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INLEIDING  

 
Als directie en medewerkers van Kinderdagverblijf ‘t Sprookjesland, leveren we kwalitatief goede kinderopvang 
en dat willen we, ook in de toekomst, blijven bieden. Dat betekent dat wij eisen stellen aan het pedagogisch 
beleid en de uitvoering daarvan. Kinderdagverblijf ‘t Sprookjesland is tevens gericht op verbetering van de 
pedagogische kwaliteit. Dit doen wij door kritisch te blijven kijken naar ons pedagogisch handelen. Wij 
evalueren het pedagogisch beleid en stellen het bij als daar aanleiding toe is. Daarnaast wordt er gewerkt met 
een pedagogisch coach die de kwaliteit van het pedagogisch handelen waarborgt, door middel van coaching 
van de pedagogisch medewerkers op de groepen.  
 
Iedereen die met de opvoeding van kinderen in aanraking komt, heeft zijn eigen ideeën over hoe dit zou 
moeten. In het pedagogisch beleid komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo 
doen. Het pedagogisch beleid is daarom gebaseerd op een visie. Vanuit dit richtinggevende kader hebben we 
ons Pedagogisch Beleidsplan geschreven. 
 
In dit plan wordt beschreven hoe wij werken aan verantwoorde kinderopvang, genoemd in de Wet 
Kinderopvang: de emotionele veiligheid waarborgen, het stimuleren van de persoonlijke competentie, het 
stimuleren van de sociale competentie en de algemeen aanvaardbare normen en waarden overdragen.  
 
Het Pedagogisch Beleidsplan ligt voor ouders ter inzage op het kinderdagverblijf.  Ouders kunnen dit plan altijd 
inzien op locatie en kunnen dit plan tevens via de website downloaden. 
 
Uiteraard blijft dit Pedagogische Beleidsplan altijd in ontwikkeling. Het wordt aangepast zo gauw er nieuwe 
afspraken gemaakt worden of er nieuwe inzichten zijn.   
 
Opmerking vooraf:  Daar waar wij spreken in dit plan over ouders, worden ook verzorgers bedoeld.  
Om de leesbaarheid van het beleidsplan te vergroten kan waar ‘zijn’ staat ook ‘haar’ worden gelezen en vice 
versa. Ditzelfde geldt voor ‘hij’/ ‘zij’.  
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HOOFDSTUK 1: ‘T SPROOKJESLAND  

1.1 ‘T SPROOKJESLAND 

 
Bij ’t Sprookjesland vinden wij dat elk kind uniek is. Daarnaast geloven wij erin dat elk kind de natuurlijke drang 
heeft om zichzelf in een eigen tempo te ontwikkelen, vanuit zijn eigen basis van aanleg en temperament. 
Voor ons is opvoeden dan ook een kwestie van balans vinden.  
Bijvoorbeeld; 
 
Mogelijkheden versus 
beperkingen 

 Individueel-versus groepsbelang 

Kinderen zijn van nature 
nieuwsgierig en willen van alles 
en nog wat doen om de 
omgeving te ontdekken en te 
verkennen. Het is daarin 
belangrijk dat zij enerzijds 
voldoende mogelijkheden 
daartoe krijgen, maar anderzijds 
voldoende tegen zichzelf 
beschermd worden. Er moet een 
afweging gemaakt worden 
tussen wat een kind graag wil en 
wat een kind mag. Kinderen 
mogen bij ons daarom zoveel 
doen als ze willen, maar binnen 
de gestelde grenzen. 

 
 

 

Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen zichzelf ontwikkelen tot 
een evenwichtig individu en 
willen dit graag op een positieve 
manier stimuleren. Kinderen 
dienen daarbij zoveel mogelijk 
vrijheid te krijgen. Wat wij willen 
overdragen is dat deze vrijheid 
belangrijk is, maar daar ophoudt, 
waar de vrijheid van een ander 
begint. Daarnaast is er een 
tijdsverdeling waarbij zowel 
ruimte is voor individuele 
ontwikkeling (bijvoorbeeld zelf 
een puzzel maken) als voor een 
gezamenlijk leermoment 
(bijvoorbeeld met zijn allen aan 
tafel knutselen). 
Zo zijn er tal van zaken waarbij 
een afweging gemaakt dient te 
worden. Wij zien het als onze 
taak om hierin een zo optimaal 
mogelijke balans te vinden. 
 

Onze gedachtegang, de basis waar vanuit wij werken hebben wij samengevat in onze visie. 
 

1.2 VISIE   

Elk kind heeft een natuurlijke drang zich te ontwikkeling, kinderen 
volgen hun eigen ontwikkelingspad in eigen tempo. Om het 

ontwikkelingspad te begeleiden, stimuleren en het kind te motiveren 
is het voor ons als opvoeder van belang om continue balans te vinden 

in de begeleiding die het kind nodig heeft.  
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HOOFDSTUK 2: KINDEREN LATEN GROEIEN VANUIT BASISVEILIGHEID, VERTROUWEN EN 
KENNIS 

 

Ons doel is om kinderen te stimuleren en te begeleiden in hun natuurlijke ontwikkeling. Hiermee willen wij de 
kinderen een goede mogelijkheid geven zich te ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige mensen met een 
gezonde basis. Om ervoor te zorgen dat kinderen respect ontwikkelen voor zichzelf en voor anderen en om 
ervoor te zorgen dat kinderen vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en sociaal vaardig zijn. Kortom; om 
kinderen zichzelf te laten ontwikkelen tot een gebalanceerd persoon. 
 
De ouders dragen de zorg voor en opvoeding van hun kind(eren) tijdelijk aan ons over. Daarom hebben de 
kinderen bij ‘t Sprookjesland te maken met professionele opvoeders: de pedagogisch medewerkers. Zij zijn zich 
bewust van hun (grote) verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier, positieve energie en 
deskundigheid op zich. Om de kinderen alle mogelijke ontwikkelingskansen te bieden maar ook een emotioneel 
veilige omgeving te scheppen, werken wij volgens ‘verantwoorde kinderopvang’ zoals beschreven in de Wet 
kinderopvang. Wij zorgen ervoor dat 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie 
van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan, en structuur wordt geboden voor het 
gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;  

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te 
stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;  

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden;  

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde 
waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een 
actieve participatie in de maatschappij. 

 

2.1 EMOTIONELE VEILIGHEID  

 
De basis van al het handelen van de pedagogisch medewerker is het bieden van een gevoel van veiligheid aan 
het kind, dit doen zij onder andere door een sensitieve en responsieve houding, door veel te praten en uit te 
leggen en het hebben van respect voor de autonomie. Hierbij is een vertrouwensrelatie met de pedagogisch 
medewerker onmisbaar; door de houding van de medewerker maar ook door de kans op wennen, wordt deze 
vertrouwensrelatie opgebouwd. Vaste rituelen, ritme en regels zorgen er voor dat kinderen zich zeker voelen. 
Vanuit een veilige basis kunnen én durven zij de wereld te ontdekken en zullen zij zichzelf op allerlei 
ontwikkelingsgebieden gaan ontplooien. Persoonlijk contact met de pedagogisch medewerker, een vertrouwde 
omgeving en de aanwezigheid van bekende groepsgenootjes dragen bij tot het verkrijgen van een veilig gevoel. 
Kortom een veilige basis zorgt voor een emotioneel veilige situatie waarin het kind zich verder kan ontplooien 
in de persoonlijke ontwikkeling. 

2.1.1 STRUCTUUR EN GRENZEN STELLEN  
 
Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Bij een duidelijk structuur is er 
voor een kind voorspelbaarheid in de dag, zij weten waar zij aan toe zijn en wat er gaat gebeuren. Regels en 
grenzen bieden kinderen duidelijkheid in wat er van hen wordt verwacht.  
 
Structuur: 
Wij bieden opvang in vertrouwde stamgroepen, waarbij kinderen zoveel mogelijk op dezelfde ruimte worden 
opgevangen, met dezelfde klasgenootjes en dezelfde pedagogisch medewerkers. Er is een dagplanning met 
vaste eet-, speel- en slaapmomenten, hierdoor ontstaat er een duidelijke structuur voor de kinderen. Binnen 
de dagplanning zijn diverse rituelen die plaatsvinden. Denk hierbij aan zingen voor het eten of opruimen voor 
het aan tafel gaan. Daarnaast wordt er structuur geboden door de groepsregels. Deze regels worden positief 
onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld; ‘wij gaan aan tafel, laten jullie allemaal goed zien dat jullie op jullie 
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billen kunnen zitten?’. Hiermee wordt de regel; ‘aan tafel zitten wij op onze billen’ op positieve wijze benoemd. 
Bij overschrijding van de grenzen worden kinderen hierop aangesproken. 
 
Grenzen stellen aan gedrag van kinderen 
Kinderen ontwikkelen zich in de jonge jaren zeer snel, zij dienen hierbij ook te leren dat er grenzen en regels 
gelden binnen diverse situaties. Aan kinderen wordt daarom niet alleen verteld wat ze wel of niet mogen doen, 
maar wordt ook uitgelegd waarom dat zo is. Op die manier hopen wij dat de kinderen intrinsiek gaan begrijpen 
waarom bepaalde dingen wel of niet mogen en die afweging steeds vaker voor zichzelf kunnen maken. Dit is 
een belangrijk proces om uit te groeien tot een gebalanceerd persoon en wij hopen daaraan te kunnen 
meedragen. Daarnaast vinden wij het van groot belang om  kinderen op een positieve wijze te benaderen en 
daarom wordt door middel van positieve aandacht het gewenste gedrag gestimuleerd. Door de groepssituatie 
waarin kinderen meestal op vanzelfsprekende wijze meedoen met de groep is het corrigeren van kinderen veel 
minder een item dan in de thuissituatie.  
 
Wanneer een kind toch negatief gedrag vertoont, zal de pedagogisch medewerker de volgende stappen 
ondernemen: 

1. Het kind krijgt een waarschuwing, hierbij vertelt de pedagogisch medewerker aan het kind wat zij niet 
mogen doen en waarom dit niet mag. Eventueel wordt ook het gedrag wat zij wel wensen te zien 
benoemd. ‘je mag niet op de bank springen, want dan kan je er heel hard van af vallen’ of ‘je mag niet 
met de blokken gooien, straks doe je iemand pijn. Je mag mij wel laten zien wat voor mooie toren jij 
kan bouwen met de blokken’ of ‘Nee, je mag geen kinderen slaan, dan krijgen zij pijn! 

2. Er wordt vervolgens gekeken naar het individuele kind en nagegaan wat de oorzaak van het gedrag 
zou kunnen zijn (niet lekker in zijn vel, verveling, onzekerheid, wijziging in de thuissituatie, 
ontwikkelingsproblematiek). De pedagogisch medewerkers kunnen op deze manier wellicht de 
oorzaak van het gedrag wegnemen of hier rekening mee houden, zodat het ongewenste gedrag niet 
nogmaals wordt vertoond.  

3. Wanneer een kind na een waarschuwing negatief gedrag blijft vertonen, zal de pedagogisch 
medewerker het kind op ooghoogte (gehurkt) op rustige, duidelijke wijze nogmaals aanspreken, zoals 
beschreven bij stap 1.   

4. Bij een derde herhaling kan het kind zo nodig voor korte duur op een bepaalde vaste plek neergezet 
worden om hem even uit de bestaande situatie te halen, de zogenoemde Time-Out. Op deze Time-Out 
plek wordt het kind in de gelegenheid gesteld om na te denken over zijn of haar gedrag. De duur van 
de Time-Out hangt af van de leeftijd van het kind, wat een minuut per leeftijd betreft: 1 jaar is 1 
minuut, 2 jaar is 2 minuten, etc.). Wanneer de tijd om is, gaat de pedagogisch medewerker met het 
kind in gesprek door de vraag te stellen of het kind weet waarom hij in de Time-Out zit en wat het kind 
beter kan doen (het gewenste gedrag). De Time-Out wordt altijd positief afgesloten in de vorm van 
een knuffel of een high-five.  

 
Wanneer dingen gevaar opleveren voor kinderen zal de boodschap kort en duidelijk zijn: Dit mag niet. In 
minder gevaarlijke situatie zal de leidster het kind vanuit zichzelf toespreken: ‘’Ik wil niet dat jij dit doet, 
want…/ Ik vind…’’. Verder zullen kinderen gestuurd worden door het belonen van gewenst gedrag en het 
gepast negeren van (ongevaarlijk) ongewenst gedrag: Liever tegen het kind dat lekker zit te eten zeggen “Wat 
zit jij goed te eten!” in de hoop dat de buurman ook zijn vork weer ter hand neemt, dan deze buurman 
confronteren met zijn niet-eten.  
 
Indien een kind (plotselinge) gedragsverandering laat zien wordt er tevens naar een oorzaak gezocht (bijv. 
verandering van slaap- of eetgewoontes, de komst van een broertje of zusje enz.). De groepsleiding speelt 
hierop in en kan daar evt. in een spel of kringgesprek aandacht aan schenken. Goede oudercontacten zijn 
hierbij van groot belang, zodat er op de thuissituaties ingespeeld kan worden. 

2.1.2 SENSITIEVE RESPONSIVITEIT  
 
Sensitieve responsiviteit  is het passend reageren op de signalen van het kind. Wat voor een volwassene 
onbelangrijk kan lijken is voor een kind soms op dat ene moment het belangrijkste wat er maar is. Het tonen 
van interesse en begrip hiervoor zorgt ervoor dat het kind zich gehoord en veilig voelt. Als wij communiceren 
met kinderen gebeurt dit zoveel mogelijk op ooghoogte, waarbij de PMer hurkt, of bijvoorbeeld met zijn allen 
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zittend aan tafel of op de grond. Een PMer maakt zichzelf op die manier gelijkwaardig aan het kind, zodat op 
één niveau gecommuniceerd kan worden. Ze maakt oogcontact en wacht bij vragen rustig de reactie van het 
kind af. Daarnaast luistert zij actief naar het kind, dit doet zij door; door te vragen, te knikken, iets te herhalen 
wat het kind zegt en het verhaal samen te vatten.  
 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen de gelegenheid krijgen om hun gevoelens zoals boosheid, 
angst, verdriet en vreugde te uiten. De leidster zorgt dat zij er is voor het kind, dat er ruimte en ook tijd is te 
luisteren naar deze emoties. We nemen de gevoelens van de kinderen serieus; bij vallen niet ontkennen dat 
het pijn doet door te zeggen “je bent al zo’n grote jongen”. Huilen mag! We proberen het gevoel van het kind 
onder woorden te brengen. (Je vindt het niet leuk hè, dat papa nu weggaat, ik snap dat je daar verdrietig van 
wordt).  
 
Het kind moet zichzelf kunnen zijn, maar we leren het kind ook waar de grens is, wat wel en niet kan (je mag 
boos zijn, maar je mag niet slaan). Het is belangrijk dat de leidster, luistert, begrip toont, maar ook duidelijke 
grenzen biedt in de groep.  
 
We zijn ons ervan bewust dat je het verdriet van het kind ontkent door het kind af te leiden of iets anders aan 
te bieden, toch blijkt dit soms een nuttig instrument om het kind over zijn verdriet heen te helpen.  
 
Baby’s uiten hun gevoelens doorgaans door te huilen. De leidster zal de oorzaak van dit gedrag opsporen en, 
als het mogelijk is, wegnemen. Is er geen aanwijsbare reden, dan zal er gekeken worden naar een oplossing 
waar het kind zich het prettigst bij voelt. In zo’n situatie probeert de leidster het kind gerust te stellen door op 
een rustige toon tegen het kind te praten, te benoemen wat zij doet, de emoties van het kind te benoemen 
(wat ben jij verdrietig), en het kind de troost te bieden die het nodig heeft. 
 
Daarnaast vinden wij het van belang dat kinderen altijd kunnen terugvallen op de PMers, zij zijn tijdens vrijspel 
en activiteiten altijd toegankelijk. Dit uit zich doordat pedagogisch medewerkers altijd contact met alle 
kinderen van de groep houden, door rustig rond te kijken en zo nodig te reageren op signalen van kinderen. De 
pedagogisch medewerkers hebben gedurende de hele dag een observerende houding, zij zien elk individueel 
kind en houden overzicht over de groep. Als een kind een signaal afgeeft, in mimiek, woorden of 
lichaamshouding reageren zij hierop door met het kind te praten en eventueel emoties te benoemen maar ook 
door een knuffel of ander lichamelijk contact te bieden als het kind hier behoefte aan heeft.  
Als pedagogisch medewerkers bij de kinderen weglopen, om bijvoorbeeld iets te pakken, dan benoemen zij aan 
de kinderen wat zij gaan doen alvorens zij van de kinderen / groep weglopen.  

2.1.3 RESPECT VOOR DE AUTONOMIE  
 
Respect voor de autonomie houdt in dat het kind zelf kan aangeven wat hij/zij prettig vindt en wat niet. Door 
kinderen aan te spreken op hun individualiteit en zelfstandigheid, krijgen kinderen de kans om dingen 
zelfstandig uit te proberen, initiatief te nemen, mee te denken en keuzes te maken. Hierdoor voelen kinderen 
zich gezien en gehoord als een eigen persoon en ontwikkelen zij verantwoordelijkheidsgevoel.  
 
Wij vinden het belangrijk dat een kind de vrijheid krijgt om te leren eigen keuzes te maken. Indien een kind 
bijvoorbeeld aangeeft niet meer te willen eten, dan zal het kind daar niet toe worden gedwongen. Als een kind 
even geen zin heeft om met een kringspel mee te doen mag het kind zelfstandig gaan spelen. Kinderen leren op 
deze manier zichzelf kennen en krijgen de ruimte om zichzelf te zijn. 
 
De kinderen krijgen daarnaast de kans om dingen zelf te doen. Denk hierbij aan jezelf uitkleden voor het 
slaapmoment of juist aankleden na het slaapmoment, het zelfstandig eten met de lepel, etc. De PMers geven 
de kinderen de tijd om zelf iets uit te proberen en bieden waar nodig ondersteuning in de vorm van het geven 
van tips en tricks. Kinderen hebben namelijk recht op de ondersteuning en positieve aandacht van 
volwassenen. Wanneer kinderen geen hulp (meer) nodig hebben, dan neemt de pedagogisch medewerker 
bewust afstand en laat hen het zelf doen: 
 
Teun van 1 jaar en 2 maanden zit aan tafel voor zijn warme maaltijd. Wanneer hij en de andere kinderen een 
bord met heerlijke pasta voor zich krijgen, pakt Teun enthousiast de macaroni met zijn vingers. De pedagogisch 
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medewerker biedt Teun een lepel aan: ‘’Kijk eens Teun, zullen we het eens met een lepel proberen?’’. Teun pakt 
de lepel en kijkt er aandachtig naar. Hij kijkt naar zijn buurman Sam, hoe hij de macaroni op de lepel schept en 
naar zijn mond brengt. Teun brengt de lepel naar zijn macaroni en beweegt deze in het eten heen en weer. De 
pedagogisch medewerker observeert wat Teun met de lepel gaat doen. Hij houdt de lepel ondersteboven en 
probeert op deze wijze macaroni op de lepel te scheppen. Het lukt niet. De pedagogisch medewerker ziet dit en 
zegt: ‘’Zullen we de lepel anders een beetje omdraaien Teun, kijk zo’’. De pedagogisch medewerker draait de 
lepel om en Teun probeert het nog een keer. Het lukt! ‘’Kijk aan! Je hebt macaroni op je lepel geschept!’’.   
 
