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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het pedagogisch werkplan behorend bij het pedagogisch beleidsplan.  
Het werkplan is bedoeld voor de alle groepen van Trema kinderopvang.  
 
Trema kinderopvang verzorgt opvang voor baby’s, peuters inclusief voorschool en opvang voor 
schoolgaande kinderen. In deze groepsgerichte opvang wordt de groep geleid door pedagogisch 
medewerkers. 
 
Als we over een locatie spreken dan bedoelen wij daar zowel het kinderdagverblijf (kinderen van 10 
weken tot en met 4 jaar) als de buitenschoolse opvang (kinderen van 4 jaar tot en met einde van de 
basisschool) mee. 
 
Het pedagogisch werkplan is weer verder vertaald naar protocollen en werkinstructies voor 
pedagogisch medewerkers. 
 
Betrokkenen van de kinderopvang, pedagogisch medewerkers en ouders, hebben met dit werkplan 
ingestemd. Het is de leidraad waarop ons hele dagelijks handelen is gebaseerd. 
 
Veel leesplezier!  
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2. Vier opvoedingsdoelen in de praktijk 

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

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

2. Persoonlijke competentie:  Ons aanbod zorgt ervoor dat kinderen tijdens de kinderopvang hun 
persoonlijke competenties kunnen ontwikkelen. 

3. Sociale competenties: de medewerkers creëren een situatie 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. 

 
Een uitgebreide toelichting op deze vier opvoedingsdoelen staat in het pedagogisch beleidsplan. 
 

A. Emotionele veiligheid 
 
a) Wennen 
b) Ontwikkeling en welbevinden van kinderen 
c) Slapen en rusten 
d) Veiligheid en hygiëne van de omgeving 
 
 

a) Wennen 
 
Om een vertrouwensrelatie tussen ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers tot stand te 
brengen, is een gewenningsperiode nodig. Deze wenperiode is met name voor het betreffende kind 
erg belangrijk. Bij hele jonge baby’s zijn het vooral de ouders die moeten wennen aan het vertrouwen 
dat kinderen in goede handen zijn. 
 
De wenperiode heeft drie doelen: 

 het kind laten wennen aan de nieuwe omgeving, de ruimten, de locatie, de pedagogisch 
medewerkers, de andere kinderen, enz.; 

 de ouders vertrouwd laten worden met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie met de 
pedagogisch medewerkers op laten bouwen; 

 voor 0-4 jaar: het afstemmen van voedingsschema’s, slaapritmes en de omgang met het kind. 
Voor basisschoolkinderen: voorkeuren van kinderen, karaktereigenschappen, zelfstandigheid wel 
of nog niet, enz. 

 
Een kind is pas goed gewend wanneer het zich zichtbaar prettig voelt, lekker in z’n vel zit, zich prettig 
voelt bij de pedagogisch medewerkers, de kinderen, in de ruimte en op onderzoek uitgaat. Het 
wennen kost tijd en kan dagen of zelfs weken duren. Het is de taak van de pedagogisch medewerkers 
om dit proces goed te begeleiden. Per leeftijdsgroep kunnen de details van de manier van wennen 
verschillend zijn. 
 
Wanneer een kind aan het eind van zijn opvangperiode komt omdat het de basisschool gaat verlaten 
wordt het ontwennen van de opvang actueel. Wij vinden het goed dat een kind door steeds meer 
verantwoordelijkheid te krijgen went aan minder toezicht. Kinderen kunnen zo op verschillende manier 
wennen aan een nieuwe fase op het voortgezet onderwijs. Wij maken hiervoor graag afspraken op 
maat met u. 
 

b) Ontwikkeling en welbevinden van kinderen 
 
Kinderen maken een snelle ontwikkeling door in de periode die ligt tussen wieg en middelbare school. 
Die ontwikkeling speelt zich af op verschillende ontwikkelingsgebieden en is verdeeld in leeftijdsfasen. 
Er zijn diversen manieren om tegen de ontwikkeling van kinderen aan te kijken. Zo is er de opvatting 
dat kinderen zich vanzelf ontwikkelen. Een hele ander opvatting is dat kinderen systematisch gevolgd 
moeten worden om te beoordelen of hun ontwikkeling goed verloopt. Tussen deze twee zienswijzen 
zijn vele nuances mogelijk. 
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Onze zienswijze 
De ontwikkeling van kinderen is voor ons een dynamisch proces. De mogelijkheden die het kind in 
aanleg in zich heeft worden door de omgeving al dan niet aangesproken. Het kind wordt door ouders, 
pedagogisch medewerkers en anderen in zijn omgeving gestimuleerd zich te ontwikkelen. De aanleg 
bepaalt tot hoever een kind kan komen en wanneer het rijp is voor de volgende stap. Het is afhankelijk 
van de omgeving hoeveel en hoe snel een kind groeit binnen zijn eigen grenzen. Met ons aanbod 
creëren we een situatie waarin kinderen kunnen leren en gestimuleerd worden om te leren. 
Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase waarin het kind zit  stellen we  ons aanbod samen. Bij 
de BSO kinderen ligt het accent op de begeleiding op het sociaal-emotionele vlak. 
 
Mentor van uw kind 
Elk kind heeft een mentor. Dit is een pedagogisch medewerker die speciaal toegewezen is aan uw 
kind. Dit is de pedagogisch medewerker die alle gegevens van het kind clustert en verzameld en voor 
de ouders het contactpersoon is die alles omtrent het kind weet. 
 
Waarom het kind volgen? 
Wij houden de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen goed in de gaten, omdat we inzicht 
willen krijgen in het verloop van de ontwikkeling van elk kind en in hoe het kind zich voelt binnen de 
kinderopvang. Een andere reden is dat je pas goed op de behoeften van elk kind kunt inspelen als je 
het ontwikkelingsniveau kent.  
 
Er zijn verschillende manieren om de ontwikkeling van kinderen bij te houden. Wij gebruiken een 
aantal manieren om de ontwikkeling in beeld te brengen. Allereerst wordt in gesprekken met de 
ouders tijdens het brengen en halen en via de schriftelijke overdracht veel informatie uitgewisseld. 
Verder wordt veel informatie vergaard door goed naar de kinderen te kijken en te luisteren (ofwel: te 
observeren).  
 
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang hebben met betrekking tot de ontwikkeling van 
kinderen een aantal taken, te weten:  

 observeren 

 signaleren 

 rapporteren 

 registreren 

 stimuleren 

 adviseren 
 
Deze taken worden in een bepaald traject uitgevoerd. Dit traject begint bij het observeren. Het 
observeren van de kinderen gebeurt spelenderwijs. De pedagogisch medewerkers signaleren de 
ontwikkelingsfase waarin een kind zit. Ze rapporteren hun bevindingen van kinderen van 0-4 jaar in de 
KIJKdagboeken van de kinderen en in de mondelinge overdracht aan elkaar en aan de ouders. Als de 
ontwikkeling van een kind normaal verloopt, is er geen aanvullend aanbod nodig. Zijn er echter vragen 
dan worden deze onderdelen nogmaals bekeken en besproken. Blijkt uit de observatie dat een kind 
een achterstand ten opzichte van de leeftijdsgenoten heeft, dan wordt deze achterstand nader 
bekeken en in kaart gebracht. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Samen met de 
ouders bespreken de pedagogisch medewerkers hoe ze de kinderen kunnen stimuleren waardoor hun 
achterstand wordt verkleind of opgelost. 
 
Het kan voorkomen dat ouders wordt geadviseerd zelf stappen te ondernemen en een deskundige te 
raadplegen. Wanneer de pedagogisch medewerkers zelf graag advies willen hebben om te weten hoe 
ze het kind het beste kunnen helpen vragen zij, met toestemming van de ouder, advies aan een 
deskundige, zoals consultatiebureau. Trema heeft in haar protocollen uitgebreid beschreven hoe te 
handelen bij ontwikkelingsachterstanden. 
 
