden en wat de spelregels zijn in de ouderapp. 
 
Vierogen principe 
Het vierogenprincipe is erop gericht om de veiligheid in de kinderopvang te bevorderen, in het 
bijzonder in de kinderdagverblijven. Het vierogenprincipe houdt in dat er alle openingsuren een 
volwassene moet kunnen meeluisteren of meekijken met de pedagogisch medewerker. Het is een 
wettelijke regeling waar wij graag aan voldoen in het belang van de kinderen. Een uitgebreide 
beschrijving staat in het pedagogisch beleid in de praktijk. 
 
BKR ( Beroepskracht Kind Ratio) 
Afwijken van de BKR (Beroepskracht Kind Ratio) 
Er zijn maximaal drie momenten op een dag dat we wettelijk mogen afwijken van de BKR voor de 
duur van maximaal 3 uur per dag. We proberen de duur dat we afwijken zo beperkt mogelijk te 
houden en in de praktijk halen we de 3 uur eigenlijk nooit. We hebben in een bijlage van het 
pedagogisch beleid per locatie beschreven tussen welke tijden we kunnen afwijken en wat dan de 
duur van de afwijking is. De drie momenten op een dag kunnen zijn: in de ochtend in blok 1 in de 
middag in blok 5 en tijdens de pauzes van de medewerkers die gelijk valt met de periode waarin 
kinderen een middagslaapje gaan doen. Er zijn dan minder kinderen wakker waardoor het moment 
dat er even minder medewerkers zijn eigenlijk tegen elkaar wegvalt. Wilt u graag de exacte tijden 
weten waarop er in de locatie van uw kind afgeweken wordt van de BKR. Laat het ons weten dan 
informeren we u graag. 
 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
Inleiding 
Vanuit het Rijk worden er aan de gemeentes geld beschikbaar gesteld voor Voor- en Vroegschoolse 
Educatie. Het doel hiervan is dat peuters extra ondersteuning krijgen waardoor het mogelijk moet 
worden dat de peuters zonder of minimale ‘achterstand’ in de basisschool kunnen starten. 
In de gemeentes waar we werkzaam zijn is een VVE werkgroep onder leiding van de gemeente. In 
deze werkgroep worden de afspraken gemaakt over de verantwoording van de gelden. 
 
Aanbod 
In de Voorschool/peuteropvang wordt er gewerkt met een goedgekeurd VVE programma. We 
gebruiken dit voor alle kinderen maar verdiepen en begeleiden de kinderen die minder snel 
ontwikkelen met extra aandacht en activiteiten. VVE- voorschoolpeuters met extra ondersteuning 
maken van meer uren gebruik van het VVE aanbod op 3 langere of 4 kortere dagdelen. 
We bieden alle kinderen volgens thema’s schematisch activiteiten aan die gericht zijn op diverse 
ontwikkelingsgebieden: omgaan met zichzelf, omgaan met anderen, spraak en taalontwikkeling, 
ontluikende geletterdheid, zelfredzaamheid, tekenontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, ontluikende 
gecijferdheid, grote/kleine motoriek en spelontwikkeling. Afhankelijk van het thema ligt meer of minder 
de nadruk op een bepaald ontwikkelingsgebied. We ‘verstoppen’ de ‘leerstof’ in alle activiteiten van de 
dag. We tellen b.v. als we fruit eten, stoetjes in de kring zetten of als we de jassen ophangen na het 
buitenspelen. We benoemen begrippen als kinderen aan het spelen zijn waardoor begrippen die 
voorbereiden op rekenen inhoud krijgen. b.v. Bovenop de glijbaan, onder het klimhuis, naast de juf,… 
Naast de activiteiten die alle peuters aangeboden krijgen geven we de VVE peuters extra aandacht, 
dat gepaard gaat met veel begeleiding van taal. We volgen hierbij het kind in wat het aan het doen is 
en benoemen en voeren gesprekjes. We observeren het kind en bekijken of het kind het onderdeel 
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beheerst wat aangeboden wordt. Lukt het nog niet helemaal dan herhalen we, bemoedigen we en 
geven we complimentjes tot het wel lukt voordat we een volgende stap gaan maken. 
We zorgen voor een uitdagende omgeving waar een kind zelfstandig op ontdekkingstocht kan gaan. 
We moedigen aan, ondersteunen en dagen het kind uit, zo nodig sturen we het spel om verder te 
ontdekken en een stapje verder te gaan in de ontwikkeling. 
We praten de hele dag tegen en met het kind. Benoemen wat we doen of wat het kind aan het doen is 
en gebruiken woorden die het kind nog niet kent om de woordenschat te vergroten. 
 