Kinderparticipatie  
Binnen de kinderopvang die ‘t Sprookjesland biedt, wordt daar waar mogelijk gestreefd naar kinderparticipatie. 
Goed kijken en luisteren naar kinderen en hen (zo mogelijk) mee laten denken, bijvoorbeeld bij keuze van een 
liedje. Dit geeft kinderen het gevoel dat ze gehoord worden. Op het dagverblijf kunnen kinderen o.a. betrokken 
worden bij het tafeldekken of bij het helpen het speelgoed op te ruimen. 
 
De wereld ontdekken: kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien het kinderdagverblijf als een 
samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. 
Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit Kinderdagverblijf ‘t Sprookjesland de wereld om hen heen te 
ontdekken. Kinderen leren van én door elkaar, voor nu én later. De PMer toont geduld voor ideeën en 
oplossingen van het kind en gaat indien de situatie het toelaat hierin mee. Daarnaast spreekt zij waardering en 
erkenning uit voor eigen initiatieven , ideeën en gedachtes van de kinderen. Dit is onder andere te zien binnen 
de (knutsel)activiteiten die de pedagogisch medewerkers met de kinderen ondernemen, waarin de kinderen 
vrij gelaten worden om te maken wát zij willen en op welke manier zij dit willen: 
 
De peuters zitten aan tafel om hun eigen bord met eten te gaan maken aan de hand van het thema 
‘’Eetsmakelijk!’’. De kinderen hebben een papieren bord voor zich, stiften, lijm en verschillende soorten papier. 
Dan gaan de kinderen aan de slag met knutselen. Ook de pedagogisch medewerker knutselt mee. Te zien is hoe 
sommige kinderen kijken hoe de pedagogisch medewerker haar knutselwerkje maakt door propjes crêpepapier 
op het bord te plakken en dit nadoen. Sylvia van 2 jaar en 1 maand besluit echter iets heel anders te doen! Zij 
smeert lijm op haar bordje en besluit het bordje dan op allerlei manieren te vouwen. De pedagogisch 
medewerker zegt: ‘’Wauw, jouw bordje kan echt op allerlei manieren gevouwen worden zie ik Sylvia! Je hebt 
het bord nu zelfs drie keer dubbel gevouwen, nu is het een klein bordje!’’. James van 2 jaar en 6 maanden ziet 
hoe Sylvia het bordje vouwt en doet haar na. Petra van 3 jaar en 8 maanden ziet dit en pakt een roze papier. Zij 
begint een muizentrappetje te maken: ‘’Kijk Juf, wat ik heb geleerd van mijn mama’’. ‘’Kijk aan! Dat lijkt wel een 
trappetje, die heb jij mooi gemaakt’’. Op een gegeven moment zitten alle kinderen te vouwen en is het 
knutselen van eten op een bordje overgegaan naar vouwen met papier. De pedagogisch medewerker sluit aan 
op wat de kinderen maken en ervaren, en is ook bezig met het vouwen van een papier tot een waaier, waardoor 
kinderen leren vanuit  intrinsieke motivatie.   

2.1.4  PRATEN EN UITLEGGEN 
De PMers communiceren voortdurend met de kinderen waarin zij hen voorzien van uitleg en het handelen van 
zowel henzelf als dat van de kinderen benoemen. Op deze manier worden de omgeving en gebeurtenissen die 
zich hierin afspelen voorspelbaar voor de kinderen. De PMer benoemt zoveel mogelijk haar handelingen aan de 
kinderen. Zij vertelt de kinderen wat zij doet maar geeft ook vooraf aan wanneer zij iets van plan is om te gaan 
doen. Indien de situatie het toelaat wacht zij eerst de reactie van het kind af. Dit kunnen kleine verklaringen 
zijn zoals; ‘ik ga even fruit snijden’ tot verklaringen die iets zeggen waarom kinderen iets moeten doen zoals; 
‘wij gaan met zijn allen opruimen zodat we daarna aan tafel fruit kunnen eten’.  
 
Een belangrijk uitgangspunt in de interactie tussen de PMers en kinderen is dat er gelijkwaardigheid is en dat 
de pedagogisch medewerker mét de kinderen praat en niet tegen de kinderen. Hierbij is het van belang dat de 
PMer reageert op de contact-initiatieven van kinderen en hierop ingaat door een gesprek aan te gaan met het 
kind. Hierbij luistert zij oprecht naar het kind;  zij laat zien dat ze de kinderen heeft gehoord door dit te 
bevestigen middels non-verbale en verbale communicatie, komt altijd met een reactie door bijvoorbeeld door 
te vragen, antwoord te geven op een vraag of het verhaal samen te vatten. Kortom de pedagogisch 
medewerkers voeren echte gesprekken met kinderen. In het gesprek houdt de PMer rekening met het 
ontwikkelingsniveau en de interesse van het kind en stemt de inhoud van het gesprek hier zoveel mogelijk op 
af.  
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2.1.6 MENTORSCHAP EN VASTE GEZICHTEN CRITERIUM 
Vaste gezichten 
Er wordt per stamgroep gewerkt met een vast team van PMers. Van dit team worden er vaste gezichten 
aangewezen. Op de babygroep worden er twee vaste gezichten aangewezen en op de overige groepen worden 
er drie vaste gezichten aangewezen. Één van de vaste gezichten is minimaal aanwezig op de groep. Daarnaast 
kunnen er vertrouwde pedagogisch medewerkers op de groep staan naast het vaste gezicht.  
 
Mocht een leidster van een bepaalde groep niet beschikbaar zijn i.v.m. bijv. ziekte, dan zal geprobeerd worden 
om intern een oplossing te vinden voor dit probleem: Door het inroosteren van een leidster van een van de 
andere groepen is er voor de kinderen alsnog een bekend gezicht op de groep. De kinderen zien immers de 
verschillende medewerkers bij buitenspelen of samenvoegen.  Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt er 
gepoogd om een personeelslid van onze andere vestiging in te schakelen (die zijn immers reeds bekend met 
ons pedagogisch beleid, werkwijze en visie etc.). Mocht ook dat niet kunnen, dan zal er als laatste alternatief 
een uitzendkracht worden ingeschakeld om de vaste PMers te ondersteunen.  
 
Mentorschap 
Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van de mentee (in dit geval een 
kind) begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis, 
bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken 
Het is voor PMers onmogelijk om met ieder kind in de groepen een even hechte band op te bouwen. Door de 
‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de PMer om een paar kinderen echt goed te leren kennen. 
Hierdoor kunnen ze beter inspringen op de behoeften van deze kinderen en zo ook zullen de kinderen eerder 
contact zoeken met hun mentor. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich 
emotioneel veilig voelen op de kinderopvang. Bij ’t Sprookjesland worden de kinderen van een bepaalde groep 
verdeeld over de vaste PMers van die groep. Dat zijn de mentoren van die kinderen.  
 
Een mentor signaleert (potentiële) ontwikkelingsproblemen: op deze manier kan er door beroepskrachten 
en/of andere professionals van binnen of buiten de kinderopvangorganisatie vroegtijdig en adequaat passende 
(extra) ondersteuning worden geboden. Daarnaast zijn de mentoren verantwoordelijk voor de observaties en 
periodieke oudergesprekken.  
 
Het is belangrijk dat beroepskrachten beseffen welke doelen worden nagestreefd met het mentorschap. Deze 
doelen kunnen heel goed in teamverband worden bedacht en uitgewerkt in een interactieve sessie. 
Voorbeelden van duidelijke doelen zijn: ‘Kinderen helpen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen’ en 
‘Kinderen helpen om vriendschappen aan te gaan met andere kinderen’.  
 
De ouders krijgen bij de intake mondeling te horen wie de mentor van het kind wordt, bij voorkeur wordt dit 
gesprek tevens door de mentor gevoerd. Bij de overgang naar de volgende stamgroep wordt de ouder tevens 
mondeling geïnformeerd door de oude mentor wie de mentor wordt op de volgende stamgroep. Ook kunt u op 
de lijst in de hal terugvinden wie de mentor is van uw kind. Zodra er een observatie is uitgevoerd zal dit tijdens 
de overdracht kenbaar wroden gemaakt aan de ouders van het betreffende kind. Ouders krijgen daarbij de 
gelegenheid vragen te stellen en kunnen de observatieformulieren inzien. Er wordt na een observatie een 10-
minuten gesprek gepland met de ouder. 

2.1.7 WENNEN 

 
Plaatsing in een groep 
Voordat een kind bij ons geplaatst wordt treden wij in gesprek met de ouders om te praten over het kind, bij de 
intake. Tijdens deze intake proberen wij te achterhalen in welke groep het kind het beste zal passen. Hierbij 
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwikkeling van het kind en wordt er gezocht naar 
voldoende uitdaging voor het kind. 

 
Nieuw kind: 
In overleg met de pedagogisch medewerkers worden er een week voor de plaatsingsdatum twee wendagen 
afgesproken. De eerste dag komt het kindje van 9:15 tot 12:15 uur. Tijdens deze dag zal het kind een 
eetmoment meemaken, alsmede meerdere speelmomenten. Wij kiezen bewust voor deze tijd omdat dit de 
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momenten zijn dat nieuwe leden het makkelijkste worden opgenomen in een groep, omdat er gezamenlijk iets 
wordt gedaan en er veel onderling contact is. De PMers besteden extra aandacht aan het wenkindje en 
stimuleren andere kinderen het nieuwe kind op te nemen in de groep. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de 
kinderen aan elkaar voor te stellen, uit te leggen dat het kindje nieuw is en ze hem/haar moeten laten zien 
waar het speelgoed is, maar ook door samen te gaan eten en samen activiteiten te doen, zoals bijvoorbeeld 
liedjes zingen aan tafel of met zijn allen buiten te spelen. 
De tweede wendag is van 9:15 tot 14:30 uur. Daarbij maakt het kind hetzelfde mee als op de eerste wendag, 
uitgebreid met een middagdutje. Daarbij kunnen wij zien hoe het kind reageert op slapen buiten de eigen 
vertrouwde thuissituatie. Zodra ze uit bed komen is er een extra eetmoment. Op deze manier geven wij het 
kind de mogelijkheid alvast vertrouwd te raken met de dagopvang. 
Pedagogisch medewerkers bieden tijdens de wenmorgen vertrouwen en ondersteuning aan het kind, zodat het 
zich veilig en vertrouwd gaat voelen in de groep.  
 
Een kort en duidelijk afscheid van de ouders, biedt de meeste duidelijkheid voor het kind, waardoor het kind 
sneller wennen kan. Tijdens de eerste wendag wordt er tevens een intakegesprek gevoerd, zodat ouders 
kunnen aangeven wat voor bijzonderheden er zijn waar wij rekening mee moeten houden tijdens de opvang. 
 
Doorstroom naar een oudere groep: 
Ook kinderen die al bij ’t Sprookjesland komen krijgen te maken met een wenmoment als ze van de ene naar 
de andere groep kunnen doorstromen, zodra ze een bepaalde leeftijd en/of ontwikkelingsniveau hebben 
bereikt. Ouders of PMers kunnen aangeven dat ze het een goed idee vinden om het kindje door te laten 
stromen naar een oudere groep, waar meer uitdaging te vinden is voor het kind.  
 
Voordat de definitieve overstap wordt gemaakt neemt ’t Sprookjesland de tijd om het kind te laten wennen 
aan de volgende groep. In het beginsel mag het kind gedurende het open deuren beleid als het wilt kennis 
maken met de volgende groep, de kinderen, de ruimte en de pedagogisch medewerkers. Daarnaast zijn er 
twee vastgestelde wenmomenten, waarbij het kind beide keren van 10:00-11:00 uur zal wennen op de 
volgende groep.  Zo wordt het wennen uitgebreid van vrijwillig kader gedurende het open deuren beleid naar 
vaste momenten op een manier die veilig voelt voor het kind. De overstap verloopt op deze manier soepel en 
niet onverwacht, waardoor ook tijdens deze doorstroom de emotionele veiligheid van het kind voorop blijft 
staan. 
 
Doorstromen gebeurt altijd in overleg met ouders, waarbij het uitgangspunt is om het er met zijn allen over 
eens te zijn dat het kindje eraan toe is om naar een oudere groep te gaan. Wij hanteren geen harde 
leeftijdsgrenzen hierin en houden altijd het ontwikkelingsniveau en veiligheidsgevoel van het kind aan als 
doorslaggevende factor, niet de absolute leeftijd. 

 
 

2.2 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING  

 

Elk kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en wij hebben vertrouwen in het 
vermogen van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten 
en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren binnen het eigen 
vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor 
ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen.  
 

Binnenruimten  
De groepsruimten en gemeenschappelijke ruimten zijn zodanig ingericht dat de kinderen op een veilige manier 
kunnen spelen en ontdekken. De indeling van de groepsruimten biedt kinderen de mogelijkheid om zelf keuzes 
te maken. Er zijn allerlei hoeken gecreëerd zodat kinderen in kleine groepjes of alleen kunnen spelen, maar ook 
kunnen kiezen in welk hoekje zij willen spelen. Zij kunnen kiezen om rustig te spelen in bijvoorbeeld de 
bouwhoek of voor een hoek waar zij een beweeglijk spel kunnen doen. Het zijn flexibele en uitdagende 
indelingen van de ruimte, waarbij de zelfstandigheid van het kind gestimuleerd wordt en de ontwikkeling wordt 
uitgedaagd. 
 
Het speelgoed wordt divers ingekocht, zodat er aan verschillende vaardigheden aandacht kan worden besteed. 
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Zo is er speelgoed dat de motorische vaardigheden stimuleert (bijv. stapel- en magneetspelletjes), cognitieve 
vaardigheden uitdaagt (puzzels, boekjes), rollenspel mogelijk maakt (keukenhoekje, poppen), en fijne en grove 
motoriek oefent (bal, glijbaan). Op deze manier is er veel diversiteit en keuze voor de kinderen. Het speelgoed 
wordt uitnodigend uitgestald op kinderhoogte (voor zover mogelijk). Kinderen kunnen dan zelf kiezen waar zij 
mee willen spelen. 
 
Buitenruimten  
Wij vinden het belangrijk dat kinderen vaak buiten spelen. We streven er naar om minimaal één keer per dag  
met kinderen die kunnen lopen naar buiten te gaan, waar zij keuze hebben uit verschillende materialen en 
speelmogelijkheden. De buitenruimten zijn zodanig ingericht dat kinderen uitgedaagd worden om de wereld 
om hen heen te ontdekken en buiten iets te beleven, maar tegelijkertijd ook veilig zijn. Zo liggen er op onze 
speelplaatsen bijvoorbeeld matten met valdempende werking om de speeltoestellen heen. 
 

2.2.1 MOTORISCHE VAARDIGHEDEN  
 
Elke leeftijdsgroep loopt zijn eigen ontwikkeling door en dient hierbij passend gestimuleerd en begeleid te 
worden. De motorische vaardigheden kenmerken zich te allen tijde door de ontwikkeling van de grove en fijne 
motoriek. De grove motoriek omvat grote bewegingen zoals rollen, kruipen en lopen. De fijne motoriek bevat 
kleine bewegingen waar meer aandacht en concentratie voor nodig is, zoals tekenen, de pincetgreep en kralen 
rijgen.  
 
Baby’s  
Bij de jonge baby’s draait alles vooral om tast, alles moet worden aangeraakt en gevoeld. De jonge baby’s leren 
vooral om hun lichaamsdelen te besturen, dingen vast te pakken, hun hoofdje te draaien naar iets leuks toe en 
te voelen wat hard en zacht is. De iets oudere baby’s leren om zelf te gaan zitten en zich om te draaien. In de 
volgende fase draait het vooral om mobiliteit. Van bilschuiven naar kruipen naar lopen leert ieder op zijn eigen 
manier zichzelf voort te bewegen. Onze PMers stimuleren dit door aanmoediging en heel veel lof! Niet alleen 
de grove motoriek komt te pas, maar natuurlijk ook de fijne motoriek. Hiervoor hebben wij allerlei speelgoed 
met bijvoorbeeld kraaltjes die voorzichtig moeten worden verplaatst, schuifspelletjes, blokjes die moeten 
worden gestapeld en nog veel meer.  
 
Hoe wij de motorische vaardigheden van de baby’s in de praktijk stimuleren: 
 

 Baby’s tot 6 maanden: 
 We houden regelmatig verschillende speeltjes op kijkafstand voor een baby. Dan leert hij 

verschillende voorwerpen herkennen en onderscheiden. 
 We hangen een mobile boven zijn bed hangen/box/kleed 
 We leggen hem afwisselend met zijn hoofdje naar de ene en naar de andere kant. 
 Het eerste jaar is de gevoelige periode voor het leren luisteren. We helpen het kind in zijn 

luisterontwikkeling door regelmatig te spelen met speeltjes die geluid maken, zoals een rammelaar of 
een muziekdoosje. 

 We praten en zingen met de kinderen: dat is ook goed voor zijn luisterontwikkeling. 
 We leggen het kind regelmatig even op zijn buik. Dan kan hij oefenen om zijn hoofd op te tillen. 
 Begint hij te grijpen met zijn handjes? Dan geven we hem regelmatig iets om vast te houden. Een 

speeltje bijvoorbeeld, maar hij vindt vingers ook heel leuk. 
 We laten de baby regelmatig oefenen met omrollen. We leggen hem op een kleed op de grond en 

moedigen hem aan. 
 Wij bieden verschillen sensomotorische materialen aan ( zoals knisperboekje, hard en zacht materiaal, 

materiaal van verschillende structuren) zodat het kind wordt gestimuleerd op sensomotorisch gebied. 
 