We bieden ouders 10 minutengesprekken aan. De mentor van uw kind zal de gesprekken inplannen 
en voeren. Wanneer er geen overeenstemming gevonden kan worden over het moment zal de mentor 
het gesprek delegeren aan een collega. Voor kinderen van 0-4 jaar doen we dit tweemaal per jaar. 
Voor de kinderen van 4-13 jaar doen we dit standaard 1 maal per jaar.  
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Grenzen 
Er zijn uiteraard grenzen aan de mogelijkheden van pedagogisch medewerkers. De grens bereikt 
wanneer de pedagogisch medewerker de taak van de hulpverlening over gaat overnemen. 
 
Voor het handhaven van een kind in de groep is de grens bereikt wanneer een kind zoveel aandacht, 
verzorging en begeleiding gaat vragen waardoor de andere kinderen dit tekort komen. De groep 
kinderen mag niet gaan lijden onder de hulpvraag van één enkel kind. In het algemeen geldt dat de 
leiding de grens aangeeft. De teammanager zal dan een gesprek aangaan met de ouders 
 
Ook ouders kunnen de grens stellen. Wanneer ouders niet willen dat er iets aan de eventuele 
problemen gedaan wordt, houdt de taak van de pedagogisch medewerker op. Er worden dan geen 
plannen gemaakt om de problemen op te lossen. 
 
Het is duidelijk dat bovenstaande afspraken ervoor moeten zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan 
met het volgen van de ontwikkeling  
 

c) Slapen en rusten 
 
Uitgangspunt is dat elk kind zijn eigen ritme volgt. Dit ritme wordt aangegeven door het kind en de 
ouders. Bij het plaatsingsgesprek wordt aan de ouders uitgelegd dat zij degenen zijn die de leiding 
van informatie omtrent hun kind moeten voorzien. 
 
0-4 jaar 
Wij laten de kinderen slapen, tot ze wakker worden, tenzij de ouders andere wensen hebben. De 
kinderen liggen altijd in hetzelfde bed.  
Voor de allerkleinsten, 0-2 jaar geldt dat het slapen van groot belang is. Het ene kind heeft meer 
behoefte aan slaap dan het andere. Daarom is het slaappatroon van de kinderen een terugkerend 
onderwerp van gesprek tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Zo kunnen wij goed aansluiten 
bij de situatie thuis. Naast de behoefte van het kind om naar bed te gaan wordt wel enigszins rekening 
gehouden met de voedingstijden. 
De kinderen die nog maar 1x per dag naar bed gaan, worden na de lunch op bed gelegd. 
Minimaal om de 30 minuten wordt er in de slaapkamer bij de baby’s gecontroleerd of de kinderen 
veilig slapen. 
 
De kinderen van 2-4 jaar vallen in twee groepen uiteen: de groep 'slapers' en de groep 'rusters'. Voor 
de peuters geldt uiteraard ook dat het ritme van thuis zoveel mogelijk gevolgd wordt en dat de ouders 
ons van informatie moeten voorzien met betrekking tot het slaapritme van hun kind. 
Slapers 
De slapers gaan allemaal tussen 12.30 uur en 13.00 uur naar bed. Peuters laten we normaal niet 
langer slapen dan tot 16.00 uur. Afhankelijk van de groep en het gedrag van de kinderen gaat er een 
slaapwacht bij de kinderen zitten totdat de kinderen slapen. Daarna wordt er via de babyfoon de 
slaapkamer in de gaten gehouden door de pedagogisch medewerkers. 
Rusters 
De oudste kinderen slapen over het algemeen niet meer, maar hebben nog wel behoefte aan een 
moment van rust als ze de hele dag op locatie zijn . Voor die kinderen wordt er rond 13.00 uur een 
rustmoment gecreëerd. Eventueel worden de rustende peuters vermaakt met een filmpje op de 
televisie, boekjes of een gezelschapsspelletje. 
De overgang van slapen naar rusten wordt in overleg met de ouders geregeld. 
 
4-13 jaar 
Na een lange schooldag zijn met name kleuters soms wel erg moe. Eens even op de bank liggen is 
dan ook geen probleem. Als de kinderen de hele dag actief bezig zijn geweest, wordt er wel eens 
rustig op de bank naar de televisie gekeken.  
Oudere kinderen moeten door de pedagogisch medewerker wel eens tot rust gemaand worden. Er 
zijn situaties dat een kind maar door blijft gaan en de pedagogisch medewerker de beslissing neemt 
tot ‘verplichte rust’. Dan kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een rustige activiteit. 
 
 

d) Veiligheid en hygiëne van de omgeving 
 



 

- 7 - 
Versie 1.11 

Veiligheid  
Veiligheid is ook binnen de kinderopvang een belangrijk onderwerp. Met een actief beleid bewaken we 
de benodigde veiligheid voor het kind. Ons beleid is erop gericht dat we niet alle risicosituaties 
vermijden. We vinden het van belang dat een kind leert om te gaan met risico’s passend bij de leeftijd 
en de ontwikkelingsfase. Ouders moeten zich bewust zijn van deze keuze. Uiteraard stellen we alles 
in het werk om kinderen niet bloot te stellen aan onaanvaardbare risico’s. We vinden het wel 
belangrijk om kinderen te leren omgaan met gevaren. Dit gaat soms met vallen en opstaan.  
 
Controle 
Controle op de veiligheid en hygiëne binnen het kindercentrum wordt uitgevoerd door de GGD. De 
GGD verzorgt deze controle in opdracht van de gemeentes waar we werkzaam zijn. Dit is de 
gemeente Werkendam en de gemeente Geertruidenberg. De verschillende gemeentes bepalen in het 
handhavingsbeleid of en hoe de kinderopvangorganisaties die niet aan de normen voldoen dit moeten 
verbeteren. Als er sprake is van zeer ernstig falen heeft de gemeente het recht om de 
kinderopvangorganisatie uit het register kinderopvang te schrappen. Voor de organisatie betekent dit 
dat de ouder niet meer in aanmerking komt voor een vergoeding van het Rijk. 
 
Hygiëne ten aanzien van het gebouw 
Hygiëne is erg belangrijk, zeker op een plek waar zoveel kinderen komen. Een goede hygiëne zorgt 
voor een schone en werkbare omgeving, waarin iedereen zich prettig voelt. Trema heeft een hygiëne 
beleid voor de groepsgerichte opvang van 0-13 jaar. Trema is van mening dat een te schone 
omgeving voor kinderen niet in het belang is voor de weerstandsontwikkeling van een kind. 
 

B. Persoonlijke competentie 
A. Zindelijkheid 
B. Spraaktaalontwikkeling 
C. Zelfredzaamheid 
 
A. Zindelijkheid 
 
Zindelijkheidstraining met peuters wordt altijd in overleg met de ouders gedaan. Zo rond het tweede 
jaar laten de meeste kinderen merken toe te zijn aan zindelijkheidstraining. Ze zijn zich ervan bewust 
dat ze moeten plassen en/of poepen. Ze onderbreken hun spel en geven aan dat ze een vieze luier 
hebben. Vaak gaan kinderen dit ook vies vinden. Dit is het beginmoment om te starten met de 
zindelijkheid. Als de wil om zindelijk te worden niet aanwezig is bij een kind, kan de 
zindelijkheidstraining voor kind, ouders en pedagogisch medewerkers een lijdensweg worden. Wij 
vinden het dan beter om niet door te gaan met de training. 
 
In de beginfase van het zindelijk worden heeft een kind er wel eens moeite mee om buiten het eigen 
gezin met de zindelijkheidstraining bezig te zijn. Pedagogisch medewerkers helpen graag met de 
training. In een opvangsituatie wordt er dubbele concentratie van het kind gevraagd en dat kost tijd. 
 
Het begin van de zindelijkheidstraining kan door de pedagogisch medewerkers aangegeven worden. 
Vaak komt het initiatief echter van de ouders. Als blijkt dat een kind steeds vaker aangeeft dat het 
naar de wc moet en steeds minder in zijn luier doet, wordt met de ouders bekeken of het kind een 
onderbroek aan kan op het kinderdagverblijf. De kinderen worden in dat geval zeer regelmatig op de 
wc gezet. 
 