Observeren en registreren 
Dagelijks kijken we naar het kind onafhankelijk of het een VVE kind is of niet en noteert de ‘auw en de 
wauw’. Auw: het lukt nog niet we moeten extra stimuleren zodat het wel gaat lukken. Wauw: Hoera het 
kind heeft weer een stap gemaakt in zijn ontwikkeling. In registratiesysteem KIJK houden we de 
vorderingen van de ontwikkelingen bij. Aan de hand van de observaties en registraties passen we het 
aanbod op maat aan voor het kind. Wanneer we vermoeden dat er meer aan de hand is waardoor de 
ontwikkeling van het kind stagneert, bespreken we het met de ouder(s) en schakelen we in overleg 
een extern deskundige in. 
Naar aanleiding van een registratie in KIJK nodigen we ouders uit om de registratie te bespreken. 
Onderdeel van het gesprek is altijd wat mag de ouder verwachten van de medewerkers en wat 
verwachten we van de ouder(s).  
 
Ouderbetrokkenheid 
De peuters gaan een beperkt aantal uren naar de voorschool. Om ons doel te bereiken in de 
ontwikkeling van het kind hebben we de samenwerking met de ouder(s) hard nodig. We stimuleren de 
ouders om thuis met het kind ook activiteiten te doen die aansluiten bij het thema waarmee we 
werken. We gebruiken hiervoor een heen en weer map waarin we informatiebladen verstrekken 
waarmee ouder en kind aan de slag kan. Per thema wordt er nieuwe informatie in de map gedaan. 
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de ouder om hier actief op in te zetten. Bij anderstalige 
ouders hebben we respect voor de eigen taal en het feit dat deze ouders de eigen taal gebruiken bij 
de activiteiten. 
 
Personeel 
Alle medewerkers die met peuters werken zijn opgeleid om VVE kinderen te begeleiden. Nieuwe 
medewerkers gaan zo snel mogelijk een opleiding volgen. Intern bij Trema hebben we een VVE 
werkgroep. Een van de teammanagers heeft de leiding. In het overleg wordt de werkwijze op de 
verschillende locaties besproken, de medewerkers horen van elkaar handige tips en knelpunten 
worden besproken om een oplossing voor te zoeken. We zeten nieuw beleid uit dat op de 
verschillende locaties in de praktijk wordt gebracht. De medewerkers komen terug met hun ervaringen 
van locatie en we stellen bij als afgesproken werkwijzen niet prettig werken.  
De medewerkers van de VVE werkgroep zorgen samen met de betreffende teammanager dat de 
overige teamleden in het kernoverleg worden bijgepraat. 
Vanaf 1 januari 2019 nemen we een of meerdere pedagogisch coach(es) in dienst die ook een rol 
zullen hebben t.b.v. de VVE kinderen. 
 
Samenwerken met andere partners 
Als we kinderen signaleren op locatie waarbij vooral de taalontwikkeling onvoldoende vlot verloop 
nemen we contact op met de ouders om dit te bespreken. Ouders kunnen zelf contact opnemen met 
JGZ of wij nemen contact op met JGZ om het kind uit te laten nodigen voor een consult. JGZ 
beoordeeld of het kind een VVE indicatie krijgt waarmee er meer uren peuteropvang ingezet kunnen 
worden. De gemeentes geven de ouders een financiële bijdrage of een volledige vergoeding voor de 
uitbreiding. 
Soms wordt er door de IBer van de basisschool een bezoek gebracht aan de voorschool om een VVE 
kind te observeren. Dit altijd na toestemming van de ouder(s). Het doel hiervan is een inschatting 
maken hoe het kind het beste begeleid kan worden als het op school komt en welke groep het meest 
geschikt is om het kind te plaatsen.  
Als een kind 3 jaar en 9 maanden is zorgen we dat een registratie in KIJK naar de basisschool 
verstuurd wordt. Daarnaast maken we een afspraak met de betreffende leerkracht om naast de 
schriftelijke overdracht ook te zorgen voor een mondelinge overdracht. We vinden het fijn als de 
leerkracht de KIJK registratie al bekeken heeft zodat we gerichte vragen kunnen beantwoorden.  
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Ziektes, ongelukken en overlijden 
 