 Baby’s vanaf 6 maanden: 
 Rond 8 maanden kunnen we kiekeboe-spelletjes doen met het kind. Zo oefenen we het ‘weg’ zijn van 

speeltjes onder een doek. Je kunt ook zelf je hoofd om de hoek van de deur steken. 
 We leggen de baby op een kleed op de grond en leggen een speeltje net iets buiten zijn bereik. Hij 

gaat dan proberen of hij het kan pakken. Wij geven kinderen letterlijk de ruimte om te bewegen. 
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 We geven hem een broodkorst of soepstengel om te leren kauwen. 
 We spelen samen met blokken; bouw een toren die hij mag omgooien. 
 Oefen met zitten: leg kussens om het kind heen zodat hij zacht valt. 
 Rol een zachte bal naar de baby. En laat hem (terwijl hij zit of ligt) proberen om hem terug te rollen. 
 Doe de geluidjes en gezichtsuitdrukkingen van het kind na; daar moet hij vaak erg om lachen. 
 Zing kinderliedjes waar gebaren bij horen, en doe die gebaren samen. ‘Klap eens in je handjes’ of  ‘In 

de maneschijn’ bijvoorbeeld. 
 Maak een bergje van kussens  en matrasjes waar het kind overheen kan klimmen. 
 Doe eens voor hoe je een pop aan-  en uitkleedt. 
 Stop iets in een doos, doe de doos dicht en haal het er weer uit. 
 Laat het kind veel verschillende soorten voedsel proeven. 
 Stapel blokken met het kind 
 Beweeg eens op muziek, simpele handgebaren op liedjes zoals in de maneschijn of dansen op muziek 

op de groep.  
 

Dreumes 
Wanneer kinderen eenmaal kunnen lopen wordt hun wereld ineens een stuk groter en zullen zij deze grotere 
wereld ook steeds verder gaan verkennen. Zo zullen zij gaan oefenen met ingewikkeldere motorische 
vaardigheden zoals klimmen, rennen, zelfstandig eten en drinken, zelfstandig aan- en uitkleden, het rollen van 
de bal, het schoppen tegen de bal, het bouwen van torens en het tekenen met een potlood. Daarnaast stelt het 
hen in staat om activiteiten van volwassenen in spelvorm na te doen.  
 

Hoe wij de motorische ontwikkeling van de dreumes in de praktijk stimuleren:  
 Biedt je handen aan , aan het kind en laat hem zichzelf zo optrekken tot stand. 
 Zet een aantal stoelen naast elkaar zodat hij zich daaraan vast kan houden als hij loopt. 
 Stoei regelmatig met de dreumes. 
 Samen dansen is nu ook heel leuk om te doen. Eerst houden we kind op de arm, en later kan hij zelf 

dansen. 
 Laat het kind lekker trommelen met houten lepels op een doos. 
 Laat hem verschillende materialen voelen: een blokje hout, een zijden lapje, een borsteltje of een 

zeem. Praat met hem over de verschillen. 
 Laat de kinderen onder begeleiding  verven en kleuren met potloden, stiften en wasco. 
 Wees niet bang dat het kind vies wordt. Laat hem lekker kliederen met modder, verf, zand of klei. 
 Ga lekker buitenspelen met het kind, zodat het de kans krijgt te rennen en klimmen en andere 

vaardigheden te oefenen dan binnen.  
 Biedt verschillende constructiemateriaal aan, zoals blokken, waarmee het kind kan stapelen.  
 Speel balspelletjes, om de motorische ontwikkeling te stimuleren.  
 Geef de dreumes vooral veel de kans om ‘zelf te doen’ , ook als dit niet direct lukt. Kleine opdrachtjes 

zoals; kun jij je schoenen pakken? Of zelf met een vork een broodje eten zijn dagelijkse handelingen 
die de motorische vaardigheden enorm stimuleren.  

 
Peuters 
Peuters ontwikkelen de eigen ik en raken zich steeds bewuster van zichzelf en de eigen gevoelens en 
behoeftes. Zij willen het liefst alles zelf doen en kunnen ook al een heleboel zelf: van het aantrekken van de 
sokken en schoenen, tot fietsen op een driewieler. Kinderen maken zich zo zelfstandig allerlei motorische 
vaardigheden eigen. Daarnaast zullen kinderen in de peuterperiode gaan oefenen met het plassen en poepen 
op de wc, wat een uitdagende, leuke, maar ook spannende periode is voor kinderen. 

 
Hoe wij de motorische ontwikkeling van de peuter in de praktijk stimuleren:  

 Tot 3 jaar: 
 

 Geef het kind de ruimte om lekker te ravotten. Hij kan nu goed rennen en klimmen. Daarmee kan hij 
zich goed uitleven. Ga daarom lekker buiten spelen met de kinderen. 

 Geef het kind een veter en wat grote kralen om eraan te rijgen. 
 Laat het kind helpen met tafeldekken. 
 Schmink het kind als een dier en laat hem de bijbehorende geluiden en bewegingen maken. 
 Biedt divers constructiemateriaal aan waarmee het kan bouwen. 
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 Biedt verschillende soorten knutselactiviteiten aan met diverse materialen. Naarmate het kind ouder 
wordt kan de activiteit een steeds meer opdracht gevende activiteit worden.  

 Stimuleer het kind dingen zelf te doen, van zelf eten tot zelf aan en uitkleden. Zeg tegen het kind dat 
hij het eerst zelf moet proberen. En dat je hem helpt als het niet lukt. 

 

 Tot 4 jaar 
 Stimuleer het kind tot zindelijkheid door het kind overdag zonder luier te laten rondlopen, zodat 

hij zelf voelt wanneer hij moet plassen. Houd je hierbij aan de richtlijnen zoals beschreven bij 
toiletgang en zindelijk worden 

 Leer het om zelf te doen. Kleren en schoenen aan- en uittrekken, handen wassen, naar de wc gaan. 
 Ga samen bellen blazen. Let erop dat hij het flesje met sop niet omkeert. 
 Geef het kind een loopfietsje of een driewieler om op te fietsen. 
 Laat het kind zelf zijn eigen boterham smeren. 
 Laat het kind een tekening maken en hem daarna vertellen wat hij heeft getekend. 
 Biedt divers constructiemateriaal aan waarmee het kan bouwen. 
 Biedt verschillende soorten knutselactiviteiten aan met diverse materialen waarbij je een opdrachtje 

kan geven. Zoals, plak al deze rondjes binnen de lijntjes van de bloem.  
 Geeft de kinderen vrijheid om te bewegen, te rennen en te klimmen in de buitenruimte. 

 
Toiletgang en zindelijk worden  
Wanneer de ouders van het kind thuis met zindelijkheidstraining bezig zijn en het kind er zelf aan toe is, kan 
dat op het kinderdagverblijf worden voortgezet. Het wordt spelenderwijs gedaan. Er zijn ook kinderboekjes 
aanwezig over het potje en zindelijk worden. Kinderen die aangeven zelf te willen plassen krijgen die ruimte op 
onze kleine kindertoiletten die op kinderhoogte zijn geplaatst. Deze kinderen mogen zonder luier rondlopen. 
Wanneer er ongelukjes gebeuren, wordt er geen negatieve aandacht aan geschonken. Er wordt altijd geprezen 
als het kind een plas op de wc doet.  
Kinderen die zelf naar het toilet kunnen gaan, doen dit onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers, 
naarmate het kind ouder wordt zal deze begeleiding steeds minder worden.   

2.2.2 CREATIEVE VAARDIGHEDEN 
Kinderen zijn van nature heel creatief ingesteld en zien overal iets in. Wij stimuleren deze van nature 
aanwezige creativiteit met dans, spel, muziek, geknutsel en nog veel meer. Wij werken met thema’s. Deze 
thema’s lopen erg uiteen en zijn heel gevarieerd zoals bijvoorbeeld groot&klein, lang&kort, 
Vaderdag/Moederdag, Valentijnsdag, Lente/zomer/herfst/winter, Sinterklaas en nog veel meer. Bij het 
creatieve spel gaat het erom dat de kinderen actief bezig zijn, het leuk vinden en er iets van leren. Het resultaat 
is daarbij ondergeschikt aan het proces. De knutselwerkjes worden opgehangen op de groepen, om vervolgens 
te worden meegegeven aan de ouders. Een klein deel van de knutselwerken komt in een map terecht, die wij 
bijhouden voor elk kind. Zodra een kind bij ons vertrekt wordt deze map meegegeven als aandenken aan de tijd 
bij ons! 
 
Bij baby’s staat het ontdekken van de zintuigen centraal bij de creatieve ontwikkeling. Zo mogen zij kliederen 
met verf of water en andere sensomotorische materialen ontdekken met tast, zicht maar ook met de mond. 
Tevens worden er geluid producerende materialen aangeboden voor het gevoel van ritme, om muziek te 
maken en te verwonderen over alle prachtige klanken die er bestaan.   
 
Dreumesen gaan steeds gerichter werken aan knutselwerkjes, echter wisselt verven met een kwast zich nog 
rap af met verven met vingers, om te voelen en ontdekken. De dreumes krijgt de ruimte om te ontdekken en 
wordt op andere momenten weer gestimuleerd een creatieve activiteit met een opdracht-element te doen, 
zoals bijvoorbeeld plakken. Tevens wordt er gezongen, muziek gemaakt en gedanst om het creatieve brein te 
prikkelen.  
 
Peuters zijn in staat om gerichter knutselwerkjes te doen, zij krijgen kleine opdrachtjes. De opdrachten nemen 
echter nooit de creativiteit van het kind weg, mocht het kind het anders willen of doen, dan is hier alle ruimte 
voor. Zoals al eerder benoemd, is het proces vele malen belangrijker dan het resultaat. Daarnaast is het 
fantasiespel in de peuterperiode een belangrijk proces in de creatieve ontwikkeling. Er is op de groep 
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voldoende materiaal aanwezig om situatie uit de grote mensen wereld na te spelen, zoals bijvoorbeeld ‘vader 
en moedertje’. 
Als laatste wordt er ook met peuters gezongen, muziek gemaakt en gedanst om het ritmegevoel te stimuleren 
en de fantasie de vrije loop te geven.  

 
 

2.2.3 COGNITIEVE VAARDIGHEDEN 
 
De cognitieve ontwikkeling is het proces van leren, het gaat hierbij om het eigen maken van kennis, maar ook 
over denken, bewustzijn, concentreren, onthouden, het waarnemen en het verwerken van informatie, en het 
terughalen en toepassen van de informatie op een later moment. Vanaf baby af aan maken kinderen al een 
ontwikkeling door op cognitief gebied en naarmate zij ouder worden maken kinderen steeds meer cognitieve 
vaardigheden eigen, welke zij uiteindelijk in kunnen zetten op school en in de maatschappij. De pedagogisch 
medewerkers sluiten zoveel mogelijk aan op de verschillende leeftijden en ontwikkelingsfases van de kinderen: 
 
Baby 
De eerste zeven maanden kan een baby nog niet echt denken. Al zijn acties en reacties zijn reflexen, die 
automatisch gebeuren zonder erbij na te denken. Een baby ervaart iets, reageert daar in een reflex op en voelt 
wat daarvan het effect is. Vanaf de derde maand kan hij bewegingen herhalen. Daarmee komt de baby in een 
cirkel terecht van waarnemen en doen; de baby ervaart iets, reageert reflexmatig, ervaart het effect, herhaalt 
de handeling en ervaart het effect opnieuw: daar leren zij van! Vanaf een maand of 4 komen baby’s er achter 
dat een bepaalde handeling tot een bepaald gevolg leidt, waardoor het bijvoorbeeld ontzettend interessant is 
om met de voetjes tegen een hekje te tikken, want dat maakt geluid! Vanaf 6/7 maanden kan een baby 
doelgericht acties ondernemen. Hij kan dan van tevoren bedenken dat hij iets wil gaan doen en het dan doen. 
De acties zijn dan niet meer toevallig. Wij proberen baby’s dan ook elke dag nieuwe indrukken te geven waar zij 
op kunnen reageren. Hiervoor hebben wij speelgoed die bepaalde reacties uitlokt. Denk hierbij aan spiegeltjes 
of speelgoed dat geluidjes maakt als je ergens op drukt of aan trekt. Vanaf 10 maanden leren kinderen dat 
personen blijven bestaan wanneer zij uit het zicht zijn, zoals een pedagogisch medewerker die even wegloopt 
om een fles te maken. Op deze leeftijd is het dan ook maar wat leuk (en goed) om verdwijnspelletjes zoals 
kiekeboe te spelen of materialen te verstoppen onder een doek en kinderen hiernaar te laten zoeken.  
 
Dreumes 
Dreumesen beginnen langzaam maar zeker een beetje te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. De van nature 
aanwezige nieuwsgierigheid zorgt voor veel nieuwe indrukken, die de cognitieve ontwikkelingen stimuleren. Ze 
leren simpele opdrachten te begrijpen en je kunt ze vragen om iets voor je te doen, zoals het brengen van een 
bal of het nadoen van het geluid van een poesje. De pedagogisch medewerkers vragen dan ook zoveel mogelijk 
om medewerking van de dreumesen en geven hen kleine opdrachtjes zoals het pakken van een bal, het 
aangeven van een luier, het brengen van bekers naar de tafel, etc. Een kind leert in deze fase ook dingen te 
gebruiken waar ze voor bedoeld zijn. Met een kam wordt het haar van een pop gekamd en een auto is om mee 
te rijden. Verder is te zien dat het oorzaak-gevolg denken zich verder ontwikkelt en leren dreumesen dat 
bepaalde acties tot een bepaald gevolg leiden. Het omduwen van een net gebouwde toren is dan ook maar wat 
interessant! Tot slot leren dreumesen door middel van imiteren, waardoor de kinderen en volwassenen om 
hen heen de grootste leermeester zijn. Bij ’t Sprookjesland passen wij ons zoveel mogelijk op de cognitieve 
ontwikkeling van de dreumesen aan door middel van het aanbieden van oorzaak-gevolg materiaal zoals 
blokken, ballen en auto’s. Daarnaast bieden wij simpele puzzels aan, zodat dreumesen kunnen oefenen met 
het passen van verschillende vormen stukjes op de juiste plekken.  
 
Peuters 
Peuters ontvangen al wat moeilijkere opdrachten, omdat het taalbegrip zich ook steeds meer uitbreidt.  
Wij stimuleren dit door bijvoorbeeld samen het speelgoed op te ruimen, waarbij kleine opdrachten worden 
gegeven aan de kinderen; “Stop jij alle auto’s maar in deze blauwe bak” of “leg jij alle groene ballen maar in 
deze witte mand”. In tegenstelling tot dreumesen, kunnen peuters al veel beter de gevolgen van hun acties 
inzien voordat zij iets doen, wat maakt dat zij steeds beter vooraf gaan nadenken voordat zij iets gaan doen. 
Het geweten van peuters ontwikkelt zich, wat maakt dat zij begrijpen waarom sommige dingen niet mogen. 
Toch zorgt dit er niet voor dat de peuters zich altijd aan de regels houden, want soms is het te verleidelijk om 
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iets tóch te doen en wordt de regel eventjes vergeten. Zoals eerder in dit hoofdstuk genoemd is, corrigeren de 
pedagogisch medewerkers de kinderen door te benoemen wat niet mag, waarom dit niet mag en wat 
eventueel wel mag. Het ‘’waarom’’ achter de dingen in het leven vinden peuters erg interessant, waar dan ook 
de vele ‘’waarom- vragen’’ vandaan komen. Doordat de pedagogisch medewerkers antwoord geven op deze 
vragen óf de kinderen hier juist zelf nog over na laten denken door de vraag terug te stellen, gaan de kinderen 
op ontdekking en breiden hun kennis uit met nieuwe informatie. De pedagogisch medewerkers proberen 
zoveel mogelijk de ongeplande leermomenten die zich voordoen binnen het contact met de peuters aan te 
grijpen. Denk hierbij aan het moment dat een kind vertelt dat zijn opa gisteren een gat in de tuin aan het 
graven was voor de plantjes, waarop de pedagogisch medewerker door kan vragen: ‘’Hoe zag het plantje 
eruit?’’, ‘’Wat heeft een plantje nodig om te groeien?’’, ‘’Welke plantjes zijn er nog meer?’’. Dan kan besloten 
worden om er een boek bij te pakken (of een filmpje) over plantjes en hier samen met de kinderen naar te 
kijken. Tot slot is te zien dat peuters hun fantasie inzetten in het leren door te imiteren. Zo spelen peuters 
rollenspellen als vader en moedertje of politieagentje en boefje uit, waarin de kinderen een rol met daarbij 
behorende emoties en gebeurtenissen uitspelen. Hierbij kan een blokje als telefoon gebruikt worden en een 
boekje als ‘’boeteboekje’’. Bij ’t Sprookjesland bieden wij de kinderen zoveel mogelijk speelmateriaal aan dat 
hen aanspreekt op hun fantasie, zoals poppen en een bedje, een keukentje met pannetjes en bordjes, 
verkleedkleding en een neptelefoontje.  

2.2.4 TAALVAARDIGHEDEN 
 
Vanaf het moment dat kinderen geboren worden, staan zij al in contact met de wereld om zich heen en komen 
zo al heel jong in contact met taal. Kinderen horen taal, waardoor hun woordenschat zich uitbreidt. Onze 
pedagogisch medewerkers praten dan ook vanaf baby af aan al met de kinderen, want doordat wij met 
kinderen praten, vergroot de woordenschat zich en dagen wij kinderen uit om terug te communiceren.  
Dit zet de ontwikkeling van het taalvermogen in gang. Zij zetten hierbij de interactievaardigheid praten en 
uitleggen in, door zoveel mogelijk het eigen handelen te benoemen, maar ook het handelen van de kinderen te 
benoemen en zo uitleg te geven aan wat er gebeurt. Daarbij praten zij zoveel mogelijk met de kinderen, 
waardoor de kinderen de geleerde woorden weer kunnen toepassen in een dialoog. Er vindt zo interactie 
plaats met kinderen in alle leeftijdscategorieën, in verschillende vormen, waarin rekening gehouden wordt met 
de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind: 
 
Baby 
De eerste zes weken kan een baby alleen maar huilen om iets aan jou duidelijk te maken. Baby’s hebben dan 
ook veel baat bij het horen van taal om zich heen, om een geborgen en veilig gevoel te ervaren. De 
pedagogisch medewerkers benoemen dan ook zoveel mogelijk wát zij doen, vóórdat zij dat doen en ook wat zij 
de kinderen zien doen of wat de omgeving doet. Baby’s weten zo wat er komen gaat en snappen steeds beter 
wat er in de omgeving gebeurt. Baby’s maken allereerst met name non-verbaal contact door middel van het 
maken van oogcontact. Vanaf 6 weken beginnen de verschillende geluidjes. Dit zijn toevallige geluidjes die 
ontstaan wanneer hij zijn mond beweegt. Alle kinderen over de hele wereld maken in deze fase ongeveer 
dezelfde geluidjes, ongeacht welke taal zij spreken.  Zodra jij terugpraat tegen je kind (dezelfde geluidjes terug 
maakt) dan stimuleer je je kind daarmee om nog meer geluidjes te gaan maken en om nieuwe geluidjes uit te 
proberen. Op deze manier voer je al kleine ‘gesprekjes’. Deze zijn erg belangrijk voor de taalontwikkeling van je 
kind! Tussen 5 en 9 maanden gaat je kind steeds meer oefenen met de verschillende klanken die hij kan maken. 
Hij luistert naar de klanken die hij zelf maakt en herhaalt ze. Dat doet hij harder en zachter en op verschillende 
toonhoogtes. Als jij reageert op zijn klanken, dan wordt hij stil: hij luistert naar je. Zodra jij klaar bent gaat hij 
weer verder, zo blijven jullie ‘gesprekjes’ oefenen.  Vanaf 9 maanden gaat je kind de geluiden die jij maakt 
steeds meer nadoen. Hij luistert goed naar alles wat jij zegt. Bovendien krijgt hij steeds meer door hoe een 
gesprekje gaat. Hij speelt met klanken en maakt daar steeds meer patronen mee. Tegen 12 maanden gaat dit 
brabbelen lijken op woordjes en zinnetjes. De baby kan nu een verhaaltje vertellen met de juiste toonhoogte, 
klanken en zinsmelodie, terwijl hij geen bestaande woorden zegt. Hij gebruikt daar zijn eigen woordjes voor. 
Sommige kinderen zeggen tegen de eerste verjaardag al een echt woordje, de meeste kinderen doen dat pas 
als dreumes, meestal tussen de 12 en 18 maanden. 
 