Kinderen kunnen beloond worden met een sticker in de periode van zindelijk worden. Dit is een 
gewoonte van het kinderdagverblijf. Dit wordt op- en afgebouwd. De kinderen worden, naar mate het 
proces vordert, in de volgende situatie beloond: 

 bij een droge luier en een plas op de wc; 

 als de onderbroek een bepaalde tijd droog blijft; 

 als een kind poept op de wc; 

 na een terugval 
Kinderen die net zindelijk zijn moeten in de beginfase ondersteuning krijgen in het vegen van de billen 
en het wassen van de handen.   
Niet-zindelijke kinderen 
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De kinderen worden voor of na het fruit eten, voor of na de lunch, voor of na het slapen en rond 16.30 
uur verschoond. Dit zijn vaste punten op een dag. Daarnaast worden de kinderen meteen verschoond 
als ze een poepbroek hebben. 
 
B. Spraaktaalontwikkeling 
 
Spraak wordt gezien als een van de belangrijkste en unieke eigenschappen van de mens. Ouders 
kijken verlangend uit naar het eerste woordje van hun kind. Dit is een mijlpaal in de ontwikkeling van 
de baby. 
De spraaktaalontwikkeling is een proces dat bij de baby al in gang gezet wordt. Daarna duurt het 
ongeveer drie jaar voordat het kind voor anderen dan de ouders en pedagogisch medewerkers te 
begrijpen is. Hoe snel en hoe goed een kind leert praten heb je als opvoeder niet helemaal in de hand, 
maar ouders en pedagogisch medewerkers hebben wel een grote invloed op dit proces. 
Het accent van deze ontwikkeling ligt bij kinderen van 0-4 jaar. 
Wat is taal en spraak 
Taal is het middel waarmee je aan elkaar duidelijk kunt maken wat je ziet, wat je wilt, wat je voelt en 
wat je denkt. Door taal krijg je contact met anderen en wissel je informatie uit. Taal maakt het mogelijk 
dat een kind zich ervaringen eigen maakt en ze betekenis geeft. Hierdoor kan een kind zich ook 
herinneren wat er gebeurd is en hoe dingen genoemd worden. Door het gebruiken van taal is 
communicatie mogelijk.  
Spraak is een soort taal. Daarnaast bestaan bijvoorbeeld lichaamstaal en geschreven taal.  
 
Waarom is taal en daarmee de spraaktaalontwikkeling belangrijk? 
Aandacht voor de taalontwikkeling van kinderen is van groot belang. De moedertaal is de eerste taal 
die een kind leert. In die taal komt tot uitdrukking hoe iemand de wereld ziet, welke waarden en 
normen belangrijk zijn en welke gebruiken en gewoonten er zijn. Door aandacht te besteden aan de 
spraaktaalontwikkeling willen we bereiken dat de taal- en spreekvaardigheden van een kind vergroot 
worden. 
 
Sociale vaardigheden worden mede ontwikkeld door middel van de spraaktaalontwikkeling. Door taal 
kan een kind contact maken met mensen om zich heen. Ook het omgaan met emoties wordt 
beïnvloed door de spraaktaalontwikkeling. Door een goede taalontwikkeling kan een kind onder 
woorden brengen wat hij voelt. 
 
Kinderen vanaf 4 jaar worden in de verdere ontwikkeling van de taal begeleid op school. In onze 
buitenschoolse opvang is onze manier van werken m.b.t. de taalontwikkeling niet gericht op het verder 
ontwikkelen van de taal. We vinden het wel belangrijk om het goede voorbeeld te geven en kinderen 
te corrigeren bij grof taalgebruik. Het accent bij onze BSO ligt bij ontspanningsactiviteiten. 
 
Activiteiten gericht op de taalontwikkeling 0-4 jaar 
Kinderen leren taal voornamelijk door imitatie. In het omgaan met kinderen gebeuren veel taalgerichte 
activiteiten spelenderwijs. We noemen hier een aantal gerichte activiteiten: 
* Voorlezen wordt op gezette tijden in alle groepen gedaan zoals voor het fruit eten en de lunch; 

verder zijn er boeken in de groepen die kinderen zelf mogen pakken; er worden regelmatig nieuwe 
boeken in de bibliotheek gehaald. 

* Zingen wordt voor het fruit eten en/of de lunch gedaan.  
* Verder zijn er activiteiten als poppenkastspel, gezelschapsspelletjes zoals bingo, kinderliedjes 

laten horen en tegen kinderen praten en uitleggen wat je doet. 
* Alle spontane taalactiviteiten zijn VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) gericht. Daarnaast zijn 

er meer geleide taalactiviteiten die speciaal voorbereid zijn met het doel de woordenschat uit te 
breiden rondom een thema. We gebruiken hiervoor de ‘woordspin’ en praatplaten en ‘echte’ 
voorwerpen.  

 
Met al deze bovenstaande activiteiten wordt al begonnen in de babygroepen. Taalontwikkeling start in 
de wieg. 
 
In ieder kindercentrum is voor de peutergroep/verticale groep minimaal één computer aanwezig. 
Kinderen in de peuterleeftijd worden bekend gemaakt met de computer.   
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De computer wordt gezien als educatief spelmateriaal. Met name voor de taalontwikkeling is het van 
groot belang voor de kinderen. De computer wordt door de kinderen, samen met de pedagogisch 
medewerkers gebruikt. 
 
Wanneer kinderen een dreigende taalachterstand hebben, is het een handig en fijn hulpmiddel om 
met speciale programma’s op de computer te proberen hun taalachterstand weg te werken. 
Kinderen mogen maximaal een half uur achter elkaar achter de computer.  
 
Invloed van de pedagogisch medewerkers 
Door te stellen dat kinderen leren praten door imitatie wordt al duidelijk gemaakt dat de pedagogisch 
medewerkers veel invloed hebben op de spraaktaalontwikkeling. Het is dan ook belangrijk dat de 
pedagogisch medewerkers het goede voorbeeld geven. Dit kunnen zij doen door veel te praten tegen 
de kinderen, veel te zingen, kinderen voorlezen en altijd Algemeen Beschaafd Nederlands tegen de 
kinderen te spreken. 
 
Tijdens het praten met de kinderen is het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers niet 'krom' gaan 
praten, maar normale woorden gebruiken. Verbasteringen van kinderen worden niet overgenomen, 
maar verbeterd. 
Taal inbrengen in spel- en omgangssituaties is belangrijk voor de taalontwikkeling. Wanneer er weinig 
tegen een kind gesproken wordt, neemt de mogelijkheid tot imiteren en reageren af. 
De pedagogisch medewerker heeft dan ook duidelijk een voorbeeldfunctie bij de ontwikkeling van taal 
en spraak.  
 
In het kader van de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) worden de kinderen  van de peuterleeftijd 
die de kinderopvang bezoeken bekeken qua ontwikkeling van de spraak/taal met behulp van het 
observatiesysteem KIJK. Kinderen die een taalachterstand hebben kunnen via ene indicatie van het 
consultatiebureau gebruik maken van extra dagdelen peuteropvang. 
 
C. Zelfredzaamheid 
 
Zelfredzaamheid is een term die veel gebruikt wordt wanneer het gaat om het opvoeden van kinderen. 
Zelfredzaamheid is het vermogen om voor jezelf te kunnen zorgen, jezelf te kunnen redden zonder 
hulp van anderen. Bij jonge kinderen begint dit met kleine dingen zoals leren eten. Uiteindelijk moet dit 
zich ontwikkelen tot volledige zelfstandigheid. 
 
Hoe goed een kind zich leert redden hangt van meerdere factoren af. Een belangrijke factor is de 
verantwoordelijkheid die een kind krijgt. Het is belangrijk dat een kind al vrij jong leert 
verantwoordelijkheden te dragen die bij de leeftijd passen. Over-bezorgdheid en verwennen 
belemmeren de zelfstandigheid. Als een kind aan zijn lot wordt overgelaten wordt de zelfredzaamheid 
ook niet gestimuleerd. Een kind wordt dan niet gecontroleerd en gecorrigeerd. 
 