Ziektes 
Het is een gegeven dat kinderen vatbaar zijn voor kinderziektes. Het beleid houdt in dat kinderen die 
ziek zijn niet kunnen deelnemen aan de groepsgerichte kinderopvang.  
Maar wanneer is een kind ziek? Wij beschouwen een kind ziek als het niet kan meedoen aan 
dagactiviteiten.  
Het komt nogal eens voor dat een kind zich niet fit voelt, maar dat het ook niet echt ziek is. Als deze 
kinderen geen aparte begeleiding van de pedagogisch medewerkers nodig hebben en ze kunnen 
deelnemen aan het dagprogramma, dan zijn ze van harte welkom.  
 
Ongelukken 
Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke taak in het nemen van preventieve maatregelen 
ter voorkoming van gevaarlijke situaties. Het toezicht van de pedagogisch medewerkers en een goede 
instructie bij de aanpak van risicosituaties spelen een grote rol bij het voorkomen van ongelukken.  
 
Daarnaast is de inrichting en het onderhoud van de ruimtes en de gebouwen erop gericht dat 
ongelukken voorkomen worden. Bij aanpassingen van inrichtingen van ruimtes of gebouwen wordt er 
direct een Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid gemaakt en bekeken of er risico's zijn. Naar 
aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt met adequate 
maatregelen die op korte termijn uitgevoerd worden. De risico’s worden in het team besproken. 
 
Trema kinderopvang is van mening dat kinderen leren door te ervaren en te ontdekken, ook in minder 
veilig geachte situaties. Pedagogisch medewerkers schatten in aan welke risico's kinderen 
blootgesteld kunnen worden. Ze laten kinderen verantwoord experimenteren met de 'gevaren' om hen 
heen. 
 
Tijdens het verblijf in de kindercentra kan het gebeuren dat een kind een ongeval krijgt. Er is een 
uitgebreide werkinstructie, waarnaar de pedagogisch medewerkers in een dergelijk geval handelen 
waarbij ook beschreven staat hoe en wanneer we ouders informeren. 
 
We registreren (bijna)ongelukken op een registratieformulier. Deze registratie wordt gebruikt om 
ongelukken te voorkomen en gevaarlijke situaties te vermijden.  
 
Overlijden 
Bij overlijden van een kind tijdens het verblijf in een van onze locaties zijn alle acties van de 
medewerkers van Trema kinderopvang erop gericht om de ouders van het kind, de overige 
gezinsleden, de (betrokken) pedagogisch medewerkers in de eerste plaats te informeren, te helpen en 
te steunen bij deze ernstige gebeurtenis.  
Kinderen uit de groep wordt hulp op maat aangeboden. De ouders van kinderen van de betreffende 
locatie worden schriftelijk geïnformeerd.  
Er is een uitgebreide werkinstructie, waarnaar gehandeld wordt. 
 
Kindermishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing 
Bij vermoedens van kindermishandeling en/of seksueel misbruik en/of verwaarlozing staat voor ons 
het welzijn van het kind voorop. Dit betekent dat er in eerste plaats gehandeld wordt in belang van het 
kind. Daarom kan de teammanager in overleg met het manager kinderopvang zonder toestemming 
van ouders/verzorgers besluiten hulp of advies van buitenaf in te roepen als zij dat in het belang van 
het kind acht. 
 