Dreumes 
Een belangrijke stap in de taalontwikkeling van je dreumes is dat hij begrijpt dat taal een symboolfunctie heeft. 
Op een bepaald moment gaat je kind begrijpen dat je met een woord kunt verwijzen naar dingen, situaties en 
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emoties. Alles heeft een naam en ineens wordt je kind nieuwsgierig naar alle namen; hij gaat wijzen naar 
voorwerpen waarvan jij moet zeggen hoe ze heten. Wij stimuleren dit door alles wat het kind aanwijst met veel 
plezier te benoemen en ook zelf te wijzen naar dingen en te vragen hoe die heten. Na het eerste woordje 
volgen er steeds meer. Je kind gaat losse woorden gebruiken waarmee hij meestal een hele zin uit wil drukken. 
Vaak begrijp je je kind alleen als je ziet waar hij mee bezig is. Je zult ook zien dat je kind een woord in een 
bredere betekening gebruikt dan jij doet. De naam van jullie hond gebruikt hij bijvoorbeeld voor alle honden. 
Door het uitproberen van een woord in verschillende situaties leert je kind wat een woord precies betekent. Je 
kunt je kind daarbij helpen door op zijn woordjes te reageren en uit te leggen wat iets is. Wij schenken hier veel 
aandacht aan door alles te benoemen. Als wij bijvoorbeeld gaan eten wordt er tegen de kinderen gezegd dat 
wij aan tafel gaan om fruit of boterhammen te eten. Er wordt benoemd wat er op de boterhammen komt; kaas 
of worst of jam etc. Het woord eten wordt op die manier steeds meer verfijnd, van eten naar het eten van fruit 
naar het eten van een banaan. 
 
Peuters 
Tussen de tweede en vierde verjaardag wordt de taal van je peuter steeds rijker en ingewikkelder. Hij begint de 
regels van de taal te begrijpen en krijgt steeds meer woordsoorten tot zijn beschikking. Het twee-woorden 
stadium duurt daarbij vrij kort. Rond 2,5 jaar oud maken de kinderen al zinnetjes van 3 tot 5 woorden.  
 
Het kind leert in een rap tempo nieuwe woorden, waarmee hij ook zijn denkwereld kan vergroten. Zodra hij 
een voorwerp, situatie of gevoel kan benoemen, kan hij er ook over nadenken. Bovendien kan hij steeds beter 
met anderen praten over wat hij heeft meegemaakt of wat hij voelt. Dit stimuleert niet alleen de cognitieve, 
maar ook de sociale ontwikkeling! 
 
Soms wil een kind ergens over nadenken of iets vertellen terwijl hij het woord er niet voor weet. Op zo’n 
moment komt het creatieve aspect naar boven en wordt er vaak een eigen woord bedacht. Aan die woorden 
zie je vaak dat een kind er logisch over heeft nagedacht. Een bloemenwaterzeef ipv een gieter bijvoorbeeld. 
 
Vanaf 2,5 jaar krijgt je kind steeds meer inzicht in de regels van de grammatica. Ze leren in deze fase het 
verschil tussen enkelvoud en meervoud en hoe je dat toepast, uiteraard met de nodige foutjes (koe-en of auto-
en). Hij leert werkwoorden te vervoegen (ik loop, papa loopt). Hij experimenteert met de verleden tijd (ik eet-
te, ik heb opge-eet), ook dit vereist in onze taal de nodige oefening! Het verschil tussen 
ik/jij/hij/zij/jouw/zijn/haar  kan worden toegepast zodra het kind iemand anders kan onderscheiden van 
zichzelf. Er worden voorzetsels zoals in/op/bij toegepast. De vragende zinnen worden nu ook steeds vaker 
correct toepgepast; ‘jij gaat mee?’ wordt ‘ga jij mee?’. Ook veel zinnen die beginnen met wie/wat/waar komen 
om de hoek kijken. Zodra een kind ongeveer drie jaar oud is gebruikt hij het woordje ‘niet’ op de juiste plaats.  
Uiteraard zit er verschil tussen verschillende kinderen. Het is ook heel normaal dat de ene sneller of langzamer 
is dan de ander. Fouten maken is hierin dan ook heel normaal en wordt op een speelse lachende wijze 
gecorrigeerd. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in het toepassen van de grammaticaregels, 
door te herhalen wat zij vertellen in de juiste vorm, dus door bijvoorbeeld te zeggen: ‘’Heb jij dat lekker 
opgegeten?’’, nadat een kind verteld: ‘’Ik heb het opge-eet’’. Wij proberen de ontwikkeling van de 
taalvaardigheden zoveel mogelijk te stimuleren door veel te praten met de kinderen, door heel veel wat wij en 
de kinderen doen te benoemen, door op een grammaticaal correcte manier met de kinderen te praten, door 
boekjes voor te lezen en liedjes te zingen, door spelletjes met kleuren en woorden met de kinderen te spelen 
en en door heel geduldig te zijn en het leuk te maken de taal te leren!  
 

2.2.5 ZELFSTANDIGHEID 
In alle groepen wordt veel aandacht besteed aan de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen. De 
kinderen hebben er vaak veel plezier in om zelf iets te kunnen en wij vinden dit belangrijk, omdat zelfstandig 
dingen proberen en laten slagen, en ontdekken waar je goed in bent, het kind zelfvertrouwen geeft. De 
pedagogisch medewerker laat het kind zoveel mogelijk vrij in dit proberen en ontdekken. Zij stimuleert dit door 
het geven van tips of het bieden van uitdaging. Zo leert het kind zijn persoonlijke kwaliteiten kennen en 
ontwikkelen. 
 
Dit begint al bij de baby’s en wordt afhankelijk van het niveau van het kind steeds verder uitgebreid. Bijv. bij 
het aankleden: de baby wordt gestimuleerd om zelf de armen in de mouwen te steken. Vanaf de 
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dreumesleeftijd wordt dit uitgebreid naar zichzelf aan- en uit kleden. Peuters kunnen oefenen met het smeren 
van hun eigen broodje. Doordat de verschoningsruimte direct aan de groepsruimte zit, zowel bij de dreumesen 
als peuters, kunnen de oudere kinderen zelfstandig naar het toilet en naar de kraan terwijl de leidster toch een 
oogje in het zeil kan houden. Tijdens het eten laten we het kind zelfstandig eten en drinken. Bij tandjes poetsen 
mogen ze dit eerst zelf doen en wij poetsen na. Ook het opruimen van het speelgoed wordt met zijn allen 
spelenderwijs gedaan waarbij de leidster de kinderen tot helpen aanspoort door het geven van kleine 
opdrachten. In de groepsruimten vindt je vrijwel al het speelmateriaal op kindhoogte, zodat kinderen het 
speelgoed zelf kunnen kiezen en pakken. 
 
Om praktische redenen is het niet altijd mogelijk om kinderen voldoende tijd te geven om zich bijv. in hun 
eigen tempo aan te kleden. Er zijn kinderen die alles 'zelf willen doen' maar het is onmogelijk om daar een uur 
mee bezig te zijn. Dat verstoort het ritme van de groep te veel. Met tips en trucs wordt het kind dan op weg 
geholpen, waardoor het eindelijk alsnog zelf de jas en of schoenen aan heeft gedaan, alleen wat sneller door 
middel van de tips van de pedagogisch medewerker.  
 
Naast dat de kinderen individueel worden uitgedaagd om allerlei vaardigheden zelfstandig eigen te maken, 
wordt het ook in alle groepen gestimuleerd dat grotere kinderen de kleinere helpen. Zelfstandigheid speelt ook 
een rol in het contact met anderen. Als een kind bijv. iets van een ander kind wil, stimuleren we het om dat zelf 
te vragen, in plaats van naar de leidster toe te komen. Wanneer de ontdekkingsreis naar zelfstandigheid ten 
koste gaat van de veiligheid of wanneer de ontwikkeling van het kind zelf of van andere kinderen in gevaar 
komt, zal de leidster ook de grens aangeven. Zij zal het kind uitleggen waarom zij dit niet wil en biedt het kind 
vervolgens, als het mogelijk is, een alternatief aan. 

2.2.6  ACTIVITEITEN BIJ ‘T SPROOKJESLAND 
 
Jonge kinderen  
Bij de baby’s staat een groot deel van de dag in het teken van verzorging. Tijdens de verzorging wordt er met 
de kinderen gepraat. Er wordt regelmatig gezongen en geknuffeld. Zodra de baby’s kunnen zitten, nemen ze 
deel aan de kring waarin liedjes worden gezongen. Het aanbod van speelgoed wordt aangepast op de leeftijd 
en er wordt voldoende variatie aangeboden.  
 
Oudere kinderen  
In het dagritme zijn enkele vaste activiteiten opgenomen, zoals het samen zingen en eten in de kring. 
Daarnaast is er veel ruimte voor de kinderen om zelf te spelen. Ons speelgoed staat op kindhoogte uitgestald 
en kinderen kunnen zelf kiezen uit een gevarieerd aanbod. Op vaste tijden worden activiteiten aangeboden om 
bezig te zijn, maar ook om kennis te maken met allerlei materialen en spelletjes. De uitdaging zit in de variatie 
van het aanbod;  
Denk hierbij aan knutselactiviteiten, spelletjes, sensomotorische activiteiten (spelen met zand, water, klei), 
bewegingsactiviteiten. Activiteiten zijn soms ook gerichte opdrachten. Deze opdrachten zijn nooit verplicht: 
kinderen worden niet gedwongen om iets te maken of te doen. De pedagogisch medewerkers maken het werk 
ook niet af. Het is niet belangrijk dat het product mooi is; veel belangrijker is dat kinderen kennismaken met  
diverse materialen en leren om hun creativiteit te uiten.  Zo kan het zo zijn dat de boom van het ene kind eruit 
ziet als een cirkel met roze strepen en dat die van het andere kind eruit ziet als een bruine streep met 
gekleurde stippen. De groepen wisselen soms ook onderling materialen uit.  
 
Themagericht werken 
Op de groepen wordt themagericht gewerkt, waarbij wij ons laten inspireren door de thema’s van het VVE 
programma Uk en Puk. Hierbij kan gedacht worden aan thema’s als ‘’Dit ben ik!’’, ‘’Eetsmakelijk’’, Oef wat 
warm!’’ en ‘’Hatsjoe!’’. Aan de hand van deze thema’s worden (knutsel)activiteiten georganiseerd, boekjes 
gelezen en kringactiviteiten uitgevoerd. Deze materialen worden bewaard in speciale opbergkisten die, behalve 
thematisch speelgoed, ook allerlei ideeën voor activiteiten bevatten. Om de twee maanden wordt er weer een 
ander thema geïntroduceerd en in de maanden november en december houden wij ons bezig met Sinterklaas 
en Kerst aan de hand waarvan weer toepasselijke activiteiten worden georganiseerd zoals het knutselen van 
een Sinterklaas, het versieren van een kerstboom en het maken van pepernoten.  
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2.2.7 ONTWIKKELINGSSTIMULERING 
Hierboven is al omschreven op welke wijze kinderen zich ontwikkelen binnen de verschillende 
ontwikkelingsgebieden en hoe de pedagogisch medewerkers hierop aansluiten. Door de juiste manier van 
communiceren en de juiste houding kunnen pedagogisch medewerkers de kinderen net een stapje verder 
brengen in de ontwikkeling. Dit doen de pedagogisch medewerkers van t Sprookjesland dan ook door: 
 

 Het aanbieden van vernieuwend materiaal, wat de kinderen verwondert en stimuleert tot 
onderzoeken en ontdekken.  

 Het meespelen met de kinderen, waarin het spel uitgebreid en of verdiept wordt, zodat kinderen net 
een stapje verder maken in de ontwikkeling. Denk hierbij aan kinderen die met krijt op een krijtbord 
aan het tekenen zijn, waaraan de pedagogisch medewerker vraagt: ‘’Wat ben jij aan het tekenen?’’ en 
de tekening uitbreidt door te vragen: ‘’Wauw een huis, ik zie het, en wie wonen er in dat huis?’’. Het 
kind wordt nu uitgedaagd om te vertellen over de personen die er wonen en deze eventueel te 
tekenen. De regie van het spel blijft echter altijd bij de kinderen. 

 Met de kinderen in gesprek te gaan gedurende de dag. Door niet meteen antwoord te geven op 
vragen, maar kinderen eerst zelf te laten nadenken én daarnaast zelf open vragen te stellen aan de 
kinderen worden kinderen uitgedaagd om te redeneren en te overleggen, en daarnaast zelf met een 
oplossing te komen. Denk hierbij aan een kind dat een toren maakt met blokjes en aan de pedagogisch 
medewerker vertelt dat zijn toren telkens in elkaar valt. De pedagogisch medewerker ziet dat het kind 
de toren probeert te maken door de blokjes verticaal op elkaar te stapelen en vraagt: ‘’Ik zie het, de 
blokjes vallen om. Hoe zouden we de toren anders kunnen bouwen, zodat de blokjes wel blijven 
staan?’’. Door middel van deze vraag wordt het kind uitgedaagd om te zoeken naar een andere manier 
van bouwen met de blokjes.  

 De kinderen te voorzien van complimentjes wanneer zij iets zelfstandig hebben uitgevoerd of hebben 
gemaakt. Maar ook het proces dat de kinderen doorlopen te complimenteren en aan te moedigen: ‘’Je 
hebt al één arm door je shirt heen, je gaat de goede kant op!’’, ‘’Wauw ik zie dat jij allemaal rode en 
blauwe stippen op je papier hebt gestempeld’’.  

 Het aangrijpen van ongeplande leermomenten (naast de geplande). Hiermee bedoelen wij de 
momenten waarin een kind iets opmerkt of doet, waar de pedagogisch medewerker weer op in kan 
spelen en het uit kan breiden tot een leermoment. Denk hierbij aan een kind dat wijst naar de bekers 
met drinken die op tafel zijn gezet en zegt: ‘’Geel!’’. De pedagogisch medewerker speelt hierop in en 
breidt het uit door te zeggen en te vragen: ‘’Inderdaad! De gele beker. En welke kleur is deze beker 
dan? En deze? En hoeveel bekers hebben wij dan? Hebben we dan wel genoeg bekers voor ieder 
kind?’’. De pedagogisch medewerker pikt signalen op van de kinderen en maakt hier een 
spelenderwijs, kort en leuk leermoment van. 

 

2.3 SOCIALE ONTWIKKELING  

In de eerste levensjaren leren kinderen de beginselen van de sociale omgang met zichzelf en anderen, 
waardoor een belangrijke basis wordt gelegd op sociaal gebied. Kinderen ontwikkelen zich van een individu dat 
nog erg op zichzelf gericht is, tot een individu dat in interactie staat met de mensen om zich heen. Jonge 
kinderen zijn nog erg op zichzelf gericht en moeten nog leren wat een ander wel of niet leuk vindt. Naarmate zij 
ouder worden, raken kinderen zich steeds meer bewust van de gevoelens en behoeftes van anderen en kunnen 
hier op hun beurt steeds beter rekening mee houden.  

2.3.1 SAMENSPEL 
De groep heeft een belangrijke functie, want kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien 
Kinderdagverblijf ‘t Sprookjesland als een samenleving in het  klein waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat 
letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. De kinderen worden gestimuleerd om elkaar te waarderen, te 
helpen, te respecteren en rekening te houden met elkaar. Daarnaast wordt de kinderen geleerd dat ze niet 
alleen aan zichzelf maar ook aan anderen moeten denken. Dit betekent dat het kind even moet wachten totdat 
de ander uitgepraat is of totdat de ander klaar is met een bepaald speeltje, waarbij sociale vaardigheden als 
naar elkaar luisteren en delen komen kijken. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit het 
kinderdagverblijf de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van én door elkaar, voor nu én later. 
Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor 
eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. Bij ’t Sprookjesland 
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brengen wij kinderen dan ook zoveel mogelijk bij elkaar middels activiteiten en vrij spel, echter worden zij nooit 
gedwongen om hieraan mee te doen of met elkaar te spelen. Samen spelen vinden we belangrijk, maar er 
moet ook ruimte zijn om iets alleen te doen. Wanneer een kind bijvoorbeeld aangeeft alleen te willen spelen 
dan wordt daar ruimte voor gecreëerd. De kinderen worden serieus genomen en geaccepteerd zoals ze zijn. 
Alle kinderen maken een eigen ontwikkeling door, zo ook in hun sociale ontwikkeling, waarin karakter en 
leeftijd  van een kind een rol spelen. De pedagogisch medewerkers sluiten dan ook zoveel mogelijk aan op de 
verschillende ontwikkelingsniveaus, leeftijden en karaktereigenschappen van de kinderen.  
 