Door imitatie, oefening en geduldig verbeteren zal een kind leren wat hij al zelf kan, waar nog hulp bij 
nodig is en wat anderen moeten doen. 
 
Zelfredzaamheid is belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde. Door een gevoel van eigenwaarde 
kan iemand al zijn mogelijkheden ontplooien. Als je goed voor jezelf kunt zorgen, kun je ook goed voor 
anderen zorgen. 
 
Zelfredzaamheid vinden we belangrijk. Het is verweven in de manier van omgaan met de kinderen, 
omdat zelfredzaamheid een onderdeel van de ontwikkeling is. 
Voorwaarde voor de ontwikkeling van zelfredzaamheid is vertrouwen. Een kind moet een pedagogisch 
medewerker kunnen vertrouwen, zodat het kind dingen durft te doen en durft te falen. 
 
Met speelse activiteiten worden kinderen aangemoedigd dingen zelf te doen. Daarbij wordt gekeken 
naar het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Kinderen worden aangemoedigd onderdelen van de 
lichamelijke zorg zelf te proberen, zoals eten, drinken, aan- en uitkleden voor de kleintjes. Voor 
basisschoolkinderen gaat het om computeren, koken, boodschappen doen, enz. 
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Bij elke activiteit gericht op de zelfredzaamheid zijn aanmoediging en beloning erg belangrijk. Een kind 
mag niet het idee krijgen dat het dom is en niks kan. Er moet een positieve sfeer zijn, waarin kinderen 
de vrijheid hebben zich te ontwikkelen. 
 

Sociale competentie 

A. Sociale ontwikkeling 
B. Activiteiten 
C. Feesten 
 
A. Sociale ontwikkeling 
 
Opvoeders hechten veel waarde aan een goede sociale ontwikkeling en aan de aanwezigheid van 
sociale vaardigheden. Sociale vaardigheden en sociale ontwikkelingen horen bij elkaar. Het groeiend 
aantal sociale vaardigheden bij elkaar vormt de sociale ontwikkeling. Door het aanleren van sociale 
vaardigheden verwerft een kind maatschappelijk geaccepteerd gedrag. Het kind leert zich te gedragen 
volgens de geldende waarden en normen. 
 
De sociale ontwikkeling verloopt volgens een aantal belangrijke stappen: 

 door de eerste glimlach laat een kind merken dat het in staat is tot het leggen van contact en zich 
bewust is van de aanwezigheid van een ander; 

 de wereld wordt voorspelbaar als iedereen zich aan de regels houdt; het kind imiteert de regels en 
leert zo hoe het zich moet gedragen; 

 een peuter wordt zich bewust van de buitenwereld en leert het verschil tussen bekend en vreemd; 

 door goed- en afkeuring van de opvoeders leert een kind wat wel en niet mag; het kind krijgt ook 
oog voor de stemming van een ander; het invoelingsvermogen wordt ontwikkeld; 

 het groepsgebeuren wordt belangrijk en het kind leert geven en nemen, wederkerigheid; 

 een kind wil lijken op degene die hij het meest bewondert, hij identificeert zich met de ander. Op 
deze manier begint het kind een idee te krijgen wie hij graag wil zijn, wie hij wordt. Later richt een 
kind zich niet meer op één persoon, maar op groepen en nog later zal hij ontdekken wie hij zelf is. 

 
De sociale ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in, omdat de kinderen altijd met anderen te 
maken hebben. Sociale vaardigheden zijn onmisbaar voor de sfeer. Sociale vaardigheden worden 
spelenderwijs aangeleerd met behulp van spelletjes, boeken, liedjes, gesprekken en samenspel. Er 
worden regels gesteld waar iedereen zich aan moet houden. Er wordt consequent omgegaan met de 
regels. Kinderen moeten leren zelfstandig conflictsituaties op te lossen. 
 
De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers aangemoedigd het goede voorbeeld te 
geven. Op deze manier dragen wij bij aan een sociale ontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op het 
groepsproces. 
 
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 willen we in onze kindercentrums hieraan haar steentje bijdragen. Hoe doen we dat? 
 
Waarom kinderparticipatie: 

 Kinderparticipatie is een uiting van respect voor de mening van de kinderen. 

 Kinderen worden betrokken bij het dagprogramma. Deelname aan het dagprogramma dat voldoet 
aan de wensen van kinderen, stimuleert ze om mee te doen.  

 Kinderparticipatie is een stimulans voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden. 

 Kinderen leren te onderhandelen en compromissen te sluiten met volwassenen en andere 
kinderen. 

 De pedagogisch medewerkers krijgen via de kinderparticipatie beter zicht op wat er bij de kinderen 
leeft en hoe kinderen denken. 

 
Onze kinderparticipatie 
Trema ziet kinderparticipatie als iets dat op beperkte schaal toegepast wordt in het omgaan met 
kinderen van 0-4 jaar. Vanaf 4 jaar gaat de kinderparticipatie een steeds grotere rol spelen. 
Kinderparticipatie is geen losse activiteit maar als een uitgangspunt in het werken met kinderen. 
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Kinderen moeten zich in de eerste plaats veilig voelen om zich te kunnen uiten. Door in kleinere 
groepjes te werken en kinderen individuele aandacht te geven, kunnen kinderen zich makkelijker 
uiten. Om kinderen goed te leren kennen, passen we één-op-één momenten in om steeds weer te 
weten waar kinderen mee bezig zijn en wat hen boeit. 
 
Luisteren is de basis tot de kinderparticipatie. Onze pedagogisch medewerkers hebben als 
uitgangspunt met de kinderen en niet tot ze te spreken. Kinderen op een positieve manier betrekken 
en mee laten beslissen bij de gang van zaken, heeft een positieve invloed op het gedrag van 
kinderen. Ongeacht de leeftijd van het kind is de mening van het kind belangrijk. 
 
Door kinderen resultaten te laten zien van hun inspraak op de activiteiten, de aanschaf van 
speelgoed, het programma, de activiteiten e.d. krijgen ze positieve ervaringen met kinderparticipatie. 
Dit stimuleert zowel het kind als de pedagogisch medewerker. 
 
Seksuele ontwikkeling 
Seksuele ontwikkeling speelt met name een rol vanaf 4 jaar en in situaties waar meerder kinderen bij 
elkaar zijn. Bij Trema hebben we een aantal afspraken gemaakt over de manier van omgang met de 
kinderen als het over seksualiteit gaat. Wat accepteren we wel en wat accepteren we niet? 
 
Kind alleen: 
- Niet in het openbaar bevredigen. 
 
Kind en pedagogisch medewerker: 
- De pedagogisch medewerker geeft de grenzen aan waar het gaat om het betasten van haar 

lichaamsdelen. Voorbeeld: tegen een kind van wie ze het vermoeden heeft dat het haar borsten 
bewust aanraakt, zegt ze dat dit niet is toegestaan. 

- De pedagogisch medewerker beantwoordt wel vragen over seks, maar stelt zich terughoudend op. 
Wij zijn van mening dat het beantwoorden van vragen over seks voor het grootste deel een taak is 
van de ouders. De ouders worden op de hoogte gesteld van de vragen van hun kind. Ook polst de 
pedagogisch medewerker hun mening. 

 
Kind(eren) en kind(eren): 
- Kinderen zoenen niet met elkaar (een klein kusje mag in sommige gevallen). De pedagogisch 

medewerker gaat een gesprek aan met de kinderen die willen zoenen en legt uit waarom zoenen 
niet is toegestaan. 

- Doktertje spelen. De pedagogisch medewerker bespreekt met de kinderen wat wel en niet mag. 
Het spel wordt door een pedagogisch medewerker gevolgd. Zodra het spel het doktertje spelen 
gaat overstijgen, bespreekt de pedagogisch medewerker dit met de kinderen. Zij leidt ze af en 
probeert ze op deze manier iets anders te laten doen. Bij het doktertje spelen blijven de kleren 
aan. 