In de eerste plaats vindt er, bij vermoeden van ernstige zaken, intern overleg plaats. Er wordt een 
dossier gevormd en (extern) advies ingewonnen. Op korte termijn volgt een gesprek met de ouders. 
Daarin zal o.a. worden aangegeven welke acties al genomen zijn. Tevens wordt het vervolgtraject 
besproken.  
 
Stagiaires en/of beroepskrachten in opleiding 
Voor volledige informatie over stagiaires verwijzen u naar het stagebeleid van Trema Kinderopvang 
onderdeel van personeelsbeleid. 
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We hebben 4 types stages 
I. Oriënterende stage 

Dit soort stages heeft tot doel de stagiaire inzicht te geven in het vak kinderopvang als zo danig. Het 
betreft vaak korte stages van een week of aantal weken, de zogenaamde “Snuffelstages”. De stagiaire 
is voornamelijk bezig informatie te verzamelen en kennis te maken met het werkveld. We hanteren 
hiervoor een activiteitenlijst. Samengevat kan je zeggen dat het veel activiteiten voor kinderen zijn 
maar niet met kinderen. Deze activiteitenlijst is opgenomen in ons stagebeleid dat onderdeel is van 
ons personeelsbeleid. Wilt u graag weten wat precies de taken zijn dan kunt u de informatie 
bespreken met de medewerker op locatie of de bijlage met de beschrijving van de taken opvragen. 
Aan de hand van deze lijst zijn de taken voor de stagiaire en de werkbegeleider duidelijk. 
 

II. Beroepsgerichte stage 
De stagiaire maakt bij deze vorm van stage nadere kennis met het gekozen beroep en brengt de al 
aangeleerde theorie in de praktijk. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor de 
beroepsuitoefening, onder begeleiding van een werkbegeleider. Afhankelijk van het ROC waar de 
stagiaires hun opleiding volgen zijn de opdrachten die uitgevoerd moeten worden concreet gemaakt. 
De uit te voeren opdrachten en taken sluiten aan bij de fase van opleiding. Van onder directe 
begeleiding onzelfstandig taken uitvoeren als beginnende stagiaire naar volledig zelfstandig taken 
uitvoeren in het laatste jaar van de opleiding. Dit betreft vaak stages van een half of een heel 
schooljaar en staan daarnaast onder begeleiding van het opleidingsinstituut. Van de stagiaire wordt 
verwacht dat zij de verzamelde informatie verwerkt en toetst aan de al geleerde theorie. In deze vorm 
betreft het vaak tweede -of derdejaars leerlingen. In ons stagebeleid hebben we een volledige 
beschrijving van taken en verantwoordelijkheden van de werkbegeleider en informatie voor de 
stagiaire hoe wij omgaan met de begeleiding, verwachtingen en verantwoordelijkheden. 
 

III. Afstudeeropdracht 
Een derde vorm is de afstudeeropdracht. Aan een afstudeeropdracht kan de student zelfstandig 
werken. Het betreft hier vaak een HBO stagiaire die met onderzoek bezig is voor de afstudeerrichting. 
Dit komt zeer incidenteel voor. 
 

IV. Maatschappelijke stage 
Maatschappelijke stages worden ingevuld door leerlingen van voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs. Zij doorlopen een procedure onder begeleiding van hun docent en/of de 
maatschappelijk makelaar van Welzijn bij Trema. Na een intake gesprek wordt er bepaald door de 
maatschappelijk makelaar of de leerling in een peutergroep stage uren kan komen maken. We 
hanteren dezelfde activiteitenlijst zoals genoemd bij oriënterende stage.  
 
 
Ondersteuning van andere volwassenen dan pedagogisch medewerkers 
 
Ondersteuning van medewerkers met een arbeidscontract 
Pedagogisch medewerkers worden soms ondersteund door andere volwassenen. Dit kan iedereen 
zijn; directe collega's van Trema kinderopvang, maar ook collega's die in andere sectoren werken of 
op een andere manier bij kinderopvang betrokken zijn, bijv. De interieurverzorgster, allen met een 
arbeidscontract. 
 