Baby: 
De baby’s zijn vooral individueel bezig. Ze beleven plezier aan elkaar door o.a. naar elkaar te kijken, te luisteren 
en elkaar aan te raken. De pedagogisch medewerker stimuleert het samen liedjes zingen, boekjes lezen, 
spelletjes doen en knutselen. Ook worden de baby’s regelmatig naast elkaar gelegd of tegenover elkaar gezet, 
zodat zij in de gelegenheid worden gesteld om verbaal en non-verbaal contact te maken met elkaar. Het 
verschonen en voeden zijn dé momenten dat de kleine baby's extra aandacht krijgen, door met ze te knuffelen, 
te praten en spelletjes te doen.  
 
Dreumes: 
In de dreumesleeftijd is het leren door te experimenteren ook op sociaal gebied terug te zien. Zo onderzoekt 
een dreumes hoe ver hij kan gaan en leert door middel van de reacties hierop wat wel en wat niet mag (sociale 
vaardigheden). Duidelijke en tijdige grenzen vanuit de pedagogisch medewerkers zijn dan ook van groot 
belang. Omdat dreumesen zich nog niet zo goed in andere kunnen verplaatsen, is het samenspelen met andere 
kinderen ook nog lastig en daarom spelen dreumesen voornamelijk naast elkaar. Dit naast elkaar spelen is al 
een stap in de richting van samenspelen en daarom geven wij dreumesen hier ook de ruimte toe. De 
dreumesen leren namelijk door te observeren en kijken zo naar elkaars spel. De pedagogisch medewerkers 
richten de aandacht van de dreumesen dan ook actief op elkaar: ‘’Kijk eens, Sanne plaatst alle autootjes achter 
elkaar, het lijkt wel een hele lange file!’’, waardoor zij geïnspireerd raken door elkaars spel én eventueel een 
kijkje gaan nemen bij elkaars spel.  
 
Peuter: 
Bij de grotere kinderen wordt het groepsgebeuren belangrijker. De kinderen zijn meer gericht op het met 
elkaar samenzijn in de groep. Ze leren dat ze niet alleen aan zichzelf moeten denken maar ook rekening 
moeten houden met de andere (kleinere) kinderen. Toch zijn peuters ook nog niet volledig in staat om zich te 
verplaatsen in de gevoelens en behoeftes van anderen en zijn met name rond de 2 jaar de eigen gevoelens en 
behoeftes nog het allerbelangrijkste (de ontwikkeling van de eigen ik). Vanaf zo’n drie jaar beginnen peuters 
zich wel meer in te leven in de gevoelens en behoeftes van andere mensen. De pedagogisch medewerker 
stimuleert de oudere kinderen om mee te helpen met de verzorging van de kleine baby's door hen bijv. het 
speentje te laten geven of te troosten door het wipstoeltje te wiegen. Op deze wijze oefenen kinderen met de 
sociale vaardigheden. 
 
Naarmate peuters ouder worden, gaat het samenspelen hen steeds beter af en zoeken zij elkaar ook steeds 
meer op in spel. Kinderen ontwikkelen vriendschappen met elkaar. Ze herkennen hun groepsgenootjes en bij 
binnenkomst zijn de kinderen blij elkaar te zien. Er wordt bewust gekozen naast wie men aan tafel zit of met 
wie men iets wil doen. Door de pedagogisch medewerker wordt natuurlijk in de gaten gehouden dat er geen 
kinderen buiten de groep komen te staan. Door dit samen leven, samen spelen, dingen delen, elkaar helpen en 
van elkaar leren, leert het kind zijn sociale kwaliteiten te kennen en te ontwikkelen.  
 

2.3.2 CONFLICTEN IN HET SAMENSPEL   
Wanneer kinderen met elkaar in contact komen binnen onze mini-samenleving, komen zij in aanraking met 
positieve onderlinge interacties én negatieve onderlinge interacties. Zo is het niet meer dan logisch dat er wel 
eens een conflict ontstaat tussen kinderen, omdat zij het zich verplaatsen in en rekeningen houden met de 
gevoelens en behoeftes van anderen nog aan het ontwikkelen zijn. Om deze reden is begeleiding vanuit de 
pedagogisch medewerkers van belang. Bij ‘t Sprookjesland ondersteunen en begeleiden wij kinderen binnen 
conflicten in samenspel door de kinderen allereerst te stimuleren het zelf op te lossen. Wanneer kinderen dus 
een onenigheidje hebben, observeert de pedagogisch medewerker allereerst hoe de kinderen dit zelf gaan 
oplossen. Natuurlijk houdt zij in de gaten of haar hulp hierbij geboden is. De pedagogisch medewerker kent 
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haar kinderen en weet wie ze hierin moet stimuleren of juist af moet remmen. Wanneer kinderen er onderling 
niet uitkomen, dan gaat de pedagogisch medewerker het gesprek aan met de kinderen door te vragen wat er is 
gebeurd, wat de kinderen willen en hoe we dat kunnen waarmaken/oplossen. Hierin worden de kinderen 
uitgedaagd om met elkaar te zoeken naar een oplossing door hun behoeftes en gevoelens uit te spreken. Op 
deze wijze leren zij zelfstandig problemen op te lossen. De pedagogisch medewerker gaat dit gesprek maximaal 
drie keer aan en wanneer de kinderen dan nog steeds in conflict zijn, worden zij even uit elkaar gehaald en in 
time-out gezet. In deze time-out mogen de kinderen nadenken over hun gedrag, waarna de pedagogisch 
medewerker na 1, 2 of 3 minuten (1 minuut per leeftijd) met het kind in gesprek zal gaan: ‘’Weet je waarom je 
hier zit?’’, ‘’Hoe zou je het anders kunnen aanpakken?’’. De time-out wordt altijd goed afgesloten met een 
knuffel of high five.  
 
Gedrag dat gevaar/pijn oplevert voor het kind zelf of voor anderen wordt door de pedagogisch medewerker 
niet geaccepteerd. De pedagogisch medewerker zal het kind duidelijk maken dat dit niet mag en uitleggen 
waarom dit niet mag en het kind direct in time-out plaatsen. We hopen het kind hiermee te leren dat dit 
gedrag echt niet getolereerd wordt. 
 
Baby’s, dreumesen, jonge peuters: 
Wanneer baby’s, dreumesen en jonge peuters die zich nog niet goed kunnen verwoorden met elkaar in conflict 
zijn, dan zal de pedagogisch medewerker weinig terug krijgen wanneer zij vraagt wat er is gebeurd, wat de 
kinderen willen en hoe ze het kunnen oplossen. In plaats daarvan wordt bij kinderen die zich nog niet in 
woorden kunnen uiten, door de pedagogisch medewerker verteld wat zij ziet gebeuren, wat dit voor gevolg 
heeft en wat zij denkt dat de kinderen willen/voelen: ‘’Jullie mogen elkaar niet slaan, dat doet zeer. Willen jullie 
allebei met de auto spelen?’’. Daarna stelt de pedagogisch medewerker een oplossing voor: ‘’Zullen we er nog 
een auto bij pakken?’’, ‘’Zullen we om de beurt met de auto spelen, dan mag eerst Anne en daarna Robin’’.  

2.3.3 INTERACTIE KINDEREN ONDERLING STIMULEREN  
Zoals eerder genoemd brengen wij kinderen bij ’t Sprookjesland met elkaar in contact door activiteiten te 
organiseren en hen de ruimte te geven om samen te spelen in vrij spel. Binnen deze activiteiten en  vrij spel 
momenten stimuleren en begeleiden de pedagogisch medewerkers de onderlinge interacties, waarin zij 
rekening houden met en aansluiten op de verschillende leeftijden en leeftijdscategorieën: 
 

o De pedagogisch medewerkers geven de kinderen de ruimte om zowel naast als met elkaar te 
spelen. Maar ook om zelfstandig te spelen als zij hier behoefte aan hebben. Zij proberen kinderen 
op elkaar te richten door hen te wijzen op elkaar: ‘’Hey kijk Samuel, Paula is ook een toren aan het 
bouwen met de duploblokken!’’. Dit kan hen motiveren om bij elkaars spel te kijken en eventueel 
mee te spelen als zij hier behoefte aan hebben. 

o De pedagogisch medewerkers observeren het samenspel van de kinderen en spelen met de 
kinderen mee. Op deze manier kan spel uitgebreid worden en kunnen meerdere kinderen bij het 
spel betrokken worden. Zo kan het zo zijn dat een kind verkleed is als politieagent en dat de 
pedagogisch medewerker zegt: ‘’Oh nee, de politie! Nu moet ik mij gauw verstoppen!’’. Waarna 
de politieagent de boef gaat vangen. Andere kinderen zien dit gebeuren en gaan eventueel 
meehelpen om de boef te vangen. 

o De pedagogisch medewerkers geven complimentjes wanneer kinderen samen spelen, elkaar 
helpen of op andere wijze positieve interactie met elkaar hebben, Daarnaast stimuleren de 
pedagogisch medewerkers de kinderen om elkaar te helpen, zelf om hulp te vragen, te delen, naar 
elkaar te luisteren en/of samen te werken/spelen. Dit doen zij onder andere door grote kinderen 
de kleinere kinderen te laten helpen met het geven van een speentje, het aantrekken van de 
schoenen, het lopen in een rij, etc. Daarnaast worden de kinderen gestimuleerd om samen op te 
ruimen en om de beurt met speelgoed te spelen. Tot slot stimuleren wij kinderen om zelfstandig 
om hulp te vragen, wanneer zij ondersteuning nodig hebben.  

o De pedagogisch medewerkers creëren momenten waarin positieve interacties onderling worden 
gestimuleerd. Denk hierbij aan het kringmoment, een activiteit als knutselen of samen dansen, 
buitenspelen en vrij spelen waarin kinderen op elkaar gewezen worden of de pedagogisch 
medewerker met de kinderen meespeelt. 

o Wanneer kinderen met elkaar in conflict komen dan begeleidt de pedagogisch medewerker de 
kinderen naar een oplossing toe door middel van het stellen van vragen of door zelf te benoemen 
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wat zij ziet gebeuren en wat de kinderen willen. Op deze manier oefenen kinderen met het 
verwoorden van hun gevoelens en behoeftes, en het gezamenlijk zoeken naar een oplossing 
waarin iedereen zich kan vinden. 

o De pedagogisch medewerkers passen de begeleiding aan op het karakter en de behoefte van het 
kind. Zo heeft een kind dat verlegen is en zich meer op het achtergrond bevindt, wat meer 
begeleiding nodig in het contact met anderen maken dan een kind dat extravert is. De 
pedagogisch medewerkers houden daarbij in het oog dat zij alle kinderen aandacht geven. 

o De pedagogisch medewerkers fungeren als voorbeeldrol voor de kinderen, betreft het toepassen 
van de sociale vaardigheden in de praktijk. Zo zullen zij de kinderen altijd vanuit respect 
benaderen, naar hen luisteren, hen helpen waar zij hulp nodig hebben, speelgoed/spullen delen, 
pas iets bij een kind wegpakken wanneer hij/zij hier echt klaar mee is (denk aan speelgoed, 
knutselmateriaal of juist een bord of beker). Daarnaast laten zij ook een sociale houding zien ten 
opzicht van collega’s en ouders. 
 

2.4 WAARDEN EN NORMEN  

 
Het eigen maken van normen en waarden maakt onderdeel uit van de morele ontwikkeling en vinden wij 
daarom ook van groot belang. Binnen en (buiten) de groep doen zich situaties voor waarin op dit gebied veel 
leermomenten zijn (bijv. pijn en verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Door de 
reacties van pedagogisch medewerkers op dit soort situaties ervaart een kind wat wel en niet goed is. De 
pedagogisch medewerkers heeft hierbij dus een belangrijke voorbeeldfunctie, middels haar gedrag, 
communicatie en houding. In onze doelstelling zoals geformuleerd in de inleiding van dit plan, maar ook in de 
voorgaande stukjes zijn al heel wat normen en waarden voorbij gekomen, waaronder:  

- Waarderen en respecteren van jezelf en van anderen  

- Sociaal zijn  

- Eerlijk zijn  

- Zorgvuldig omgaan met spullen  

- Respect voor privacy van een ander 

 

De meeste van deze normen en waarden worden spelenderwijs aan de kinderen meegegeven (de fruitbak gaat 
rond en iedereen pakt er een stukje uit, de bordjes worden door een van de kinderen uitgedeeld, we doen een 
spelletje en iedereen die wil mag meedoen, een peuter mag onder begeleiding de fles geven aan een baby, 
kinderen mogen zelfstandig spelen als zij niet mee willen doen aan een activiteit). Ook door het geven van het 
goede voorbeeld leren kinderen veel, want kinderen leren immers door te imiteren. Wanneer de pedagogisch 
medewerkers aan de kinderen laten zien hoe zij anderen kunnen waarderen en respecteren (complimentjes 
geven, luisteren), sociaal kunnen zijn (vragen stellen, helpen waar nodig), eerlijk kunnen zijn (zeggen wat je 
doet en consequent blijven), zorgvuldig om kunnen gaan met spullen (spullen rustig neerleggen, de ruimte 
netjes en opgeruimd houden) en respect kunnen hebben voor de privacy van anderen (kinderen in alle rust 
laten plassen op de wc en de ruimte geven om zich even terug te trekken op de bank met een boekje), kunnen 
kinderen dit op hun beurt weer in de praktijk toepassen.  
 
Toch moeten pedagogisch medewerkers soms grenzen stellen aan wat kinderen mogen en blijft corrigeren 
nodig. Deze grenzen moeten duidelijk zijn voor de kinderen en ook aan hen uitgelegd worden. Hoe wij dit doen 
kunt u lezen bij  het hoofdstuk “structuur en grenzen stellen”. Om veiligheidsredenen moeten overmoedige 
kinderen (die zelf het gevaar niet zien van wat ze doen) tegen zichzelf beschermd worden. Kinderen mogen zo 
bijvoorbeeld niet naar boven lopen op de grote glijbaan, al zullen er best kinderen zijn die dat kunnen. Ook is 
het belangrijk dat de grotere kinderen rekening houden met de kleintjes.  
 
Tot slot worden kinderen bekend gemaakt met de verschillende tradities, culturen en gewoontes die er zijn in 
Nederland, door met hen de nationale feestdagen te vieren zoals Kerst, Sinterklaas, Pasen en Koningsdag. Aan 
de hand van deze feestdagen worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals het schilderen van 
paaseieren, het doen van een koningsdag parcours met oud- hollandse spellen, het versieren van de kerstboom 
en het zingen mét Sinterklaas en de pieten.  
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2.5 WAARNEMEN VAN DE ONTWIKKELING  

2.5.1 OBSERVEREN ONTWIKKELING 
 
Observeren 
Bij ’t Sprookjesland vinden wij het van belang dat de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten 
gehouden wordt, zodat de pedagogisch medewerker passende begeleiding kan bieden waardoor kinderen 
telkens weer een stapje verder komen in de ontwikkeling. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat een kind wat 
achterloopt in zijn of haar ontwikkeling en extra begeleiding nodig heeft. Middels observaties kunnen de 
pedagogisch medewerkers deze signalen tijdig oppikken en hier op een passende wijze op inspelen.  
Via de VVE methode Uk & Puk houden wij observatielijsten bij, waarin ontwikkelingen van kinderen worden 
bijgehouden. Wij kijken daarbij op de volgende vlakken hoe de ontwikkeling verloopt: motoriek, taal, 
sociaal/emotioneel, cognitief. Deze vaardigheden zijn eerder aan bod gekomen in het pedagogische 
beleidsplan bij hoofdstuk 2. De observaties vinden plaats wanneer het kind 9-10 maanden, 1,5 jaar, 2 jaar en 2 
maanden, 2 jaar en 10 maanden en 3 jaar en 6 maanden is.  
 
Oudergesprekken naar aanleiding van observaties 
Nadat de pedagogisch medewerkers geobserveerd hebben, bespreken zij hun bevindingen met de ouders in 
een oudergesprek. Zo kunnen de ouders eventueel nog aanvullingen en/of opmerkingen maken. Dit gebeurt 
één keer per jaar in de maand mei of november. Wanneer het oudergesprek plaatsvindt, hangt af van het 
moment waarop de laatste observatie heeft plaatsgevonden. Zo zal voor een kind waarvan de observatie in 
december heeft plaatsgevonden het oudergesprek in mei plaatsvinden en voor een kind waarvan de observatie 
in juni heeft plaatsgevonden, het oudergesprek in november plaatsvinden.  

2.5.2 OVERDRACHT NAAR SCHOOL  

 
Wanneer kinderen 4 jaar zijn, zullen zij naar de basisschool toe gaan en eventueel naar de BSO. Om een 
doorlopende ontwikkelingslijn tussen ’t Sprookjesland en de school/BSO te waarborgen, werken wij dan ook 
middels overdrachtsformulieren die bij 4 jaar worden ingevuld door de mentor van het kind. Dit 
overdrachtsformulier wordt met de ouders besproken, waarna de ouders gevraagd worden om te tekenen 
voor het overdragen van het formulier naar school. Het overdrachtsformulier én de observatielijsten van UK & 
Puk (die per kind bewaard worden in een aparte map) worden vervolgens opgestuurd naar de school en BSO 
per mail, van waaruit de leerkrachten en/of pedagogisch medewerkers een startpunt kunnen inschatten van 
waaruit verder gestimuleerd gaat worden in de ontwikkeling. 

2.5.3 OMGANG MET BIJZONDERHEDEN IN DE ONTWIKKELING 
Wij zien als kinderopvang veel kinderen voorbij komen, met allerlei achtergronden, nationaliteiten, karakters 
en gedrag. Ieder kind ontwikkelt zich daarbij op een eigen manier en op eigen tempo.  Door de hoeveelheid 
kinderen die ons personeel ziet ontwikkelen van baby naar dreumes en van dreumes naar peuter kan ons 
personeel het tijdig constateren als een kind afwijkend gedrag vertoont, ten opzichte van de standaard. Dit kan 
bijvoorbeeld het achterlopen in spraakontwikkeling zijn, een fysieke/motorische achterstand of een onder 
gemiddeld niveau van sociale interactie met andere kinderen. Hoewel wij volledig begrijpen dat het voor 
ouders nooit fijn is om te horen dat een kind afwijkend gedrag vertoont, vinden wij het in het belang van het 
kind toch belangrijk om hier iets over te zeggen. Een ouder kan dan tijdig ingrijpen en bijvoorbeeld een 
logopedist inschakelen, om te consulteren hoe een taalachterstand kan worden verholpen, het kind extra 
sociale contacten te bieden door meer met vriendjes te spelen en dergelijke. Wij doen als opvang ook onze 
best om ouder en kind hierin te helpen en te ondersteunen. Indien wij ons zorgen maken over een kind wordt 
het onderstaande stappenplan doorlopen:  
 

1. Opvallend gedrag signaleren; 
Het kan gebeuren dat een kind zich binnen een groep onderscheidt door zijn opvallende gedrag of 
bijzonderheden in de ontwikkeling. Het is de taak van de pedagogisch medewerker de signalen die het kind 
afgeeft op te merken. Zij dient vervolgens deze signalen in kaart te brengen en deze te bespreken met 
collega’s. Indien de collega’s samen constateren dat het gaat om en zorgelijke situatie zal er een kort 
laagdrempelig gesprek met ouders plaatsvinden. Daarbij wordt er gekeken of er een situatie is ontstaan 
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waardoor het gedrag  en/of ontwikkeling kan worden verklaard. Soms kan het zijn dat een verandering in 
gedrag of ontwikkeling een gevolg is van een verandering in de omgeving van het kind is (bijv. Scheiding 
ouders, nieuw broertje geboren etc.). Wanneer dit het geval is zal de pedagogisch medewerker het gedrag of 
de bijzonderheden in de ontwikkeling monitoren, mocht er geen verklaring zijn dan zal de pedagogisch 
medewerker verder gaan met de stappen in dit stappenplan.  
 