 
B. Activiteiten 
 
De ontwikkeling van kinderen is een dynamisch proces. het kind heeft de drang om zich te 
ontwikkelen en wordt door zijn omgeving spontaan of bewust gestimuleerd. Een kind heeft prikkels en 
uitdagingen nodig. Activiteiten zijn ervoor om deze prikkels en uitdagingen te bieden. We willen  
bewust werken aan de ontwikkeling van de kinderen. 
 
Er is verschil in aanbod van activiteiten. De belangrijkste redenen om activiteiten aan te bieden in de 
leeftijd van 0-4 jaar is het stimuleren van de ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Dit doen 
we door het aanbieden van verschillende soorten activiteiten zoals: spelactiviteiten, 
constructieve/beeldende activiteiten, onderzoeksactiviteiten en reken/wiskunde activiteiten. 
Bij de opvang na schooltijd ligt de nadruk op de vrije tijd van de kinderen. Deze kinderen hebben al 
een schooldag achter de rug en hebben behoefte aan vrije tijd. Wij vinden het belangrijk dat de 
mogelijkheid bestaat dat kinderen in overleg met de pedagogisch medewerker  vriendjes en 
vriendinnetjes mee kunnen nemen naar de opvang. De kinderen bepalen voor het grootste gedeelte 
van de tijd wat ze gaan doen. Aangezien het een groepsopvang is worden er ook gezamenlijk 
activiteiten ondernomen en nemen de kinderen deel aan de activiteit om later weer een eigen keus te 
gaan maken. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan en stimuleren kinderen om 
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hieraan deel te nemen. De aangeboden activiteiten zijn zo divers dat er diverse mogelijkheden zijn 
voor kinderen met verschillende interesses. 
 
Bij het samenstellen van het dagprogramma wordt met een aantal factoren rekening gehouden, 
waardoor het programma zoveel mogelijk voldoet aan de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. 
 
Spontane activiteiten zoals bouwen, buiten spelen, zingen, dansen, het vrij spelen, enzovoort. 
Spontane activiteiten zijn dagelijks onderdeel van het dagprogramma en niet speciaal voorbereid. De 
pedagogisch medewerkers scheppen wel bewust de randvoorwaarden. Materiaal wordt aangeboden 
in een bepaalde vorm zodat er verschillende spelactiviteiten ontstaan. 
Geleide activiteiten zijn activiteiten die van tevoren bedacht en ingepland zijn.  
 
Bij de buitenschoolse opvang wordt er dagelijks diverse activiteiten aangeboden. Werken aan een 
thema doen we in de buitenschoolse opvang alleen in vakantieperiodes.  
 
Wij bieden activiteiten aan en stimuleren kinderen eraan mee te doen, maar we dwingen ze niet. 
 
Daarnaast vinden wij de eigen inbreng van een kind in een activiteit erg belangrijk. Een kind moet het 
grootste deel van een activiteit zelf kunnen uitvoeren. Een prachtig resultaat waarbij de pedagogisch 
medewerker voor 90% het werk gedaan heeft, is niet onze stijl. Daartegen juichen wij het eigen 
product van het kind toe ook al is dat misschien wat minder mooi; het is wél zelf gemaakt. 
 
Buitenspelen is één van de activiteiten. In de kinderdagopvang vinden we het belangrijk om dagelijks 
(als het maar even kan) met de kinderen naar buiten te gaan. Voor de allerkleinsten wordt er wel eens 
een uitzondering gemaakt. 
 
In de vakantieperiodes worden bij de buitenschoolse opvang meer activiteiten gepland, omdat de 
meeste kinderen dan hele dagen op de BSO’s zijn. 
 
Verdelen van de groep bij meer dan 20 kinderen bij de buitenschoolse opvang 
Als er meer dan 20 kinderen zijn, dan zijn er meer dan twee pedagogisch medewerkers. Twee 
pedagogisch medewerkers hebben dan een grote groep kinderen en één pedagogisch medewerker 
gaat met een kleiner groepje naar een andere ruimte. Op die manier krijgt ieder kind de aandacht die 
het mag verwachten. 
 
Op een bso-locatie met meer dan 30 kinderen is de individuele aandacht voor de kinderen 
gewaarborgd door het inzetten van vaste medewerkers per groep. De groep bso-kinderen wordt 
ingedeeld in 8- en 8+ kinderen. Als de groep te klein is om te splitsen dan werken we met een 
verticale bso-groep. 
 
De kinderen eten hun fruit, snack of broodmaaltijd in de eigen groep. Zo kunnen ze gezellig met elkaar 
kletsen en hun verhaal kwijt, als ze dat willen. Als de groepen klaar zijn met eten en drinken, zijn er 
twee mogelijkheden: 
- kinderen blijven in dezelfde groepssamenstelling en gaan activiteiten ondernemen in dezelfde 

ruimte(s) 
- kinderen vertrekken naar een andere activiteit en ruilen van plaats met kinderen uit een andere 

groep die met de betreffende pedagogisch medewerker meedoen aan de activiteit(en). 
 
C. Feesten 
 
De feesten die wij vieren zijn de traditionele Nederlandse feesten. Zo vieren wij Pasen, sinterklaas, 
Kerst, verjaardagen en afscheid. Speciaal voor de kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse 
opvang  is er jaarlijks een BSO-feest. 
 
Trema is een neutrale instelling. Feesten geven een jaarritme aan; elk jaar komen dezelfde feesten 
terug. Door deze momenten te omlijsten met speciale handelingen geven we aan dat we ze belangrijk 
vinden. Feesten hebben een grote sociale en emotionele waarde. De sociale waarde blijkt uit het feit 
dat je een feest met een groep mensen viert. De emotionele waarde is het gevoel van bij elkaar horen 
en bij het vieren van verjaardagen speciaal te zijn. 
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De handelingen die bij feesten en vieringen horen, liggen vast. Zonder bepaalde handelingen is een 
feest niet compleet. Bij verjaardagen horen cadeautjes en traktaties, bij Kerst hoort een kerstboom, 
enzovoort. 
 
In de locatie worden alle feesten met kinderen van 0-4 jaar gevierd.. Gezien onze populatie vinden we 
het belangrijk om aandacht te besteden aan christelijke feesten. De vieringen bij de kinderen van 0-2 
jaar worden soms gebruikt om de contacten met de ouders te verstevigen. Daarnaast worden de 
kinderen al van jongs af aan geconfronteerd met de verschillende sferen bij de diverse feesten. 
 
In de buitenschoolse opvang wordt bij Kerst, Pasen, sinterklaas en verjaardagen van pedagogisch 
medewerkers en kinderen het gebouw in sfeer gebracht. Kinderen bij de buitenschoolse opvang laten 
wij het ‘snoepje van de dag’ trakteren omdat het kind al zelf vaak op school trakteert.  
Omdat de kinderen in deze leeftijdsgroep op school al veel tijd en aandacht besteden aan vieringen 
van de feestdagen wordt er in vergelijking met de groepen met kinderen van 0-4 jaar  wat minder 
aandacht aan feesten besteed vanuit het personeel en het budget. 
 

C. Waarden en normen 
A. Regels 
B. Belonen en corrigeren van ongewenst gedrag (straffen) 
C. Voeding (eten, maaltijd, nog nieuwe omschrijving bedenken) 
 
A. Regels 
 
'Regels zijn nodig in een groep' is een veel gehoord antwoord op de vraag waarom er regels zijn. Het 
waarom van de regels in het algemeen en sommige regels in het bijzonder is niet zo makkelijk aan te 
geven.  
 
Wij willen graag duidelijk maken hoe wij over regels en de noodzaak daarvan denken. Ook worden de 
meest gebruikte regels vermeld. 
 
Waarom regels? 
Wij zijn er van overtuigd dat regels noodzakelijk zijn. Regels voor kinderen, ouders en pedagogisch 
medewerkers. We beperken ons hier echter tot de regels voor kinderen. 
 
Wij proberen de kinderen zo te begeleiden dat zij zich kunnen ontwikkelen tot gewetensvolle, sociaal 
geaccepteerde volwassenen. Tot mensen die goed en kwaad van elkaar kunnen onderscheiden en 
hierop hun keuzes kunnen baseren, die omgangsvormen kennen en deze kunnen toepassen. 
 