Ondersteuning van vrijwilligers en of externe deskundigen  
Tevens is een aantal volwassenen vrijwilligers betrokken in onze locaties. Er werken een aantal 
volwassenen met een verstandelijke beperking die ondersteunende diensten verrichten. De afspraken 
van de taken zijn gelijk aan maatschappelijke stagiaires. ( zie stagebeleid) 
Voor al deze ondersteuners geldt dat ze niet ingezet zijn als pedagogisch medewerkers. Ze werken 
niet mét kinderen. Ze moeten zich conformeren aan het pedagogisch beleid van Trema. 
 
In overleg met de ouders van een kind wordt er wel eens een externe deskundige gevraagd om 
pedagogisch medewerkers advies te geven over de aanpak van een kind op locatie. Op verzoek van 
Trema kan er dan tijdelijke ondersteuning geboden worden, zoals medewerkers van JGZ ( 
consultatiebureau) of CJG.  
 
Ondersteuning van volwassenen op afstand (achterwacht) 
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Op de momenten dat er het kinderaantal te laag is om twee beroepskrachten in te zetten op de groep, 
is er één pedagogisch medewerker aanwezig, die gebruik kan maken van een achterwacht die op 
afroep beschikbaar is. Achterwachten zijn teammanagers, managers en eventueel andere 
beroepskrachten van Trema. 
 
VI. Resumé 
 
Wij werken op een bewuste manier aan de hand van dit pedagogisch beleidsplan met de kinderen 
Werken vanuit de vier pedagogische doelen is onze kernactiviteit van het pedagogisch beleid. 
 
In de dagelijkse praktijk zal er naast en door elkaar aan de vier pedagogische opvoedingsdoelen 
gewerkt worden. Er wordt bewust gehandeld door de pedagogisch medewerker. Heel vaak zal dit op 
een heel natuurlijke wijze gebeuren, dat wil zeggen bijna niet zichtbaar voor het kind en de ouder. Dat 
maakt het werk van de pedagogisch medewerkers boeiend, maar ook lastig toetsbaar en meetbaar 
voor ouders. Wij zijn altijd bereid om hun handelen te motiveren.  
 
In de afgelopen jaren heeft de kinderopvang van Trema zich meer en meer geprofessionaliseerd. Dit 
is een continu proces. Trema kinderopvang wil zich blijvend ontwikkelen en een kwalitatief 
hoogstaande voorziening zijn die aansluitend of aanvullend is aan de werkwijze van de partners 
waarmee we samenwerken of willen gaan samenwerken. U kunt daarbij denken aan peuterspeelzaal, 
basisschool en organisaties die relaties hebben in het netwerk om het kind. We zoeken partners op, 
we denken met elkaar mee en zoeken naar kansen om voor de kinderen, onze volwassenen van de 
toekomst, de beste ontwikkelingskansen te creëren.  
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Verklaring afkortingen en termen: 
 
Kinderopvang 
Kinderopvang is het aanbod voor kinderen van 0-13 jaar. Het aanbod omvat opvang voor hele en 
halve dagen voor kinderen van 0-4 jaar inclusief de voorschool ( voorheen aanbod peuterspeelzaal). 
 
KDV 
Voorziening voor kinderen van 0-4 jaar speciaal voor tweeverdienende en/of studerende ouders. 
 
Voorschool 
Voorziening voor kinderen van 2-4 jaar voor een beperkt aantal uren per dag (5 uur) verdeeld over 
twee dagdelen per week. 
 
BSO 
Voorziening voor kinderen van 4-13 jaar speciaal voor tweeverdienende en/of studerende ouders voor 
schooltijd, na schooltijd en in de schoolvakanties. 
 
Groep of basisgroep 
Een groep kinderen per dag ingedeeld naar leeftijd. 
 
VVE 
Voor en Vroegschoolse Educatie is specifiek belangrijk voor de kinderen die een indicatie hebben 
vanuit JGZ. Deze groep kinderen worden extra begeleid in de ontwikkeling vooral van de taal-, maar 
natuurlijk ook met rekenen-, motoriek- en sociaal emotionele ontwikkeling. 
 