2. Indien zorgen omtrent gedrag blijven; 
Wellicht is er geen aanleiding en blijven er zorgen bestaan over het gedrag of de ontwikkeling van het kind. 
Allereerst zal de pedagogisch medewerker de eerdere observaties doornemen, om te kijken of hier een 
verklaring voor het gedrag en/of de bijzondere ontwikkeling te vinden is. Wanneer ook hier geen duidelijkheid 
uit komt, kan de pedagogisch medewerker besluiten het kind extra te observeren. Binnen ‘t Sprookjesland kan 
er gebruik worden gemaakt van twee observatiemethodes.  De eerste methode is een ongestructureerde 
observatie. Hierin worden objectief het gedrag en de signalen beschreven. Deze methode brengt met name 
zorgen rondom het gedrag van een kind goed in beeld.  Ten tweede zijn er observatielijsten van Uk & Puk 
waarvan gebruik wordt gemaakt. Deze observatielijst brengt met name de ontwikkelingsgebieden van het kind 
goed in beeld.   
  

3. Raadplegen van externe organisaties; 
Na de observatie kan veel duidelijk zijn geworden, daarnaast kan de pedagogisch medewerker een hoop 
nieuwe signalen hebben gezien. De pedagogisch medewerker kan naast advies van de leidinggevende ervoor 
kiezen om een externe organisatie te raadplegen, uiteraard gebeurt dit anoniem in deze fase. Dit kunnen 
organisaties zijn zoals:  kind en gezin , het consultatiebureau , kabouterhuis etc. Binnen dit gesprek probeert de 
pedagogisch medewerker meer handvatten te krijgen en eventueel advies in te winnen over hoe dit 
bespreekbaar te maken. Er kan hierna worden gekozen om nog meer observaties te doen of wederom een 
gesprek met de ouders aan te vragen. 
  

4. Opstellen plan van aanpak in een oudergesprek; 
Na de observaties zal er een oudergesprek plaatsvinden. Samen met de ouders bespreken wij het gedrag en/of 
ontwikkeling van het kind aan de hand van de observatie. In het oudergesprek wordt in overleg met ouders  
een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak wordt in de praktijk verwezenlijkt door extra stimulatie te 
geven daar waar nodig.  
 

5. Inschakelen externe hulp/verwijzen; 
Soms zijn de zorgen omtrent de ontwikkeling en/of gedrag groot, of werkt het plan van aanpak niet, en kan ‘t 
Sprookjesland besluiten om professionele ondersteuning te zoeken. ‘t Sprookjesland kan een professional op 
locatie uitnodigen om te observeren. Daarnaast kan ‘t Sprookjesland ouders aanraden om professionele hulp te 
zoeken. U kunt hierbij denken aan een logopedist, fysiotherapeut , ouder-kind centrum etc. Uiteraard 
gebeuren deze stappen altijd in overleg met de ouder en dienen ouder schriftelijk toestemming te geven voor 
informatie-uitwisseling over het kind met externe professionals en het eventueel uitnodigen van externe 
professionals. Voor de juiste doorverwijzing wordt gebruik gemaakt van de sociale kaart. Na het doorverwijzen 
blijft ‘t Sprookjesland monitoren of het kind en de ouders de juiste hulp krijgen. Daarbij ondersteunen zij daar 
waar nodig en mogelijk is.  
 
Wanneer pedagogisch medewerkers dit stappenplan doorlopen, stellen zij de leidinggevende en de 
pedagogisch coach hiervan op de hoogte. Zo kunnen zij het verloop van het doorlopen van het stappenplan 
volgen en monitoren en waar nodig ondersteuning bieden in bijvoorbeeld het observeren van het betreffende 
kind, het laagdrempelig bespreken van de signalen met de ouders, het voeren van het oudergesprek, het 
opstellen van een plan van aanpak en het inschakelen van of doorverwijzen naar professionele hulp.  

 
Toerusting en ondersteuning pedagogisch medewerkers: 
Uiteraard is bijscholing omtrent het onderwerp opvallende ontwikkeling ook van belang. Om deze reden komt 
dit onderwerp minstens één keer per jaar aan bod. Dit kan in de vorm van een studiedag, een cursus, een 
vergadering of een workshop op locatie. De bijscholing kan zowel door een externe organisatie worden 
geboden als intern medewerkers. Met de bijscholing krijgen de medewerkers de kans om de kennis te 
vergroten en op te frissen. Tevens blijven pedagogisch medewerkers actief bezig met de 
ontwikkelingspedagogiek van het kind waardoor zij beter en adequater kunnen reageren op signalen van 
kinderen. Er wordt voor elk jaar een jaarplanning opgesteld waarbij er wordt gekozen welke opleidingen, 
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cursussen en of workshops de pedagogisch medewerkers het betreffende jaar zullen volgen. Op locatie is meer 
informatie aanwezig over de scholingsjaarplanning. 
 
 
 

HOOFDSTUK 3: HET SPROOKJESLAND INFORMATIE VOOR OUDER EN KIND 

3.1 STAMGROEPEN  

3.1.1 STAMGROEP 
 ‘t Sprookjesland bestaat uit twee kinderdagverblijven. Onze eerste vestiging bevindt zich in Lelystad en is 
opgericht in april 2003. Per september 2009 is onze vestiging in Almere open gegaan. Ons bedrijf is kleinschalig, 
wat ervoor zorgt dat de communicatielijnen tussen ouders en directie kort zijn. Als ouder kunt u altijd iemand 
van de directie spreken, waardoor uw vragen en verzoeken veel sneller dan bij sommige concurrenten kunnen 
worden gehonoreerd. 
 
Wij hebben als capaciteit op de beneden verdieping de volgende groepen beschikbaar: 
Groep 1: Verticale groep 1 (0 tot 4 jaar) plek voor 16 kinderen en drie PMers 
Groep 2: Verticale groep 2 (0 tot 4 jaar) plek voor 16 kinderen en drie PMers 
Groep 3: Verticale groep 3 (0 tot 4 jaar) plek voor 16 kinderen en drie PMers 
 
Kinderdagverblijf ’t Sprookjesland Lelystad beschikt over drie groepen. Op dit moment zijn er op maandag, 
dinsdag en donderdag twee van deze groepen in gebruik. Op de woensdag en vrijdag is het rustig en werken 
wij structureel samengevoegd met één groep.  
 

3.1.2 VERLATEN VAN DE BASISGROEP  
De kinderen bevinden zich gedurende het merendeel van de dag op de eigen stamgroep. Dit zorgt voor 
stabiliteit en regelmaat. Zij leren dan op de eigen groep waar het speelgoed ligt, waar er wordt gegeten en 
waar er wordt geslapen. Op sommige momenten kunnen de kinderen de eigen stamgroep verlaten. Bij ‘t 
Sprookjesland gebeurt dit tijdens de volgende momenten: 
 

 Buitenspelen: ‘t Sprookjesland speelt buiten op de eigen buitenruimte. De kinderen spelen hier altijd 
onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers. Tijdens het buitenspelen wordt er gewerkt 
volgens de afspraken zoals omschreven in het beleid veiligheid en gezondheid. 
 

 Uitstapjes: Door het jaar heen doen wij verschillende kind-gerichte uitstapjes. Vooraf wordt het 
uitstapje voorbereid; er wordt er gekeken naar de route van het uitstapje, hoeveel geld er nodig is en 
of het nodig is om bijvoorbeeld te reserveren. De pedagogisch medewerkers werken volgens de 
afspraken zoals omschreven in het beleid veiligheid en gezondheid, gedurende het vervoer van 
kinderen alsmede gedurende het uitstapje op locatie.  Er wordt te allen tijde voldaan aan de BKR, 
daarnaast kunnen er extra volwassenen meegaan, zoals bijvoorbeeld stagiaires, kantoorpersoneel of 
zelfs ouders, uiteraard tellen deze extra volwassenen zonder diploma niet mee in de BKR, maar bieden 
zij boventallig extra ondersteuning.  

 Open deuren beleid: Bij ’t Sprookjesland worden kinderen in de gelegenheid gesteld om een kijkje te 
nemen op een andere groep en daar te spelen, wat dus inhoudt dat de deuren tussen de groepen op 
bepaalde momenten geopend zijn. Broertjes en zusjes die op verschillende groepen zitten kunnen dan 
bijvoorbeeld samen spelen. Kinderen kunnen vriendjes maken bij de andere groep, ander 
speelmateriaal gebruiken en alvast kennismaken met de andere leidsters. Aan het open deuren beleid 
zijn echter wel enkele regels verbonden, namelijk: 
 
Tijdens open deuren beleid: 
Bij ‘t Sprookjesland wordt per dag gekeken of er open deuren beleid wordt aangeboden. Afhankelijk 
van het activiteitenprogramma maar ook de groepssamenstelling zullen de pedagogisch medewerkers 
in overleg het open deuren beleid aanbieden, hierbij wordt er aan kinderen gevraagd of zij op de 
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andere groep willen spelen. Het open deuren beleid kan worden aangeboden gedurende de vrij spel 
momenten. Een belangrijk uitgangspunt is dat kinderen te allen tijde op de eigen groep eten en 
slapen. Om deze reden zijn er slechts beperkte tijden waarop het open deuren beleid wordt 
aangeboden. 
 
BKR tijdens open deuren beleid: 
Wanneer de kinderen tijdens het open deuren beleid de eigen stamgroep verlaten, wordt de 
maximale omvang van de basisgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per 
pedagogisch medewerker van kracht, toegepast op het aantal aanwezige kinderen per originele 
stamgroep.  
 
Ruimte waar kinderen zouden kunnen spelen bij het open deuren beleid: 
De kinderen kunnen tijdens het open deuren beleid, afhankelijk van de dag en de mogelijkheden, 
spelen op de alle groepen en op de speelhal. 
 
Emotionele veiligheid waarborgen tijdens het open deuren beleid: 
Tijdens het open deuren beleid is het van belang om het welzijn van alle kinderen in de gaten te 
houden. Alle kinderen, ook de kinderen die op de eigen groep blijven spelen, dienen zich prettig te 
voelen bij het open deuren beleid. Zoals hierboven al beschreven, kiest de pedagogisch medewerker 
heel bewust om het open deuren beleid wel of niet aan te bieden. Een overweging om het open 
deuren beleid niet aan te bieden is bijvoorbeeld als er wenkinderen zijn, die de overgang van thuis 
naar de opvang erg lastig vinden. Indien het open deuren beleid wordt aangeboden maar de 
pedagogisch medewerker opmerkt dat de emotionele veiligheid van kinderen hierdoor minder 
gewaarborgd kan worden zal zij het open deuren beleid in overleg met de overige pedagogisch 
medewerkers en de kinderen vroegtijdig afbreken. Daarnaast wordt tijdens het open deuren beleid 
speelmateriaal aangeboden dat voor alle aanwezige kinderen op de groep veilig is. Zo worden kralen 
opgeborgen, wanneer er een dreumes op de groep komt spelen tijdens het open deuren beleid. Er kan 
dan weer met de kralen gespeeld worden (aan tafel) op het moment dat de deuren weer gesloten zijn.   

 

3.1.3 SAMENVOEGEN 
 
Bij ‘t Sprookjesland kan het voorkomen dat groepen samen worden gevoegd. Uitgangspunt is dat de stamgroep 
een vaste groep is, waarbij van te voren bekend is welke dit is (en welke beroepskrachten hierbij horen). 
Samenvoegen betekent tevens dat de gehele groep wordt samengevoegd in plaats van een deel van de 
stamgroep. 
 
 Er zijn twee manieren om samen te voegen; 
 

1. Structureel samenvoegen 
Bij structureel samenvoegen wordt een nieuwe samengestelde stamgroep gecreëerd, waardoor dit 
wel binnen de regelgeving kan plaatsvinden. Dit is wel toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als er 
op bepaalde dagen structureel minder kinderen worden verwacht en er sprake is van een kleiner 
aantal groepen dan op de overige dagen. Zo kan het zijn dat een kind stamgroep de ‘A’ heeft, maar op 
woensdag minder kinderen verwacht worden dat stamgroep ‘B’ en de stamgroep ‘A’ samen één groep 
vormen op de woensdagen. Dit betekent dat er een kind op een andere stamgroep wordt opgevangen. 
Ouders dienen schriftelijke toestemming te geven indien er sprake is van structureel samenvoegen. 
Deze toestemming verwerken wij tijdens de intake. 
 

2. Incidenteel samenvoegen 
In vakanties kan het aantal kinderen dagelijks wisselen. Er mag niet dagelijks worden bepaald dat de 
stamgroep wordt opgeheven. Het is echter zowel op organisatorisch als pedagogisch vlak niet 
wenselijk als bij een zeer laag aantal kinderen in een groep toch verplicht in de eigen groep met de 
daarbij behorende beroepskracht moet worden verbleven. Om deze reden wordt er voor een vakantie 
periode geïnventariseerd wanneer kinderen afwezig zijn. Hierdoor heeft ‘t Sprookjesland de 
mogelijkheid om in kaart te brengen op welke dagen er sprake is van lager aantal kinderen. Aan de 
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hand van deze inventarisatie zal ‘t Sprookjesland in kaart brengen wanneer en op welke wijze de 
stamgroepen zullen samenvoegen. De ouders worden doormiddel van een bericht vooraf 
geïnformeerd, waarbij wordt vermeldt welke stamgroepen worden samengevoegd en in welke 
stamgroepsruimte de kinderen worden opgevangen. Dit betekent dat tijdens vakantieperiodes 
kinderen in een andere stamgroep dan de eigen stamgroep opgevangen kunnen worden. Ouders 
dienen specifiek voor de datums dat er incidenteel wordt samengevoegd schriftelijke toestemming te 
geven. 
 

Indien ‘t Sprookjesland samenvoegt , structureel of incidenteel, behoren ouders hiervoor vooraf schriftelijke 
toestemming te geven. Bij de intake zal er schriftelijke toestemming worden gevraagd aan alle ouders voor het 
structureel samenvoegen. Daarnaast wordt er een aparte schriftelijke toestemming gevraagd voor de diverse 
momenten waarbij incidenteel wordt samengevoegd. Voor het samenvoegen aan dagranden wordt geen 
schriftelijke toestemming gevraagd. De dagranden worden beschouwd als vaste werkwijze. Er wordt in de 
praktijk samengevoegd op de dagranden zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Ouders worden hier 
tevens van op de hoogte gesteld tijdens de intake. Doordat ouders vooraf op de hoogte worden gesteld op 
welke wijze er wordt samengevoegd kunnen de ouders en pedagogisch medewerkers de kinderen 
voorbereiden op het samenvoegen. Als er wordt samengevoegd, dan wordt er altijd samengevoegd in de  
groep 1. 
 
Structureel samenvoegen bij ‘t Sprookjesland: 
Bij ‘t Sprookjesland wordt op de volgende momenten structureel samengevoegd: 
Samenvoegen gedurende schoolweken 

▪ Bij de start van de dag voegen wij van 6:45 tot 9:15 op de stamgroep 1 (achterste groep) samen. Om 
uiterlijk 9:15 gaan alle kinderen naar de eigen stamgroep toe. 

▪ Aan het einde van de dag voegen wij samen vanaf 16:30 indien het aantal kinderen dit toelaat, hierbij 
voegen wij wederom samen in de groepsruimte van de groep 1. Dit gebeurt alleen als er minder dan 
het aantal kinderen aanwezig zijn, die met twee pedagogisch medewerkers kunnen worden 
opgevangen. Ouders hoeven hiervoor geen schriftelijke toestemming te geven 

 
Incidenteel samenvoegen bij ‘t Sprookjesland: 
In de vakantieperiodes kan de bezetting lager zijn; er kan dan worden samengevoegd.  ‘t Sprookjesland 
inventariseert voor de vakantieperiode wanneer kinderen aanwezig zijn. Indien er uit deze gegevens blijkt dat 
er weinig kinderen zijn, dan kan er worden samengevoegd. Tijdens een  zeer lage bezetting (minder dan 16 
kinderen in totaal) worden alle kinderen opgevangen in de groepsruimte van de groep 1.Uiteraard wordt met 
het samenvoegen in vakantieperiodes rekening gehouden met de emotionele veiligheid van de kinderen. Zo 
wordt bij het samenvoegen gestreefd naar het inzetten van minimaal één vertrouwde pedagogisch 
medewerker van de groep. Ouders worden van te voren op de hoogte gesteld van het samenvoegen door 
middel van een bericht. In dit bericht worden ouders geïnformeerd over op welke dagen er zal worden 
samengevoegd alsmede in welke formatie (zoals hierboven beschreven). Tevens dienen zij schriftelijk akkoord 
te geven voor het samenvoegen. 
 
Opvang kinderen met een flexibel contract: 
Wij bieden flexibele contracten aan, waarbij een ouder wekelijks mag doorgeven op welke dagen een kind 
wordt gebracht. Ouders die zelf een flexibel werkrooster hebben, kunnen op deze manier toch passende 
kinderopvang genieten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouders die in de zorg werken en op wisselende dagen 
diensten moeten draaien. Wij doen ons best om de kinderen van deze ouders op de eigen stamgroep te 
plaatsen, echter kan dit planning-technisch niet altijd als wij te kort dag het rooster doorkrijgen. Deze kinderen 
kunnen op een andere stamgroep worden geplaatst. In de intake tekenen ouders hiervoor. 
 