Om dit te bereiken zijn regels nodig. Regels geven aan wat de gewoonten, gebruiken, normen, lijnen 
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. 
 
Wij stellen dan ook vast dat we regels nodig hebben en gebruiken om het sociale groepsproces te 
kunnen begeleiden. Zo wordt er in de buitenschoolse opvang gewerkt met protocollen met betrekking 
tot het mediabeleid, pestbeleid e.d. 
 
De belangrijkste regels in de BSO’s zijn samen met de kinderen positief opgesteld en hangen in de 
groep(en). De regels zijn vormgegeven in werkinstructies voor de pedagogisch medewerkers. De 
regels die wij hanteren hebben als uitgangspunt: 
Gebruik waarvoor het bedoeld is. Een tafel is niet om op te staan, een hand is niet om mee te slaan 
ect. 
 
B. Belonen en corrigeren van ongewenst gedrag 
 
Het onderwerp 'belonen en straffen zoals ongewenst gedrag vaak genoemd wordt' leidt bij opvoeders 
vaak tot discussies. Discussiepunten zijn veelal de manieren van corrigeren: welk gedrag moet 
gecorrigeerd worden; welk gedrag moet juist beloond worden; moet goed gedrag wel beloond worden; 
hoe beloon je een kind. 
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Zowel corrigeren als belonen hoort bij het opvoeden. Bij het werken met groepen kinderen is het 
belangrijk dat alle pedagogisch medewerkers in een groep op dezelfde manier omgaan met corrigeren 
en belonen. Dit houdt niet in dat elke pedagogisch medewerker op dezelfde manier werkt. De 
omstandigheden waaronder kinderen bepaald gedrag vertonen zijn nooit hetzelfde. 
 
Belonen 
Door gedrag van kinderen te belonen wordt kinderen een maatstaf bijgebracht voor moreel en sociaal 
verantwoord gedrag. De kinderen leren op deze manier waarden en normen te hanteren die in de 
maatschappij gebruikt worden. Door kinderen te prijzen voor hun gedrag krijgen zij een groter gevoel 
van zelfvertrouwen. Belonen is een extraatje voor een kind. De beste en eenvoudigste beloningen 
liggen op het sociale vlak: belangstelling tonen, prijzen, glimlachen, knuffelen, enz. Het is belangrijk 
dat het kind ziet of hoort dat je tevreden of blij bent. 
 
De bovenstaande manieren van belonen worden door de pedagogisch medewerkers gehanteerd. Er 
worden complimenten gegeven, er wordt met kinderen geknuffeld, kinderen krijgen een aai over hun 
bol… Maar ook andere non-verbale reacties zoals een opgestoken duim en een applausje zijn een 
beloning voor het kind. We vinden het belangrijk aandacht te besteden aan gewenst gedrag en 
kinderen positief te benaderen. 
 
Corrigeren van ongewenst gedrag 
Het corrigeren van ongewenst gedrag heeft als doel kinderen regels en waarden en normen bij te 
brengen. Corrigeren is het  laten zien aan het kind wat het niet moet doen. 
 
Er worden verschillende manieren van corrigeren gehanteerd: 

 apart zetten: kinderen worden op een stoeltje gezet en op deze manier uit de sociale groep 
gehaald.  

 negeren: kinderen beschouwen negeren als een corrigerende maatregel. 
 
Bij alle manieren van corrigeren is het belangrijk dat de kinderen altijd te horen krijgen waarom je 
corrigeert. Dit kan voor of kort na de correctie gebeuren. De pedagogisch medewerker die een kind 
bestraft/corrigeert is ook degene die, na een korte tijd,  het weer ‘goed’ maakt met het kind. Het kind 
moet weten dat er niemand meer boos is. 
 
Een ideale situatie is de situatie waarin geen ongewenst gedrag vertoond wordt. Deze ideale situatie 
kunnen we echter nooit bereiken. Om ongewenst gedrag te voorkomen hebben kinderen duidelijkheid 
nodig. Duidelijk aangeven wat de regels in de groep zijn, maakt het voor kinderen overzichtelijk. Door 
kinderen regelmatig aandacht te geven voorkom je veelal ongewenst gedrag. Je kunt dan op tijd 
ingrijpen. Ook het uit elkaar halen van 'drukke' kinderen en kinderen gericht aan het spelen zetten 
voorkomt vaak ongewenst gedrag. 
 
C. Voeding 
 
Baby’s worden gevoed volgens hun eigen dagritme, met uitzondering van de eerste voeding van die 
dag voor 09.00 uur. ’s Morgens wordt er fruit gegeten. 
Er zijn o.a. appels, bananen en sinaasappels aangevuld met seizoenfruit. 
 
Heeft uw kind dieetvoeding nodig, dan wordt in overleg bekeken wie dit aanschaft. Trema vergoedt in 
principe de kosten. Soms wordt dieetvoeding door de verzekering vergoed. Dieet producten zoals 
sojamelk kunnen besteld worden met de boodschappen. We vinden het belangrijk dat kinderen met 
dieetvoeding zo gewoon mogelijk kunnen deelnemen aan het eten en drinken en snoepen op z’n tijd. 
Er wordt naar alternatieven gezocht als kinderen een dieet gebruiken om ze te kunnen laten 
deelnemen aan het eetmoment. 
 
Wanneer kinderen vast voedsel gaan gebruiken vinden we het gezamenlijk eten extra belangrijk 
worden. Het eten is een groepsmoment waar de kinderen gezamenlijk eten en/of te drinken. We 
vinden het belangrijk dat kinderen leren aan tafel te blijven zitten als er gegeten wordt. We dekken de 
tafel en gebruiken het moment aan tafel om de verhalen van de kinderen te horen. Het uitgangspunt 
aan tafel is dat de kinderen aan tafel op elkaar wachten. Waarden en normen komen aan tafel ook 
zeker aan bod.  
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Broodmaaltijd 
Voor de broodmaaltijd hebben we bruin brood en hartig en zoet beleg. De kinderen krijgen op de 
eerste boterham hartig beleg. Eten ze daarna nog meer brood, dan mogen ze zelf kiezen. Met 
regelmaat is er een aanvulling op het brood zoals een cracker, rijstwafel, e.d.  Dit is een gezonde 
aanvulling als variatie op de lunch. 
 
We zijn van mening dat de warme maaltijd een gezinsaangelegenheid is. Het gaat hier om een 
gezellig samenzijn aan tafel. Door verschillende omstandigheden kan de tijd van de warme maaltijd 
veranderen in een onaangenaam samenzijn. Kleintjes zijn te moe om te eten, bso kinderen hebben 
haast doordat ze naar sport e.d. moeten. Daarom is er in 2013 een pilot uitgevoerd bij Fiesta om te 
onderzoeken wat we binnen de kinderopvang kunnen bieden aan warme maaltijden. Helaas is de 
behoefte van het aantal deelnemers te laag om het standaard op te nemen in ons aanbod.  
 
Voor de groentehapjes voor de kleintjes hebben we aparte afspraken gemaakt. 
 
Groentehapjes 
In de leeftijd van 6 – 10 maanden, wordt door de GGD geadviseerd kinderen een groentehapje te  
geven rond 16.00 uur. Niet iedere ouder geeft zijn of haar kindje rond dit tijdstip een groentehapje, het 
is een advies, waarvan ouders af kunnen wijken. 
 
Wanneer de ouder vast wil houden aan dit advies, zal de ouder met een verzoek bij de pedagogisch 
medewerksters van de groep komen, om hun kindje een groentehapje te geven. 
 
De volgende stappen ondernomen worden door de pedagogisch medewerkster van de groep: 
 

 De pedagogisch medewerkster bespreekt met de ouder, dat de groentehap gegeven wordt tot de 
leeftijd is bereikt van 10 maanden, omdat daarna een ander voedingsadvies gegeven wordt. 
Daarnaast wordt met de ouders besproken dat het groentehapje voor 16.15 uur gestart wordt. 
 