3.2 DAGINDELING  

3.2.1 DAGINDELING 
Bij ‘t Sprookjesland vinden we het belangrijk dat kinderen regelmaat in de dagindeling ervaren. Regelmaat 
geeft veiligheid voor kinderen. Daarom hanteert elke groep een vaste dagindeling, waarbij elementen zoals aan 
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tafel gaan of naar bed gaan op vaste tijdstippen plaatsvinden. Bij de baby’s wordt er op individuele basis naar 
de behoefte van de kinderen gekeken. De dagindeling wijzigt regelmatig, bijvoorbeeld ivm de seizoenen. 
 

3.2.2 VOEDING 
 
Gezamenlijk en goed eten en drinken 
Op Kinderdagverblijf ‘t Sprookjesland wordt er met elkaar als groep gegeten en gedronken. Gezamenlijk eten 
heeft meerdere functies; behalve dat eten en drinken goed is voor de ontwikkeling van het kind, heeft het ook 
een sociale functie, een sfeerfunctie en is het een moment van rust. Kinderen hebben goede voeding nodig om 
te groeien en zich te ontwikkelen, zo zijn er verschillende tafelmomenten waarbij de kinderen verschillende 
soorten voeding en drinken aangeboden krijgen. Denk hierbij aan: broodmaaltijden, het warm eten, het fruit 
eten en de tussendoortjes. De kinderen krijgen zo bijvoorbeeld eerst een boterham met hartig beleg en mogen 
vervolgens ook kiezen voor een boterham met zoet beleg. Soms krijgen de kinderen iets extra’s, dit kunnen 
verschillende producten zijn. Enkele voorbeelden: knakworstjes, pannenkoeken, poffertjes,  of popcorn. Dit 
gebeurt door de week heen zodat alle kinderen een keer een lekker extraatje krijgen. 
 
Kinderen worden nooit gedwongen hun bord leeg te eten. Ze krijgen kleine porties op hun bord en ze worden 
gestimuleerd voldoende te eten. Bij een afwijkend eetpatroon of andere bijzonderheden zullen de ouders door 
de pedagogisch medewerkers worden ingelicht.  
 
De pedagogisch medewerkers zien erop toe dat de baby’s en peuters goed drinken. ’s Morgens rond 09:30 uur 
en tijdens de lunch wordt er gedronken. In de middag en aan het eind van de middag krijgen de kinderen 
nogmaals iets te drinken. De kinderen krijgen melk, diksap of limonade te drinken.  Kinderen kunnen altijd 
water drinken als zij willen. Daarnaast verzorgen wij voor baby’s de volledige flesvoeding 
(Nutrilon/Friso/Bambix). Het is altijd mogelijk om borstvoeding te geven of mee te brengen in een koeltas of 
ingevroren. Zie daarvoor de nieuwsbrief hieromtrent met de procedure die hierin gevolgd dient te worden ivm 
de voedselveiligheid. 
 
Uiteraard wordt bij het eten en drinken de hygiëne in acht genomen.  
 
Dieet, allergie, andere culturen  
Ouders zijn verantwoordelijk om de pedagogisch medewerkers op de hoogte te stellen van bijzonderheden en 
wensen rondom de voeding van het kind. Bijzonderheden zoals een allergie, dieet of wensen vanuit een 
geloofsovertuiging worden tijdens het intakegesprek op het gegevensformulier genoteerd. De pedagogisch 
medewerkers proberen een alternatief voedingsmiddel te geven (zoals een rijstwafel) als dit eenvoudig door de 
pedagogisch medewerkers kan worden aangeschaft. Indien dit niet mogelijk is, of in geval van traktaties bij 
festiviteiten, zorgen de ouders voor een alternatief.  
 
Op elke groep wordt duidelijk een zichtbare mededeling opgehangen over wat het betreffende kind niet mag 
eten of drinken plus de eventuele vervangingsmogelijkheden. (bijv. Mag niet: worstjes met als ingrediënt 
varkensvlees. Mag wel: knakworstjes met rundvlees). Als er een kans is op een heftige allergische reactie van 
het kind op een voedingsmiddel, dan geven de ouders op het gegevensformulier aan, welke stappen in een 
dergelijke situatie ondernomen moeten worden. Speciale (fles-)voeding bij een bepaald dieet (bijv. op 
doktersrecept), wordt door de ouders zelf meegenomen.  
 
Feesten en trakteren  
Bij een verjaardag mag een kind een traktatie uitdelen. De pedagogisch medewerkers vieren samen met het 
jarige kind zijn/haar verjaardag. In overleg met de ouders en pedagogisch medewerkers kijken we op welke dag 
de verjaardag gevierd wordt. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een feestmuts en een feeststoel.  
De kinderen mogen trakteren op de groep. Ouders kunnen altijd overleggen met de pedagogisch medewerkers 
over een geschikte traktatie. Natuurlijk zingen de medewerkers en de kinderen voor de jarige.  

3.2.3 OMGAAN MET ZIEKE KINDEREN  
In geval van ziekte worden de ouders verzocht het kinderdagverblijf hier altijd over te informeren. Indien nodig, 
zullen wij bij besmettelijke ziektes contact opnemen met de GGD en zullen waar nodig alle ouders hierover 
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door ons geïnformeerd worden. Op het kinderdagverblijf zal informatie, welke van belang is voor de ouders, op 
worden gehangen zodat ouders hier alert op kunnen zijn bij hun eigen kind.  In de huisregels voor de ouders 
wordt de ouders gevraagd zieke kinderen of kinderen die een besmettingsgevaar voor anderen kunnen 
opleveren niet naar het kinderdagverblijf te brengen. Enerzijds omdat het personeel niet adequaat is opgeleid 
om zieke kinderen te verzorgen, omdat er onvoldoende tijd beschikbaar is voor het verzorgen van een ziek kind 
en om het welbevinden van het kind zelf, anderzijds omdat in geval van een besmettelijke ziekte het kind de 
andere kinderen en de pedagogisch medewerkers kan besmetten. Zaken zoals toedienen van medicatie en wat 
de pedagogisch medewerker doet als een kind ziek wordt op de groep, staan in het Veiligheidsbeleid 
beschreven, welke voor ouders ter inzage op het kinderdagverblijf ligt of via de website te downloaden is. 

3.2.4 VERSCHONEN EN ZINDELIJKHEID 
Kinderdagverblijf ‘t Sprookjesland verstrekt luiers van het merk Pampers. Kinderen die een luier dragen, 
worden regelmatig gecontroleerd op een vieze luier en zo nodig verschoond. De peuters hebben 3 vaste 
verschoonmomenten, waarin zij ook in de gelegenheid worden gesteld om te oefenen met plassen en/of 
poepen op de wc. Peuters zien hoe andere kinderen met de zindelijkheidstraining bezig zijn en worden 
daardoor gestimuleerd. Ieder kind krijgt aan het eind van de dag eveneens een schone luier, zodat het weer 
schoon naar huis gaat.  

3.2.2 SLAAPBELEID 
 
Tijdens de intake wordt er met de ouders een afspraak gemaakt over het slaapritme van hun baby of jonge 
peuter. Baby’s slapen wanneer zij behoefte hebben om te slapen. De peuters worden na de lunch op hun eigen 
slaapkamer te slapen gelegd. Heeft een kind een andere slaapbehoefte, zoals minder of niet meer slapen, dan 
wordt dit met de ouders afgestemd. 
 
 

3.3 DIENSTEN , EXTRA DAGEN, EN RUILDAGEN  

3.3.1 VASTE DAGEN EN FLEXIBELE DAGEN 
In principe neemt u als klant vaste dagdelen bij ons af. U komt bijvoorbeeld vast op de maandag en dinsdag. In 
onze planning houden wij rekening met het aantal kinderen op een dag. Hierop wordt bijvoorbeeld het aantal 
PMers en de hoeveelheid voeding of knutselmaterialen die voor een dag worden voorbereid afgestemd. Mocht 
er iets wijzigen in uw situatie, dan houden wij daar uiteraard rekening mee en komen wij u voor zover mogelijk 
daarin tegemoet. 
 
Wij accepteren ook klanten met flexibele roosters, die bijvoorbeeld in de zorg werkzaam zijn. Het is dan de 
bedoeling dat u ons tijdig (uiterlijk twee weken van tevoren) doorgeeft, op welke dagen wij uw kind in een 
bepaalde week kunnen verwachten. Hiervoor is een speciaal e-mailadres opgesteld, waarop alleen planning-
gerelateerde zaken kunnen worden doorgegeven. U kunt ons hiervoor mailen op 
planning@hetsprookjesland.nl 

3.3.2 RUILDAGEN EN EXTRA DAGEN 

Uiteraard kan het ook voorkomen dat u plotseling een andere dag dan normaal opvang nodig heeft, of 
een extra dag opvang nodig heeft. Ook hierin komen wij u graag tegemoet, mits de situatie dat toelaat. Er 
mogen bijvoorbeeld maar een beperkt aantal kinderen op een groep worden opgevangen met een vast 
aantal PMers. Zolang wij binnen de gestelde regels uw kind kunnen opvangen zullen wij dit doen. 
Indien de vaste groep van een kind geen plek heeft, maar een ouder toch dringend opvang nodig heeft, 
dan kan er in overleg met de ouder worden afgeweken van de vaste stamgroep. Het extra kind zal dan op 
een groep worden opgevangen waar capaciteit beschikbaar is. U wordt hier als ouder over geïnformeerd 
en wordt verzocht schriftelijk te bevestigen dat u hiervan op de hoogte bent gebracht. Dit kan een ouder 
doen middels het ondertekenen van een extra dag formulier, waarop het volgende staat opgenomen: 
naam ouder en kind, datum van aanvraag extra dag, datum van op te vangen extra dag, wel of niet 
afwijken van stamgroep, handtekening. 
 

mailto:planning@hetsprookjesland.nl
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3.4 OPENINGSTIJDEN EN SLUITINGSDAGEN  

Kinderopvang ‘t Sprookjesland biedt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij zijn geopend van 6:45 tot 
18:15 uur van maandag tot en met vrijdag.  
 
‘t Sprookjesland is gesloten op de volgende dagen:  

▪ Nieuwjaarsdag 

▪ 1
ste

 en 2
de

 Paasdag 

▪ Goede Vrijdag (studiedag) 

▪ Koningsdag 

▪ Bevrijdingsdag (1x in de vijf jaar 2020, 2025 etc.) 

▪ Hemelvaartsdag 

▪ 1
ste

 en 2
de

 Pinksterdag 

▪ Kerstavond sluiten wij om 17:30 

▪ Kerstsluiting (week tussen Kerst en Nieuwjaar, data wijzigen jaarlijks) 
 

3.5  CONTACT MET OUDERS  

3.5.1 INDIVIDUELE CONTACTEN MET OUDERS 
Wij zijn een kleinschalige organisatie. Daardoor kennen wij onze klanten vaak persoonlijker dan bij andere 
kinderdagverblijven. Wij streven daarbij naar het opbouwen van een goede relatie met de ouder om zo aan alle 
wensen te kunnen voldoen. De individuele contacten tussen ouders en pedagogisch medewerker vinden zoveel 
als nodig of wenselijk plaats: 
 

 Intakegesprek 
Voordat de plaatsing ingaat nemen wij graag de tijd voor u om te praten over uw kind in een 
intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken en 
worden er afspraken met de ouders gemaakt over bijvoorbeeld eten, slapen, halen en brengen.  
Er wordt samen met de ouders een intakeformulier ingevuld, waarin o.a. afspraken over eten, slapen, 
adresgegevens en bijzonderheden van het kind worden genoteerd. Dit formulier komt in een map op 
de groep waar het kind wordt opgevangen, zodat het voor de pedagogisch medewerkers altijd bij de 
hand is. Op deze manier proberen wij zoveel mogelijk aan de wensen en behoeftes van zowel ouders 
als kind te voldoen.  

 

 Breng en haalmomenten 
‘t Sprookjesland is normaliter geopend van 6:45 uur tot 18:15 uur. De vaste brengtijd is van ‘s morgens 
6.45 uur tot 9.00 uur. Voor het halen hebben wij geen beperkingen; wij vinden dat ouders het recht  
hebben hun eigen kind op te halen wanneer zij dat zelf willen. Op de breng- en haalmomenten wordt 
belangrijke en leuke informatie over het kind tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders 
uitgewisseld. Ouders kunnen tijdens brengmomenten praktische informatie over het kind of leuke 
anekdotes aan de pedagogisch medewerkers vertellen. Op het moment dat ouders hun kind komen 
halen, geven de pedagogisch medewerkers belangrijke  informatie over het kind, zoals de activiteiten 
die het kind ondernomen heeft tijdens de dag, of het kind goed gegeten heeft en hoelang er geslapen 
is. Zo vindt er altijd individueel contact plaats met de ouders tijdens de breng- en haalmomenten, 
waardoor middels communicatie een goede relatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers 
opgebouwd kan worden en op één lijn gewerkt kan worden. Mochten ouders behoefte hebben nog 
iets anders meer uitgebreid te willen bespreken of in privacy te willen bespreken, dan kan er uiteraard 
altijd een afspraak worden gemaakt met de pedagogisch medewerkers of de leidinggevende.  

 

 Oudergesprek naar aanleiding van observaties 
Nadat de pedagogisch medewerkers geobserveerd hebben, bespreken zij hun bevindingen met de 
ouders in een oudergesprek. Zo kunnen de ouders eventueel nog aanvullingen en/of opmerkingen 
maken en zijn zij op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind en de punten waarin het kind 
mogelijk nog wat extra ondersteuning kan gebruiken. Dit gebeurt één keer per jaar in de maand mei of 
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november. Wanneer het oudergesprek plaatsvindt, hangt af van het moment waarop de laatste 
observatie heeft plaatsgevonden. Zo zal voor een kind waarvan de observatie in december heeft 
plaatsgevonden, het oudergesprek in mei plaatsvinden en voor een kind waarvan de observatie in juni 
heeft plaatsgevonden, het oudergesprek in november plaatsvinden.  

3.5.2  INFORMATIEOVERDRACHT NAAR OUDERS 
Wij streven naar volledige openheid omtrent onze informatieverstrekking. Contact en openheid over het te 
voeren beleid naar ouders wordt door de directie en de pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf ‘t 
Sprookjesland dan ook gezien als zeer belangrijk voor de kwaliteit van de opvang. Door een goede afstemming 
over en weer, zijn de medewerkers in staat om de kinderen tijdens hun verblijf op het dagverblijf beter te 
begrijpen en te begeleiden. Andersom krijgen ouders via de pedagogisch medewerkers een beeld van wat hun 
kind beleeft tijdens hun afwezigheid en hoe hun kind zich in een andere omgeving gedraagt en ontwikkelt. 
 
De directie informeert ouders over het te voeren beleid met betrekking tot:  

- verantwoorde kinderopvang;   

- het pedagogisch beleid;   

- het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie;   

- de groepsgrootte;   

- de opleidingseisen van de beroepskrachten;   

- het beleid met betrekking tot de voorwaarden waaronder en de mate waarin beroepskrachten in 

opleiding kunnen worden belast met de verzorging en opvang van kinderen;   

- het te voeren beleid inzake veiligheid en gezondheid, waaronder de risico-inventarisatie;  

- het te voeren beleid inzake de te gebruiken voertaal, voor zover geen Nederlands. 

 
Deze informatie is gedetailleerd genoeg om ouders een correct beeld van de praktijk te geven. Uiteraard sluit 
de praktijk aan bij de informatie die aan de ouders verstrekt is.  Een afschrift van het inspectierapport kan men 
opvragen op de vestigingen van ‘t Sprookjesland en kan te allen tijde opgevraagd worden bij de leiding of het 
personeel. Verder zijn alle beleidsstukken terug te vinden op onze website, onder het kopje Beleid. Minimaal 
twee keer per jaar ontvangen ouders van ons een nieuwsbrief met daarin de meest recente ontwikkelingen en 
aankondigingen, zoals bijvoorbeeld personeelswijzigingen, geplande activiteiten, relevante wijzigingen in de 
wetgeving en dergelijke. Daarnaast worden er bij de ingangen regelmatig posters opgehangen met oproepen 
(om bijvoorbeeld deel te nemen in de oudercommissie of met een overzicht van de feestdagen waarop wij in 
dat jaar gesloten zijn). Zo proberen wij u geïnformeerd en op de hoogte te houden van onze ontwikkelingen! 

3.5.3  OUDERCOMMISSIE  
Om ouders een mogelijkheid te geven mee te denken met ons bestaat er de mogelijkheid plaats te nemen in 
de oudercommissie. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van 
kinderopvang ‘t Sprookjesland waar de oudercommissie aan verbonden, is zo goed mogelijk te behartigen en 
de ouders te vertegenwoordigen. Het reglement van de oudercommissie beschrijft de regelingen en afspraken 
waarbinnen de medezeggenschap bij kinderopvang ’t Sprookjesland uitgevoerd wordt, zoals bijvoorbeeld het 
uit te voeren beleid. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze en taakverdeling en legt dat vast in een 
huishoudelijk reglement.  Ze is in staat haar adviesrecht, gevraagd en ongevraagd, te gebruiken over elk 
voorgenomen besluit met betrekking tot het beleid van ’t Sprookjesland. 
De directie wijkt slechts af van een gevraagd advies van de Oudercommissie als ze schriftelijk en gemotiveerd 
aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (dit moet op duidelijk onderbouwde 
wijze geschieden). De directie verstrekt de oudercommissie tijdig, gevraagd en ongevraagd, mondelinge en 
schriftelijke informatie die zij, voor de vervulling van hun taak, redelijkerwijs nodig hebben.   
 
De directie en pedagogisch medewerkers van ‘t Sprookjesland zijn geen lid van de oudercommissie. Indien 
gewenst kan de directie als gast uitgenodigd worden in het overleg van de commissie om vragen te 
beantwoorden en zaken toe te lichten die op dat moment binnen de oudercommissie spelen. 
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3.6 KLACHTEN  

 
Klachtenregelingen Kinderopvang ‘t Sprookjesland 
Kinderopvang ‘t Sprookjesland verzorgt professionele kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar in speciaal 
daarvoor ingerichte kinderdagverblijven. Voordat de plaatsing en begeleiding van de kinderen van start gaat, 
vindt er een intakegesprek plaats waarin met ouder(s)/verzorger(s) afspraken worden gemaakt. De wensen en 
behoeften van de ouder/verzorger van het kind spelen hierbij een belangrijke rol. 
Ondanks goede informatie vooraf en afspraken over wensen, behoeften en regels kunnen zaken anders gaan 
dan ouder(s)/verzorger(s) verwachten of willen. Kinderopvang ‘t Sprookjesland wil deze situaties in onderling 
overleg met ouder(s)/verzorger(s) zo optimaal mogelijk oplossen. De mening van ouder(s)/verzorger(s) over de 
dienstverlening staat hierin centraal. Kinderopvang ’t Sprookjesland beschouwt iedere klacht als een behoefte 
aan betere afstemming. 
 