 Wanneer er geen groentehap voorradig is kan het maximaal 5 werkdagen duren voor de 
groentehap kan worden gegeven, omdat dit besteld of gekocht moet worden. Trema zorgt  
minimaal twee soorten groentehapjes. Welke soorten dat zijn, is mede afhankelijk van de 
opgedane ervaringen en de persoonlijke voorkeur van ouders en kinderen die gebruik maken van 
deze groentehap. 

 

 Wanneer ouders willen dat hun kindje zelf gemaakte groentehapjes krijgt, is het mogelijk dat de 
ouder dit zelf meeneemt, hierbij wordt rekening gehouden met de hygiëne voorschriften. De 
meegebrachte groentehapjes worden niet vergoed.  
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3. Groepsindeling en opendeurenbeleid 
 
Kinderen worden geplaatst in een stamgroep ( 0-4 jaar) of in een basisgroep ( 4-13 jaar). Hierna te 
noemen groep. Elke groep heeft een eigen groepsruimte van waaruit er activiteiten worden 
ondernomen. Meer informatie over de omvang en leeftijdsopbouw van de groep staat in het 
pedagogisch beleidsplan. 
 
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. We noemen dit opendeurenbeleid.  

 
Opendeurenbeleid 
Inleiding 
Het werken met open deuren is een bewuste pedagogische werkwijze waarin het competente kind 
centraal staat. Het kind krijgt ruimte om zijn eigen ontwikkeling mede vorm te geven door de 
mogelijkheid te krijgen om de eigen groep -op gezette tijden- te verlaten. Daarbij zijn de 
mogelijkheden en behoeften van kinderen het uitgangspunt. Het werken met open deuren is geen 
doel maar een middel om pedagogische doelstellingen te bereiken. 
 
Vaste onderdelen in eigen groep  
De vaste onderdelen van de dag worden in de regel uitgevoerd in de eigen groep. De kinderen eten 
daar fruit, de boterham en een snack op de vaste momenten. Kinderen slapen in hun eigen ruimte. 
 
Waarom en wanneer opendeurenbeleid 
Op de vrijspel- en activiteitenmomenten van de dag krijgen de kinderen gelegenheid om de groep te 
verlaten. Hierdoor krijgen ze mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Iedere groep heeft andere 
spelmogelijkheden en andere speelkameraadjes, die misschien beter passen bij de interesse van het 
kind. Dit betekent voor het kind: uitbreiding van speelruimte, speelgoed en leefruimte. 
 
Het opendeurenbeleid betekent ook uitbreiding van onderlinge contacten met kinderen en 
pedagogisch medewerkers van andere groepen. De oudere peuters van verschillende groepen 
kunnen samen optrekken of een aparte activiteit doen. Oudere peuters kunnen eens een kijkje nemen 
bij de baby’s. 
 
Toezicht 
Het toezicht tijdens het opendeurenbeleid is van groot belang. Het personeel heeft de taak om tijdens 
de momenten van de open deuren de zorg te dragen voor alle kinderen die zich in de ruimte 
bevinden, onafhankelijk of het kind van de ‘eigen’ groep is of niet. De zorg voor de kinderen uit de 
verschillende groepen is de zorg van elke pedagogisch medewerker. Kinderen raken op deze wijze 
vertrouwd met meerdere pedagogisch medewerkers en de pedagogisch medewerkers raken 
vertrouwd met alle kinderen. 
Kinderen kunnen profiteren van talenten van alle pedagogisch medewerkers. 
 
Voor wie  
Over het algemeen hoort het ontdekken van de wereld buiten de groep bij kinderen in de leeftijd vanaf 
1,5 tot 2 jaar. Bij de één is dat vanzelfsprekend wat eerder dan bij de ander. De mogelijkheden voor 
kinderen van alle stamgroepen maar zeer zeker voor de kinderen in groepen met een groot 
leeftijdsverschil, zoals bij een verticale groep in het kinderdagverblijf en een groep van de 
buitenschoolse opvang, biedt het opendeurenbeleid meer uitdagingen voor kinderen die daar behoefte 
aan hebben en meer rust voor bijvoorbeeld kleinere kinderen. 
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4. Communicatie 
 
Een goede communicatie met de ouders is van groot belang voor kind en pedagogisch medewerker. 
Zeker in de leeftijd van 0-4 jaar zijn kinderen nog niet instaat om zelf zaken aan te geven. Kinderen in 
de basisschoolleeftijd beheersen de taal in die mate dat de communicatie met de ouders op een ander 
niveau komt te liggen.  
 
In samenspraak met de ouders dragen pedagogisch medewerkers bij aan de opvoeding, met begrip 
en waardering voor ieders handelwijze.  
 
Naast de dagelijkse mondelinge communicatie, voor alle leeftijdsgroepen, is er de schriftelijke 
communicatie met die ouders die een heen-en-weer schriftje meegeven naar de locatie  van 0-4 jaar 
als kinderen meer dan 5 uur per dag in de groep verblijven en wordt het whitebord ingevuld met de 
activiteiten van de dag. 
 
Mondelinge communicatie 
Als de kinderen gehaald of gebracht worden en meer dan 3 uur in de locatie zijn, vindt er altijd een 
overdracht plaats. Dit is een gesprek tussen ouder en pedagogisch medewerker. Het onderwerp van 
dit gesprek is het kind. De pedagogisch medewerker wil graag weten of er bijzonderheden zijn die van 
belang zijn voor het gedrag van het kind en de ouder wil graag weten hoe het met het kind gegaan is. 
Bij deze breng- en haalgesprekken is de tijd die besteed kan worden aan het gesprek afhankelijk van 
het aantal aanwezige kinderen in de groep en/of andere ouders. Het kan dan ook voorkomen dat de 
pedagogisch medewerkers en/of de ouders op dat moment vragen om het gesprek op een ander 
moment onder vier ogen of telefonisch voort te zetten. 
Door de andere invulling van het programma bij de  voorschool en het gelijktijdig brengen en halen 
van de hele groep kinderen is een uitgebreide overdracht niet altijd vanzelfsprekend en inpasbaar. 
Uiteraard kan er altijd om een gesprek gevraagd worden. 
 
Soms geven ouders aan te willen communiceren over een andere collega. De pedagogisch 
medewerker zal het gesprek niet voorzetten of ingaan op details en de ouders verzoeken zelf contact 
op te nemen met de betreffende collega. 
 
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen zelf goed communiceren met ouders en pedagogisch 
medewerkers. De leeftijd van de kinderen maakt wel dat de communicatie niet altijd objectief zal zijn. 
Daarom is het belang van de communicatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders ook in die 
leeftijd zeer gewenst als aanvulling. 
 
Plannings- en registratie- en Communicatieprogramma 
Via ons digitale systeem informeren we ouders over de dag. Voor de kinderen tot 1 jaar wordt 
standaard op elke aanwezigheidsdag ( minimaal 5 uur aaneengesloten) in de week geschreven. Voor 
kinderen boven 1 jaar wordt minimaal 1 keer per week verslag gedaan. Wij stellen het zeer op prijs als 
ouders de informatie over het kind ook noteren. Voor oudere kinderen worden minimaal een keer per 
week activiteiten weergegeven. Daarnaast kunnen kinderen al veel beter hun eigen verhaal doen. 
Om ouders een goed verslag te geven van de gebeurtenissen in de kinderopvang hebben we een 
aantal richtlijnen op papier gezet voor de pedagogisch medewerkers. 
 
10-minutengesprekken 
Jaarlijks worden ouders in de gelegenheid gesteld om een 10-minutengesprek te voeren op 
uitnodiging van de kinderopvang. Het doel van het 10-minutengesprek is dat er naast de haal- en 
brenggesprekken naar aanleiding van ingevulde vragenlijsten en of observatielijsten gesproken wordt 
over het welbevinden van het kind. Uiteraard kan een 10-minutengesprek vervolgd worden door 
nieuwe afspraken. 
 