Waarom een klachtenprocedure? 
Kinderopvang ‘t Sprookjesland geeft er de voorkeur aan dat onvrede direct kan worden opgelost tussen de 
betrokkenen. Bijvoorbeeld tussen de ouder/verzorger en een pedagogisch medewerker. Lukt dit niet, dan kan 
de ongewenste situatie tot een klacht leiden. Een klacht van een ouder/verzorger is voor Kinderopvang ’t 
Sprookjesland een uiting van ongenoegen die de ouder/verzorger of het kind heeft over het handelen van de 
dienstverlening door een medewerker van Kinderopvang ‘t Sprookjesland. 
In de praktijk kan de klacht over van alles gaan, bijvoorbeeld een verschil van mening over de verzorging van 
een kind, over de plaatsing van een kind, over de wijze waarop een ouder/verzorger bejegend wordt of over 
het niet nakomen van gemaakte afspraken met ouder(s)/verzorger(s). 
Door een heldere procedure vertrouwen we erop dat ouder(s)/verzorger(s) zich uitgenodigd voelen om hun 
ongenoegen te uiten, er voldoende gelegenheid is om hun klacht(en) te bespreken en naar tevredenheid op te 
lossen. De mening van de klant is per klacht leidend voor de vaststelling van de te doorlopen stappen binnen 
de klachtenprocedure van kinderopvang ’t sprookjesland. Een ouder/verzorger beslist zelf of hij een klacht 
indient, hij bepaalt zelf de inhoud van de klacht en hij geeft aan of hij tevreden is over de afhandeling. 
 
De interne klachtenregelingen 
Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de directe betrokkenen. Mocht dit 
niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan er een officiële klacht worden ingediend. Deze officiële 
klacht dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de leidinggevende. De leidinggevende zal de klacht in 
behandeling nemen. Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen dan treedt de 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De interne klachtenprocedure wordt daarmee 
afgesloten. Nadat de klacht in behandeling is genomen zal de leidinggevende contact opnemen met de 
betrokkene en eventueel de oudercommissie bij de klachtenprocedure betrekken. Binnen ten hoogste 6 weken 
na het indienen van de klacht, zal een schriftelijke en gemotiveerd oordeel, inclusief concrete termijnen 
waarbinnen eventuele maatregelen zullen worden gerealiseerd, verstuurd worden naar de ouder. Het 
vertrouwen van betrokken partijen in elkaar dient te worden hersteld. Als uitgangspunt geldt dat het 
bespreken van een klacht op geen enkele wijze de positie van de ouder/verzorger én de dienstverlening aan de 
ouder/verzorger nadelig mag beïnvloeden.  Voor meer informatie over de interne klachtenregeling kunt u 
kijken in de interne klachtenregeling die op locatie inzichtelijk is. 
 
De externe klachtenregelingen 
Is een ouder/verzorger niet tevreden over de oplossing die geboden is door Kinderopvang ‘t Sprookjesland, dan 
kan de ouder/verzorger gebruik maken van de mogelijkheid de klacht in te dienen bij de externe onafhankelijke 
klachtencommissies. Waar de ouder met zijn of haar klacht terecht kan is afhankelijk van de aard en inhoud. 
Daarnaast is ’t Sprookjesland aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Dit is 
een onafhankelijke organisatie die uw klacht onpartijdig kan bekijken. Dit is de externe klachtenprocedure. De 
uitleg van deze procedure treft u op de website van de geschillencommissie aan. U bent vrij om beide opties te 
gebruiken. Meer informatie over de klachtenregelingen treft u aan op de website van de geschillencommissie. 
Hoewel een ouder/verzorger zich wettelijk gezien direct mag wenden tot deze commissies, geeft Kinderopvang 
‘t Sprookjesland er de voorkeur aan dat klachten eerst intern met de ouder/verzorger worden besproken en zo 
mogelijk opgelost. 
 
 

https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/adressen-ondernemers/
https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/klachtenprocedure/
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Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken 
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar 
informatie, advies en mediation bij de geschillencommissie, gevestigd in Den Haag. Of het aanmelden van het 
geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl. 

 
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie: 

o De kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht. 
o De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over 

de afhandeling van een klacht.  
o De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.  

 
In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven 
omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie.  
Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun 
klacht vervelende consequenties kan hebben.  
De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. 
  

http://www.degeschillencommissie.nl/
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HOOFDSTUK 4: WET KINDEROPVANG  

4.1 DRIE UURS REGELING   

Op een aantal vastgestelde momenten op de dag mag er worden afgeweken van het beroeps kind ratio. Dit 
betekent dat er tijdelijk minder pedagogisch medewerkers ingezet mogen worden waarbij in ieder geval 
minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers aanwezig dient te zijn.  
 
Bij een openingstijd van 10 uur of langer mag er maximaal drie uur worden afgeweken van het BKR, de 
zogeheten drie uurs regeling. De regeling treedt in werking zodra een pedagogisch medewerkers meer dan het 
toegestane aantal kinderen in haar eentje opvangt. In de kindplanning wordt bijgehouden wanneer kinderen 
binnenkomen en wanneer zij naar huis gaan, hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wanneer er van het BKR 
wordt afgeweken.  
 
Als blijkt dat we meer dan drie uur af gaan wijken volgens de BKR op een dag (incl. de pauzes), wordt het 
rooster incidenteel of structureel aangepast, naar gelang de situatie.  
 
Op het moment dat de drie-uursregeling in werking is getreden en er slechts één PM-er in het pand is, zorgen 
we er altijd voor een tweede volwassene die aanwezig is in het pand bijvoorbeeld een stagiaire, de 
leidinggevende of de houder. 
 
Tijdens onderstaande tijden wordt er afgeweken van de BKR, buiten deze tijden wordt er niet afgeweken van 
het BKR, de kinderopvang is geopend van 6:45-18:15. 
 
 

Dag Afwijken ochtend Afwijken middag Afwijken avond 

Maandag 8:00-8:15 12:15-14:15 (pauzes) 16:45-17:30 

Dinsdag 8:00-8:15 12:15-14:15 (pauzes) 16:45-17:30 

Woensdag 8:30-8:45 12:15-14:15 (pauzes) 16:30-17:15 

Donderdag 8:00-8:15 12:15-14:15 (pauzes) 16:45-17:30 

Vrijdag 8:15-8:45 12:15-14:15 (pauzes) 16:30-17:00 

 
De drie-uursregeling wordt iedere drie maanden geëvalueerd en indien nodig aangepast. Indien de regeling 
wordt aangepast worden ouders middels een bericht op de hoogte gesteld van de vernieuwde regeling. Tevens 
is de drie-uursregeling opgehangen op locatie zodat ouders altijd de tijden waarop wordt afgeweken kunnen 
zien.  
 
 

4.2.1 INZET STAGIAIRES EN VRIJWILLIGERS  

STAGIAIRES:  
De stagiaire is bij ons om zichzelf verder te ontwikkelen als pedagogisch medewerkers. De taken die een 
stagiaire kan uitvoeren: 
Alle leerjaren 

 Pedagogisch medewerker ondersteunen tijdens activiteiten 

 Activiteit aanbieden met ondersteuning van de pedagogisch medewerker 

 Begeleiden van ontwikkeling 

 Observeren van kinderen (in samenwerking met de mentor van het kind) 

 Begeleiden tijdens eet en drink momenten 

 Uitvoeren van huishoudelijke taken 

 Begeleiden van kinderen tijdens vrij spel momenten 
Laatste leerjaar 
Indien de stagiaire in het laatste leerjaar zit en indien zij boven de 18 jaar is mag zij onderstaande extra 
werkzaamheden uitvoeren 

 Aanbieden van een activiteit 

 Deelnemen aan oudergesprekken 

 Overdracht aan ouder geven aan het einde van de dag 
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De taken van de stagiaires verschillen per ‘’soort’’ stagiaire, leerjaar en opleiding. Zo worden er twee soorten 
stagiaires onderscheiden: 
 

 Bol- stagiaires: Naast BBL-studenten kunnen er teven BOL-studenten stage lopen bij ‘t Sprookjesland. 
Zij volgen een beroeps-opleidende-leerweg, waarbij zij stagelopen. Deze stagiaires worden boventallig 
ingezet. Dit betekent dat zij niet de eindverantwoordelijke zijn voor het welzijn van de kinderen. 
Onder bepaalde omstandigheden kan besloten worden een BOL-student formatief in te zetten. Dit 
gebeurt alleen als de BOL-student capabel genoeg is om als volwaardige pedagogisch medewerker 
ingezet te worden. Mocht er worden besloten om een BOL-student als formatieve pedagogisch 
medewerker in te zetten dan wordt er een inzetbaarheid verslag opgesteld. Daarnaast mag een BOL-
stagiaire alleen worden ingezet onder de volgende voorwaarden: 

o Een bol student mag allen ingezet worden tijdens ziekte van een pedagogisch medewerker of 
tijdens schoolvakanties van de student. 

o De bol student mag nooit alleen op de groep staan behalve tijdens pauzes 
o De bol student mag niet worden ingezet tijdens het eerste leerjaar 
o De bol student kan allen worden ingezet op de eigen stage locatie  

 BBL-stagiaires en derde leerweg: een BBL stagiaire of derde leerweg student volgt een werken-en 
leren opleiding. Een Derde-Leerweg opleiding kent geen vaste uren zoals een BBL of BOL stage, 
hierdoor is het dus flexibel en zeer geschikt voor mensen met andere bezigheden (baan, gezin). Derde-
leerweg opleidingen vallen net als andere mbo-opleidingen onder de Wet Educatie beroepsonderwijs 
en voldoet dus aan dezelfde strenge kwaliteitseisen. Bij deze vormen van opleidingen mag de stagiaire 
worden ingezet als een formatieve pedagogisch medewerker. Afhankelijk van de fase van haar 
opleiding, toets uitslagen en beoordeling van de praktijkbegeleider, is deze inzetbaarheid van 0 tot 
100%. De BBL of derde leerweg student heeft een arbeidscontract bij kinderopvang Naam organisatie. 
BBL studenten of derde leerweg studenten van de BSO hebben een arbeidscontract van minimaal 12 
uur en studenten van het kinderdagverblijf van minimaal 20 uur.  Indien een BBL-stagiaire of derde 
leerweg student formatief wordt ingezet zal er ten alle tijden een inzetbaarheid verslag worden 
opgesteld waarin is beschreven voor hoeveel procent de stagiaire formatief ingezet kan worden 
alsmede de reden van deze conclusie.  

 
Bij kinderopvang ‘t Sprookjesland houden wij ons aan onderstaande richtlijnen zoals vastgesteld in het cao-
kinderopvang als het gaat om BBL-studenten en derde leerweg studenten: 
 

Inzetbaarheid en 
salariëring 
studenten mbo en 
HBO 
Opleidingsfase  

Formatieve 
inzetbaarheid  

Wijze van 
vaststelling 
opleidingsfase  

Wijze van 
vaststelling 
formatieve 
inzetbaarheid  

Fase 1: 
overeenkomstig 
eerste leerjaar 
SPW-3/ SPW-4  

Oplopend van 0 
naar 100%  

* Conform de 
leerjaren en 
voortgang ingeval 
van een 
normatieve 
opleidingsduur van 
3 jaar;  
* In geval van een 
andere 
opleidingsduur 
worden de fase en 
ingangsdatum 

De werkgever stelt 
de formatieve 
inzetbaarheid in 
fase 1 en fase 2 
vast op basis van 
informatie van de 
opleidings- en 
praktijkbegeleider 
en legt deze 
schriftelijk vast.  

Fase 2: 
overeenkomstig 
tweede leerjaar 
SPW-3/ SPW-4 
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Fase 3: 
overeenkomstig 
derde leerjaar 
SPW-3/ SPW-4 

100% ervan bepaald op 
basis van 
informatie van de 
opleiding.  

Fase 4:  
Diploma SPW-3 of  
Vierde jaar SPW-4  

100%  Nvt  Nvt  

 
 
De begeleiding van de stagiaires wordt gedaan door de pedagogisch medewerker van de groep in 
samenwerking met de leidinggevende. Maandelijks vindt er een POP-gesprek plaats tussen de pedagogisch 
medewerker en de stagiaire. In dit gesprek wordt over het functioneren van de stagiaires gesproken, waar de 
stagiaires nog kan groeien alsmede waar de stagiaire zelf nog wilt groeien. Daarnaast wordt besproken welke 
opdrachten de stagiaire nog dient te maken. Indien de stagiaire goed presteert dan kan ervoor worden gekozen 
over te gaan op een POP-gesprek eens in de twee maanden. Periodiek (afhankelijk van de opleidingsinstelling) 
is er een gesprek tussen de stagebegeleider van de stagiaire en de leerkracht van school omtrent de 
ontwikkeling van de stagiaire.  
De pedagogisch medewerker kan ondersteuning vragen bij de begeleider van de stagiaire indien de gesprekken 
stroef verlopen of er bijvoorbeeld over disfunctioneren gesproken moet worden.  
 

4.3 ONDERSTEUNING ANDERE VOLWASSENEN  

Wij zetten alleen gediplomeerde pedagogische medewerkers in binnen onze organisatie. Onder gediplomeerde 
pedagogisch medewerkers wordt in dit beleidsplan altijd bedoeld een medewerker met een diploma dat 
voorkomt in de lijst van de CAO kinderopvang. Meestal betreft dit Pedagogisch medewerker niveau 3 of 4. 
Daarnaast zijn er ondersteunende volwassenen in dienst bij ’t Sprookjesland, die de pedagogisch medewerkers 
waar nodig ondersteuning en begeleiding bieden: 
 

 

 N. Kolomiets (directie)  hulp bij pedagogische vragen (N. Kolomiets is  
    baccalaureus pedagogiek en student OU psychologie,  
    pedagogisch coach in opleiing) 
 

 A. Dejnega (directie)  ondersteuning voor onderhoud en reparaties,   
    ondersteuning bij wijzigingen in groepsinrichting 

 

 Stagiaires   Hulp op de groep in opleiding 

 
 Ouders van kinderen  Hulp bij bijvoorbeeld uitstapjes als begeleider 

 
 Oudercommissie   Advies en suggesties aangaande werksituatie 

 
 Geschillencommissie  Bemiddeling in klachten tussen ouders en kdv of personeel 

 
 GGD    Controlerende functie van de opvang, ondersteuning bij vragen

    over bijvoorbeeld ziektes of kindermishandeling 

 
 Vakbond   Ondersteuning bij werk gerelateerde vragen,  werkomgeving 

 
 Daisy’s Opstapje   Externe beleidsadviseur, opstellen beleid en implementatie

    hiervan, advies, ondersteuning en begeleiding op het gebied van
    beleid en wetgeving kinderopvang, het geven van bijscholing,
    workshops en/of studiedagen 
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 L. Sprong   Pedagogisch coach, begeleiding aan   
    pedagogisch medewerkers in pedagogisch handelen, controleren        
    pedagogische kennis personeel. De pedagogisch coach is 
    gediplomeerd conform de CAO kinderopvang. 

 
 

4.4 BEROEPSKRACHT KIND RATIO  

De Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR) betreft de verhouding tussen het aantal PM-ers dat ten minste ingezet 
moet worden bij een bepaald aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep. Deze ratio 
is vastgelegd in de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. 
Voor het bepalen van de BKR maken wij altijd gebruik van de online rekentool (http://1ratio.nl).   
Aan de hand hiervan wordt een dienstrooster opgesteld, zodat er altijd voldoende pedagogisch medewerker op 
de groep aanwezig zijn.  
 
Bij een volledige bezetting ziet de BKR er als volgt uit bij ‘t Sprookjesland: 

Groep: Maximum aantal kinderen Aantal beroepskrachten 

Groep 1 16 3 

Groep 2 16 3 

   

   

   

 

4.5 BELEID VEILIGHEID EN GEZONDHEID  

Veiligheid en hygiëne is zeer belangrijk binnen de kinderopvang. Kinderen moeten veilig en hygiënisch hun tijd 
kunnen doorbrengen, zonder groot gevaar te lopen op ongelukken, ziektes of ander letsel ten gevolgen van een 
onveilige en onhygiënische kinderopvangorganisatie. Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te 
waarborgen, wordt er gewerkt met een beleid veiligheid en gezondheid, waarin richtlijnen zijn opgenomen hoe 
er zorg wordt gedragen voor een veilige en gezonde kinderopvang. Wij vinden het hierbij van belang dat 
kinderen zelf leren omgaan met kleine risico’s en gedragsregels aanleren om kans op ongevallen te 
minimaliseren. Voor sommige risico’s is het maken van gedragsregels met kinderen niet voldoende om het 
risico te minimaliseren, bij deze risico’s zijn er werkafspraken met de pedagogisch medewerkers gemaakt en 
indien nodig aanpassingen in het pand gedaan. Meer informatie over de werkwijze omtrent veiligheid en 
gezondheid kunt u vinden op de locatie of op onze website.  

4.5.1 VIER OGEN PRINCIPE  
Vanuit de Wet Kinderopvang wordt verplicht gesteld dat er tijdens openingstijden van de kinderopvang te allen 
tijde moet worden voldaan aan het vierogenprincipe. Het vierogenprincipe betekent dat een beroepskracht of 
de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten, terwijl de medewerker gezien of 
gehoord kan worden door een andere volwassene. U kunt bij een andere volwassene denken aan een collega- 
pedagogisch medewerker, stagiaire (18 jaar of ouder), kantoor medewerker of vrijwilliger. Door te werken met 
het vierogenprincipe wordt het risico op grensoverschrijdend gedrag geminimaliseerd.  
 
Wij hechten zeer veel belang aan de veiligheid van de kinderen. Voor grensoverschrijdend gedrag is dan ook 
geen ruimte binnen onze organisatie. Om deze reden werken wij dagelijks met het vierogenprincipe. Zo lopen 
de pedagogisch medewerkers en de leidinggevende regelmatig onverwacht bij elkaar binnen. Hoe het vier ogen 
principe verder vorm is gegeven kunt u lezen in het beleid veiligheid en gezondheid.  

4.5.2 ACHTERWACHTREGELING  
Indien er slechts één pedagogisch medewerker wordt ingezet in overeenstemming met het BKR, dient een 
achterwacht beschikbaar te zijn. Deze persoon moet bij calamiteiten binnen 15 minuten bij de kinderopvang 
kunnen zijn. Deze persoon is tijdens de opvangtijden waarbij een pedagogisch medewerker alleen staat, altijd 
telefonisch bereikbaar.  
  
 

http://1ratio.nl/