Ouderactiviteiten 
Minimaal een maal per jaar worden ouders uitgenodigd voor een informatieve avond rond een 
bepaald onderwerp. De keuze van het onderwerp hangt af van de leeftijd van de kinderen, de 
actualiteit en de wensen van ouders. Eenmaal per twee jaar wordt er op elke locatie een 
ouderactiviteit aangeboden met als onderwerp: Jongleren in het verkeer. We proberen de formele, 
met veel informatie over een bepaald onderwerp en de meer informele bijeenkomsten af te wisselen. 
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Voorbeelden hiervan zijn: Paasactiviteit, Fancy fair, Kookactiviteit voor ouders met maaltijd, 
vossenjacht, Sinterklaasochtend of een Nieuwjaarsactiviteit.   
 

5. Ziekten 
 
Kleine kinderen kunnen bij de kinderopvang voor het eerst of opnieuw in aanraking komen met kinder- 
of infectieziektes. Ziektes blijven, ook doordat de groepen qua samenstelling wisselen, van tijd tot tijd 
terugkomen. Binnen de locatie geldt de regel dat zieke kinderen niet opgevangen kunnen worden. De 
pedagogisch medewerker van de locatie veronderstelt dat een kind, wanneer het ziek is of zich ziek 
voelt, thuis het beste op zijn/haar gemak is. Toch is de leiding van de kindercentra er zich van bewust 
dat ziektes, zieke kinderen, de inschatting en hoe er mee om wordt gegaan, per situatie verschilt. Om 
discussies met ouder(s)/verzorger(s) en pedagogisch medewerkers te voorkomen, worden er 
duidelijke richtlijnen gegeven omtrent omgaan met kinderen die ziek worden tijdens de opvang.  
 
Algemene richtlijnen bij zieke kinderen 
 

 Wanneer een kind op de locatie ziek wordt, worden - indien nodig - ouders/verzorgers op de 
hoogte gesteld. Ouder(s)/verzorger(s) maken dan afspraken omtrent de verdere 
verzorging/begeleiding/opvangduur van het kind. 

  

 Wanneer een kind zich niet fit voelt willen de pedagogisch medewerkers - indien nodig - de 
desbetreffende ouder/verzorger op de hoogte kunnen stellen van de toestand van hun kind. De 
pedagogisch medewerkers houden het kind goed in de gaten, daarbij wordt er gelet op het gedrag 
van het kind, lichamelijke kenmerken, de temperatuur van het kind en andere signalen. 

 

 Zolang de pedagogisch medewerkers ervan overtuigd zijn de verantwoording aan te kunnen, zal 
het zieke kind, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) die dag op de locatie blijven. De 
pedagogisch medewerkers beslissen of het kind niet (meer) op de locatie aanwezig kan zijn, op 
grond van de volgende uitgangspunten: 

 

- als het kind te ziek is om aan het programma deel te nemen; 

- als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers; 

- als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt. 
 
Wanneer de pedagogisch medewerkers de ouder(s)/verzorger(s) verzoeken het zieke kind op grond 
van deze uitgangspunten op te halen, gaan wij er vanuit dat ouders/verzorgers hier gehoor aan geven.  
 
Besmettelijke ziektes 
In het geval van een besmettelijke (infectie)ziekte zijn de ouders/verzorgers verplicht dit te melden bij 
de pedagogisch medewerker van hun kind. Dit ter voorkoming van eventuele besmetting. 
 
Of het kind op dat moment opgevangen kan worden, is afhankelijk van de eerder genoemde 
uitgangspunten en de betreffende ziekte.  
Pedagogisch medewerkers kunnen op de site van de GGD West Brabant actuele 
gezondheidsinformatie m.b.t. jonge kinderen. Hiervoor heeft elke locatie een snelkoppeling op het 
bureaublad staan: 
  
De snelkoppeling geeft toegang tot: 

 de uitleg meldplicht, infectieziekten en voorkomen van ziekte en besmetting. 

 de GGD wijzer 

 Algemene informatie m.b.t. kindercentra. 
 
Wij volgen de adviezen van de GGD op! 
 
Het kan zijn dat er andere richtlijnen gehanteerd worden ten aanzien van besmettelijke ziektes bij de  
verschillende opvangvormen. Dit in verband met het gegeven dat sommige ziektes voor de ene 
leeftijdsgroep gevaarlijker zijn dan voor een andere groep. Tevens is het handelen afhankelijk van de 
opvangsituatie. 
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Bij drie of meerdere kinderen met eenzelfde besmettelijke ziekte, worden de ouders/verzorgers van 
andere kinderen geïnformeerd over de heersende besmettelijke ziekte. Uitzonderingen zijn rode hond, 
vijfde ziekte en waterpokken; bij deze drie ziektes wordt al bij één ziek kind de ouders geïnformeerd in 
verband met gevaar voor zwangere vrouwen. 
 
Volgens de infectiewet zoals in 1999 ingevoerd, heeft de groepsgerichte  kinderopvang een 
meldingsplicht met betrekking tot bepaalde infectieziekten. Dit houdt in dat de instellingen de GGD op 
de hoogte moeten stellen van het aantal zieke kinderen met diarree, geelzucht, huidaandoeningen of 
andere aandoeningen van infectieuze aard. 
 
Aids (HIV) 
Aids is de afkorting van de Engelse woorden Acquired Immunodefiniciency Syndrome, wat in het 
Nederlands wil zeggen 'een door infectie veroorzaakte verzwakking van het afweersysteem'. Aids 
wordt veroorzaakt door een virus, het HIV (human immunodeficiency virus). Wanneer iemand met HIV 
geïnfecteerd is, is die persoon seropositief. Dit betekent niet dat hij al ziek is, maar wel dat hij het virus 
in het lichaam heeft. 
 
Het is mogelijk dat een persoon met aids (kind of medewerker) of een seropositief persoon 
opgevangen wordt of werkt in de kinderopvang. Uiteraard is het verplicht om dit te melden bij de 
manager kinderopvang. Aids krijg je niet door huidcontact, zoenen, niezen of hoesten, zweet, tranen 
of braaksel, urine of ontlasting, gemeenschappelijk gebruik van glazen, borden, potloden of toilet. 
Normaal sociaal contact levert daarom geen gevaar op. Het in acht nemen van de afgesproken 
hygiënemaatregelen is grotendeels voldoende. 
 
Bloedcontact 
Wees bij een persoon met aids of een seropositief persoon altijd extra alert bij bloedcontact. Vermijd 
contact met bloed! Gebruik bij ongelukjes latex wegwerphandschoenen. Ruim gemorst bloed meteen 
op en desinfecteer de plek met alcohol 70%. Dek wondjes aan handen zoveel mogelijk af met 
waterafstotende pleisters. 
 
De pedagogisch medewerker dient er rekening mee te houden dat de HIV-infectie en de daarbij 
behorende controles en behandelingen een erg zware emotionele belasting kan zijn.  
 
Tevens is het zo dat infectieziekten bij HIV-geïnfecteerde kinderen of kinderen met aids over het 
algemeen ernstiger verlopen dan bij andere kinderen. Dat geldt zeker voor de waterpokken. De 
pedagogisch medewerkers stelt de ouder(s) van het met HIV besmette kind direct op de hoogte als er 
een infectieziekte heerst. Bij waterpokken wordt ouders aangeraden met de arts te overleggen of het 
verstandig is om het kind naar de opvang te laten gaan. 
Bij twijfel wordt er door de pedagogisch medewerker contact opgenomen de teammanager of de 
GGD. 
 

6. Calamiteiten 
 
Onverhoopt kan het voorkomen dat er iets ernstig gebeurd met een individueel kind of met een groep 
kinderen. We kunnen dan denken aan brand, indringers, wateroverlast of iets dergelijks. Maar ook aan 
iets zeer ernstigs, zoals bijvoorbeeld het overlijden van een kind. Om als pedagogisch medewerkers 
op de juiste manier te kunnen handelen zijn er werkinstructies voor pedagogisch medewerkers 
gemaakt. Minimaal jaarlijks komen de werkinstructies aan de orde en wordt er gezamenlijk beoordeeld 
of de instructies aangepast moeten worden. 
 
Het oefenen om op de juiste manier te handelen bij het ontruimen van het gebouw gebeurt minimaal 
één keer per jaar. 


